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DECLARAŢIE CEO

GRI 102-14

Povestea Valplast Industrie a început în 2001, prin înființarea fabricii 
din București, dotată cu utilaje de ultimă generație și beneficiind de 
expertiza specialiștilor cu stadii de formare în companii internaționale 
de profil. Douăzeci de ani mai târziu, ne mândrim cu reputația construită 
în rândul clienților și partenerilor noștri, în spatele căreia se află aceleași 
valori cu care am pornit la drum: pasiunea pentru calitate, onestitatea în 
relația cu clienții și partenerii noștri, respectul pentru resursele planetei, 
folosirea principiilor dezvoltării durabile în tot ceea ce întreprindem.

De la început ne-am propus să avem un impact pozitiv în viețile oamenilor – 
fie că este vorba despre clienți, furnizori sau despre membrii echipei, și să 
contribuim la crearea unui viitor mai bun, atât prin produsele și serviciile oferite, 
cât și prin sprijinirea comunităților din care facem parte  Ne onorează faptul 
că, mulțumită domeniului nostru de activitate, înlesnim folosirea sustenabilă 
și accesul la una dintre cele mai valoroase resurse ale planetei – apa 

Îmi face deosebită plăcere să vă prezint primul Raport de sustenabilitate 
Valplast Industrie realizat conform standardelor GRI  Parcurgându-l, veți afla 
despre provocările și reușitele companiei într-un an de turnură, în care ne-
au călăuzit grija față de mediu, reziliența și omenia 

Încă din 2004, am implementat și menținem sistemul de management 
integrat calitate-mediu conform standardelor SR EN ISO 9001:2015 și SR EN 
ISO 14001:2015  De asemenea, suntem primul producător din România care 
a obținut prestigioasa certificare de produs KIWA Quality, pentru sistemul 
nostru de țevi și fiting-uri Basicline Compact  Procedeele de producție 
perfecționate constant și materia primă de la furnizori cu care împărtășim 
aceleași valori garantează calitatea și durabilitatea produselor Valplast 
Industrie 

Grație acțiunilor noastre neîntrerupte în direcția eficienței energetice, în 2020 
am reușit să creștem capacitatea productivă cu 12 8%, în comparație cu 2019, 
reducând în același timp intensitatea utilizării energiei cu 4% și consumul 
de combustibil pentru utilaje cu 30%  Am realizat acest lucru – mai mult 
produs finit, mai puțină energie folosită – prin înlocuirea echipamentelor din 
fabrică cu unele de ultimă generație, alimentate cu energie electrică, și prin 
instruirea întregii echipe  Performanța energetică îmbunătățită a clădirilor 
noastre a făcut posibilă diminuarea cu 9% a intensității emisiilor de gaze cu 
efect de seră 

Tratăm cu seriozitate recuperarea materialelor reciclabile și reducerea 
cantității de deșeuri generate de activitățile noastre: minimizăm și refolosim 
rebutul în procesele de producție și utilizăm procedee inovative de ambalare 
și transport  În aceeași direcție, ne-am propus să creștem cu 10% procentul 
de material reciclat folosit în producție, până în 2025 

În 2020, întreaga echipă Valplast Industrie a absolvit cursul despre regulile 
de colectare separată, desfășurat în condiții de siguranță în depozitul nostru 
din București și susținut de Centrul de Educație Ecologică Seneca Ecologos  
Tot în 2020 am optimizat infrastructura sistemului de colectare separată în 
fabrică, depozit și birouri 

Încă de la debutul pandemiei, am luat măsuri deosebite pentru protejarea 
membrilor echipei, clienților și partenerilor noștri  Prin implementarea 
procedurilor interne, prin evaluare și comunicare constantă cu toate părțile 
interesate, ne-am putut continua activitatea fără întreruperi iar în companie 
nu a fost întreprinsă nicio anchetă epidemiologică 

În Valplast Industrie, prețuim oamenii și considerăm prioritară sănătatea 
acestora  Membrii echipei noastre participă la sesiuni recurente de instruire 
privind siguranța la locul de muncă și au acces la mijloace de transport 
alternative și la o cantină cu meniu verde  

În 2020, ne-am alăturat eforturilor Grupului Romstal pentru ajutorarea 
spitalelor din prima linie și am donat Spitalului Clinic Județean Brașov un 
ventilator pulmonar  Am sprijinit proiecte educaționale, umanitare și de 
mediu și am susținut în continuare organizațiile non guvernamentale 
partenere, care fac posibil, zi de zi, un viitor mai bun pentru noi toți: Asociația 
SNK, Asociația Tășuleasa Social, Asociația ProVita  

La finalul unui an plin, am tras linie și am văzut că cele mai importante resurse 
ale companie noastre sunt entuziasmul, loialitatea și perseverența echipei 
noastre  Propulsați de acestea, continuăm să ne dezvoltăm, ghidați de 
valorile noastre fondatoare: eficiența utilizării resurselor naturale, pasiunea 
pentru calitate, respectul pentru oameni 

Vă mulțumesc!
Bogdan Tătaru

CEO



MISIUNEA 
VALPLAST INDUSTRIE

Furnizăm soluții complete
pentru readucerea apei în natură 
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DESPRE VALPLAST INDUSTRIE

Valplast Industrie este unul dintre cei mai importanți 
producători români de țevi, sisteme complete din PVC și 
materiale plastice pentru canalizare, tubarea puțurilor de 
apă, drenaj și protecția cablurilor electrice.

În România, Valplast Industrie își propune să fie cel mai 
mare furnizor de soluții și produse pentru lucrări de 
infrastructură și edilitare (canalizare, drenaje, ecologie, 
puțuri), prin parteneriate privilegiate cu furnizori și clienți, prin 
consultanță tehnică și participare directă la proiecte  
de anvergură, cofinanțare și vânzări inteligente 

2018 2019 2020

Cifra de afaceri 
(lei) 88 944 001 103 864 240 122 472 240

Număr mediu 
angajați 122 125 137

Suprafețe (mp) 35 000 35 000 35 000

*Tabelul conține numărul mediu de angajați ai companiei, 
conform site-ului https://mfinante gov ro/

GRI 102-7

Oferta companiei include peste 650 000 de produse 
aflate în stoc, realizate în sistem de management 
calitate-mediu, conform cerințelor standardelor 
internaționale SR EN ISO 9001: 2008  
și SR EN ISO 14001: 2005.

https://mfinante.gov.ro/
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DESPRE VALPLAST INDUSTRIE

Nume:  Valplast Industrie S R L 

Forma legală: SOCIETATE CU RĂSPUNDERE 
LIMITATĂ

Sediul Central: Bd  Preciziei nr 9, București, 
România

Entități incluse Valrom Industrie, Valplast 
în raportul financiar:  Industrie, Valrom Ucraina, 

Land and Buildings  

Consiliul de administrație: Bogdan Tătaru - Administrator

Structura acționariatului la data raportului:  

Valrom Industrie 55%
Plafondplast 25%
Valsir 10%
Persoane fizice 10%

În prezent, compania nu este implicată în nicio inițiativă externă și nu face parte din nicio asociație 

Valplast Industrie este parte a Grupului de companii Romstal și Silmar Italia 

GRI 102-1;3;5;12;13;18;45
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VALPLAST INDUSTRIE DINTR-O PRIVIRE
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BUCUREȘTI
B-dul Preciziei 9

PRODUCŢIE
o fabrică în România

DISTRIBUŢIE

Depozit și centru de distribuție  
în România  Produse exportate în 
Germania, Franța, Italia, Elveția, Slovacia, Cehia, 
Ungaria, Croația, Bulgaria, Serbia, Ucraina,
Republica Moldova, Iordania 

Compania deservește clienții finali
prin 546 distribuitori, 
dintre care 36 sunt internaționali 

GRI 102-4;6
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ISTORICUL VALPLAST INDUSTRIE

GRI 102-1;2

2001

2002

2003

2004

2005

2007

2008

2009

2010

2015

Se înființează Valplast Industrie, 
producător de tubulatură PVC, ca 

parte a Grupului Valrom 
În Valplast Industrie se montează 
primele utilaje și  încep probele de 
producție 

Începe producția de țeavă tip 
Compact pentru canalizare  

Valplast Industrie fabrică primele loturi de țeavă de puț  Compania 
devine certificată ISO 9001:2000 - Sistem de Management al Calității 

Un nou produs este adăugat în 
portofoliul companiei: țeava multistrat 
de canalizare 

Valplast Industrie investește în producția de fitinguri 
injectate de PVC  Compania obține certificarea  

ISO 14001:2005 - Sistem de Management de Mediu 

Valplast Industrie devine primul producător român 
de fitinguri injectate de PVC 

Valplast Industrie lansează primele 
sisteme de canalizare cu grad 
crescut de confort fonic „4 silence” 

Compania Valplast Industrie începe să-și distribuie 
produsele în afara granițelor țării mulțumită expertizei 

departamentului Supply Chain Compania produce primul lot  
de capace compozit și baze de 
cămine, care protejează rețelele 
de canalizare 
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PORTOFOLIUL VALPLAST INDUSTRIE. PRODUSE

Valplast Industrie este primul producător din România care a obținut certificarea de produs KIWA Quality, pentru sistemul de țevi și 
fiiting-uri basicline compact  Kiwa NV este o instituție europeană de testare, inspecție și certificare 

Gama Cableline este compusă din tuburile de protecție 
din PVC-U pentru rețelele electrice îngropate și pentru cele 
de fibră optică  Tuburile au rezistență crescută la crăpare 
sau spargere, fiind supuse mai multor probe de impact 
în procesul de fabricație  Produsele asigură protecția 
mecanică, electrică și anticorozivă a cablurilor montate 
subteran, prelungind durata de viață a acestora și ajutând 
la prevenirea accidentelor 

Gama Basicline conține sisteme 
de țevi, fitinguri și accesorii pentru 
construirea unei rețele de canalizare 
exterioară îngropată, sisteme 
pentru canalizare interioară PVC-U 
și sistemul de canalizare interioară 
fonoabsorbantă 4silence  
Acesta din urmă este fabricat  
dintr-un material necombustibil, cu 
o rezistență crescută la zgâriere și
lovire  Sistemul reprezintă o alegere
durabilă atât în locuințe cât și în
clădiri publice, prin durata sa de viață
de peste 50 de ani 

Conductele din PVC-U pentru 
canalizare exterioară și interioară 
asigură evacuarea în siguranță a 
apelor uzate menajere și industriale  
Produsele elimină riscul de poluare 
a solului prin sistemul  performant 
de etanșare și rezistența crescută a 
materialului la soluții contaminate 

Gama Springline, utilizată pentru 
extragerea și transportarea apei 
potabile, include soluții  pentru 
tubarea puțurilor și pentru rețelele 
de alimentare cu apă din PVC-U  
Sistemele asigură transportul în 
siguranță al apei potabile de la sursă 
la consumatori, fiind fabricate  
dintr-un material care nu corodează  
Toata produsele din această gamă 
sunt avizate sanitar în conformitate 
cu reglementările emise de Ministerul 
Sănătății 

Gama Drainline cuprinde sisteme 
pentru drenarea apelor subterane 
industriale sau casnice, realizate 
din PVC-U și HDPE, cu materiale 
rezistente la agenți chimici  Aceste 
produse permit utilazatorilor să 
economisească energie, asigurând 
un grad ridicat de izolare termică  
Sistemele Drainline asigură 
ecologizarea depozitelor de deșeuri 
menajere, prin utilizarea lor pentru 
colectarea levigatului și pentru 
captarea biogazului  

Numero/Number KIP-096741/01 Sostituisce/Replaces n.a.

Emesso/Issued 18.09.2017 Prima emissione/First Issue 18.09.2017

Rapporto/Report PKC0001765 Contratto/Contract K03-02

Pagina/Page 1 di 4

CERTIFICATO DI PRODOTTO KIWA-UNI

PRODUCT CERTIFICATE KIWA-UNI

Kiwa Cermet Italia dichiara che i prodotti
Kiwa Cermet Italia hereby declare that the products

Raccordi in PVC-U per sistemi di tubazioni per fognature e scarichi interrati non in
pressione
PVC-U fittings for piping system for non pressure underground drainage and sewerage

Marchio del sistema/System Trade mark: basicline

Sistema di giunzione

Jointing Method

Figura

Figure

Dn Area SDR SN

Vedi pagine 2, 3 e 4

See pages 2, 3 and 4

Sistema Costruito da/System Manufactured by: SC Valplast Industrie SRL
Bd. Preciziei 9, Sector 6, Bucuresti, Romania

In base ai test di tipo nonché alle ispezioni periodiche condotte da Kiwa sono
ritenuti conformi ai requisiti del Documento Tecnico Ki – 0410 basato sulla
normativa UNI EN 1401:2009 e quindi marcati Kiwa-UNI
La validità di questo certificato è soggetta al risultato positivo delle sorveglianze
periodiche
Based upon type tests and on Kiwa’s periodic factory inspections the products are
considered in compliance with the requirement of Technical Document Ki – 0410, based
on the standard UNI EN 1401:2009 and consequentially marked Kiwa-UNI
The validity of this certificate is subject to the positive result of periodic surveillance visits

Il presente certificato viene rilasciato in accordo al Regolamento Kiwa Cermet Italia
per la Certificazione di prodotto ed è composto da 4 pagine.
This certificate is issued in accordance with the Kiwa Cermet Italia regulations for Product
Certification and consists of 4 pages
.

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

Kiwa Cermet Italia S.p.A.

Società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding Srl

Via Cadriano, 23

40057 Granarolo dell’Emilia (BO)

Unità secondaria

Via Treviso 32/34

31020 San Vendemiano (TV)

Tel +39. 0438 411755

Fax +39.0438 22428

E-mail: info@kiwacermet.it

www.kiwa.it
www.kiwacermet.it

GRI 102-2



10

Reprezentanții de vânzări Valplast Industrie oferă consultanță 
gratuită privind dimensionarea, instalarea și modul de utilizare 
a produselor companiei 

De asemenea, pe pagina de internet Valplast Industrie, în 
secțiunea Utilitare, clienții pot accesa diverse instrumente de 
calcul pentru:

l  instalarea țevilor de filtrare Springline;

l  stabilirea presiunii de colaps teoretice
pentru țevile de tubare PVC-U Springline;

l  montarea țevilor PVC Basicline 

PORTOFOLIUL VALPLAST INDUSTRIE. SERVICII

GRI 102-2

hyperlink la http://www.valplast.ro/calcul-tevi-filtrare-springline_32.html


11

DATE FINANCIARE

2018 2019 2020

Valoare economică generată: Venituri (lei) 88 597 435 103 562 518 122 468 947

    Cifră de afaceri 88 944 001 103 864 240 122 472 240

    Alte venituri operaționale -346 566 -301 723 -3 293

Valoare economică distribuită (lei) 86 392 213 101 848 213 107 604 483

       Costuri operaționale 75 617 068 83 366 272 90 864 951

       Remunerații personal (inclusiv taxe aferente) 10 141 311 13 057 324 15 816 202

       Impozite și taxe (cu excepția impozitului pe profit) 518 755 302 046 294 241

       Costuri finanțare (dobânzi) 25 079 111 405 94 187

       Plăți către asociați (dividende) 90 000 4 724 000 0

       Investiții în comunități (% din impozitul pe profit, redirecționat către ONG-uri) 0 287 166 534 902

Valoare economică reținută (lei) 
(calculată ca „Valoare economică generată direct” minus „Valoarea economică distribuită”) 2 205 222 1 714 305 14 864 464

Impozit pe profit 
(după deducerea cheltuielilor sponsorizate) 405 648 1 395 440 2 115 527

GRI 102-7; GRI 201-1
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STRATEGIA 
DE SUSTENABILITATE

l  Obiective și standarde
de sustenabilitate

l  Implicarea și consultarea
părților interesate

l  Subiecte materiale

l  Matricea de materialitate

l  Limitele subiectelor materiale
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OBIECTIVE ȘI STANDARDE DE SUSTENABILITATE

Acest raport de sustenabilitate este realizat în conformitate 
cu Standardul de raportare GRI: Opțiunea Core, cel mai utilizat 
standard la nivel internațional din domeniul sustenabilității. 

Standardele GRI ajută companiile să înțeleagă și să raporteze 
impactul lor social, economic și de mediu într-un mod care să 
răspundă nevoilor mai multor părți interesate (stakeholders)  
Standardele sunt extrem de relevante pentru multe alte grupuri, 
inclusiv investitori, decidenți, piețe de capital și societatea civilă  

Raportul prezintă modul în care Valplast Industrie își îndeplinește 
responsabilitățile de mediu și cele față de părțile interesate și 
își propune să le ofere cititorilor o imagine echilibrată privind 
contribuția Valplast Industrie în domeniul sustenabilității  

Selecția și prioritizarea subiectelor incluse în raport s-a realizat 
ținând cont de standarde și feedback externe și interne: 

l  Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD)
l  Echipa de Management
l  Angajați, Furnizori, Clienți, Parteneri 

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite 
(ONU) și Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 
Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, adoptată 
prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-
ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015  

Valplast Industrie incorporează aceste obiective în cadrul 
strategiei de sustenabilitate și își asumă voluntar rolul de a 
contribui la îndeplinirea lor. 

Perioada raportată este 1 ianuarie – 31 decembrie 2020 
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Implicarea părților interesate (en. 
Stakeholder Engagement) este un 
principiu de bază recomandat de GRI 
Standards. 
Utilizând această metodă, companiile au 
acces direct la opiniile părților interesate și 
își pot contura subiectele prioritare cu privire 
la sustenabilitatea corporativă  Procesul 
reprezintă o parte esențială a pregătirii 
raportului de sustenabilitate și le permite 
companiilor să își stabilească o strategie de 
sustenabilitate adaptată modelelor proprii 
de dezvoltare, pe baza așteptărilor părților 
interesate   
Părțile interesate sunt entitățile sau 
persoanele care pot fi, în mod rezonabil, 
afectate de activitățile, produsele și 
serviciile companiei, sau ale căror acțiuni 
pot influența capacitatea organizației 
de a-și implementa strategiile și de a-și 
atinge obiectivele. 

Procesul de implicare a părților interesate 
s-a realizat în următoarele etape:

l  Identificarea subiectelor importante
pentru Valplast Industrie în domeniul
sustenabilității;

l  Crearea listei cu categorii de părți
interesate, interne și externe;

l  Realizarea și distribuirea sondajului
online către acestea;

l  Analiza rezultatelor 

Întrebările din sondaj au fost definite pe 
baza mai multor factori: 

l  opinii exprimate anterior de către
părțile interesate,

l  o analiză privind aspectele materiale
importante pentru Valplast Industrie
până la momentul sondajului,

l  o analiză a pieței în care activează
compania noastră și

l  o analiză a altor rapoarte de
sustenabilitate publicate de
companii din același domeniu de
activitate 

Părțile interesate se așteaptă din ce 
în ce mai mult ca organizațiile să 
evalueze și să gestioneze riscurile în 
toate domeniile activității de afaceri, 
inclusiv în domeniul responsabilității 
sociale și de mediu  De aceea, Valplast 
Industrie își propune să continue 
acest proces de implicare a părților 
interesate și să integreze opiniile 
acestora în activitățile și obiectivele de 
sustenabilitate ale companiei 

80 de răspunsuri la sondajul
Valplast Industrie în 2020

IMPLICAREA ȘI CONSULTAREA PĂRŢILOR INTERESATE

Părți interesate Răspunsuri

Angajat 32

Client 27

Furnizor 12

Organizație non-guvernamentală 5

Reprezentat Mass-Media 3

Reprezentat Primărie 1

Total 80

GRI 101-1.1, GRI 102-40; 42; 43
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SUBIECTE MATERIALE

Lista ariilor de acțiune în sustenabilitate în care Valplast Industrie are un impact economic, social sau de mediu relevant.
Aceste subiecte materiale au fost descrise în prezentul raport și au stat la baza formulării obiectivelor de sustenabilitate ale companiei.

IMPACT ECONOMIC

Etica în afaceri Măsuri pentru a câștiga și a menține încrederea clienților, furnizorilor și partenerilor săi și pentru a promova concurența loială  Revizuirea cu regularitate 
a codului de conduită al companiei, comunicarea internă și organizarea de training-uri pentru promovarea unui comportament etic în afaceri 

Politica anticorupție Măsuri pentru prevenirea actelor de corupție, de luare și dare de mită și a conflictelor de interese în relația cu părțile interesate interne și externe, prin 
regulamente și programe de training pentru creșterea nivelului de conștientizare și managementul conflictelor 

Investiția în educație - 
Colaborarea cu licee  
și facultăți

Contribuția companiei la îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor în licee și facultăți de profil pentru a ajuta viitorii profesioniști din domeniul tehnic să 
fie mai bine pregătiți pentru piața muncii 

IMPACT DE MEDIU

Schimbări climatice  Emisii Măsuri pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice, incluzând reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, directe și indirecte 

Energie Măsuri pentru un consum eficient de energie  Utilizarea surselor de energie electrică regenerabilă 

Managementul deșeurilor  
Economie circulară

Măsuri pentru reducerea cantității de deșeuri generate: infrastructura sistemului de colectare separată, colectarea separată și livrarea către reciclare  
Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor și a substanțelor periculoase 

Managementul apei Măsuri privind managementul durabil al apei: reducerea consumului de apă în companie 

Producție sustenabilă Utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor și utilităților în vederea economisirii resurselor naturale  Perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație și a tehnicilor de control  Reducerea impactului produselor proprii asupra mediului, pe toată durata ciclului acestora de viață 

Relația cu furnizorii Managementul riscurilor sociale și de mediu în lanțul de aprovizionare  Practici etice și responsabile ale furnizorilor privind siguranța și sănătatea la locul 
de muncă  Egalitatea de șanse și nediscriminarea în rândul angajaților furnizorilor  Siguranța produselor și protecția mediului 

GRI 102-15; 44; 46; 47
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IMPACT SOCIAL

Sănătate și siguranță 
la locul de muncă

Asigurarea unui nivel ridicat de sănătate și siguranță la locul de muncă pentru toți angajații prin organizarea de sesiuni de training și de creșterea 
nivelului de conștientizare, educare și evaluare a riscurilor  Bune practici pentru eliminarea oricărui tip de accidente de muncă 

Dezvoltarea profesională 
a angajaților

Implementarea unor programe de dezvoltare profesională în rândul angajaților pentru îmbunătățirea continuă a competențelor la locul de muncă și 
dezvoltarea potențialului uman 

Integrarea sustenabilității 
în cultura corporativă

Măsuri pentru integrarea sustenabilității în programele de training și leadership ale companiei  Cursuri de educație ecologică pentru angajați  
Implicarea angajaților în inițiative de mediu  Crearea unui mediu propice folosirii mijloacelor de transport sustenabile (biciclete), cantină cu meniu 
verde  Campanii de comunicare internă pe teme de mediu 

Gestionarea riscurilor 
pandemiei de COVID-19

Măsurile de siguranță privind sănătatea pentru reducerea impactului pandemiei de COVID-19 asupra părților interesate  Accelerarea 
digitalizarii pentru a evita cât mai mult contactul fizic direct între părțile interesate ale companiilor 

Politica privind diversitatea și 
incluziunea

Combaterea tuturor formelor de discriminare și a stereotipurilor de gen în rândul părților interesate ale companiei  Asigurarea egalității de șanse și 
evitarea discriminării la locul de muncă  Educație, formare și facilitarea echilibrului între viața profesională și cea privată  Crearea unui loc de muncă 
divers și incluziv 

Politica GDPR Prelucrarea datelor în conformitate cu principii acceptate la nivel național și european în domeniul protecției datelor 

Investiții în comunități / 
Proiecte CSR (responsabilitate 
socială) și culturale

Implementarea de proiecte de responsabilitate socială și culturale care ajută la dezvoltarea sustenabilă a comunităților importante pentru companie  
Managementul eficient al acestor proiecte pentru maximizarea impactului pe termen mediu și lung  Implicarea voluntară a angajaților și a  
partenerilor companiei în aceste proiecte 

GRI 102-15; 44; 46; 47
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MATRICEA DE MATERIALITATE

Matricea de materialitate este o reprezentare vizuală a importanței subiectelor incluse în raport. 
Gradul de importanță este decis prin consultarea părților interesate, interne și externe. 
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GRI 101-1.3.1; 1.3.2, GRI 102-44; 46; 47

Subiecte materiale Impact Nr. legendă

 Etica în afaceri

economic

❶

 Politica anticorupție ❷

 Colaborarea cu licee și facultăți ❸

 Sănătate și siguranță la locul de muncă

social

❹

 Dezvoltarea profesională a angajaților ❺

 Integrarea sustenabilității în cultura corporativă ❻

 Gestionarea riscurilor pandemiei de COVID-19 ❼

 Politica privind diversitatea și incluziunea ❽

 Politica GDPR ❾

  Investiții în comunități / Proiecte CSR ❿

 Schimbări climatice  Emisii CO2

de mediu

⓫

 Energie ⓬

 Managementul deșeurilor ⓭

 Managementul apei ⓮

 Producție sustenabilă ⓯

 Relația cu furnizorii ⓰

Matricea de materialitate a companiei Valplast Industrie a fost stabilită 
pornind de la răspunsurile părților interesate la sondajul realizat în 
martie 2021 și de la discuții ample organizate cu fiecare manager de 
departament în parte  Subiectele materiale sunt acele arii de acțiune: 

l �în care compania are un impact economic, social și de mediu
semnificativ (impactul a fost analizat și evaluat de către Top
Managementul companiei, având ca punct de referință acțiunile deja
întreprinse de companie în acele arii) 

l �care influențează percepția și evaluarea activității companiei de
către părțile interesate (acestea reies din rezultatele sondajului
din martie 2021) 

Aproximativ 40% dintre răspunsurile la sondajul de sustenabilitate au 
venit de la angajații Valplast Industrie, iar o treime au aparținut clienților 
companiei  Trei subiecte materiale au avut cel mai mare scor în rândul 
părților interesate: sănătatea și siguranța, producția sustenabilă și 
dezvoltarea profesională a angajaților  Top Managementul a votat politica 
anticorupție, producția sustenabilă, sănătatea și siguranța la locul de 
muncă și dezvoltarea profesională a angajaților ca fiind arii prioritare   

Atât părțile interesate, cât și echipa administrativă au așezat un 
subiect legat de impactul de mediu (producția sustenabilă) și două 
subiecte reflectând impactul social al Valplast Industrie (dezvoltarea 
profesională și sănătatea și siguranța la locul de muncă) în centrul 
eforturilor companiei privind sustenabilitatea.
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LIMITELE SUBIECTELOR MATERIALE

Organizațiile care raportează conform standardelor GRI își analizează impactul social, economic și de mediu atât în cadrul companiei 
cât și în afara acesteia  Conceptul GRI “Topic Boundary” (Limitele subiectelor materiale) se bazează pe așteptarea că o companie este 
responsabilă nu doar pentru impactul direct al acțiunilor sale ci și pentru impactul la care contribuie prin relațiile sale de afaceri – de 
exemplu, cu partenerii, furnizorii sau clienții săi 

Subiecte materiale Scor mediula sondaj Impact direct 
(în companie)

Impact indirect 
(în exterior)

Impact atât 
direct 

cât și indirect

Sănătate și siguranță la locul de muncă 9.03 √

Producție sustenabilă 8.95 √

Dezvoltarea profesională a angajaților 8.85 √

Managementul deșeurilor. Economie circulară 8.85 √

Schimbări climatice. Emisii CO2 8.60 √

Managementul apei 8.53 √

Etica în afaceri 8.50 √

Gestionarea riscurilor pandemiei de COVID-19 8.40 √

Energie 8.35 √

Politica anticorupție 8.30 √

Relația cu furnizorii 8.28 √

Integrarea sustenabilității în cultura corporativă 8.25 √

Investiția în educație - Colaborarea cu licee și facultăți 8.20 √

Politica privind diversitatea și incluziunea 8.13 √

Investiții în comunități / Proiecte CSR (responsabilitate socială) și culturale 8.13 √

Politica GDPR 7.50 √

GRI 101-2 4



ECONOMISIREA 
RESURSELOR NATURALE

l Reducerea emisiilor de carbon

l Energie

l  Colectarea separată și trimiterea
spre reciclare a deșeurilor

l  Standarde de calitate și mediu:
ISO 9001 și ISO 14001

l  Consumul de apă

l  Materii prime în procesele
de producție

l  Achiziții responsabile
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REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON 

În anul 2020, Valplast Industrie a calculat și a raportat emisiile de Domeniul (Scope) 1 și Domeniul (Scope) 2 folosind instrumentul de calcul 
pus la dispoziție de GHG Protocol, conform GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard*. 
Activitățile încadrate în Domeniul (Scope) 3 nu au fost incluse în totalul amprentei de carbon  
Valorile pentru anul 2019 au fost calculate utilizând același instrument  
*https://ghgprotocol org/calculation-tools

Scăderea intensității emisiilor de carbon  cu 9%

Domeniul (Scope) 1 (tone)* Domeniul (Scope) 2 
(tone)**

Total Emisii (tone) Produs finit (tone) Intensitatea  
emisiilorEmisii din consumul 

de gaze naturale
Emisii din consumul 

de combustibil
Total emisii 

Domeniul (Scope) 1

Emisii din consumul 
de energie electrică 

din rețea

2019 7 7 551 4 559 2 3 021 8 3 580 9 16 083 0.22
2020 0 3 364 6 365 0 3 320 1 3 685 1 18 446 0.20

GRI 305-1;2;5

Sursa factorilor de emisii 
Emisii energie electrică:  
European Residual Mixes 2018 v1 2 (publicat în Iulie 2019) - Tabelul 2, 
Direct GWP (gCO2/kWh) 
(https://www aib-net org/sites/default/files/assets/facts/residual-
mix/2019/AIB_2019_Residual_Mix_Results pdf) 

Emisii gaze naturale și combustibili pentru flota de mașini: 
EPA, “Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories”, 9 Martie 2018 
(https://www epa gov/climateleadership/center-corporate-climate-
leadership-ghg-emission-factors-hub); WRI, GHG Protocol - Emission 
Factors from Cross-Sector Tools, April 2014

În 2020, Valplast Industrie a scăzut intensitatea emisiilor cu 9% prin folosirea eficientă a 
combustibilului pentru utilaje și prin înlocuirea echipamentelor care funcționau pe gaze 
naturale cu unele noi și mai performante, pe energie electrică. Ca urmare, se observă o 
intensificare, cu 9 9%, a emisiilor de CO2 din consumul de energie electrică, pe când emisiile 
de gaze cu efect de seră asociate Domeniului 1 (Scope 1) s-au redus cu 35% 

Valplast Industrie nu deține flotă proprie pentru transport marfă.
Compania transportă marfă atât intern cât și extern cu ajutorul flotelor partenerilor 
transportatori  Aceștia dețin mașini care respectă cele mai noi norme de poluare 

Angajamente pentru viitor

Până în 2022, Valplast Industrie își va 
stabili un obiectiv de reducere a emisiilor 
de CO2  asociate Domeniilor 1 și 2 
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ENERGIE

Procesele de producție în Valplast Industrie funcționează, în mare parte, prin alimentare cu energie electrică. 
Măsurile de eficiență energetică înseamnă o utilizare responsabilă a resurselor și reducerea impactului asupra mediului, care 
îmbunătățește, în același timp,  performanța economică a companiei 

Consum Energie 
Electrică (MWh) Produs finit (Tone) Intensitate energie 

(KW/tone produs finit)

2019 7 506 16 083 0 47

2020 8 247 18 446 0.45

Consum total gaz (mc) Consum total gaz (MWh)

2019 4 050 42 7

2020 184 1.9

Consum combustibil  
pentru transportul de persoane  

(flotă proprie) (litri) 

Consum combustibil  
utilaje (litri)

2019 102 388 101 155 48

2020 63 293 71 262.82

*Valplast Industrie colaborează cu transportatori externi pentru transportul mărfii 

GRI 302-1;3

Acțiuni pentru reducerea emisiilor de carbon și a 
amprentei energetice:

l  Organizarea sesiunilor de instruire pentru angajați,
despre eficiența energetică în companie;

l  Diminuarea amprentei energetice a clădirilor care
aparțin Valplast Industrie prin termoizolare, utilizarea
surselor de iluminat LED, înlocuirea sistemelor de
climatizare 

l  Reducerea consumului de energie electrică prin:

l  reducerea pierderilor de energie electrică reactivă
din instalațiile de producție;

l  utilizarea compresoarelor cu convertizoare de
frecvență care duc la scăderea cu 15% a consumului
de energie electrică pentru producerea aerului
comprimat 
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COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRIMITEREA SPRE RECICLARE A DEȘEURILOR

GRI 306-2;3

Gestionarea deșeurilor în Valplast Industrie presupune colectarea 
separată, depozitarea în containere marcate și predarea acestora 
către operatorii de servicii de salubrizare și către operatori autorizați 
pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. 

Compania se conformează legislației în vigoare prin monitorizarea 
cantităților și tipurilor de deșeuri generate și raportarea lunară a 
acestora către Agenția pentru Protecția Mediului  

Deșeurile provin în principal din ambalaje, din amenajări interioare, 
de la întreținere auto, din consumul angajaților și din casările 
echipamentelor electrice și electronice  

Valplast Industrie are obligaţia legală de a recicla 60% din cantitatea 
de ambalaje pe care o introduce pe piaţă  

În 2020, compania a optimizat infrastructura sistemului de 
colectare separată, instalând containere noi pentru toate tipurile de 
deșeuri  
De asemenea, toți angajații au participat la cursul de colectare 
separată, organizat de Centrul de educație ecologică Seneca 
EcoLogos  

În 2020, s-au folosit 44,3 kg de ambalaj pentru a vinde o tonă de produse 

Angajamente pentru viitor

Valplast Industrie își propune:

l  Să scadă cu 1% pe an cantitatea de ambalaj achiziționat,
folosit pentru a vinde o tonă de produse;

l  Să reducă cu 5% cantitate de deșeuri menajere în
companie deșeuri

menajere-5%

                                       

 »p
ână în 2021

Deșeuri trimise spre reciclare și deșeuri menajere (tone)

Deșeuri (tone) 2018 2019 2020 Metoda de 
eliminare

Hârtie și carton 12 16 11 58 15.83 Reciclare

Plastic 28 27 28 68 26.61 Reciclare

Lemn 98 29 74 76 78.28 Reciclare

Metale feroase 
și neferoase 7 36 1 35 2.28 Reciclare

Menajere 15 87 18 23 17.54 Depozitare

TOTAL 161 95 134 6 140.54
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STANDARDE DE CALITATE ȘI MEDIU: ISO 9001 ȘI ISO 14001

Valplast Industrie a implementat și menține sistemul de management integrat calitate-mediu, conform standardelor SR EN ISO 
9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015.

Prin certificarea ISO și punerea în aplicare a politicii de calitate și mediu, Valplast Industrie:

l identifică și ierarhizează riscurile de mediu, apoi ia măsurile necesare pentru controlul acestora;
l folosește feedback-ul clienților săi pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor proprii;
l utilizează într-un mod judicios resursele, materia primă și utilajele;
l instruiește în mod constant angajații în vederea respectării măsurilor și a proceselor implementate;
l se asigură că furnizorii și partenerii săi se conformează cerinţelor privind gestionarea aspectelor de mediu și calitatea produselor 
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POLITICA
DE CALITATE

ȘI MEDIU

CONTROLUL
RISCURILOR

INSTRUIREA
ANGAJAȚILOR

UTILIZAREA EFICIENTĂ
A MATERIILOR PRIME

REDUCEREA
ȘI RECICLAREA
DEȘEURILOR

MANAGEMENTUL
DEȘEURILOR
PERICULOASE

IMPLICAREA
CLIENȚILOR

EVALUAREA
FURNIZORILOR

ÎMBUNĂTĂȚIREA
PROCESELOR

STANDARDE DE CALITATE ȘI MEDIU: ISO 9001 ȘI ISO 14001
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CONSUMUL DE APĂ

În Valplast Industrie, apa utilizată în procesele de producție 
este recirculată, compania reducând în acest mod atât 
consumul, cât și cantitatea de apă reziduală.

Apă extrasă  
în funcție de sursă (mc) 2018 2019 2020

Apă din rețeaua publică 1 023 619 1 182

Apă subterană (puțuri) 4 335 2 436 5 364

Total apă extrasă* 5 358 3 055 6 546

* Apă dulce (≤1 000 mg/L TDS) 
TDS = totalul solidelor dizolvate

În 2020, cantitatea de apă extrasă a crescut direct 
proporțional cu capacitatea de producție a companiei 

Angajamente pentru viitor

GRI 303-3

cantitatea
de apă
extrasă-10%

                                                
 »

pâ
nă în 2025
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MATERII PRIME ÎN PROCESELE DE PRODUCŢIE

material
reciclat
utilizat
în producție+10%                                  

 »
până în 2025

Minimizarea rebutului și utilizarea eficientă a materialelor în 
procesul de producție reprezintă unele dintre preocupările 
principale ale Valplast Industrie.

În 2020, procentul de material reciclat din surse proprii a fost de 1% 
din totalul materiei prime folosite.

Angajamente pentru viitor

GRI 301-2
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ACHIZIŢII RESPONSABILE

Furnizori

2020

Furnizori din România 223

Furnizori din alte țări 42

Total 265

Angajamente pentru viitor

Până în 2022, Valplast Industrie va defini și va comunica 
propriul cod de conduită pentru furnizori 

furnizori activi evaluați100%
în 2020

În evaluarea furnizorilor noi și existenți, compania utilizează cerințele 
de standardizare ISO 9000:2015, ISO 14001:2015, dar și cerințe specifice 
bazate pe Regulamentul de Ordine Interioară Valplast Industrie  

În 2020 nu a fost identificată nicio situație cu impact negativ, 
social sau de mediu, în rândul furnizorilor companiei Valplast 
Industrie.  

Prin utilizarea platformei de semnături electronice, procesele de 
aprovizionare în Valplast Industrie în 2020 au fost 100% fără hârtie  

GRI 102-9; GRI 308-1

Valoarea totală a cheltuielilor 
cu furnizorii Valplast Industrie 
s-a ridicat la peste
10 milioane de euro, în 2020.
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OAMENII  
ÎN VALPLAST INDUSTRIE

l Motivarea angajaților

l Dezvoltarea angajaților

l  Sănătatea și siguranța angajaților

l  Măsuri ambițioase în timpul pandemiei de
COVID-19

l  Diversitate și șanse egale

l  Etica în afaceri

l  Politica GDPR
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MOTIVAREA ANGAJAŢILOR

Relația dintre Valplast Industrie și angajații săi este prevăzută în cadrul Regulamentului 
de Ordine Interioară și în contractele individuale de muncă  Acestea reglementează 
drepturile și obligațiile angajaților în relația cu Valplast Industrie, aspectele legate de 
disciplina în muncă, procedurile și instrucțiunile de lucru din cadrul companiei 

Valorile legate de sustenabilitate – respectul pentru oameni și mediu, economisirea 
resurselor, siguranța la locul de muncă, diversitatea și non-discriminarea – constituie 
nucleul culturii organizaționale a companiei Valplast Industrie  

Colectarea separată și trimiterea spre reciclare a deșeurilor ocupă un loc central în 
cadrul preocupărilor companiei, punându-se accent pe asumarea voluntară de către 
angajați a atitudinilor și comportamentelor responsabile, prin participarea la cursuri și 
feedback direct din partea echipei de management 

Beneficii pentru angajați:
l tichete de masă;
l bonusuri de performanță;
l prime de Paște și Crăciun 

Un alt beneficiu al angajaților reprezintă meniul “verde” de care se pot bucura la cantina 
Valrom Industrie, amplasată în imediata apropiere a sediului Valplast 

Compania încurajează un mod de viață sănătos, de aceea pune la dispoziția angajaților 
biciclete pentru deplasarea către locul de muncă 

Angajamente pentru viitor

Până în 2022, ne-am propus: 
l să dublăm numărul bicicletelor puse la dispoziția angajaților;
l să creăm o parcare pentru biciclete;
l să derulăm un sondaj de satisfacție a angajaților 

Distribuție pe gen: total

28 112

Distribuție pe gen: tip contract 

Perioadă 
determinată 0 4

Perioadă 
nedeterminată 28 108

Distribuție pe gen: tip contract 

Full time 28 110

Part time 0 2

angajați
la finalul anului 2020

140
GRI 102-7, 8; GRI 401-2
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DEZVOLTAREA ANGAJAŢILOR

Număr mediu de ore de formare anual/angajat

Departament Producție Depozit Comercial

2020 24 12 36

Politica Valplast Industrie privind dezvoltarea profesională a 
angajaților încurajează autonomia, spiritul de echipă și  
păstrarea cunoștințelor și a experienței în companie.

Prin programele și cursurile derulate, compania își propune ca 
angajații săi să evolueze în carieră și să prospere  Periodic sunt 
organizate cursuri de management, cursuri Kaizen, cursuri de 
planificare și organizare în vânzări  

Noii angajați participă într-un program de inducție care le permite 
să se familiarizeze într-un timp cât mai scurt cu procesele din 
cadrul companiei  

În 2020, toți angajații companiei au participat la cursul de 
colectare separată organizat de către Centrul de Educație 
Ecologică Seneca EcoLogos. În cadrul acestuia, au exersat sortarea 
deșeurilor, au discutat despre cadrul legal al managementului 
deșeurilor în România și despre beneficiile de mediu și economice 
ale unui sistem de colectare eficient 

timp alocat activităților de formare
și dezvoltare profesională,
pentru toate departamentele companiei+50%

                                          

»p
ână în 2022

Angajamente pentru viitor

GRI 404-1;2
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SĂNĂTATEA ȘI SIGURANŢA ANGAJAŢILOR

Fiind o companie producătoare, una dintre prioritățile Valplast 
Industrie este să evite sau să minimizeze riscurile de sănătăte ale 
angajaților săi, mai ales pentru cei care lucrează în fabrică.  
Pe lângă măsurile tehnice și organizaționale implementate, 
compania a dezvoltat o cultură a securității în muncă, prin sesiuni 
regulate de training 
Compania realizează instruiri ale angajaților implicați în procesul de 
producție, cu recurență lunară 

Pentru prevenirea accidentelor se îmbunătățesc și se adaptează 
periodic toate semnele de atenționare și avertizare referitoare la 
utilizarea echipamentelor de lucru. 

zero accidente de muncă prin:

 instruirea periodică a angajaților
 implementarea sistemelor suplimentare

de semnalizare și control

GRI 403-5

Angajamente pentru viitor

2018 2019 2020

Număr accidente 0 0 1

Zile spitalizare 0 0 0
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MĂSURI AMBIŢIOASE ÎN TIMPUL PANDEMIEI DE COVID-19

GRI 403-2

Încă de la începutul pandemiei, companiile din Grupul Valrom - 
inclusiv Valplast Industrie – au luat măsuri speciale pentru protecția 
angajaților și partenerilor lor:

l  Implementarea muncii de acasă pentru departamentele
suport, încă de la primele semne ale declanșării pandemiei;

l  Reconsiderarea deplasărilor în interes de serviciu neesențiale;
l  Echipament de protecție gratuit pentru angajați (măști,

ochelari, mănuși, dezinfectant);
l  Reconfigurarea spațiilor de lucru cu scopul de a limita

interacțiunile  Introducerea pauzelor între turele de lucru
pentru dezinfectarea spațiilor;

l  Auditarea constantă a modului de respectare a
protocoalelor și regulilor stabilite intern în toate locațiile
companiilor din Grupul de firme Valrom;

l  Comunicarea regulilor de siguranță către clienți, angajați,
parteneri, pe canale multiple (semnalizare, newslettere,
mesaje oficiale de informare și încurajare);

l  Testare gratuită cu teste RT-PCR a angajaților, la locul de
muncă, prin furnizori de servicii medicale specializate 

În Valplast Industrie nu a fost întreprinsă nicio anchetă 
epidemiologică.
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În cadrul Valplast Industrie, angajații au oportunități egale 
de evoluție profesională, indiferent de gen, orientare sexuală, 
vârstă, naţionalitate, rasă, etnie, religie, opţiune politică sau 
statut social. Recrutarea, promovarea, transferul, remunerarea, 
formarea profesională și alte beneficii se acordă pe baza evaluării 
competențelor angajaților și a performanței lor la locul de muncă 

Distribuție pe gen: diversitate

Membri board – 100%

Poziții management 17% 83%

Raportul dintre salariul mediu 
din firmă și salariul minim pe 
economie (pentru salariul de 
încadrare)

2 29 2 56

Compania nu are contract colectiv de muncă 

DIVERSITATE ȘI ȘANSE EGALE

Angajamente pentru viitor

Până în 2022, Valplast Industrie își dorește să creeze 
un canal intern de raportare anonimă a posibilelor 
încălcări de regulament sau abateri legate de 
acest aspect 

GRI 102-41; GRI 405-2
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ETICA ÎN AFACERI

În Regulamentul Intern, în Codul etic al companiei și în notele 
interne sunt prevăzute reglementările care au ca scop prevenirea 
incidentelor de etică și corupție în relația cu angajații, clienții și 
furnizorii proprii  
Principiile și normele care guvernează desfășurarea activității 
companiei: 

l  Înlăturarea oricărei forme de încălcare a demnității
persoanei;

l Egalitatea de tratament față de toți angajații companiei;
l Respectarea legislației în vigoare, naționale și internaționale;
l  Zero toleranță față de actele de corupție și conflictele de

interese;
l Respectarea confidențialității datelor 

Conform Regulamentului Intern, în relațiile cu furnizorii, angajații au 
datoria să ia decizii numai în interesul companiei și după o evaluare 
obiectivă a situației, fără a se lăsa influențați de interese și obligatii 
personale sau de orice alte interese care intră în conflict cu interesul 
companiei și pot favoriza furnizorii  Acceptarea cadourilor, a sumelor 
de bani sau a altor beneficii personale din partea furnizorilor nu este 
permisă  De asemenea, angajații au obligația să anunțe conducerea 
companiei dacă, înaintea începerii unei negocieri, aceștia constată 
că au orice posibil interes financiar sau de alta natură 

În Valplast Industrie a fost desemnat un responsabil cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și 
sancționarea spălării banilor.

Tot în 2020, Valplast Industrie a adoptat Politica de prevenire 
a spălării banilor și terorismului  Conform acesteia, instruirea 
angajaților are loc periodic, cel puțin o dată pe an, sau ori de câte 
ori se consideră necesar, astfel încât să se asigure respectarea 
consecventă a regulilor 

NU AU EXISTAT:

 conflicte de interese;
 cazuri de corupție;
 incidente privind etica.

Whistleblower

Instruire

Politici

Crearea unui canal online de raportare
a suspiciunilor privind etica.
Implicarea angajaților din departamentele de
achiziții și vânzări în sesiuni anuale de instruire.

Revizuirea și publicarea pe site-ul companiei
a Codului de conduită și a Politicii anticorupție.

 »
până în 2022

GRI 102-16, 17, 25; GRI 205-3; GRI 206-1 

Angajamente pentru viitor
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POLITICA GDPR

GRI 418-1

NU AU EXISTAT INCIDENTE

 de securitate;
 de compromitere;
 de divulgare neautorizată

a datelor cu caracter personal.

În anul 2020 a fost desemnată o persoană dedicată pentru 
implementarea politicilor GDPR în companiile din Grupul Romstal  
Aceasta are atribuții de suport și asistență pentru firmele din grup, 
dar și de audit privind conformitatea cu cadrul legal  
Procedând în acest mod, politicile deja implementate au fost 
actualizate și au fost completate cu proceduri adaptate specificului 
fiecărei companii  
În redactarea și implementarea politicilor de grup sunt utilizate 
ghidurile și orientările Comitetului European pentru Protecția Datelor 
(CEPD)  

Valplast Industrie a instalat pe vehiculele sale (din flota proprie 
pentru transport persoane) dispozitive de urmărire GPS în scopul 
înregistrării locației și utilizării autoturismelor. Colectarea 
acestor date are ca scop principal coordonarea vehiculelor și 
siguranța angajaților în timpul orelor de lucru, prin posibilitatea 
localizării acestora în cazul unor accidente rutiere  Aplicația permite 
completarea într-un timp mult mai scurt a foilor de parcurs, 
înlăturând nevoia de a le imprima 

Monitorizarea prin GPS respectă confidențialitatea datelor, aceștia 
din urmă fiind informați în prealabil  Prelucrarea datelor se realizează 
în siguranță, pe servere securizate, datele sunt anonimizate iar 
timpul de stocare a informațiilor este limitat (maximum 3 luni) 
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COMUNITĂŢILE 
VALPLAST INDUSTRIE

l Ce ne preocupă

l Universul Faptelor Bune

l  Echipamente medicale pentru spitalele
din prima linie

l  Sprijinirea amenajării traseului pentru drumeții
și ciclism „Via Transilvanica”

l Centrele sociale ProVita

l Bunicii Noștri

l  Editura Seneca

l  Centrul de educație ecologică
Seneca EcoLogos

l Seneca Anticafe

l shop senecanticafe ro
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CE NE PREOCUPĂ

GRI 413-1

Compania Valplast Industrie își îndeplinește misiunea prin 
susținerea comunităților cu care este conectată, abordând 
provocările de mediu și sociale presante ale acestora  

Sumele investite în 2020 au susținut: 
l condiții mai bune în instituțiile medicale,
l proiecte educaționale,
l proiecte de sustenabilitate,
l cauze sociale și umanitare 

Compania s-a implicat în dezvoltarea comunităților 
din care face parte prin: 

l filantropie;
l voluntariat al angajaților 

Asociații, federații, organizații și instituții 
partenere în 2020: 

l Asociația SNK
l Asociația ProVita
l Asociația Tășuleasa Social
l Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Proiectele s-au realizat cu implicarea angajaților din singurul 
punct de lucru al companiei, cel din București, bdul Preciziei nr 9 

Suma totală investită în proiecte și sponsorizări (RON)

2020 534 902

2019 287 166

În 2020, principalele direcții de investiție în comunitate Valplast 
Industrie au fost:

Educație:
Editura Seneca l Seneca Ecologos l Seneca Anticafe - 
sponsorizare Asociația SNK 

Sustenabilitate:
Sprijinirea amenajării traseului pentru drumeții și ciclism „Via 
Transilvanica” - sponsorizare Asociația Tășuleasa Social 

Sănătate:
Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov  – sponsorizare pentru 
achiziționarea de echipamente de  ventilație pentru secția ATI.

Caritate:
Susținerea persoanelor în vârstă și a persoanelor vulnerabile 
din medii defavorizate: „Bunicii noștri” – în parteneriat cu 
Asociația SNK 
Centrele sociale ProVita – sponsorizare Asociația ProVita
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UNIVERSUL FAPTELOR BUNE

1 851 sacoșe cu alimente

370
617

porții de masă caldă

vârstnici și persoane
vulnerabile

 în
 2020

Selecția proiectelor și a cauzelor prezentate pe platformă 
se realizează din perspectiva rezultatelor pe termen 
mediu și lung și a impactului pozitiv asupra comunităților 
în care companiile își desfășoară activitatea 

Valplast Industrie s-a alăturat platformei „Universul Faptelor 
Bune”, demers inițiat de Romstal, cu sprijinul tuturor firmelor  
din cadrul Romstal Group. 

Prin platforma „Universul Faptelor Bune”, companiile din Romstal 
Group și-au propus, în 2020, să aducă la cunoștința publicului 
larg cauzele și inițiativele în care sunt implicați partenerii lor din 
societatea civilă  Această platformă s-a născut din dorința de a 
înlesni întâlnirea dintre cauzele și proiectele asociațiilor și cei care 
care vor să se implice sau să le susțină   

Pot face acest lucru fie prin voluntariat, fie prin donații sau 
sponsorizări realizate direct în platformă  

„Universul Faptelor Bune” reprezintă și un instrument prin care 
asociațiile care au nevoie de sprijin pot contacta direct companiile, 
în vederea sponsorizării proiectelor proprii  

În luna decembrie 2020, donațiile din „Universul Faptelor Bune” 
pentru Proiectul „Bunicii Noștri”, organizat în parteneriat cu 
Asociația SNK, au asigurat achiziționarea a 1851 sacoșe cu 
alimente și produse de igienă și a 370 de porții de masă caldă 
care au ajuns la 617 beneficiari – vârstnici singuri și persoane din 
comunități vulnerabile.

https://universulfaptelorbune.ro/
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ECHIPAMENTE MEDICALE PENTRU SPITALELE DIN PRIMA LINIE 

133 218 LEI

                     
Va

lo
ar

ea sponsorizării

Pandemia de coronavirus a pus o presiune unică asupra spitalelor 
din România, în special asupra secțiilor de terapie intensivă, care 
s-au confruntat cu lipsa ventilatoarelor pulmonare și echipamentelor
individuale de protecție 
Mulțumită sprijinului Valplast Industrie, care a sponsorizat instituția
cu un echipament de ventilație de ultimă generație, Spitalul Clinic
Județean Brașov a putut trata mai mulți pacienți aflați în stare
gravă la ATI 

Intervenția companiei face parte din efortul de anvergură al Grupului 
Romstal de a asigura materiale consumabile și echipamente 
spitalelor din prima linie, încă de la debutul pandemiei  Valoarea 
investiției tuturor firmelor din Grup a fost de peste 360 000 euro 
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SPRIJINIREA AMENAJĂRII TRASEULUI „VIA TRANSILVANICA” 

50 000 LEI

                     
Va

lo
ar

ea sponsorizării

Via Transilvanica este un drum de aproximativ 
1 400 km prin munții și satele României, care 
parcurge Transilvania și bogățiile ei etnice, 
culturale și istorice, de la Putna până la Drobeta 
Turnu Severin  

Prin susținerea acestui proiect, în 2020, Valplast 
Industrie a contribuit, cu 10 km, la creșterea 
traseului de lungă distanță traseului de lungă 
distanță pentru drumeții, ciclism și călărie.
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CENTRELE SOCIALE PROVITA

Sursa fotografiei:  
Asociația Pro Vita Valea Plopului, Facebook

50 000 LEI

                     
Va

lo
ar

ea sponsorizării

Centrele sociale ale Asociației ProVita, amplasate în Valea Plopului 
și Valea Screzii, oferă protecție, sprijin material și emoțional copiilor 
abandonați sau orfani, mamelor în devenire, adulților fără adăpost 
sau cu dizabilități  Prin intervenția și acțiunile sale, asociația asigură 
atât adăpost și hrană, cât și acces la educație pentru copii și 
posibilitatea reintegrării active în societate, pentru adulți  

Cu sprijinul Valplast Industrie, în 2020, Asociația ProVita a avut în grijă 

308 copii și adolescenți.

Asociația ProVita a fost fondată de preotul Nicolae Tănase în anul 
1991  
Pe parcursul anilor, asociația a sprijinit peste 10 000 de persoane 
vulnerabile 
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BUNICII NOȘTRI. 
PROIECT ÎN PARTENERIAT CU ASOCIAŢIA SNK

GRI 413-1

vârstnici singuri1 200
225

53
familii

localități

 în
 2020

Din martie 2020, proiectul „Bunicii Noștri” inițiat de Asociația SNK 
donează și livrează în siguranță alimente și produse persoanelor în 
vârstă din comunități vulnerabile  
Listele beneficiarilor au fost create cu ajutorul partenerilor Asociației 
SNK și al autorităților, iar obiectivul proiectului a fost să ajungă 
în comunitățile mai greu accesibile din țară, nesprijinite de alte 
inițiative asemănătoare  

Toată echipa Valplast Industrie a renunțat la unul dintre  
beneficii – cadourile de Crăciun – donându-le către bunici. 

O parte dintre angajați au participat ca voluntari în proiect, 
livrând pachetele cu alimente vârstnicilor singuri.
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EDITURA SENECA. 
PRIMA EDITURĂ VERDE DIN ROMÂNIA

90 000 LEI

                     

Va
lo

ar
ea sponsorizării

kg de CO2

3 429
kg de deșeuri
16 349

km parcurși în medie
de mașină într-un an

(calculată la nivel
european)

34 107
litri de apă

418 049
kWh de energie

43 680
kg de masă lemnoasă

26 151

Pentru cele 54 de titluri apărute la editura Seneca au fost plantate 
2 hectare de pădure 

Cu sprijinul Valplast Industrie,  prin utilizarea hârtiei 100% reciclată, 
din 2014 până în 2020,  Editura Seneca a economisit următoarele 
resurse:

Editura Seneca publică filosofie practică și ecologie 
folosind exclusiv hârtie reciclată și un „layout verde” 
– calculul dimensiunilor cărților și paginarea reduc
în mod semnificativ pierderile de material  Surplusul
de hârtie este transformat în semne de carte, cărți
poștale sau carnețele 
Pentru fiecare titlu tipărit, editura calculează
cantitatea de CO2 emisă ca urmare a producției
și plantează, în parteneriat cu Asociația Pădurea
Copiilor și Fundația Conservation Carpathia,
suficienți copaci pentru a o compensa.
Astfel, cărțile devin copaci plantați, nu tăiați.
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CENTRUL DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ SENECA ECOLOGOS

30 000 LEI

                     

Va
lo

ar
ea sponsorizării

Centrul Seneca EcoLogos desfășoară programe de educație 
ecologică în companii și instituții de învățământ, în timpul cărora 
participanții își dezvoltă motivația și exersează obiceiuri pentru un stil 
de viață sustenabil   

Prin susținerea Centrului de educație ecologică Seneca 
EcoLogos, Valplast Industrie urmărește următoarele obiective:

l  Reducerea cantității de deșeuri menajere și creșterea
procentului de colectare a materialelor reciclabile în
companiile și instituțiile de învățământ colaboratoare;

l  Scăderea consumului de resurse prin însușirea
comportamentelor sustenabile de către participanții la
atelierele și cursurile centrului;

l  Dotarea școlilor din comunitățile vulnerabile cu materiale
și lecții de educație ecologică, prin programul „Ecologos în
școli” 

În 2020, Seneca EcoLogos și-a desfășurat activitatea în mediul 
online, însă a organizat ateliesre și programe de training și on site, cu 
respectarea măsurilor de prevenție și protecție COVID-19 

În 2020, Centrul de educație ecologică Seneca EcoLogos a lansat 
quizul despre regulile de colectare separată a deșeurilor – 
„Monștrii din groapă”. 
Până la finalul anului 2020, 4 000 de utilizatori din toată țara au 
descoperit regulile de colectare separată și modalități de a reduce 
volumul de deșeuri personale care ajung la groapa de gunoi sau la 
incinerator. 

Beneficiarii programelor de educație ale Centrului Seneca EcoLogos

l  168 adulți din 6 companii
l  126 copii

https://quiz.ecologos.ro
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SENECA ANTICAFE 
SPAŢIU SIGUR PENTRU STUDIU, ORGANIZARE TRAINING-URI ȘI MUNCĂ. LIBRĂRIE CU CĂRŢI ALESE

Centrul cultural Seneca Anticafe s-a redeschis pentru public – în 
condiții de siguranță – în luna mai 2020, după relaxarea măsurilor de 
prevenție COVID-19 instituite de către autorități  
Prin susținerea Valplast Industrie, Seneca Anticafe a putut să reziste 
și să-și continue activitatea educațională în perioada dificilă pentru 
instituții culturale  
Musafirii Seneca Anticafe au putut studia sau lucra într-un loc sigur și 
primitor și au avut acces la cele mai bune titluri din domenii variate, 
de la literatură la filosofie, știință și probleme actuale 

Beneficiari:

l  7 230 de musafiri care au studiat, lucrat sau citit în
condiții de siguranță

l 1 189 de titluri noi alese cu grijă de librari

Seneca Anticafe reprezintă un proiect al Asociației SNK, alături de 
Editura Seneca, Seneca EcoLogos și Bunicii Noștri 

60 000 LEI

                     
Va

lo
ar

ea sponsorizării
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SHOP.SENECANTICAFE.RO 
PRIMA LIBRĂRIE RESPONSABILĂ SOCIAL

În 2020, Valplast Industrie a sprijinit crearea și dezvoltarea platformei 
online a librăriei Seneca Anticafe  Zeci de mii de titluri de filosofie, 
ecologie, știință, istorie, dezvoltare personală, artă și beletristică, alese 
cu grijă de librari pasionați, ajung acum cu ușurință la cititorii din 
întreaga țară  
Cu fiecare carte achiziționată din prima librărie online 
responsabilă social, cumpărătorii susțin un proiect caritabil și unul 
educațional. 
Veniturile din vânzarea de cărți sunt direcționate către proiectele 
Asociației SNK: 

Bunicii Noștri  donează pachete cu alimente și produse de 
îngrijire bătrânilor și persoanelor vulnerabile 

Ecologos în școli   creează și donează lecții de educație ecologică 
școlilor din comunitățile vulnerabile 

120 000 LEI

                     
Va

lo
ar

ea sponsorizării
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INVESTIŢIA ÎN VIITORII PROFESIONIȘTI

În 2020, Valplast Industrie a derulat un parteneriat cu Universitatea Tehnică de Construcții București, pentru stagiile de practică ale 
studenților  
De asemenea, compania a sprijinit instituția prin echiparea unui laborator cu tehnică de calcul 

GRI 203-2
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DESPRE RAPORT

Acesta este primul raport anual de sustenabilitate al companiei 
Valplast Industrie, creat în conformitate cu Standardul GRI 
(Global Reporting Initiative), Opțiunea Core. În raport găsiți 
informațiile nefinanciare ale companiei pentru perioada 1 
ianuarie – 31 decembrie 2020.

Raportul răspunde cerințelor Directivei 2014/95/UE, transpusă în 
legislația din România prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr  
1938/2016 și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr  3456/2018 

Prezentul raport a fost realizat în colaborare cu Asociația SNK  Pentru 
orice informaţii suplimentare privind procesul de creare și conținutul 
raportului, ne puteţi contacta la adresa de e-mail:  
ecologos@asociatiasnk ro 

Raportul a fost dezvoltat pe baza rezultatelor procesului de 
implicare a părților interesate și a procesului de materialitate, 
desfășurate în aprilie 2021, respectând astfel două principii 
importante ale Standardelor GRI  Raportul respectă de asemenea 
următoarele principii recomandate de aceste standarde: 
Exhaustivitate, Acuratețe, Echilibru, Claritate, Comparabilitate, 
Fiabilitate, Actualitatea datelor 

Informațiile sunt prezentate în context, pentru ultimii doi ani, și includ 
obiective de sustenabilitate, acolo unde acestea au fost stabilite 

Raportul actual nu a fost auditat extern însă se are în vedere acest 
aspect în următorii ani 

GRI 101-1.2; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; GRI 102-11; 50; 53; 54; 56
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INDEX GRI
Secțiune Standard GRI

Numărul 
paginii/
paginilor

Declarație CEO 102-14 3

Despre Valplast Industrie 102-1 102-3 102-5 102-7 102-12 102-13 102-18 102-45 5, 6

Valplast Industrie dintr-o privire 102-4 102-6 7

Istoricul Valplast Industrie 102-1 102-2 8

Portofoliul Valplast Industrie  Produse 102-2 9

Portofoliul Valplast Industrie  Servicii 102-2 10

Date financiare 102-7 201-1 11

Implicarea și consultarea părților interesate 101-1 1 102-40 102-42 102-43 14

Subiecte materiale 102-15 102-44 102-46 102-47 15, 16

Matricea de materialitate 101-1 3 1 101-1 3 2 102-44 102-46 102-47 17

Limitele subiectelor materiale 101-2 4 18

Reducerea emisiilor de carbon 305-1 305-2 305-5 20

Energie 302-1 302-3 21

Colectarea separată și trimiterea spre 
reciclare a deșeurilor 306-2 306-3 22

Consumul de apă 303-3 25

Materii prime în procesele de producție 301-2 26

Achiziții responsabile 102-9 308-1 27

Motivarea angajaților 102-7 102-8 401-2 29

Dezvoltarea angajaților 404-1 404-2 30

Sănătatea și siguranța angajaților 403-5 31

Măsuri ambițioase în timpul pandemiei de 
COVID-19 403-2 32

Diversitate și șanse egale 102-41 405-2 33

Etica în afaceri 102-16 102-17 102-25 205-3 206-1 34

Politica GDPR 418-1 35

Comunitățile Valplast Industrie 413-1 37, 42

Investiţia în viitorii profesioniști 203-2 47

Despre Raport 101-1 2 101-1 4 101-1 5 101-1 6 101-1 7 101-1 8 101-1 9 101-1 10 102-11 102-50 102-51 102-52 102-53 102-54 102-56 48
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Seturi de standarde utilizate

GRI 101: Informații de bază 2016

GRI 102: Informații generale 2016

GRI 201: Performanță economică 2016

GRI 203: Impact economic indirect 2016

GRI 205: Anticorupție 2016

GRI 206: Comportament anticoncurențial 2016

GRI 301: Materiale 2016

GRI 302: Energie 2016

GRI 303: Apă și efluenți 2018

GRI 305: Emisii 2016

GRI 306: Deșeuri 2020

GRI 308: Evaluarea furnizorilor din punct de vedere al impactului de mediu 2016

GRI 401: Forța de muncă 2016

GRI 403: Sănătatea și securitatea în muncă 2018

GRI 404: Training și educație 2016

GRI 405: Diversitate și oportunități egale 2016

GRI 413: Comunități locale 2016

GRI 418: Confidențialitatea datelor cu caracter personal 2016

Standard GRI Descriere Mențiuni

102-49 Modificări în lista subiectelor materiale și în ceea ce privește limitele acestora
Acesta este primul raport al companiei creat în conformitate cu Standardele GRI  

102-48 Informații actualizate

102-10 Modificări  la nivelul organizației și al lanțului său de furnizori Nu au existat modificări  semnificative 

102-52 Ciclu de raportare Anual

102-51 Data celui mai recent raport Publicat în iulie 2020  pentru perioada  01 ianuarie – 31 decembrie 2019 

Sursa fotografiilor de la paginile 4, 12, 19, 25, 27, 32, 35, 39, 50: unsplash com 



S.C. Valplast Industrie S.R.L
Bulevardul Preciziei nr. 9, sector 6, București

Capital social 6 480 000 lei 
Nr. Reg. Com. J40/10616/21.12.2001

CIF RO 14368402
cont RO 03 INGB 0001008118708910 ING BANK 

www.valplast.ro




