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MATRICEA DE MATERIALITATE
Materialitatea este un subiect major 
în strategia noastră de sustenabilitate 
corporativă.
Realizarea matricei de sustenabilitate este 
cel mai important exercițiu de implicare a 
părților co-interesate, prin care acestea 
sunt întrebate punctual despre potenţialele 
probleme sau aspecte pe care le consideră 
relevante în relaţia lor cu compania 
noastră. Ulterior, aceste aspecte reprezintă 
principalele subiecte pe care le tratăm în 
cadrul raportului de sustenabilitate.

Matricea prezintă rezultatele exercițiului 
de materialitate într-un mod concis. În 
reprezentarea grafică standard, sunt 
prezentate pe de o parte aspectele materiale 
ale companiei și, pe de altă parte, aspectele 
identificate de stakeholderi. În concluzie, 
rezultă o matrice care aduce pe ordinea de 
zi o serie de subiecte de mare importanţă 
pentru companie şi pentru strategia noastră 
de sustenabilitate.

În această etapă, ne concentrăm doar asupra 
aspectelor care sunt considerate foarte 
importante, atât pentru companie, cât și 
pentru părțile co-interesate.

I. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
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Importance to Coca-Cola

Emisii de carbon și 
consum energetic

Sustainable 
sourcing

Investiții și 
implicare în 
comunitate

Sănătate și
nutriție

Water 
stewardship

Marketing 
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Guvernanță 
corporativă, 
etică în afaceri 
și anti corupție
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Integritatea 
Produsului

Reciclarea 
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deșeurilorImpact economic
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Analiza materialitătii pe cele 12 aspecte a fost realizată inițial la nivelul Grupului Coca-Cola HBC (cu 
input inclusiv din partea stakeholderilor din România), după care a fost re-analizată și re-validată 
la nivel local pentru a clarifica importantă acestora pentru CCHBC România  precum și influența și 
nevoile stakeholderilor locali.  
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Calitatea și Integritatea 
Produsului

Reciclarea ambalajelor și 
managementul deșeurilor

Investiții și implicare în 
comunitate

Guvernanță corporativă, etica 
în afaceri și anti corupție

Starea de bine și angajamentul 
angajaților

Drepturile omului și diversitate

Sănătate și Nutriție

Marketing responsabil

Impact economic direct și 
indirect

Water stewardship

Sustainable sourcing

Emisii de carbon și consum 
energetic

Clienți, Consumatori, Autorități, 
Societatea Civilă, ONGuri 

Clienti, Furnizori si Parteneri, 
Institutii, Autoritati locale, 
Societatea Civila, ONG-uri

Instituții, Autorităti locale, 
Societatea Civilă, ONGuri

Furnizori și Parteneri, Instituții, 
Autorități locale, Societatea 
Civilă, ONGuri

Societatea Civilă

Furnizori și Parteneri, Instituții, 
Autorități locale, Societatea 
Civilă, ONGuri

Clienți, Consumatori, Autorități, 
Societatea Civilă, ONGuri

Clienți, Consumatori, Societatea 
Civilă

Furnizori și Parteneri, Instituții, 
Autorități locale, Societatea 
Civilă 

Instituții, Autorități locale, 
Societatea Civilă, ONGuri

Clienți, Furnizori și Parteneri, 
Instituții, Autorităț locale, 
Societatea Civilă, ONGuri

Clienți, Furnizori și Parteneri, 
Instituții, Autorități locale, 
Societatea Civilă, ONGuri

Coca-Cola HBC România,   
Coca-Cola HBC Group
Compania Coca-Cola

Coca-Cola HBC România,   
Coca-Cola HBC Group

Coca-Cola HBC România,   
Coca-Cola HBC Group

Coca-Cola HBC România, 
Coca-Cola HBC Group 
Compania Coca-Cola

Coca-Cola HBC Romania,   
Coca-Cola HBC Group
Compania Coca-Cola

Coca-Cola HBC Romania,   
Coca-Cola HBC Group
Compania Coca-Cola

Coca-Cola HBC Romania,   
Coca-Cola HBC Group
Compania Coca-Cola

Coca-Cola HBC România,   
Coca-Cola HBC Group

Coca-Cola HBC România,   
Coca-Cola HBC Group

Coca-Cola HBC România,   
Coca-Cola HBC Group

Coca-Cola HBC România,   
Coca-Cola HBC Group

Coca-Cola HBC România

Aspecte materiale Intern Extern
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Dezvoltarea durabilă a fost întotdeauna o parte 
integrantă a strategiei noastre și a sistemului 
de valori. Cadrul nostru strategic Play to Win 
integrează angajamentul nostru pe termen lung 
faţă de sustenabilitate cu privire la asigurarea unui 
viitor sustenabil pentru noile generații. Prioritățile 
noastre vizează protecția mediului înconjurător, 
dezvoltarea tinerilor, comunitățile locale și 
parteneriatele responsabile.

Călătoria noastră către sustenabilitate ne-a adus 
faţă în faţă cu grupurile de public care influențează 
și sunt influențate de activitățile noastre. 
Prioritatea noastră este de a le implica într-un mod 
semnificativ, care să aducă plus valoare. Fiecare 
grup de public este unic, cu așteptări care evoluează 
constant şi care se adaptează la mediul dinamic în 
care ne desfășurăm activitatea.

Play to Win este cadrul valorilor noastre fundamentale care ne formează și ne 
determină acțiunile, conturând viziunea pentru 2020 şi pentru mai departe. 
Activitatea noastră respectă acest cadru strategic şi este modul nostru de a ne 
asigura că valoarea adăugată pe care o creăm se multiplică. În centrul acestui cadru 
se află relația noastră cu părțile co-interesate, deoarece inițiativele noastre vizează 
satisfacerea nevoilor acestora, îmbunătățirea calității vieții și atingerea obiectivelor 
de bunăstare.

Strategia 25
pentru

dezvoltare
durabilă

Implicarea
părților

co- interesate &
materialitate

Identificarea acestor grupuri și comunicarea cu ele este mai mult decât un exerciţiu 
de comunicare: este un factor determinant pentru succesul initiațivelor noastre 
și este modul nostru de a înţelege şi rezolva potenţialele lor probleme sau nevoi. 
Pentru raportul de sustenabilitate din 2015 ne-am angajat în abordarea unor teme 
identificate în procesul de materialitate, pentru care am adresat chestionare 
specifice tuturor stakeholderilor noştri: angajați, societate, consumatori, mass-
media, ONG-uri, clienți și furnizori.

Această analiză ne-a ajutat să realizăm o prioritizare a aspectelor noastre materiale. 
De asemenea, am evaluat modul cum am rezolvat aspectele identificate în raportul 
anterior (2012-2014), dar şi modul cum a fost primit acel raport şi cum au fost 
percepute inițiativele sociale derulate. Acest prim exercițiu a fost un pilot pentru 
a începe să utilizăm raportul de sustenabilitate ca platformă de comunicare cu 
stakeholderii noștri. Ne propunem să aplicăm concluziile acestei practici în raportul 
nostru de anul viitor și să îmbunătățim procesul de raportare, făcându-l tot mai 
relevant pentru publicul nostru.
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GUVERN & AUTORITĂȚI & PARLAMENT

REZUMATUL
DIALOGULUI

CU PĂRȚILE
CO-INTERESATE
ȘI REZULTATELE

DIN 2015:

GRUPUL PĂRȚILOR CO-INTERESATE CINE SUNT?

ASOCIAȚII DE AFACERI ȘI SECTORIALE

MEDIA

CLIENȚI

ORGANISME DE CERTIFICARE

INVESTITORI

CONSUMATORI

ANGAJAȚI

PARTENERI DE AFACERI

LIDERI DE OPINIE CHEIE & EXPERȚI
ECONOMICI

ORGANIZAȚII NON-
GUVERNAMENTALE

AMBASADE

• Guvern
• Parlament
• Senat
• Camera Deputaților
• Instituții publice centrale și locale: Agenția
• Națională pentru Resurse Minerale,
• Inspectoratul pentru Situații de Urgență,
• Direcția de Sănătate Publică, Autoritatea
• Națională pentru Protecția Consumatorului,
• Agenția Națională de Administrare Fiscală,
• Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor,
• Recipientelor sub Presiune și Instalații

• Ambasadele în România ale Statelor Unite
• ale Americii, Republicii Elene, Irlandei, Marii
• Britanii, Austriei, Elveției

• AmCham
• FIC
• ANBR
• ROMALIMENTA
• ARAM
• SRDNBM
• APEMIN

• Canale media TV
• Dezvoltatori de conținut media digital
• Presă scrisă și posturi de radio
• Social Media

• Key Accounts
• Furnizori strategici
• SNAM
• APA NOVA

• Junior Achievement
• Hospice Casa Speranței
• Asociația Viitor Plus
• Școala de Valori
• Salvați Copiii
• Tășuleasa Social
• Asociația Salvați Dunărea și Delta
• Asociația Mai Mult Verde
• WWF
• Ecopolis

• Cash&Carry
• HORECA
• Supermarketuri
• Hipermarketuri
• Magazine de discount
• Magazine Locale & Tradiționale
• Chioșcuri
• BTR
• QSR
• Distribuitori

• Coca-Cola Company
• Kertas Holding Grecia
• Investitori din SUA și Marea Britanie
• Coca-Cola HBC

• LRQA
• LAREX
• Control Union
• SGS
• Denkstadt

• Toți consumatorii produselor noastre

• Experți economici
• Analiști financiari

• 1.471 angajați
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• Întâlniri
• Platforme pentru acțiuni comune
• Inițiative legislative
• Documente de poziție
• Studii
• Evenimente

• Susținere pentru inițiativele legislative 
de mare impact

• Lucrul în parteneriat pentru abordarea 
chestiunilor relevante

• Susținerea inițiativelor legislative de mare 
impact

• Documente de poziție

• Interviuri
• Conținut editorial
• Articole
• Întâlniri
• Concursuri
• Acțiuni de marketing
• Evenimente

• Comunicare internă
• Întâlniri
• Calendarele activităților RSC 

(responsabilitate socială corporativă) 
și sportive

• Evenimente informale

• Întâlniri
• Sesiuni de lucru
• Evenimente

• Lucrul în parteneriat pentru abordarea 
chestiunilor relevante

• Seminare
• Întâlniri
• Evenimente

• Lucrul în parteneriat pentru abordarea 
chestiunilor relevante

• Suportul experților în privința strategiei de 
sustenabilitate

• Întâlniri
• Documente de poziție
• Studii

• Întâlniri
• Audituri

• Întâlniri
• Sesiuni de lucru
• Evenimente

• Întâlniri
• Conferințe telefonice
• Sesiuni de analiză
• E-mail
• Anunțuri speciale

• Etichetele produselor
• Platforma online
• Publicații informative și rapoarte
• Vizite la fabrică
• Evenimente speciale
• Activități RSC (responsabilitate socială corporativă)

• Participarea la audieri publice (pe baza proiectelor) și la evenimente
• Sprijinirea inițiativelor locale sau centrale și/sau a evenimentelor publice
• Participarea la ședințele recurente ale comitetelor
• Parteneriatul cu agențiile guvernamentale în domenii cum ar fi
• administrarea apei, recuperarea ambalajelor, programe pentru un stil
• de viață sănătos.

• Contact periodic pentru a ne menține informați despre situația proiectelor și 
progresul implementării

• Când este necesar (pe bază de proiect)

• Participarea periodică în Comitete ale Asociațiilor, grupuri de lucru,
• consiliu de administrație (lunar sau când este necesar)
• Ca urmare a actualizărilor relevante legate de teme de interes comun
• și pentru o informare corespunzătoare
• Participarea cu alte părți interesate la evenimente publice și la întâlniri
• de lucru
• Integrarea principiilor de sustenabilitate în relațiile de afaceri

• Comunicare proactivă despre prioritățile companiei și răspunsul reactiv în situații 
de criză

• Comunicare inițiativelor
• Apărarea reputației companiei, sprijinirea obiectivelor comerciale și
• de marketing

• Cel puţin o interacţiune pe lună
• Evenimente de voluntariat periodice

• Comunicare continuă (cel puțin de două ori pe lună și când este necesar)
• Angajarea în inițiative pe termen mai lung (de ex. dezvoltarea capacităților 

furnizorului, crearea de valori comune cu clienții)
• Integrarea principiilor de sustenabilitate în relațiile de afaceri
• Inițiative pe termen lung pentru dezvoltarea capacităților furnizorilor

• Evenimente/activități speciale
• Sporturi și activități de voluntariat RSC (responsabilitate socială corporativă) 

conform planificării

• Interacțiunea în contextul proiectelor
• Angajarea în inițiative pe termen mai lung și complexe, cum ar fi analize de piață

• Anual sau când este necesar

• • Interacțiune în cursul activității zilnice
• • Lucrul permanent cu retailerii și alți clienți în chestiuni de
• sustenabilitate
• • Integrarea principiilor de sustenabilitate în relațiile de afaceri
• • Inițiative pe termen lung pentru dezvoltarea capacităților furnizorilor

• Întâlniri periodice
• Raport anual și raport RSC (responsabilitate socială corporativă)
• Contact cu toate nivelurile organizației

• Comunicare periodică și constantă

CUM INTERACȚIONĂM? CÂT DE FRECVENT INTERACȚIONĂM?
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EFORTURILE NOASTRE DE MEDIU SE 

ADMINISTRAREA 
APEI

PROTEJAREA 
ENERGIEI & CLIMEI

AMBALAREA & 
RECICLAREA

Coca-Cola HBC 
România se 

 
protejeze  

respecte mediul 

OHSAS 18001: 2008 pentru a preveni orice efecte 

care sunt incluse în domeniul de aplicare al 
sistemului de management sunt monitorizate, 

Coca- 
noastre.

Coca-Cola HBC 
România se 

 conformitate 

regulamentele în 
vigoare

impactul asupra 
mediului prin 

stabilirea 

necesare

responsabilitate 
în domeniul 

managementului 
bazinelor 

sistemul de 
management 

securitate la locul 



10
Rezultate obținute în diminuarea impactului 
asupra mediului în 2016 versus 2015:

Consum de 
energie:

Reducerea amprentei de carbon:

Consum de apă 
pentru fiecare litru 
de produs în 2017:

Deșeuri solide • 94.5% deșeuri solide 
reciclate în 2017

CO2 emissions
(scope 1 + 2)
Thousand tons

2015

32.18

33.86

30.01

29.88

2016

CO2 ratio

• 1.655l

• Rația de utilizare a energiei pentru 
fiecare litru de produs a scăzut cu 
4.8%, de la 0.43 MJ / litru în 2016 la 
0.409MJ/ litru de produs în 2017
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Coca-Cola HBC România este cel 
mai mare îmbuteliat turi 
r corit
trei fabrici de îmbuteliere pe teritoriul 
României - în P T r
Poiana Negrii. Fabricile noastre sunt 

f
pentru produse precum z r

c

Coca-Cola HBC R
activitatea în R
atunci opereaz aza unui 
sistem care include pr

roduse îmbuteliate în

trei fabrici localizate 
în Ploie ti, ra  
Poiana Negrii.

Coca-Cola HBC oper
Ploie r

1995. Fabrica din ra are 
linii de îmbuteliere multiple 

pentru produsele carbonatate 
tate, pr

turile 
r coritoare Nestea.

N
ES

TEA

153,93 

mil. UC
Vânz Coca- Cola�HBC 
R
volume

2.055
mil. UC (unit case-uri)

Vânz Coca-Cola HBC 
volume

mmmmmmm

CENTRELE DE DISTRIB
Coca-Cola HBC R f r
activitatea prin cele 22 de centre de 

r rategic 

pr

3

36.362
ai Grupului�Coca-Cola HBC

1.471
România
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Ploi ti

Poiana Negrii

ÎN ROMÂNIA, SISTEMUL COCA-COLA ESTE COMPUS 
DIN COCA-COLA R
COCA-COLA COMPANY COCA-COLA HBC 
ROMÂNIA. COCA-COLA ROMÂNIA ESTE 
RESPONSABIL STRATEGIA DE MARKETING, DE 
ACTIVITATEA DE RELA RCETAREA 
DE PIA ROMOV TATE. 

COCA-COLA HBC ROMÂNIA ESTE RESPONSABIL
DE A CONCENTRATULUI, A BAZELOR 
PRODUSEL ROPULUI PENTRU PRODUC
B UTURILOR ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE 
FRANCIZEI, DE PUNEREA LA VÂNZARE A PRODUSELOR, 
DE PUBLIC AFFAIRS, KEY ACCOUNT MANAGEMENT, 
DE IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE PROMOV
DISTRIB RODUSELOR. 

Fabrica din Ploie ti este cea mai 
mare f companiei din Sud 
Estul Europei. 

r tombrie 2013, unde 
producem Cappy Pulpy – produs inovator cu un 
c nvestit în 

ro. Din 2009, 
în fabrica de la P az r

scop reducerea cu peste 20% a emisiilor anuale 

 

D
O

RNA

D
O

RN

A IZVORUL ALB

POIANA NEG
R

I

Toate cele trei fabrici ale Coca-Cola HBC din 
R European Water Stewardship 
Medal
o po c
perf consumul sustenabil 

Coca-Cola, cele 
trei fabrici Coca-Cola HBC din România 

prima f
EWS Medal, în septembrie 2014. 

de CO2 la nivelul tuturor oper
Coca- Cola HBC. 

az natural (centrala CHP)
furnizeaz r extrem de 

pentru f turi r corit
timp, electricitatea gener
tr zând energie 
c P n s-a ridicat la 
16�milioane euro.

r fabricii din P
este noul mega depozit inteligent, complet 
automatizat, High-Bay, primul de acest gen 
din R

r
benzilor transport o
recuperarea stocurilor cu ajutorul a 11 macarale 
automatizate.

C
A

PPY PULPY

În fabrica din Poiana Negrii sunt îmbuteliate exclusiv apele minerale naturale Dorna, Dorna Izvorul Alb 
Poiana Negri, direct de la sur Sursele de ape minerale naturale sunt situate într-un ecosistem bine 

protejat împotriv roduse chimice agricole. Sur
localiz r, în mijlocul platoului Dornelor, la aproape 10 kilometri de Vatra Dornei. 

Ca parte a promisiunilor noastre privind mediul înconjur tor, ne pr
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PROCESELE DECIZIONALE 
SUNT INTEGRATE ÎN 

CONSISTENT: 

• 

• 

• 

• 

• 

INCLUD:  

• 

• 

• 

• 

DIVERSITATE

2016

44%
din femei

de NOUĂ membri,

8
1

ECHIPA DE CONDUCERE 
A FOST FORMATĂ ÎN 
PROPORȚIE DE

DIN ECHIPA DE SENIOR 
MANAGEMENT TEAM 

ERAU DE NAȚIONALITATE 
ROMÂNĂ

DE NAȚIONALITATE
ESTONIANĂ



14 15 III. IMPACT ECONOMIC
Investiția în comunitățile locale

Este important să înțelegem ce 
contează cel mai mult pentru 

membrii comunităților noastre 
pentru că asta ne permite 

să dezvoltăm și să punem în 
aplicare programe relevante și 

de impact, implicând părțile co-
interesate externe și interne.

Scopul nostru este de a fi un bun 
vecin și recunoaștem puterea 

cuvântului Împreună.
Vrem să contribuim la creșterea calității 

vieții în fiecare comunitate în care 
ne desfășurăm activitatea. Aducem 
beneficii economice prin activitățile 
noastre comerciale de bază, în timp 

ce sprijinim programe de investiții în 
comunitate. 

În 2016 am continuat parteneriatele 
strategice cu ONG-urile care ne- au 

ajutat să oferim cele mai bune rezultate 
de-a lungul anilor. 

Partenerii noștri de încredere au o 
experiență dovedită și se concentrează 
pe obținerea unor rezultate concrete 
într-un mod transparent și metodic. 
Desigur, niciuna dintre inițiativele 
noastre nu ar fi fost posibilă fără 
contribuția inestimabilă a colegilor 
noștri, care se implică de fiecare dată 
când este nevoie de sprijinul lor. 
În 2016, aproximativ 300 de angajați 
s-au implicat ca voluntari în diferite 
acțiuni: plantari de copaci, ecologizări 
a malurilor râurilor; au participat la 
evenimente sportive în echipe care 
susțin cauze sociale; au oferit cadouri de 
Crăciun copiilor din familii defavorizate.

Suma investită în proiecte 
comunitare:

0,7 milioane euro



16Prezență în piață
Plătim angajaților noștri salarii competitive 
și evaluăm remunerația pe care o oferim 
cu cea oferită de alte companii de înaltă 
performanță. 

La Coca-Cola HBC România, sprijinim viața 
de familie și respectăm legea care dă dreptul 
mamelor la 2 ani de concediu de maternitate.

Numărul total al angajaților care au dreptul 
la concediu de maternitate/paternitate  

 Numărul total al angajaților care și-au luat 
concediu de maternitate/paternitate 

 Numărul total al femeilor care și-au luat 
concediu de maternitate/paternitate 

 Numărul total al bărbaților care și-au luat 
concediu de maternitate/paternitate 

 Rata retenției  (după concediu 
de maternitate/paternitate) 

 Nivel începător standard vs
Salariul Minim – Femei 

 Nivel începător standard vs
Salariul Minim – Bărbați

Rata noastră de retenție este de 66.67% dupa concediu de 
maternitate/creștere copil. Trei bărbați au primit concediu pentru 
creșterea copilului în 2017. Toți angajații (cu normă întreagă, 
contractori, lucrători sezonieri) au dreptul la concediu anual prin lege. 
Compania noastră oferă beneficii pentru angajații cu normă întreagă, 
cei temporari și contractorii săi.

Toți angajații noștri cu normă întreagă și angajații temporari se 
bucură de asigurare de viață (inclusiv cu acoperire de handicap și 
invaliditate), servicii medicale, plan de cumpărare de acțiuni, beneficii 
sociale, tichete de masă, produse gratuite și reduceri pentru o 
varietate de servicii oferite de companiile partenere. Contractorii 
noștri se bucură de tichete de masă și de produse gratuite.

În 2016, 
17 femei 

și-au luat 
concediu de 

maternitate. 

70

20

17

3

6.67%

1.52

1.56

2016



17 Impactul economic în lanțul de 
aprovizionare

Principiile noastre de achiziție au ca 
scop maximizarea eficienței practicilor 

de aprovizionare și achiziție.

Am dezvoltat un chestionar de pre-
evaluare a furnizorilor pentru a avea 

acces la capacitățile furnizorilor 
potențiali și actuali în domeniile care 

sunt critice pentru noi. 

• Respectarea legislației de mediu

• Politica de mediu

• Impactul asupra mediului (apă, energie, carbon și 

reducerea deșeurilor)

• Sistemul de management de mediu certificat

• Sistemul de management energetic certificat

• Standardele pentru sub-contractori

• Mecanismul de soluționare a reclamațiilor de 

mediu

• Codul de conduită și etica în afaceri

• Programele de audit intern și extern

• Sistemele de raportare Whistleblower

• Corupție / Etică în afaceri

• Încălcarea dreptului concurenței

• Contribuțiile politice

• Raportarea cu privire la etică, codul de conduită 

și contribuțiile politice

• Politica privind drepturile funciare

Chestionarul 
abordează 
următoarele 
categorii: 

CRITERII DE 
MEDIU:

SOCIAL:



18Aceste criterii de mediu și sociale 
sunt folosite pentru a evalua 
furnizorii noi și pe cei existenți.

În prezent, toate contractele și 
comenzile noastre includ o anexă 
privind „Norme pentru furnizori” 
care acoperă domeniile de mai 
sus. Principiile directoare privind 
furnizorii sunt parte a procesului 
nostru de aprovizionare. Aceste 
principii sunt acum incluse în 
contractele cheie de achiziții și 
un program de audit independent 
evaluează conformitatea 
furnizorilor.

Principalele teme abordate în 
cadrul Principiilor directoare 
privind furnizorii sunt: practicile 
la locul de muncă, mediul de 
lucru, sănătate și securitate 
ocupațională, folosirea copiilor 
ca forță de muncă, abuzul la 
locul de muncă, salariile și 
beneficiile, terțele părți, dreptul 
la reprezentare, practicile de 
mediu, conflictele de interese, 
mita, raportarea eventualelor 
abateri, protejarea informațiilor, 
înregistrările comerciale și 
financiare, cadourile, mesele și 
divertismentul.

Cu scopul de a reduce impactul 
asupra mediului, lucrăm 
îndeaproape cu furnizorii noștri 
cu privire la patru aspecte: 
protejarea energiei și a 
schimbărilor climatice, ambalarea 
și buna gestionare a resurselor de 
apă. Încercăm să facem mai mult 
decât să respectăm normele și 
reglementările de mediu atunci 

când vine vorba despre inovații 
care pot reduce emisiile de 
carbon. De exemplu, am investit 
în cele mai recente inovații în 
refrigerarea eficientă energetic, 
care va reduce emisiile de CO2
cu până la 50%.

Impactul social al lanțului nostru 
de aprovizionare în crearea de 
locuri de muncă și dezvoltarea 
comunității locale este o prioritate 
pentru Coca- Cola HBC România 
și avem responsabilitatea de a ne 
asigura că activitatea furnizorilor 
noștri reflectă standardele 
noastre.

Modul în care ne ocupăm și 
dezvoltăm lanțul de aprovizionare 
are un impact semnificativ asupra 
performanței sustenabilității 
noastre. Lucrăm în mod continuu 
cu furnizorii noștri, precum 
compania Coca- Cola, pentru a 
atenua impactul asupra mediului 
(de exemplu, impactul consumului 
de apă, urmele ingredientelor, 
echipamentul frigorific), și pentru 
a îmbunătăți impactul social.
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DATA INDICATORI 2016

Implementarea 
Ghidului de Principii 
ale furnizorilor 
pentru CCHBC 

LOCAL 
SOURCING

FURNIZORI

NUMĂR ACHIZIȚII 
PE BAZĂ CCH SGP / 

TOTAL
NO. OF PO) X 100

(VALOARE ACHIZITII 
LOCALE / TOTAL 

VALOARE CHELTUIELI 
PROCUREMENT  X 100

NUMĂR TOTAL 
FURNIZORI

FURNIZORI LOCALI, %

ALȚI FURNIZORI, %

CHELTUIELI TOTALE 
FURNIZORI, MILIOANE €

CHELTUIELI TOTALE 
FURNIZORI LOCALI, %

CHELTUIELI CU ALȚI 
FURNIZORI, %

91%

317,741,966.24

74%

1782

91%

77%

23%

9%
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Cantitatea de apă reciclată 
și/sau reutilizată

1.970 M2016 1,961
Water use (L) Water use ratio (l/lpb)
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, care conduc 

îmbuteliere.

Mai mult decât atât, deoarece suntem responsabili de tratarea apelor reziduale, 

Recuperarea apei utilizate a crescut cu 0,5%, comparativ cu 2014.

Sistemul Coca-Cola devine, la 

utilizarea apei prin reducerea 

a 

de 200.000 €, care permite 

centralei de cogenerare.

Refolosirea apei pentru 

pre-tratare, sunt pompate 
din nou în sistemul de tratare 
a apei.

Optimizarea matricei 
Clean- in-Place.

chimice utilizate pentru CIP, 

1 2 3
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Materii prime 

pentru cantitatea tot mai mare a resurselor 

refolosim materialele, atunci când este posibil, 

OPTIMIZAREA 
AMBALAJELOR 
Ambalajul produsului este un element cheie al 

extinderea sferei noastre de responsabilitate 

strategiile puse în aplicare pentru recuperarea, 

COCA-COLA HBC ROMÂNIA, PRIN POLITICA 

impactul asupra mediului al ambalajelor noastre 
include: 

ambalaje folosite.

în ambalaj.

închidem ciclul de reciclare prin transformarea 
ambalajelor folosite în recipiente noi. Fabrica de 

 Cola�HBC 

pentru a produce sticle noi.
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REDUCEREA AMBALAJELOR

CREȘTEREA CONȚINUTULUI
RECICLAT

PROMOVAREA RECICLĂRII

Eforturile noastre de a adopta ambalaje mai eficiente au avut ca 
rezultat cantități mai mici de carton necesare pentru ambalarea și 
livrarea în condiții de siguranță a băuturilor noastre răcoritoare.

MINIMIZAREA CONSUMULUI DE AMBALAJE REDUCE 
SEMNIFICATIV IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR, PRECUM ȘI AMPRENTA DE CARBON A 
AMBALAJELOR PE TOT PARCURSUL CICLULUI DE VIAȚĂ
(de la fabricare la transport, la eliminare sau reciclare).

Pentru a realiza o îmbunătățire substanțială 
a duratei de viață a resurselor noastre, 
am adoptat soluții inovatoare pentru a 
reduce cantitățile de materiale folosite 
pentru prima dată și a contribui la soluții de 
îmbuteliere durabile. Recipientele noastre 
pentru băuturi răcoritoare constau în 
principal din materiale reciclabile, cum ar 
fi plastic PET, aluminiu, oțel și sticlă. Din 
moment ce aceste materiale au cele mai 
eficiente rate de ambalaje reciclate, putem 
reduce impactul ambalajelor noastre prin 
creșterea conținutului reciclat al acestora. 
Prin utilizarea aluminiului reciclat în cutii, 
de exemplu, putem economisi până la 95% 
din energia necesară pentru utilizarea 
aluminiului pur.

Suntem conștienți de necesitatea de a 
crea noi modele de dezvoltare și aceste 
modele necesită progrese în infrastructura 
de reciclare, unul dintre acestea fiind legat 
de contribuția consumatorilor în reciclarea 
ambalajelor băuturilor răcoritoare. Prin 
încurajarea consumatorilor să participe 
activ la reciclare, suntem mai aproape de 
atingerea prosperității de lungă durată 
pentru toți.

În plus, sticla noastră Ultra-Glass, 
care încorporează cu o treime 

mai puțin material comparativ cu 
versiunea anterioară, este acum 

folosită în România și în alte 16 țări ale 
Grupului Coca-Cola HBC.

Începând cu anul 2014, Coca- Cola HBC România a introdus o 
nouă sticlă, PlantBottleTM, prima sticlă PET din plastic reciclabil 
fabricată parțial din plante.

A rezultat un produs eficient și sigur, care se comportă ca un PET, 
dar care nu intră în conflict cu lanțul alimentar și care poate fi reciclat 
folosind fluxul existent al infrastructurii PET.
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Coca-Cola HBC România, ca 
parte a Grupului Coca-Cola
HBC, 

ATINGEREA OBIECTIVELOR ÎN 
PROCESUL DE COLECTARE A 

 / Consolidarea schemelor de coelctare 

 / Angajarea în campanii de sensibilizare 

 / Colaborarea cu structurile 

pentru a crea un cadru juridic în 
care progresul economic, reciclarea 

mod simultan;

 /

 /

cadrul unor evenimente publice pentru 

 / Efortul depus pentru a închide ciclul de 
ambalare într-un mod sustenabil;

 /

 /

 /

 &
 

co
le

ct
ar

e
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În 2003, am încheiat un parteneriat cu alte 

Scopul ECOROM este de a colecta, a recupera 

Din cauza unui blocaj major al sistemului de 
conformare, care a afectat întreaga industrie, nu 

reciclare.

CATEGORII Cantitatea
comercializată

pe piață (kg)

Cantitatea
comercializată

pe piață (kg)

Cantitatea
recuperată

(%)

Cantitatea
recuperată

(%)

Reciclare
(%)

Reciclare
(%)

Altă
metodă

(%)

Altă
metodă

(%)

2015 2016

4,405,371.00STICLĂ

HÂRTIE/CARTON

METAL - TOTAL

LEMN

TOTAL

PLASTIC - TOTAL

Din care PET

Din care aluminiu

Alte materiale plastice

24,721,321.00 

19,048,909.00 

5,672,412.00 

2,481,343.00 

2,140,019.00 

1,610,774.00 

2,207,146.00 

35,955,200.00 

28.86%

28.86%

48.54%

20.19%

57.22%

43.46%

16.54%

15.00%

37.50%

42.50% 51.63%

0.00%

3.48%

0.00%

0.00%

4.41%

0.00%

0.00%

37.53%

5.00%

5,897,011.91 

26,351,240.30 

20,852,246.01 

5,498,994.29 

2,489,362.19 

1,986,932.79  

1,538,315.87 

2,057,556.36 

38,782,103.55 

74.00%

38.54%

37.31%

64.36%

89.03%

57.84%

21.03%

23.66%

47.37%

0.00%

4.41%

0.00%

0.00%

7.50%

0.00%

0.00%

14.63%

4.25%

ÎN 2016 AM RECUPERAT

• 37.31% PET
• 21.03% ALUMINIU
• 74% STICLĂ



26 27 Transport

scopul nostru este de a utiliza resursele 

Coca-Cola HBC România. În plus, am investit 
în instalarea unor dispozitive speciale pentru 

optime de transport, astfel încât produsele livrate 

nostru�auto.

Am efectuat teste ale camioanelor hibride în 

asemenea, pe reducerea impactului parcului 

2. 

pe baza unui contract de leasing, societatea de 

noastre.

(Condus Eco

de CO2, într-un timp scurt.

 / Rute optimizate pentru camioane;

 / Introducerea vehiculelor cu un consum redus de combustibil. 

noastre.
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CARBON.

acele zone ale afacerii noastre�care climatice

 Introducerea tehnologiei cu LED- uri 
pentru iluminare

pierderile de energie

 Implementarea programelor pentru 

electrice combinate

 Extinderea programelor de 
economisire a energiei

 Implementarea unor programe de 

ecologic

energetic

Introducerea unui agent, în 

comportamentul termic al acesteia în 

riscurilor. În urma analizei surselor noastre de 
consum de energie, ne-am concentrat asupra 

emisiilor.

model sustenabil.
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1. Înlocuirea becurilor cu halogen cu LED-uri 

vechi cu un consum mai mare de energie. Programul este în curs de 

3. Reducerea consumului de aer 

de aer.
Am înlocuit aerul comprimat folosit de benzile 

centrifugale care produc volum mai mare de aer la 

Consum energie [MJ]

Consum electricitate

434,047,314 

277,073,092 

74,635,627 

163,713,434 

157,950 

25,323,710 

104,026,931 

27,465,632 

74%

55.31%

0.43EUR [MJ/L]

Energie din rețea

Consum electricitate  [MJ]

Procent energie rețea din 
surse regenerabile

Combustibil Lichid 
UsorTotal [MJ]

Electricitate de la CHP

Consum GPL [MJ]

Electricitate din 
surse regenerabile 
și curate

Gaz Natural [MJ]

Energie termică (abur, 
apă fierbinte) [MJ]

2016



30Protejarea
climei

Emisiile directe de gaze cu efect de seră din operațiunile 
noastre rezultă în mare parte din utilizarea energiei 
pentru fabricile de îmbuteliere și parcul auto. Emisiile 
indirecte provin din materii prime (ingrediente și 
ambalaje) și echipamentele de răcire. 
Ne-am angajat prin strategia și activitățile noastre să 
facem față schimbărilor climatice.

În fabricile noastre, 
implementăm programe de 
economisire a energiei pentru 
a reduce emisiile de CO2 
pentru fiecare litru produs 
de băutură răcoritoare. 
Deoarece operațiunile noastre 
de îmbuteliere utilizează mai 
multă energie decât birourile 
noastre și alte unități, acestea 
constituie zona noastră 
principală de interes.

• Reducem energia utilizată în operațiunile noastre;
• Implementăm tehnologiile alternative sau 

regenerabile de energie, cum ar fi centralele termice 
și electrice combinate și panourile solare, pentru a 
furniza energie durabilă suplimentară pentru unitățile 
noastre de producție;

• Colaborăm cu părțile co-interesate în vederea 
combaterii schimbărilor climatice;

• Lucrăm cu furnizorii pentru reducerea carbonului din 
materialele de ambalare;

• Reducem cantitatea de carbon a echipamentelor de 
băuturi reci și ingredientelor;

• Consiliem furnizorii pentru a minimiza impactul de 
carbon;

• Stabilim obiective de reducere a emisiilor de carbon 
ale lanțului de aprovizionare;

• Raportăm emisiile noastre de gaze cu efect de seră, 
obiectivele, rezultatele și activitățile în mod deschis și 
în conformitate cu Protocolul de gaze cu efect de seră;

• Promovăm conștientizarea și acțiunea.

ÎN CONFORMITATE CU POLITICA 
NOASTRĂ PRIVIND SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE:

CO2 emissions
(scope 1 + 2)

Thousand tons

CO2 emissions
(scope 1 + 2 + 3)

Thousand tons

33.99

41.02

30.01

269.011

29.88

32.18

33.86

28.27

282.488 281.113 262.042

26.88
CO2 ratio
g CO2 / liter of 
product

2014 20162015 2017 2017
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Cultura de egalitate 
de șanse
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Coca- Cola�HBC una dintre cele 

ca modele pentru subalterni, 
asigurând respectarea Codului 

anuale de audit intern care 

cursuri anuale despre Codul de 
 

proiectat sesiuni anuale de 

privind comportamentul pentru 
a asigura conformitatea cu 

aplicabile. Este necesar ca 

încrederea consumatorilor în produsele noastre. Coca- Cola HBC 

• ISO 9001:2008 - 
Calitate

• ISO 14001:2005 - 
Mediu

• OHSAS 18001:2008 

• FSSC 22000 care 
include standardele 
ISO 22000: 2005, 
ISO/TS 22002: 

22002-4: 2013 
(doar pentru 
Fabrica de la 

• Standardul 
european de 
Administrare a apei 
(EWS)

Nerespectarea Codului de 

aspecte relevante scopului.

echipei de management 

Toate documentele care clarifică și reglementează 
aceste aspecte sunt publice – atât pentru angajați, 
pe pagina de Intranet a companiei, cât și pentru 
partenerii și colaboratorii de afaceri.

Codul nostru de conduită în afaceri, politicile și procedurile 
noastre acoperă toate domeniile posibile ale funcționării 
unei afaceri, inclusiv toate etapele bunului finit: ambalarea 
și realizarea procesului, etapa de proiectare, dezvoltare, 
testare, producție, stocare, distribuție și comercializare. 
Politicile noastre sunt disponibile pe website-ul nostru și 
toate politicile, procedurile și sistemul nostru de valori sunt 
comunicate angajaților noștri, prin intermediul unor sesiuni 
formale și informale, această abordare fiind parte integrantă 
a modului nostru de lucru.

94% dintre angajați
au participat la traininguri live pe tema 
combaterii corupției și a dării de mită.

Conduita în
afaceri

ÎN ANUL 2016, NU AU FOST 
RAPORTATE INCIDENTE 
DE CORUPȚIE, INCIDENTE 
DE COMPORTAMENT 
ANTICONCURENȚIAL SAU 
ACȚIUNI JURIDICE PENTRU 
PRACTICI DE COMPORTAMENT 
ANTICONCURENȚIAL, MONOPOL 
SAU ANTITRUST ALE COCA-
COLA HBC ROMÂNIA. NU 
AM PRIMIT NICIO AMENDĂ 
SEMNIFICATIVĂ SAU SANCȚIUNI 
NEMONETARE PENTRU 
NERESPECTAREA LEGILOR SAU 
REGLEMENTĂRILOR.
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Ne angajăm să ne desfășurăm activitatea în deplină 
conformitate atât cu cerințele legislației și ale Companiei 
Coca-Cola, precum și cu toate celelalte obligații de 
conformare aplicabile solicitate de părțile interesate 
relevante din punct de vedere al mediului, sănătății și 
securității ocupaționale.

100%
dintre angajați sunt 

evaluați periodic (anual)

Politica în domeniul mediului, 
sănătății și securității ocupaționale

Decese

BĂRBAȚI FEMEI

Răniri grave

LTAs > 1 zi per 100 FTE

Accidente per million km TOTAL APMK 7.3

INDICATOR

0

1

0.21

6.47

0

0

0

0.83

2016

Număr ore de 
training pe tema 

siguranței și a 
sănătății la locul de 

muncă

INDICATOR 2016

16614

pentru a le fi evaluată 
performanța și pentru 
a le fi definit planul de 

dezvoltare.
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Ne susținem angajații 

în procesul continuu de 
învățare pentru a-i ajuta 
să crească, atât personal 

cât și profesional, 
asigurându-le programe 

de training adaptate 
nevoilor echipei.

De asemenea, ne 
străduim să numim 

oameni cheie în poziții 
cheie.   

OAMENI CHEIE ÎN POZIȚII CHEIE

NUMĂR DE POZIȚII CHEIE 
OCUPATE DE OAMENI CHEIE

NUMĂR POZIȚII CHEIE

2016
NUMĂR TOTAL ORE DE TRAINING

29,374
ORE DE TRAINING SUPPLY CHAIN

12,561
ORE DE TRAINING FINANCIAR

616
ORE DE TRAINING  HR 

332
ORE DE TRAINING ALTE FUNCȚII 
ADMINISTRATIVE ȘI BSS

444
ORE DE TRAINING COMMERCIAL 

15,420

97.83%

45

46
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Angajamentul față de 
consumatorii noștri este de 
a oferi întotdeauna băuturi 

de cea mai bună calitate. Am 
investit în încrederea clienților 

și a consumatorilor noștri și 
o onorăm prin stabilirea unor 

procese stricte de control al 
calității în fiecare etapă de 

producție. 

De-a lungul tuturor etapelor 
ciclului de viață al băuturilor, 
urmăm politici și proceduri 
care garantează același nivel 
de calitate. Aprovizionarea 
cu ingrediente și ambalaje 
se face numai de la furnizori 
autorizați. Ingredientele și 
produsele finite sunt testate în 
laboratoare existente în fabrici și 
în laboratoare externe autorizate 
pentru a asigura o calitate 
ridicată. În piață, efectuăm teste 
aleatorii pentru a evalua condițiile 
de distribuție și de depozitare.

Băuturile noastre au un public larg și divers și, prin urmare, informațiile nutriționale 
de pe etichetele produselor noastre trebuie să fie clare și ușor de înțeles. Deoarece 
punem etichetele nutriționale pe partea din față a ambalajelor, consumatorii au 
acces cu ușurință la toate informațiile necesare (de exemplu, conținutul de calorii, 
alergeni, zahăr, grăsimi, grăsimi saturate și conținut de sare), pentru a le permite să 
facă alegeri în cunoștință de cauză cu privire la dieta lor.

Informații suplimentare și detaliate sunt furnizate prin alte canale, inclusiv site-ul 
nostru, publicații și centre de răspuns pentru consumatorii Coca-Cola Info Line 
0800 080 800.

• Vom continua să extindem gama noastră 
incluzând băuturi tradiŃionale acidulate, sucuri, 
ape, ceaiuri, mai multe tipuri de cafea şi băuturi 
funcŃionale ce sunt îmbunătățite, aditivate şi 
fortificate pentru o sănătate mai bună. 

• Vom continua să promovăm băuturi cu un 
conținut caloric redus și băuturi fără calorii. 
ConŃinutul caloric mediu al băuturilor companiei 
a scăzut cu aproape 20% din 2001. 

• Vom oferi o selecție adecvată de cantități, astfel 
încât să ajutam consumatorii să îți gestioneze 
consumul de calorii.

Coca-Cola Hellenic 
este dedicată 

satisfacerii cererii 
consumatorilor 

pentru: 

O selecție largă de 
băuturi 
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Coca-Cola Hellenic este dedicată unei 
comunicări responsabile referitoare la 
produsele ei și să promoveze afișarea 
clară, ușor de utilizat, a informațiilor 
nutriționale pe partea din față a 
ambalajului, împreuna cu dezvoltarea 
wprogramelor de nutriție și materiale 
ajutătoare, pentru a ajuta consumatorii să 
facă alegeri bine informate.
  
Coca-Cola Hellenic utilizează eticheta 
de pe spatele ambalajului pentru a oferi 
informații detaliate despre  calorii, zahăr, 
grăsimi, grăsimi saturate şi conŃinutul 
de sare pe porție, precum şi proporția 
necesară unei diete sănătoase. Acest 
lucru permite consumatorilor să ia decizii 
informate cu privire la controlul greutății. 
InformaŃii suplimentare sunt furnizate 
în publicaŃiile companiei, pe website şi 
prin servicii specializate de a răspunde la 
întrebarile consumatorului.

Coca-Cola Hellenic dezvoltă activ și 
sprijină financiar o mare varietate de 
evenimente sportive şi alte activități 
fizice ca un mijloc de promovare a 
fitness-ului în general şi, în special, de 
încurajare a oamenilor să își gestioneze 
greutatea corporală și să prevină 
obezitatea. Compania lucrează cu 
agențiile guvernamentale, experți în 
sport și nutriție și membri ai industriei 
pentru coordonarea inițiativelor sportive 
și a programelor de educație nutrițională.  
Ne încurajăm angajații să fie în formă şi 
sănătoși, oferindu-le sfaturi şi informații 
despre nutriție, sănătate, precum şi 
furnizând facilități de gimnastică într-un  
număr de locații.

Coca-Cola Hellenic este un fondator 
semnatar al Angajamentului UNESDA1, 
un set de obligații voluntare la nivelul 
industriei care tratează informarea și 
educarea consumatorului, stiluri de viață 
sănătoase și activitate fizică, publicitate, 
sortimente de băuturi și cercetare in 
Uniunea Europeană. Angajamentele 
susțin Platforma Uniunii Europene (UE) de 
AcŃiune privind AlimentaŃia, Activitatea 
Fizică şi Sănătatea, parteneriatul major 
dintre grupurile de interes în vederea 
combaterii obezității și se aplică tuturor 
operațiunilor Companiei în cadrul UE.

Mai multe informații 
pentru consumator

Promovarea 
sporturilor și a 
activităților fizice

Programe complete 
de Lifestyle  

Coca-Cola Hellenic 
este dedicată 
satisfacerii cererii 
consumatorilor 
pentru: 
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DE VALOARE 
ECONOMIC
Coca-Cola HBC România 

la ec  Impactul 
direct se refer f
locale în cele trei fabrici ale noastre, 

rourile de vânz

Compania noastr

efectul de 
multiplicare

sistemul nostru, se creeaz
rândul 

furniz
plus, ca un investitor de baz
România, vom facilita introducerea 

vom atr o
investitori.

INVES COMUNITATE & 
FACTORII DE DEZVOLTARE

dezvoltarea c v r
cu liderii c
dezv rograme pe termen lung care aduc 

Ne concentr ra a trei domenii strategice:

 /  PROTEC L ESURSELOR DE AP

 /  STIL DE VIA S TO CTIV

 /  DEZVOLTAREA TINERILOR 

Am selectat aceste zone întrucât sunt cele mai relevante 
pentru aptitudinile noastre c expertiza 
noastr tot avea cele mai mari 

ec conjur tor. În plus f n

modelul LBG (London Benchmarking Group).

r rodusele noastre fac parte dintr- un 
regim alimentar echilibrat, c v, 

Cele patru angajamente globale ale 
companiei Coca-Cola contribuie 
în continuare la dezvoltarea unor 
c

toase:toase

at
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e 

no
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e 
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turi cu calorii 
sc zute sau zero 

în care oper

11

Furnizarea de 
inf
transparente, 

eticheta din f tuturor 
ambalajelor noastre

2

Motiv  

programelor de activitate 

desf r

3

inclusiv f r
pentru copiii sub 12 ani 
oriunde în lume

4
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Lanțul nostru de 
aprovizionare 

cuprinde 1.782 de 
furnizori, din care 

91% sunt locali. 

Principiile noastre de 
achiziție au ca scop 
maximizarea eficienței 
practicilor de aprovizionare 
și achiziție.

Implementarea CCH 
Suppliers Guiding 

Principles (SGP)

(No. PO-uri emise pe 
baza CCH SGP / Nr 

total de PO-uri x 100

(Local sourcing spend 
/ Total procurement 

spend) x 100

Aprovizionare din 
surse locale

Număr total de furnizori

Furnizori locali %

Alți furnizori, %

Total Supplier spending, milioane €

Local suppliers spending, %

Other suppliers spending, %

DATA INDICATORS

FURNIZORI

2016

91%

74%

1782

9%
155,037,059.45

91%

74%
26%




