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Misiunea noastră este de a fi principalul partener de încredere
al instalatorilor, furnizându-le produse care reduc consumul
de energie, apă şi emisiile de gaze cu efect de seră.
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NEVOIA GLOBALĂ
DE SUSTENABILITATE
De ce, sustenabilitate?
Necesitatea dezvoltării sustenabile / durabile
a societăţii omeneşti nu este un fapt apărut
în ultima perioadă. Această necesitate a fost
şi rămâne o cerinţă obligatorie pentru fiecare
etapă de dezvoltare a umanităţii.
Însă în ultimii 150 - 200 de ani omenirea a încălcat cu bună ştiinţă toate principiile sustenabilităţii şi dezvoltării durabile şi de aceea promovarea şi susţinerea atat a conceptului cât
şi a acţiunilor concrete, cuprinse în termenul
de “sustenabilitate”, au devenit activităţi de
interes major în perioada actuală.
În această perioadă şi, în special în ultimii
40-50 de ani, s-au consumat resurse într-un
ritm inimaginabil, au dispărut specii şi biosisteme numeroase, planeta a fost poluată şi
‘încărcată’ cu reziduuri toxice cât pentru 2/3
milenii. Este adevărat că, în aceeaşi perioadă, a
existat şi o rată de dezvoltare şi un progres accelerat, în toate domeniile, Dar, în majoritatea
cazurilor, progresul într-un domeniu a dus, in-

Iunie
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variabil, la o cerere mai mare, şi la o producţie
tot mai mare, la un consum de resurse în
creştere şi, în final, la un grad de poluare mai
mare şi cantităţi mai mari de reziduuri. Tot
în ultima perioadă, dar mult mai ‘timid’ am
început să ne ocupăm şi de ‘reversul medaliei’,
respectiv de căutarea şi implementarea unor
măsuri de contracarare, de ‘apărare’.
Dar, un adevar destul de crud şi care trebuie
acceptat, este că, oricât de multă inteligenţă
şi resurse investeşte societatea umană în
găsirea unor soluţii alternative la producerea
energiei din surse clasice, fosile (petrol şi gaze
naturale), singura variantă eficientă, viabilă
şi la îndemână în acest moment, este una
singură: sa consumăm mai puţina energie
din surse poluante şi să producem mai multă
energie din surse regenerabile.
La nivel global, ne aflăm într-un punct
critic, întrucât mai mult de jumătate din acest
prag l-am consumat deja. Astăzi, creşterea
temperaturii la nivel global este la cota 1,5oC
faţă de media secolului XX şi la 1,3oC faţă de
sfârşitul secolului XIX.

În 1789, Thomas Jefferson
spunea:

"

"

Thomas Jefferson
Presedinte al Statelor Unite ale Americii
4 martie 1801 – 4 martie 1809

…pământul aparţine fiecărei
generaţii pe durata existenţei
sale, care i se cuvine pe deplin şi
în întregime, (dar) nicio generaţie
nu poate face datorii mai mari
decât pot fi plătite pe durata
propriei existenţe.
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>207 mil.
Euro

cifra de afaceri

>1.658
angajaţi

ACEȘTIA SUNTEM
NOI
O companie dinamică, ce activează pe piețele din România, Moldova, Ucraina, Serbia
şi Bulgaria, specializată în comercializarea echipamentelor de instalații pentru construcții. Oferta companiei include peste 15.000 de produse aflate în stoc, caracterizate de o calitate recunoscută mondial, pe care Romstal o adoptă ca politică de piață.
Portofoliul Romstal este grupat în 5
categorii de interes, gestionate de divizii
specializate: Termo, Hidro, Sanitare,
Electrice şi Ceramice. Romstal asigură
consultanţă tehnică în configurarea
sistemelor şi în alegerea produselor, un
nivel de stoc livrabil imediat, in orice
punct din tara, suficient pentru proiecte
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de mari dimensiuni, livrare promptă la
domiciliul clientului, la baza căreia stau
reţeaua extinsă de depozite regionale şi
parcul auto important, punere în funcţiune şi autorizări conforme cu cerințele
legale în vigoare, service şi piese de
schimb în perioada de garanţie şi postgaranţie.

PORTOFOLIUL
ROMSTAL
TERMO

HIDRO

SANITARE

ELECTRICE CERAMICE

Unul dintre cele mai importante aspecte atunci când
vorbim despre o locuință
este cu siguranță sistemul
de încălzire. Care sunt cele
mai eficiente sisteme de
încălzire și cum le alegem?
Aici intervenim noi, punând
la dispoziția clienților noștri
un program gratuit de
consiliere, menit să ofere
soluția perfectă pentru
fiecare casă. Produsele
noastre sunt destinate atât
sectorului rezidențial, cât
și comercial și industrial.
Gama noastră de soluții cu
impact redus asupra mediului include panouri solare,
pompe de căldură, cazane
pe peleți sisteme de automatizăre, precum și sisteme
de control a consumului
(cronotermostate și termostate). Venim în ajutorul
clieților nostri cu instalații
complete şi complexe de
încălzire cu combustibil fosil (gaz metan, GPL, lichid,
lemn), combustibil regenerabil (lemn, peleți, energie
solară) sau electrice (centrale termice, pompe de
căldură), instalații de răcire
(chiller, roof-top, sisteme
VRV, mono sau multi-split),
generatoare de aer cald şi
rece, preparatoare de apă
caldă menajeră, calorifere,
precum și sisteme alternative de încălzire.

Divizia Hidro gestionează
un portofoliu important
de furnizori grupaţi pe
categorii de produse:
pompe și vase de expansiune, ţevi, robineţi, fitinguri,
sisteme de canalizare și
scurgere, sisteme de irigaţii
şi antiincendiu, rezervoare,
pompe, contoare, precum
și garnituri și alte sistele
de îmbinare. În cadrul
Romstal se regăsește cea
mai mare gamă de filtre
din România pentru uzul
casnic. Menite să reducă
consumul inutil de resurse,
filtrele noastre asigură o
calitate excepțională a
apei, din punct de vedere al
sărurilor, procentajului de
nitrați și nitriți, precum și a
clorului.

În cadrul diviziei SANITARE,
colecţiile de tip ambient
sunt create pentru a defini
spaţiul dedicat băii, în
fiecare cămin. Ne dorim
să generăm o experiență
inedită clinților noștri,
astfel că am acordat o
atenție deosebită designului produselor pe care le
comercializăm. O parte din
colecțiile Romstal poartă
smnătura unor designeri
celebri, precum Gianni
Versace, Marc Sadler,
Michael Stein, Robin Levien,
Antonio Citterio. Calitatea
materialelor și creativitatea
formelor conving de cele
mai multe ori vizitatorii
magazinelor noastre să
investească în decoruri
de înaltă clasă. Gama
noastră include obiecte
sanitare, baterii de baie
și bucătărie, căzi de baie,
coloane de dus, chiuvete
pentru bucătărie, uscătoare
și distribuitoare, precum și
accesorii de baie.

Un cămin frumos are
nevoie de multă lumină. O
clădire perfect funcțională
are nevoie de instalații şi
echipamente electrice fiabile şi inteligente. Corpurile
de iluminat comercializate
de Romstal sunt atât de
diverse încât permit individualizarea oricărui spaţiu,
fie că vorbim de domeniul
clădirilor rezidenţiale fie
de cele domestice. Divizia
electrice grupează soluţiile
de iluminat atât pentru
spații tehnico – comerciale
cât şi corpurile de iluminat
decorative. Gama de produse mai cuprinde: aparataj
de protecție, semnalizare
şi măsurare, tablouri de
distribuție şi aparataj de
câmp, tablouri şi echipamente pentru acționări
electrice. Printre cele mai
importante game de produse, menționăm și sursele
regenerabile, precum
sistemele de panouri fotovoltaice, turbinele eoliene,
corpurile de iluminat cu
led și stațiile de încărcare
pentru mașini electrice.

Fiecare casă are propria
sa poveste, noi la Romstal
ne dorim sa fim parte din
ea. Oferim soluții complete pentru amenajarea
locuinței în materie de plăci
ceramice. Personalitatea
fiecărui cămin poate fi pusă
în valoare folosind cele
mai noi colecţii de gresie
şi faianţă. Fie că vorbim de
interior sau exterior, fiecare
client poate alege dintr-o
bogată varietate de texturi,
nuanţe şi finisaje clasice
sau inedite.
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POLITICA ENERGETICĂ
A COMPANIEI ROMSTAL
ÎN PERIOADA 2014 - 2019
Privitor la creşterea eficienței utilizării resurselor, în vederea limitării riscului apariției de deficite şi menținerii
impactului asupra mediului în limitele naturale ale planetei, prin economisire, reciclare, substituire, reducere
şi evaluare.

În 2014 ne-am fixat
ţintele de performanţă,
în domeniul utilizării
energiei.

Reducerea
consumului de
energie electrică
cu

Reducerea
consumului de
combustibil
pentru încălzire,
şi ACM cu

Asigurarea
energiei electrice
din surse proprii
în proporţie de

Reducerea
consumului de
combustibil pentru
transport (marfă
şi persoane) cu

75%

40%

80%

25%

2014
- 9,4%

-12%

-32%

2018

- 63%

2019
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SUSTENABILITATE
ÎN ROMSTAL
Compania Romstal contribuie activ la reducerea emisiilor de
CO2 la nivel local şi global, prin:
• comercializarea produselor ECO, ceea ce conduce la
reducerea amprentei de CO2 la clădirile/lucrările clienților
Romstal;
• diminuarea amprentei energetice a clădirilor (izolare termică,
eficientizarea instalațiilor folosite pentru încălzirea /răcirea
incintelor, înlocuirea iluminatului clasic cu cel pe LED-uri, folosirea sistemului BMS (Building Management System) pentru controlul şi monitorizarea automatizată a echipamentelor şi instalațiilor care funcționează în locațiile Romstal,
compensarea automată a energiei reactive);
• reducerea consumului altor resurse (apa prin instalarea
perlatoarelor, hârtie prin montarea uscătoarelor de mâini,
tipărirea documentelor numai când este absolut necesar şi
atunci față - verso);
• optimizarea transportului şi înlocuirea flotei auto poluante;
• producerea de energie regenerabilă;
• colectarea selectivă si reciclarea deşeurilor.
Monitorizarea emisiilor de CO2 ne ajută să evidențiem progresul
datorat investițiilor atât în modernizarea şi eficientizarea din
punct de vedere energetic a clădirilor Romstal, cât şi a flotei
auto şi să atingem cât mai rapid obiectivul propus pentru
reducerea amprentei de carbon, conform politicii energetice a
companiei, pentru perioada 2014 – 2019.

ROMSTAL
Furnizor autorizat
de soluții complete
pentru Clădiri Verzi
În anul 2016, ROMSTAL a devenit
partener în cadrul programului
Green Homes şi „Furnizor autorizat
de soluții pentru Clădiri Verzi”
(Approved Solution Provider for
Green Homes).
Acest fapt este o confirmare
a calității soluțiilor oferite de
ROMSTAL şi a stilului de viață
sustenabil pe care îl promovează,
gama de produse oferită putând
acoperi toate exigențele unei
Clădiri Verzi.
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AVANTAJELE FOLOSIRII
PRODUSELOR ECO

Reducerea impactului energetic al produselor şi soluțiilor ECO

CENTRALĂ TERMICĂ
+ 5 APARATE AER CONDIŢIONAŢ
+ RECUPERATOR

CENTRALĂ TERMICĂ
+ 5 APARATE AER CONDIŢIONAT

Preţ achiziție 10.500 lei

Preţ achiziție 17.000 lei

Consum energie termică
19200kWh/an

Consum energie termică
13.800kWh/an

€

Economie de 1178 lei/an

Reducerea emisiilor de CO2
cu până la 1.390 kg / an

Echivalentul a 33 copaci
plantați

* Solutie in incalzire si climatizare pentru o locuinta
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MICROCENTRALĂ ÎN CONDENSAŢIE
+ PANOU SOLAR CU REZERVOR
PRESURIZAT

MICROCENTRALĂ ÎN
CONDENSAŢIE

Preţ achiziție 2.500 lei

Preţ achiziție 6.050 lei

270m3
mai putin combustibil

€

Economie de 600 lei/an

Reducerea emisiilor de CO2
cu până la 600 kg / an

Echivalentul a 6 copaci plantați

MICROCENTRALĂ
ELECTRICĂ

POMPĂ CĂLDURĂ

Preţ achiziție 2.400 lei

Preţ achiziție 10.000 lei

Consum energie electrică
13.440 kWh/160zile

Consum energie electrică
3.953 kWh/160zile

€

Economie de 5.392 lei/an

Reducerea emisiilor de CO2
cu până la 5.200 kg / an

Echivalentul a 52 copaci
plantați
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SISTEM ULTRAFILTRARE
PUR 3

APĂ LA PET

Preţ achiziție 2.190 lei/an

Preţ achiziție 360 lei
Preţ exploatare/an 160 lei

0 PET-uri / an

1.095 PET-uri / an

€

Economie de 2.028 lei/an

Reducerea emisiilor de CO2
cu până la 270 kg / an

Echivalentul a 3 copaci plantați
* Calculul e facut pentru o familie cu 4 persoane.

REŢEA ELECTRICĂ

PACHET FOTOVOLTAIC
MONOFAZAT ON-GRID 5kW

Consum mediu energie electrică
6.500 kWh/an

Producţie medie energie electrică
6.044 kWh /an

€

Economie de 3.397 lei/an

Amortizarea investiţiei
6,2 ani

Reducerea emisiilor de CO2
cu până la 2.990 kg / an

Echivalentul a 30 copaci
plantați
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ACȚIUNI PENTRU DIMINUAREA
AMPRENTEI ENERGETICE
Minimizarea pierderilor de
căldură prin invelişul exterior
al clădirilor

Reducerea
consumurilor de
energie termică
şi a emisiilor de
CO2



Termoizolarea tuturor sediilor Romstal

96%



Înlocuirea cazanelor vechi, cu ardere clasică, cu
variante în condensaţie şi arzătoare cu randamente
superioare, utilizarea pompelor de căldură şi a
cazanelor pe peleţi

30%



Înlocuirea conductelor metalice vechi şi / sau
izolarea termică a acestora

30%



Utilizarea bufferelor ca stocatoare de energie
pentru creşterea randamentului instalaţiilor de
încălzire / răcire

20%

Reducerea consumului de energie
electrică pentru iluminat



Redimensionarea surselor de iluminat clasic în
funcţie de specificul activităţii zonale şi înlocuirea
lor cu surse LED

Reducerea consumului de energie
electrică utilizată la pompele de
circulaţie



Înlocuirea pompelor clasice cu cele cu turaţie
variabilă şi consum redus de energie electrică.

60%

Reducerea pierderilor de energie
electrică reactivă (inductivă şi /
sau capacitivă)



Instalarea unor sisteme de compensare automată
a energiei reactive din instalaţiile electrice proprii

50%

Controlul permanent şi
optimizarea consumurilor de
energie electrică în clădiri



Programarea funcţionării automate a consumatorilor
nepermanenţi. Instalarea sistemelor BMS pentru
circuitele de iluminat şi prize. Automatizarea şi
urmărirea completă a funcţionării consumatorilor
mari (centrale termice, CTA, CHILERE, pompe etc.)

25%

Producerea de apă caldă
menajeră cu panouri solare



Instalarea de panouri solare în sediile unde există
consum semnificativ de apă caldă menajeră.

10%

Producerea de energie electrică
cu panouri fotovoltaice.



Instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice, în
regim on-grid şi off-grid pe clădirile Romstal disponibile şi adiacente

35%

Urmarire si control ambiental.



Instalarea sistemelor automate de urmarire
si control ambiental in magazine: SALUS si SIEMENS.

10%

Reducerea utilizării, ca surse de
energie, a combustibililor fosili

Reducerea pierderilor de căldură
în instalaţii de încălzire / răcire

Reducerea
consumurilor de
energie electrică
şi a emisiilor de
CO2

Utilizarea
energiei obţinută
din surse
regenerabile

Actiuni noi
incepute in 2018

100%

*Gradul de realizare al acțiunilor pentru diminuarea amprentei energetice

11

Eficientizarea și modernizarea instalațiilor pentru încălzire
și raciere.
În 2018 atenția noastră s-a îndreptat spre activități de supraveghere și monitorizare a timpilor și parametrilor de funcționare
și optimizare a consumurilor, pentru instalațiile existente.
Au fost experimentate câteva variante de sisteme de supraveghere on-line, prin rețea internet, a instalațiilor, urmând ca
în 2019, aceste proiecte să fie implementate în practică, la
toate magazinele și clădirile companiei.
Utilizarea acumulatoarelor termice, atât pentru încălzire
cât și pentru răcire.
Odată cu modernizarea echipamentelor de încălzire și răcire
și, în special, a creșterii domeniului de
modulație a puterii (utilizarea exclusivă a centralele în condensație pentru
încălzire și acționarea cu invertere
a compresoarelor de pe circuitele
tone
frigorifice), practic motivația utilizării
Reducere totală
acumulatoarelor de căldură a scăzut
emisii CO2
în importanță.

229

Se menține totuși, atât în instalațiile
proprii cât și în cele recomandate
clienților, utilizarea cacestor acumulatoare în cazul instalațiilor de încălzire pe lemne.
Surse de iluminat cu led
Înlocuirea surselor de iluminat clasice cu surse LED a fost finalizată la nivelul întregii companii, rămânând doar ca și obligativitate
pentru proiectele noi de investiții.

CONSUM GAZ
total filiale si magazine Romstal

5.960
6.390

2017

2018

CONSUM ENERGIE ELECTRICA
total filiale si magazine Romstal

2.360
2.230

2017
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2018

SUCEAVA

BAIA MARE

BISTRIŢA

ORADEA

IAŞI

CLUJ NAPOCA
BACAU

ARAD

Staţii de
încărcare
maşini
electrice
şi hibrid

DEVA
BRAŞOV

FOCŞANI
GALAŢI

TÂRGOVIŞTE

BUZĂU

TG. JIU

TULCEA
PITEŞTI
SLATINA

BUCUREŞTI

CRAIOVA

CĂLĂRAŞI
CONSTANŢA

Sisteme de încăracare mașini electrice

Instalarea echipamentelor BMS

În 2018 nu s-au instalat stații noi de încărcare dar suntem pregătiți ca pentru anii următori să ținem pasul
cu evoluția numărului de mașini electrice din piața
românească.

Instalarea acestor sisteme a fost finalizată, în acest moment fiind în derulare un alt proiect, cu echipamente
de ultimă oră și monitorizare online a temperaturilor
interioare și exterioare din fiecare sediu.

Compensarea automată a energiei reactive
La nivelul anului 2018, marea majoritate a sediilor firmei se încadrează în limitele normale relativ la factorul
de putere și valoarea energiei reactive.
Aceste aspecte sunt monitorizate permanent, inclusiv
cu ajutorul unui analizor de calitate a energiei electrice
din rețea.
Folosirea uscătoarelor pentru mâini
Proiectul a fost finalizat la nivelul tuturor clădirilor
companiei Romstal.
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PRODUCEREA DE ENERGIE
REGENERABILĂ CU PANOURI
FOTOVOLTAICE
In 2018 s-a continuat instalarea sistemelor
fotovoltaice in filialele Romstal.
Toate sistemele sunt amplasate pe acoperişul clădirilor proprii, neafectând în niciun fel suprafeţele
utile de la nivelul solului şi neexistând nici un fel de
impact negativ asupra mediului.
Toate componentele unui proiect cu panouri fotovoltaice, chiar şi de dimensiuni mari, se găsesc şi în
gama de produse a companiei Romstal, astfel încat
putem dezvolta proiecte de acest gen şi pentru
clienţii noştri.
In anul 2018 au fost finalizate si puse in functiune
urmatoarele proiecte:
Romstal Slatina 		
- 27kW
Romstal Craiova
- 81kW
Romstal Brasov 		
- 81kW
Romstal Iasi 		
- 27kW
Romstal Galati 		
- 27kW
Romstal 		
- 54kW
Total productie energie electrica: 356MWh/an
Nivelul investiţiilor directe în aceste proiecte în
anul 2018 au fost de 207.000 Euro

14
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297

kW

total putere instalată
în 2018

Începând cu sfarsitul anului 2018 aceste centrale au
inceput să producă şi să distribuie în reţea la intreaga capacitate. Tinând cont de media statistică de
producţie pe acest tip de panouri, pe zona geografica a României, care este de aproximativ 1,2Mwh/
an/kW putere instalată se preconizează o producţie
anuală de 356MWh = 40.000Euro.
Recuperarea investiţiei se va face în 5 ani.
Adevărata performanţă a companiei Romstal, în
acest caz, constă în faptul că, pe o perioadă de cel
puţin 25 de ani, nu se va mai produce şi elibera în
atmosferă o cantitate de 182 tone/an de CO2.

Stiaţi că?
Într-o oră Pământul primeşte
suficientă energie de la soare pen
tru
a satisfice nevoia globală de ene
rgie
pentru un an!

Investiția directă în achiziția de mașini
noi și / sau cu performanțe îmbunătățite
a fost de 3 083 602 lei, respectiv
649 179 euro, la nivelul anului 2018.

TRANSPORTUL
DE MARFĂ
ȘI PERSOANE
2018 a fost unul din anii de vârf în ceea
ce privește înnoirea parcului de mașini,
atat pentru transportul persoanelor
cât și pentru transportul de marfă
(distribuția între depozite și filiale /
magazine / francize și livrarea la sediul
clienților).
Astfel, au fost vândute sau casate
următoarele automobile:

649.179
Euro

investiţia 2018

•

32 autoturisme – vândute, având dată de achiziție
între 2012 și 2016

•

18 autoturisme – casate, având dată de achiziție între
2007 și 2011

•
•

3 autoutilitare – casate, durată de utilizare fiind de 10
/ 12 ani

INVESTIȚIA DIRECTĂ ÎN ACHIZIȚIA DE MAȘINI NOI

649.179

889. 937

2017

2018

CONSUM COMBUSTIBIL PENTRU TRANSPORT
(litri):

1.106.398

1.187.533

2017

2018

EMISII DE CO2 (t)

2.953

3.170

3 camioane – vândute, durată de utilizare fiind între 6
și 12 ani.

Au fost achiziționate:
•
•
•

34 de mașini noi pentru transportul persoanelor,
4 camioane,
6 autoutilitare.

2017

2018

15

REZULTATE
OBŢINUTE
ÎN PERIOADA
2017 - 2018

Emisii CO2 rezultate din consumul de energie
electrică (t)

1.655

1.576

2017

2018

Nivel CO2 din Energie electrică = 0,702 t Mwh
Din cauza unor factori obiectivi (dezvoltarea firmei, creșterea
numărului de utilaje acționate cu Energie Electrică (electro stivuitoare) , profilul climatic al anului 2018, etc.) la energie electrică nu s-a
mai produs scăderea prognozată a consumului.
Au continuat totuși măsurile de reducere a nivelului de CO2, în special
pe două direcții:
•
punerea în funcțiune a unor unități noi de producere energie
electrică din panouri fotovoltaice,
•
gestionarea cu un grad crescut de responsabilitate a consumurilor la nivelul fiecărei locații.
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Amprenta CO2 Romstal România (t)

5.896

6.166

2017

2018

Pe parcursul anului 2018 am monitorizat foarte precis consumurile de
energie, pe toate cele 4 domenii care contribuie la stabilirea amprentei
de carbon - energie electrică, combustibil gazos (încălzire spații),
combustibil lichid (transport marfă și persoane) și apă.
Am reușit să scădem nivelul amprentei de carbon cu 4,4% față de 2017
chiar dacă volumul total al activităților în Companie (cifra de afaceri)
a crescut.

Emisii CO2 rezultate din consumul de gaze (t)

1.241

1.348

2017

2018

Nivel CO2 din gaz metan = 0.202 t / Mwh.
La consumul de gaz natural scăderea consumului este mult mai spectaculoasă decât în anii precedenți, adică 8 % față de 1 – 2% în perioada
2014 – 2017.
Succesul se datorează, în primul rând, gestionării cu mai multă
responsabilitate a temperaturilor interioare din magazine, depozite și
spații administrative.

Emisii CO2 rezultate din consumul de carburant
pentru deplasarea angajaţilor (autoturisme) (t)

2.953

3.162

2017

2018

Emisii CO2 rezultate din consumul de apă (t)

46

2017

2018

La apă, saltul pozitiv (scăderea cantității de CO2 produse), a fost
de-a dreptul spectaculos, respectiv am avut o scădere cu 36.7 %
față de 2017.
Este efectul montării de accesorii de reducere a debitelor de apă pe
baterii și vase de WC, în întreagă rețea Romstal din România.

40

43

2017

Și trendul de scădere a producției de CO2 din consumul de combustibil
lichid a fost menținut pe parcursul anului 2018, la 6,6 % față de 2017.
Rezultatul a fost posibil prin activități de optimizare a rutelor de transport marfă și a gradului de încărcare al mașinilor de transport.
De asemenea a continuat politică de înlocuire a mașinilor angajaților
cu modele noi, nepoluante.

73

Emisii CO2 (Kg) /1000 euro vânduţi

2018

Cifra de vânzări în 2018 a crescut față de 2017. Datorită tuturor
măsurilor și rezultatelor descrise anterior, cantitatea de CO2 pentru
fiecare 1000 de euro vânzare, a scăzut cu 5,5 %. Alți factori care au mai
contribuit: optimizarea spațiilor de depozitare și paletizare, creșterea
nivelului de vânzări on – line.

Emisii CO2 raportate la nr. angajaţi (t)

5,20

5,34

2017

2018

Numărul de angajați în 2018 este oarecum același că în 2017, cu mici
fluctuații pe parcursul anului. Pe medie, a rezultat că am lucrat cu 22
de angajați mai puțîn in 2018 față de 2017.
Producția de CO2 per cap de angajat a scăzut, într-un an, cu 2,7 %.
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COLECTAREA SELECTIVĂ
ȘI RECICLAREA DEȘEURILOR
„ Economia este ea însăşi subsidiară biosferei. Biosfera furnizează tot ceea ce face posibilă viaţa, inclusiv convertirea deşeurilor în ceva ce putem refolosi.”
(Anthony Cortes-„Second nature”)

Deşeurile reprezintă o problemă acută şi actuală a
umanităţii, în condiţiile unor creşteri masive a cerinţelor
de consum, direct proporţionale cu o dezvoltare
demografică accentuată şi rapidă.

18
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Compania Romstal şi-a propus să contribuie la reducerea cantităţii de deşeuri generate, la colectarea
selectivă şi la trimiterea lor spre reciclare.
Astfel, în domeniul deşeurilor din ambalaje, Romstal
colaborează cu o organizaţie de transfer a responsabilităţii
privind colectarea şi valorificarea deşeurilor (OTR),
dar a conceput şi dezvoltat un sistem individual de
gestionare a deşeurilor din ambalaje

generate intern, pe trei fluxuri principale: hârtie/
carton, plastic (folie) si lemn. Deşeurile din ambalaje astfel colectate sunt livrate direct spre reciclare
operatorilor ecomonici autorizaţi.
Conform legislaţiei în vigoare, companiile au obligaţia
de a recicla/valorifica 60% din cantitatea de ambalaje pe care o introduc pe piaţă prin importul
de produse/echipamente şi achiziţia de ambalaje
postconsum.
Situaţia realizării obligaţiilor legislative de către
Romstal Imex este următoarea:

Obiectivul pentru anul 2017 a fost
creşterea procentului de realizare
a cerinţelor legale de reciclare în
mod individual de la 26%, cât s-a
realizat în 2016, la 65% din totalul
cantităţii reciclate.

În vederea reducerii materialelor plastice şi cutiilor
de carton utilizate la ambalare (postconsum),
respectiv a deşeurilor de materiale plastice şi
carton rezultate, una dintre măsurile luate a fost
înlocuirea cutiilor de carton de unică folosinţă cu
alte cutii, reutilizabile, din plastic reciclabil.
Aceste cutii se folosesc pentru colectarea/aşezarea şi livrarea mărfurilor la clienţi şi în punctele de
vânzare ROMSTAL.
Daca în anul 2015 s-au achiziţionat 308.500 bucăţi
cutii de carton de unică folosinţă care s-au folosit la
ambalarea şi livrarea mărfurilor la clienţi şi punctele de vânzare, în anul 2016 s-au achiziţionat
doar 14.100 bucăţi de cutii reutilizabile din plastic
reciclabil, înlocuindu-se astfel 87% din cantitatea de
cutii din carton de unică folosinţă. Diferenţa de 13%
o reprezintă cutiile din carton de mici dimensiuni,
folosite pentru livrarea mărfurilor la clienţi.
Durata medie de viaţă a cutiilor reutilizabile din
plastic reciclabil este de 5 ani.

Obiectivul pentru anii 2018-2019
este să se înlocuiască toate cutiile
din carton de unică folosinţă cu cutii
reutilizabile, din plastic reciclabil.

Total ambalaje introduse pe piaţă / ambalaje
reciclate

1549 / 939
2018
2017

1458 / 880

2016

1472 / 900

2015

1553 / 845

2014

594 / 357

Ambalaje reciclate de către terţi în numele Romstal
şi de către Romstal

273 / 666
2018
2017

264 / 616

2016

668 / 232

2015

653 / 192
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În afara sistemului de reciclare a
deşeurilor de ambalaje pentru care
există obligaţii legale prezentat
mai sus, Romstal a dezvoltat şi un
sistem intern de colectare separată
a deşeurilor reciclabile generate
din activitatea proprie, buy back
şi aduse de căre angajaţi pe mai
multe tipuri de deşeuri: echipamente
electrice şi electronice, baterii şi
acumulatori, materiale plastice
în amestec, materiale feroase şi
neferoase, deşeuri generate din
construcţii, deşeuri cu conţinut de
substanţe periculoase.

433

340

763

735

2014

2015

2016

2017

809

2018

Hârtie/Carton (t)

În concluzie, în ultimii 4 ani,
Romstal a colectat selectiv şi
trimis spre reciclare următoarele
cantităţi de deşeuri:

130

139

190

187

2014

2015

2016

2017

49

56

59

61

2014

2015

2016

2017

194

2018

Plastic (t)

Echipamente electrice
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Deşeuri reciclate (inclusiv ambalaje ) de Romstal (t)

17

17

18

12

2014

2015

2016

2017
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7

2018

81

2018

Pentru obţinerea acestor rezultate, foarte
importantă a fost şi campania de conştientizare a angajaţilor privind colectarea
selectivă a deşeurilor atât la servici, cât şi
acasă.
Deşeuri colectate de la angajaţi (medie
anuală):
România trebuie să ajungă să recicleze
jumătate din deşeurile aruncate de
populaţie până în 2020, faţă de 13%
cât a valorificat în anul 2014 (ultimul
an la care există statistici oficiale de
la Agenţia Naţională pentru Protecţia
Mediului).

Feroase/neferoase (t)

226

122

150

107

2014

2015

2016

2017

54

2018

50 kg
aluminiu

50 kg
pet

100 kg
folie

500 kg
carton

350 kg
sticlă

Colectarea selectivă a deşeurilor a condus
şi la scăderea cantităţilor de deşeuri menajere în ultimii trei ani. De exemplu, la
sediul central şi magazinele din Bucureşti,
cantitatea de deşeuri menajere s-a redus
cu 78%, de la 252 tone în 2014, la 44 tone
în 2018.

Cantităţi deşeuri menajere (Vitan + Magazine
Bucureşti) (t)
252

109

71

56

2014

2015

2016

2017

44

2018
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SĂNĂTATE ȘI
SIGURANŢĂ
OCUPAȚIONALĂ

COMUNICARE ŞI CONSULTANŢĂ în domeniul mediului, sănătăţii si securităţii
ocupaţionale
Romstal a stabilit şi menţine proceduri
de comunicare în interiorul companiei,
pentru:
• a dovedi angajamentul managementului faţă de problemele de
mediu şi riscurile de sănătate şi
securitate ocupaţională ale angajaţilor;
• a consulta angajaţii referitor
la sistemul de management al
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;
• a comunica angajaţilor politica,
obiectivele şi programele organizaţiei referitoare la mediu,
sănătate şi securitate ocupaţională;
• a informa părţile interesate în
legătură cu performantele sistemului de management al mediului,
sănătătii şi securitătii ocupaţionale;
• a încuraja comunicarea;
• a se asigura că toate informaţiile
sunt verificabile, inteligibile, si bine
prezentate.
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Din anul 2010 în Romstal este operaţional un
Sistem de Management Integrat de Calitate,
Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională,
certificat în conformitate cu cerinţele Standardelor SR EN ISO 9001/2008, 14001:2005 şi SR
OHSAS 18001:2008. de către Lloyd's Register
România.

Scopul implementării şi menţinerii acestui
sistem este de a asigura clienţii, ca produsele
şi serviciile furnizate de ROMSTAL raspund
permanent cerinţelor şi nevoilor acestora.
Pe de altă parte, acest sistem, este o garanţie
că în organizaţie există o preocupare constantă pentru controlul, dezvoltarea şi îmbunătăţirea performanţelor în domeniul
calităţii, protecţiei mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale pentru angajaţi.
Managementul companiei a emis declaraţia
privind politica de mediu, sănătate şi securitate ocupaţională.

"

Misiunea noastră este de a fi principalul partener de încredere
al instalatorilor, furnizându-le produse care reduc consumul
de energie, apă şi emisiile de gaze cu efect de seră

DECLARAŢIA privind POLITICA de MEDIU,
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ
Pentru compania noastră cel mai importat lucru este să livrăm excelență pornind
de la produsele pe care le comercializăm, șantierele pe care le gestionăm, precum
și proiectele în care ne implicăm. De 25 de ani pasiunea și devotamentul companiei
se transpun în produse inovatoare, exclusive, care demonstrează de fiecare dată
eficiență și fiabilitate.
Angajamentul față de clienti noștri este unul pe termen lung, oferind soluții pentru
toate genurile de proiecte, într-un sistem complex de consultanță, oferit gratuit
publicului. Prin acțiunile întreprinse încearcăm să oferim suport societății, contribuind la calitatea vieții în comunitățile locale.
Totodată, compania noastră pledează pentru o atitudine proactivă față de găsirea
unor soluții eficiente și sustenabile pentru un viitor mai verde prin noua POLITICA
ENERGETICĂ A COMPANIEI ROMSTAL 2020 - 2025. Promovăm un stil de viață sănătos atât în rândul angajaților prin acțiunile pe care le realizăm și promovarea unor
tehnici de diminare a consumului de resurse, precum și în randul partenerilor prin
cursurile specializate pe soluții ecologice.
Echipamentele tehnice pe care le comercializăm corespund standardelor cu privire
la gradul de polutare generat. În aceast context, am implementat un sistem de
management de mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională, în conformitate cu
standardele ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2008.

Mihail Alexandru Petrescu
CEO

23

M
A
E
T
O
C
E

24

RAPORT SUSTENABILITATE 2019

EAM

POLITICILE DE HR ÎN CREAREA
UNEI CULTURI ȘI COMPANII
SUSTENABILE

Am trecut pe verde
CEO-ul a fost promotorul constant al viziunii sustenabilităţii, principalul factor al
schimbării în deciziile de business şi în toate interacţiunile cu angajaţii.
De la lansarea politicii energetice cu scopul
diminuării amprentei de CO2 a companiei asupra
mediului înconjurător, eforturile companiei s-au
concentrat pe implementarea de schimbări la nivelul de business: de la diminuarea consumurilor propriilor clădiri, a transporturilor, reciclarea deşeurilor, la promovarea în piaţă a soluţiilor eficiente
energetic, consultanţă şi vânzarea de produse şi
instalaţii cu impact energetic scăzut. Departamentul HR şi-a asumat un rol important în obţinerea
suportului angajaţilor pentru sustenabilitate.
Integrarea sustenabilităţii în comportamentul organizaţional. Crearea unui culturi organizaţionale
care să susţină sustenabilitatea
Performanţa în sustenabilitate a businessului
depinde în primul rând de participarea şi implicarea
angajaţilor, de felul în care se raportează ei la
principiile de sustenabilitate atât la job, cât şi în
viaţa personală. Cum procesul de schimbare de atitudine şi comportament faţă de mediu este unul
de natură continuă, schimbările la nivel de companie şi de strategie de vânzare au fost dublate de
programe de comunicare interne care să faciliteze
înţelegerea importanţei impactului asupra mediului.
Ecologia este un mindset.
Este modul cum ne raportăm la lumea noastră
exterioară, este echilibrul între egocentrism şi
altruism.
Am construit un program dedicat de schimbare al
culturii organizaţionale şi vânzărilor într-un mod

sustenabil, spre comportamente şi soluţi “verzi” în
instalaţii.
Programul de comunicare ‘Am trecut pe verde'
are drept scop principal ca angajaţii să înţeleagă
încă de la început care este viziunea companiei
în privinţa sustenabilităţii, DE CE sa facă o schimbare în propriile comportamente de consum şi în
promovarea soluţiilor către clienţi. Comunicarea şi
acţiunile derulate au urmărit o bună conectare a
angajaţilor cu concepte şi realităţi legate de ecologie
şi sustenabilitate, cu accent pe importanţa implicării personale în schimbarea unor comportamente
de consum şi de alegere de produse.
Comunicarea şi acţiunile desfăşurate au facilitat
un proces de asumare a acestor realităţi astfel
încât valorile legate de ecologie să fie transferate
mai eficient în comportamentul angajaţilor de la
job, dar şi în cel legat de viaţa personală.
La nivel de conţinut, programul vizează în primul
rând cunoaşterea viziunii de dezvoltare a business-ului în direcţia sustenabilităţii, înţelegerea
dimensiunilor ecologiei şi conştientizarea impactului personal asupra resurselor.
Vreau să promovez produsele companiei care
reduc consumul de energie şi poluează mai puţin.
Este contribuţia mea ca profesionist în instalaţii la
reducerea impactului energetic asupra mediului.
Crearea unei echipe dedicate în cadrul companiei
La momentul lansării politicii energetice s-a înfiinţat un departament dedicat de Management
energetic care a reunit specialişti cu vechime
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în Romstal, consultanţi în soluţii de încălzire, ventilare, climatizare şi termoizolare şi tineri specializaţi
pe domenii noi de expertiză: analiză energetică,
proiectare şi instalare sisteme BMS .
Pentru a oferi tot suportul necesar în vânzarea produselor cu impact scăzut asupra mediului înconjurător, s-au creat posturi specializate în Consultanţă în domeniul produselor ECO.

5%

din angajaţii Romstal folosesc bicicleta pentru
deplasarea căre şi dinspre locul de muncă

S-a format, de asemenea, o echipă interdepartamentală de comunicare – EcoTeam, incluzând
specialişti din departamentele de HR şi Marketing,
cu scopul să faciliteze o comunicare unitară şi
focusată care să susţină strategia de business şi de
schimbare în direcţia ECO.
Principiul implicării a pornit de la atragerea angajaţilor care cred în ecologie (au ca valori personale
aceste preocupări), vor să afle şi să facă mai mult
şi au entuziasmul şi energia de a promova şi către
ceilalţi (angajaţi, clienţi, colaboratori). Ulterior s-a
extins către toţi angajaţii din companie.
Am implicat angajaţii în initiaţive de mediu la birou
(green office) :
•

28.000 km

au fost parcurşi pe bicicletă de către angajaţii Romstal în cursul anului 2016

•
•

46

•

de biciclete sunt la dispoziţia angajaţilor
pentru deplasarea către şi dinspre locul de
muncă

4.6t CO2

este reducerea de CO2 rezultată prin folosirea
bicicletelor de către angajaţii Romstal în
anul 2016

98%

produse

RO

Cantina companiei a folosit 35.961 kg
alimente din care 35.496 kg au fost produse
în România.
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•
•
•

•

•

colectare selectivă, reciclare - campanie de
conştientizare a impactului diferitelor tipuri
de deşeuri, oferirea posibilităţii de a aduce
la birou spre reciclare deşeurile din propriile
locuinţe;
reducerea cantităţii de plastic utilizat prin
renunţarea la paharele din plastic;
biciclete pentru angajaţii care vor să le împrumute pentru parcurgerea drumului de la şi
către job;
cantină la sediul central cu meniu verde, fresh
bar, magazin cu fructe şi legume;
oferirea de produse care reduc consumul de
apă, de energie;
posibilitatea de implicare personală în susţinerea copiilor cu nevoi speciale sau în ajutarea
bătrânilor;
campanii de comunicare prin newslettere,
afişaj în sedii şi magazine, proiecţie de filme şi
documentare cu teme de mediu, workshop-uri
şi prezentări.
98% din produsele utilizate la cantina angajaţilor au fost produse în România. Meniul este
bine echilibrat, existând atât opţiuni gătite dar
şi vegane, meniu vegetarian dar şi preparate pe
bază de carne. Există bufet de legume diverse,
seminţe şi verdeţuri din care angajaţii îşi pot
prepara în fiecare zi propriile salate aşa cum
doresc.
Romstal Corner - în magazinul central Romstal
există barul Romstal Corner unde angajații și
clienții pot servi, pe lângă cafea, diverse freshuri de legume și fructe.

Integrarea sustenabilităţii în programul de
training şi leadership al companiei
În cadrul Academiei Romstal ne ocupăm de programul de induction pentru noii angajaţi, precum
şi de dezvoltarea personală şi profesională continuă a acestora.
Programul adresat noilor angajaţi este alcătuit din
training la sală, practică şi mentoring împreună cu
un angajat senior sau manager. La angajaţii din
vânzări se adaugă alte stagii de învăţare - training-uri la sală şi pe eLearning pentru a aprofunda
cunoştinţele tehnice şi comerciale.
În toată aceasta perioadă, dar şi după, lansăm
periodic cursuri pentru dezvoltarea continuă a
colegilor. În cadrul acestor programe de training,
viziunea companiei asupra protecţiei mediului
înconjurător, consumul responsabil de resurse, reducerea emisiilor de CO2, într-un cuvânt, viziunea
asupra sustenabilităţii, este împărtăşită colegilor
prin intermediul mai multor instrumente:
•

Prezentări cu rol de conştientizare referitoare
la încălzirea globală şi factorii declanşatori

Numarul participanţilor la cursurile pentru soluţii
ECO organizate în cadrul Academiei Romstal
560

980

1.900

2800

2014

2015

2016

2017

3.100

2018

•

Prezentări referitoare la modalităţi de reducere
a amprentei personale de carbon (colectare
selectivă, consum responsabil de alimente,
utilizarea mijloacelor de transport sustenabile
s.a.)

•

Prezentări referitoare la strategiile implementate de Romstal pentru diminuarea consumului de energie şi materiale, precum şi a emisiilor de CO2

•

Cursuri referitoare la contextul energetic
actual şi legislaţia europeană şi naţională din
domeniul eficienţei energetice şi a surselor
regenerabile de energie

•

Cursuri tehnice despre produsele eficiente
ECO pe care Romstal le comercializează şi
promovează în care sunt expuse, pe larg,
beneficiile aduse de implementarea acestor
soluţii pentru clienţi: - reducerea consumurilor
de energie, reducerea consumurilor de apă,
reducerea emisiilor de CO2, exploatare sigură
şi sănătoasă, reducerea costurilor anuale,
protecţia mediului s.a.

Bugetele investite în aceste programe de training (Euro )

90.000

2014

200.000 260.000

2015

2016

330.000

300.000

2017

2018

Numărul cursurilor e-Learning

6

32

35

40

2014

2015

2016

2017

45

2018
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•

Metode de calcul pentru analiza consumurilor de energie şi a emisiilor de
CO2 pentru soluţiile implementate de
Romstal

•

Comparaţii între soluţiile clasice şi
soluţiile eficiente energetic în care se
pun în evidenţă punctual, diferenţele între emisiile de CO2 (kg CO2/an), diferenţele
între consumurile de energie (kWh/an),
economia financiară realizată, precum şi
numarul de copaci protejaţi anual prin
reducerea emisiilor.

“Educaţia este cea mai puternică armă pe
care o poţi folosi pentru a schimba lumea”
		
Nelson Mandela
Crearea programului
“Green Living & Building”
Programele de training sunt completate
deseori de programe de dezvoltare pentru
angajaţii Romstal.
“Green Living & Building” a fost implementat în parteneriat cu Asociaţia Greeniative
şi derulat într-o clădire sustenabilă (Centrul
Green Mogo), ce utilizează materiale reciclabile şi reutilizabile, precum şi soluţii de
instalaţii eficiente gândite şi implementate
împreună cu Romstal.
Soluţia de instalaţii implementată în acest
centru: panouri fotovoltaice, pompa de
căldură, Building Management System
şi accesorii, iar contravaloarea unei părţi
importante din investiţie a fost susţinută
prin derularea acestor workshop-uri cu 232
de angajaţi Romstal din vânzări (la care s-au
adaugat alţi 120 angajaţi din Grup).
Training-ul s-a desfăşurat într-un cadru
inspiraţional, plin de verdeaţă şi linişte, în
compania unor traineri pasionaţi şi dedicaţi
protecţiei mediului înconjurător ce povestesc
despre încălzirea globală şi schimbările
climatice prin care trece planeta noastră,
motivaţia lor de a construi “verde”, experienţa construirii unei clădiri sustenabile şi
beneficiile locuirii într-o astfel de clădire.
În acest mod, implicarea angajatilor, entuziasmul si orientarea acestora către un stil
de viată sustenabil a fost consolidată prin
exemple practice, iar impactul programelor
derulate este vizibil în fiecare zi.
28
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WORKSHOP

green living
&
building
cum se trăiește sustenabil

Autenticitatea acţiunilor a fost esenţială pentru a genera o
AM
Am trecut pe verde
ECO TEde
schimbare progresivă
comportamente.
Am lucrat cu
credinţe, cu valori, cu teme şi opţiuni personale.

Realizarea platformei
‘’Consultant în sustenabilitate’’

>100

Un alt program derulat, cu impact semnificativ asupra angajaţilor în ceea ce priveşte
adoptarea şi promovarea unui stil de
viaţă sustenabil este platforma de
cursuri în urma căreia fiecare participant, angajat în vânzări, poate
deveni ‘’Consultant în Sustenabiliangajaţi
tate’’.

au citit sau au participat
la cursurile din cadrul
platformei Consultant
în Sustenabilitate

vânzări.

S-au derulat cursuri la sală pentru 242 de angajaţi din vânzări şi
în platforma de eLearning au citit
modulele alocate 869 de angajaţi din
vânzări şi departamente de suport pentru

Includerea unor responsabilităţi şi KPI ce ţin de
sustenabilitate în cerinţele joburilor pentru poziţii
manageriale
Pentru fiecare punct de vânzare Romstal au fost
stabilite obiective lunare ale consumurilor de
energie electrică, gaze şi carburanţi. Obiectivele
au fost calculate plecând de la istoricul consumurilor, ţinând cont de lucrarile efectuate în fiecare
locaţie/clădire (ex: termoizolare clădire, schimbare
becuri cu LED-uri, înlocuire centrale/pompe, implementare BMS, instalare panouri fotovoltaice etc).
Consumurile de energie electrică şi gaze sunt monitorizate zilnic, iar lunar se fac înregistrări în soft-ul
special dezvoltat.
Graficele cu emisiile de CO2 obţinute vs. obiective
sunt afişate la fiecare magazin/filială, astfel încât
toţi angajaţii să le cunoască.
În cazul în care se constată că sunt depăşiri ale
consumurilor, respectiv creşteri ale emisiilor de
CO2, directorii punctelor de vânzare analizează
cauzele şi iau măsurile necesare.
Non discriminare, diversitate şi şanse egale
Angajaţii constituie principalul punct forte al
companiei ROMSTAL. Urmăreşte să angajeze şi să
păstreze cei mai buni profesionişti de pe piaţă astfel încât să-şi îmbunătăţească continuu activitatea
şi să creeze valoare adăugată pentru ea, clienţi şi
comunitate.
Problema drepturilor omului joacă un rol important
în activitatea companiei de resurse umane, sprijinul pentru respectarea acestora este esenţial în
demersurile pe care le face la nivel de companie şi

la nivel de societate.
În plus, ROMSTAL îi încurajează şi susţine pe angajaţii săi să îşi dezvolte cariere pe termen lung în
cadrul companiei.
Accesul la poziţiile vacante din cadrul companiei
este garantat tuturor candidaţilor indiferent de
sex, vârstă, religie, etnie, rasă sau naţionalitate,
singurul criteriu de selecţie fiind cel al competenţei
şi calificării necesare pe post. Pentru garantarea
non-discriminării în regulamentul intern al companiei au fost prevăzute expres interdicţiile cu privire
la discriminarea directă sau indirectă a oricărui
angajat în toate domeniile care au legatură cu
prestarea activităţii. Totodată, sunt stipulate şi
obligaţiile de reprezentare şi conduită ale salariaţilor care susţin şi întăresc principiile non-discriminării atât în relaţiile din cadrul companiei, cât
şi în cele din exteriorul acesteia. În cadrul companiei, datorită specificului activităţii, care presupune
efort fizic intens în lanţul de supply-chain, distribuţia pe sexe a salariaţilor este de 25% femei şi
75% bărbaţi.
Aproximativ aceeaşi proporţie a numărului de
femei în numărul total de salariaţi se regăseşte şi
în cadrul poziţiilor de management.
În cadrul departamentelor de suport, unde criteriul
cu privire la efortul fizic nu este relevant, există un
procent egal între femei şi bărbaţi.

24,25%
femei

24,49%

femei în posturi de conducere

75,75%
bărbaţi

75,51%

bărbaţi în posturi de conducere
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Dialogul cu angajaţii
ROMSTAL acordă o atenţie deosebită dialogului cu
angajaţii. Implicarea într-un dialog permanent cu
angajaţii constituie un obiectiv important pentru
companie. Romstal este o companie cu peste 60
de filiale şi peste 1.045 de angajaţi. Asta înseamnă
foarte mulţi parteneri de dialog. Pentru a purta un
dialog semnificativ şi relevant cu cât mai multi dintre ei, compania a dezvoltat o serie de instrumente
şi canale de comunicare internă.
Unul dintre instrumentele principale este aplicaţia
on-line prin intermediul căreia orice angajat poate
trimite către echipa de management propuneri,
sugestii, opinii cu privire la activităţile şi procesele
care se desfăşoară în cadrul companiei.
O altă modalitate de comunicare cu angajaţii este
prin aplicarea chestionarelor de feedback după
fiecare eveniment la care aceştia participă, de tipul
training, conferinţă, workshop. Chestionarul este
structurat pe diverse aspecte legate de utilitatea
evenimentului şi a informaţiilor prezentate, mediul
de lucru, comunicarea pe parcursul evenimentului,
precum şi sugestii pentru viitoare întâlniri. Răspunsurile individuale sunt păstrate confidenţiale. În
baza acestor rezultate, se dezvoltă anual un plan
de training în vederea optimizării resurselor disponibile şi a performanţelor echipelor.
Pentru a răspunde în timp util plângerilor,
reclamaţiilor, sesizărilor formulate de angajaţi este
reglementat prin regulamentul intern modalitatea
de soluţionare a petiţiilor. Conform acesteia, toate
petiţiile se înaintează direcţiei de Resurse Umane,
aceasta repartizează petiţia compartimentelor de
specialitate, iar în funcţie de obiectul respectivei petiţii, urmăreşte soluţionarea acesteia şi redactează
un răspuns în termen de maxim 30 de zile.
Recrutarea tinerilor.
Programe adresate tinerilor absolvenţi. Formarea
şi dezvoltarea carierei lor
Compania Romstal a integrat în strategia de
selecţie şi recrutare, programe special adresate
tinerilor studenţi şi absolvenţi care nu au experienţă
practică, al căror potenţial însă este promiţător şi
poate reprezenta baza unei dezvoltări ulterioare.
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Anual, se desfăşoară proiecte de recrutare care se
adresează în mod special tinerilor absolvenţi, iar în
urma evaluării de abilităţi şi atitudine, sunt selectaţi
cei care au resurse ce pot fi dezvoltate şi integraţi
apoi în departamentele din zona comercial-tehnică:
departamentele de vânzări, departamentul tehnic
sau alte zone-suport pentru core-businessul companiei.
Compania Romstal are un parteneriat de tradiţie
cu Facultatea de Instalaţii din cadrul Universitatii
Tehnice de Construcţii Bucureşti. Programele anuale
de practică pentru studenţi au avut drept scop în
anii 2014 şi 2015 dezvoltarea abilităţilor profesionale
pentru 425 de studenţi din domeniul instalaţiilor,
din anii I, II şi III în vederea integrării lor ulterioare
pe piaţa muncii şi generarea unui cadru optim pentru
dezvoltarea abilităţilor practice.
In cadrul programului de practica pentru studenti
discutam despre gama de produse ECO, modul
de funcţionare al acestora şi analizăm instalaţiile

Experiența ta PRACTICĂ
la ROMSTAL

funcţionale din Laboratorul Academiei Romstal.
Analizăm împreună pompele de căldură geotermale, aerotermale, sistemele BMS, sistemele
fotovoltaice, precum şi alte echipamente care
contribuie la reducerea consumurilor de energie ale
unei clădiri.
"Practică pentru cariera ta! TECAR "
Proiectul a avut stagii de practică cu durate de câte
15 zile şi a inclus activităţi în laborator, lucrări şi aplicaţii practice, prezentări de produse, echipamente,
standuri funcţionale, vizite în şantiere, vizite la
proiectanţii de instalaţii, activităţi practice la firme
din domeniul instalaţiilor, cu specific diferit pentru a
le oferi posibilitatea să vadă ce înseamnă să lucreze
în fiecare din aceste domenii: vânzări, producţie,
service. Discuţiile studenţilor cu profesioniştii în
domeniul instalaţiilor au deschis posibilitatea contactului direct cu cerinţele unor job-uri din: vânzări,
ofertare tehnică, producţie, service.
Cel mai recent proiect adresat tinerilor s-a des-

făşurat în luna iulie 2016, atunci când aproximativ
50 de studenţi ai Facultăţii de Ingineria Instalaţiilor,
din cadrul UTCB au putut să înveţe şi să lucreze
alături de specialiştii, lectori, directori de vânzări,
specialişti în resurse umane.
“Experienţa ta PRACTICĂ la Romstal”,
Compania a încercat să faciliteze tinerilor aflaţi la
început de carieră posibilitatea de a-şi dezvolta
abilităţile şi competenţele, de a identifica activităţile practice specifice meseriei lor pe care le desfăşoară cu plăcere, pentru care au abilităţi şi care le
sunt potrivite din punct de vedere al trasăturilor de
personalitate.
Programele de tip internship sunt concepute sub
forma unor activităţi de învăţare experienţială, pot
avea durata de 3 săptămâni până la câteva luni şi
vizează dezvoltarea unor competenţe soft-skills,
de relaţionare, argumentare, rezolvare de probleme, cât şi competenţe tehnice, de inţelegere a
principiilor de funcţionare ale echipamentelor de
instalaţii.
După parcurgerea acestor ateliere de învătare, studenţii au avut şansa să acceseze oportunităţile de
carieră oferite în cadrul companiei.
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În 2018 angajaţii au avut posibilitatea
să achziţioneze pentru ei şi familia lor
legume bio din grădinile gestionate
intern.
98% dintre cei care au achiziţionat
legume bio, apreciază acest beneficiu
oferit de companie.
S-au Înregistrat 265 de comenzi din
partea angajaților În decursul anului
şi s-au comandat:

DEZVOLTAREA UNEI
STRATEGII DE WELL - BEING
A ANGAJAŢILOR
Programe de Green Thinking şi Green Living
•
•

•
•

•
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Promovarea consumului de produse locale.
Workshop-uri:
- "Stil de viaţă sănătos pentru prevenirea
bolilor cardiovasculare, diabet, obezitate,
cancer" însoţită de măsurarea tensiunii
arteriale şi a indicatorilor corporali.
- un alt workshop susţinut de speaker extern
a fost cel de "Sport & alimentatie"
Acţiuni dedicate copiilor angajaţilor în care a
fost inclusă şi educaţia ecologică pentru ei
Susţinerea angajaţilor să facă sport:
- susţinerea lor la competiţii sportive interne
şi externe (tenis de masă, fotbal, maraton)
etc.;
- sală de tenis de masă, fitness la sediul
central
Informarea angajaţilor cu privire la ce înseamnă
obiceiuri de viaţă sănătoase si conştientizarea
importanţei unui stil de viaţă sănătos.
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890 kg

roşii bio

105 L

suc de roşii bio

155 kg

vinete bio

71 kg

ridichi bio

35 kg
spanac bio

Prevenirea accidentelor de muncă se poate face
prin asigurarea condiţiilor optime de lucru, instruirea permanentă a personalului nostru şi toleranţa
zero faţă de nerespectarea regulilor pe care compania le consideră fundamentale.
Însă, crearea unui loc sigur de muncă şi satisfăcător
profesional nu implică doar identificarea şi neutralizarea pericolelor, ci şi asigurarea sănătăţii şi
stării de bine a fiecărui angajat.

muncă de către 90.21% dintre angajaţi, iar în 2017,
98.1% dintre aceştia.
Codul de conduită pentru angajaţi include şi principii de sustenabilitate şi cerinţe ce ţin de etică în
afaceri.

Compania a contribuit la îmbunătăţirea stării de bine prin
obiceiuri alimentare sănătoase
şi practicarea unui sport.
Realizare de chestionare de percepţie pentru angajaţi pe teme legate de sustenabilitate
Cercetarea a arătat o bună cunoaştere a programului
de politică energetică Romstal în anul 2015, peste
70% din angajaţi îl cunosc bine şi foarte bine, iar în
2017 peste 80%. De asemenea, rezultatele au arătat
o bună cunoaştere a acţiunilor concrete demarate
de Romstal atât intern, raportat la consumuri cât şi
în extern, în ceea e priveşte promovarea soluţiilor
eco (peste 80 % din angajaţi cunosc bine diverse
acţiuni şi măsuri luate).
Angajaţii şi-au declarat intenţia de a adopta o atitudine responsabilă faţă de mediu la un nivel ridicat
- 8.8 pe o scală de la 1 la 10. Peste 85% au declarat
că sunt atenţi să economisească apa, iar în 2017
procentul a crescut la 88,7 % şi, respectiv, 92,24%
dintre angajaţi încercau să reducă consumul de energie electrică în 2015, iar în 2017 s-a ajuns la 99.2%.
Totodată, 76% din angajaţi se preocupă de un stil
de viaţă sănătos, iar în anul 2017 peste 85% din angajaţi au declarat că au început să fie interesaţi de
teme de ecologie inspiraţi de ceea ce se întâmplă
în Romstal, dar şi colectarea selectivă a deşeurilor
este un proces ce în 2015 era aplicat la locul de

80%

din angajați cunosc bine Programul de Politică
Energetică Romstal

88,7%

sunt atenți să economisească apa

76%

din angajați sunt preocupați de un stil de
viață sănătos

98%

dintre angajați colecteză selectiv la locul de
muncă
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www.efden.org

RELAŢIILE CU COMUNITATEA
Compania Romstal se implică activ în dezvoltarea
societăţii şi a comunităţilor din care face parte,
susţinând proiecte din domenii precum educaţie,
sănătate, sport şi ecologie. Prin acţiunile întreprinse,
Romstal încearcă să ofere suport societăţii, contribuind la calitatea vieţii în comunităţile locale. Totodată, compania pledează pentru o atitudine proactivă
faţă de găsirea unor soluţii eficiente şi sustenabile
pentru un viitor mai verde.

190.000
Euro

valoarea sponsorizării

PROIECTUL EFdeN
Romstal a fost sponsor principal al proiectul EfdeN
– o casă solară, independentă din punct de vedere
energetic. Compania a susținut participarea proiectului
în cadrul celei mai mari competiții din domeniul
inovației în construcții și eficienței energetice –
Solar Decathlon. Proiectul a ajuns în etapa finală, în
Franța, alături de alte 19 echipe din 16 țări.
34
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Romstal a susținut demersurile echipei EfdeN de a
construi o casă independentă și s-a implicat de-a
lungul timpului în proiectele dezvoltate oferind atât
suport material (panouri solare, pompe de căldură
etc.), cât și financiar. Din 2014 până în anul 2017,
valoare sponsorizarilor oferite către echipa EfdeN a
ajuns la 190.000 euro.
În prezent, EfdeN este Primul Centru de Cercetare a
Condițiilor de Confort din România. De asemenea,
echipa a realizat un CampusHUB în jurul casei solare,
aducând natura cât mai aproape de vizitatorii casei.
Romstal împreună cu EFdeN au dezvoltat o platformă de cursuri de Consultant în Sustenabilitate,
care s-a dezvoltat la nivel național, în 5 orașe, cu un
total de 15 cursuri în toată țara. Dezbaterile și cursurile despre sustenabilitate, confort interior și management energetic au acumulat 200 de cursanți dar și
profesioniști Romstal.
De asemenea, în fiecare an, la casa EFdeN se organizează vizite de tip Porți Deschise pentru partenerii companiei care doresc să vadă echipamentele
Romstal.
În anul 2018 aproximativ 300 de parteneri Romstal
din România, Serbia şi Ucraina au avut posibilitatea
să vadă cum funcţionează produsele noastre.

#CASABUHNICI O ESTE PRIMA
CASĂ PASIVĂ PREMIUM DIN
ROMÂNIA ŞI A 8-A DIN LUME.

ROMSTAL SUSŢINE CASABUHNICI
Romstal susţine inovaţia în sustenabilitate şi este partener
#CasaBuhnici, o casă indepedentă din punct de vedere energetic ce reprezintă un studiu de caz pentru toţi cei interesaţi să
îşi construiască o casă de la zero, sau doresc să afle mai multe
despre tehnologii care îţi schimbă viaţa.
Romstal a furnizat sisteme de instalaţii precum:
• încălzire în pardoseală de la Caleffi RDZ - sistem tacker cu
clipsuri şi ţeavă PEX-a D.17 şi placă netedă din polistiren
extrudat (3cm);
• răcire radiantă în pereţi şi tavan de la Caleffi RDZ + sistem
complet de automatizare;
• sistemul este compus din panouri radiante cu ţevi capilare
de 6mm inglobate, cu grosimea de 4cm (din care 2.7cm
izolaţie);
• panouri solare termice Stiebel-Eltron;
• pompă de căldură SOL-APĂ cu funcţie de răcire pasivă
Stiebel Eltron cu buffer, boiler şi sonde geotermale;
• pompe electronice cu turaţie variabilă DAB Evoplus;
• pompă submersibilă DAB;
• rezervor "Aquapur" cu ioni de argint
• sistem de reutilizare a apei de ploaie pentru irigat şi spălat
maşina (rezervoare de stocare);
• hidrofor electronic DAB E.SYBOX;
• sistem fotovoltaic Talesun “On grid" compus din 42 panouri
de 320 W amplasate pe anexă şi 16 panouri de 265W amplasate pe casă, ce alimentează cu energie electrică Inverterul
on grid Fronius.
35

ÎNCEPÂND CU 2018 ROMSTAL SUȚINE PROIECTELE
ASOCIAȚIEI TĂSULEASA.
Până în prezent, valoarea sponsorizărilor către
Tășuleasa a ajuns la 22.000 euro. Romstal s-a implicat și a participat în cadrul Evenimentului “Ziua
bună – Ziua voluntarilor mici”, un proiect de mediu
ce urmărește conștientizarea efectelor negative ale
deșeurilor din plastic. Timp de 10 zile, peste 23.000
de elevi și profesori din cinci județte au participat la
colectarea a peste 50 de tone de deșeuri din gospodăriile lor.
De asemenea, Romstal suține cu 10 km
ViaTransilvanica, un traseu de 1.000 de kilometri
care dezvăluie 2.000 de ani de istorie a
Transilvaniei, de la Putna la Drobeta-Turnu Severin.
Proiectul desfășoară acțiuni educative, sociale, de
mediu și culturale.
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270.000
Euro

valoarea sponsorizării

În anul 2018, compania Romstal a desfășurat
25 de proiecte de sponsorizare, în valoare de peste
300.000 de euro. Sumele investite au avut ca
obiectiv dezvoltarea comunităților locale, crearea
unor condiții mai bune în instituțiile medicale, suținerea proiectelor educaționale, precum și suținerea
diferitelor cauze sociale. Pe lângă cele menționate
anterior, unul dintre cele mai mari proiecte în care
compania Romstal s-a implicat este Asociația Magic
Camp.

Valoarea echipamentelor informatice a ajuns la
24.700 de euro în cei doi ani în care au fost desfăşurate astfel de proiecte.
În anul 2015 Romstal s-a implicat în 18 proiecte,
valoarea sponsorizărilor depăsind 126.000 de euro.
Institutiile susţinute au fost spitale, centre religioase (biserici), cluburi sportive, asociaţii pentru copii
cu nevoi speciale, diferite ONG-uri.

Am susținut cu peste 20.000 de euro inițiativele
asociației, printre care enumăm tabăra de copii
Magic Camp și construcția Magic Home, o locuință
pentru părinții cu copiii cu probleme oncologice.
În anul 2017, Romstal a desfăşurat proiecte de sponsorizare în valoare de 270.000 de euro, susţinând
asociaţii pentru persoane cu dizabilităţi, asociaţii
sportive, centre religioase (biserici), precum şi
asociaţii ce au ca rol promovarea proiectelor de
sustenabilitate.
Au fost susţinute atât proiecte din zona sportivă,
Romstal fiind sponsor oficial al Federaţiei Române
de Tenis de Masă, cât şi ONG-uri şi instituţii de
învătământ. Au fost oferite atât sponsorizări în
bani, cât şi în materiale de construcţii sau obiecte
sanitare.
De asemenea, anul 2016 a adus continuitate
proiectului demarat cu un an înainte, prin intermediul căruia ONG-urile şi Asociaţiile cu care compania colaborează au primit echipamente informatice
(laptop-uri şi calculatoare) care au fost utilizate
pentru încurajarea educaţiei în comunităţile sărace.
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OVIDIURO – FICARE COPIL MERITĂ O POVESTE
Romstal se implică în diferitele proiecte ale Asociaţiei OvidiuRo, proiecte ce au ca obiectiv dezvoltarea comunităţilor sărace şi dezvoltarea sistemului
de învăţamânt în zone defavorizate. Din anul 2015
şi până în prezent am susţinut Asociaţia OvidiuRo
cu peste 100.000 de euro.
OvidiuRo implementează proiecte de stimulare a
lecturii în grădinițe și acasă, în comunități rurale
defavorizate, prin accesul la resurse educaționale
de calitate, în special cărți ilustrate potrivite vârstei
preșcolare. În anul 2018, cu ajutorul Romstal, și
a altor sponsori, OvidiuRo a distribuit în total
peste 60.000 de cărți ilustrate pe care copiii să
le folosească la grădiniță sau acasă, împreună cu
familia. Au fost instruiți peste 60.000 de profesori
în metoldologie de dezvoltare a vocabularului. Au
implicat peste 5000 de părinți săraci în sesiuni de
citit interactiv, împreună cu cei mici. Tot în 2018,
echipa OvidiuRo a susținut sesiuni de formare
centrate pe copil și pe dezvoltarea literației pentru 2500 de profesori-resursă, iar 140 de grădinițe
defavorizate au primit GrădiBiblioteci sau centre de
lectură și științe.

Alte proiecte de impact național în care Romstal a
fost implicat:
•
•

•
•

•

•

O Caravana de citit (sesiuni de citit împreună
cu copiii și cu părinții, la grădiniță);
Șotron 2, un modul educațional desfășurat
în fiecare an în comunități sărace, ce are ca
scop familiarizarea părinților neîncrezători și
a copiilor temători cu mediul structurat de
învățare din grădiniță;
Ateliere de Vară, ce oferă copiilor defavorizați
o experiență de învățare de neuitat pe durata
verii;
Povești sub Lupă - centre de lectură și științe
prin care grădinițe fără resurse au fost dotate
cu numeroase cărți, un raft de bibliotecă și
materile educaționale de calitate, potrivite
vârstei;
Granturi pentru grădinițe din comunități
defavorizate, pentru a susține echipele locale
să facă loc în grădiniță cât mai multor copii de
vârstă preșcolară
Lansarea programului național Fiecare copil
merită o poveste – o serie de intervenții de
încurajare a lecturii în grădinițe și acasă, în mediile rurale și urbane sărace, în fiecare județ.

Centrul educațional OvidiuRo este amenajat într-unul dintre birourile Academiei Romstal, în care
au fost organizate numeroare traininguri la care au
participt sute de profesori din toată țară.
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DEZVOLTARE COMUNITARĂ
PONORÂTA, MARAMUREȘ
Ponorâta este una dintre cele mai defavorizate comunități din România (probabil printre primele cinci
din țară). Aproximativ 650 de persoane, dintre care
aproximativ 2/3 sunt copii, trăiesc într-o comunitate
izolată, majoritatea în case de paiantă acoperite cu
celofan.

38.000
Euro

valoarea sponsorizării

Pentru că în Ponorâta, majoritatea caselor erau din
paiantă, acoperite cu celofan, nu există apă curentă,
oamenii nu aveau unde să/să se spele, astfel că în
2015, Romstal a investit într-o baie publică – o construcție modulară care are trei dușuri, două toalete,
două mașini de spălat și două uscătoare. Din donații,
un om din comunitate are în grijă baia, programează
oamenii și asigură bunul mers al lucrurilor.

Romstal susține și proiecte prin care copiii din Ponorâta pot avea acces la proiecte de dezvoltare. Valoarea
totală a sponsorizărilor este de 38.000 euro, sume
investite în excursii, tabere de învățare accelerată și
burse pentru copiii de liceu.

400.000
Euro

valoarea sponsorizării

ROMSTAL SUSȚINE PERFORMANȚA
ÎN TENISUL DE MASĂ

atunci când toate resusele sunt orientate spre obiectivul propus.

Unul dintre cele mai speciale proiecte în care compania Romstal s-a implicat este fără îndoială colaborarea cu Federația Română de Tenis de Masă.

Romstal susține Federația atât financiar, cât și prin
produse de instalați. Valoarea totală a sponsorizarilor
este de aproximativ 400.000 euro. Investiția financiară este destinată în special participării sportivilor
la competiții internaționale sau premierii performanțelor acestora.

De 17 ani ani, Romstal este sponsor oficial al Federației. Este un parteneriat de suflet, iar rezultatele
obținute de echipă sunt dovada că orice este posibil,
CADOURI DE PAŞTE ŞI CRĂCIUN PENTRU COPII
Cel mai important proiect este acela în care nu a
investit compania ci oamenii din ea. În fiecare an, de
Crăciun şi de Paşte copiii de la Giurgiu trimit scrisori
către angajaţii Romstal în care povestesc despre
dorinţele lor. Implicarea personală a fiecărui om din
Romstal, care a luat scrisoarea, a citit-o, a ales cadoul, a transmis împreună cu cadoul toate gândurile
bune a însemnat extrem de mult pentru copii.
Acum au siguranţa că cineva vine la ei, cineva vede şi
apreciază ce au învăţat şi cum au evoluat.
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HAIDEŢI
SĂ FIM
MAI BUNI

ROMSTAL MOLDOVA
întinde o mână de ajutor celor care sunt mai puţin
norocoşi. Aproape lunar face lucrări în instituţii care
au în grijă copii bolnavi sau cu dizabilităţi.

15.885
Euro

valoarea sponsorizării
2015-2018

Iată câteva exemple:
• Proiectul Love Is Kind
• Casa comunitară pentru copii cu deficienţe grave
• Spitalul Raional Cimislia, Secţia Pediatrie
• Spitalul Raional Sângerei, Secţia Pediatrie
• Spitalul Raional Drochia, Secţia Pediatrie
• Spitalul Raional Făleşti, Secţia Pediatrie
• Grădiniţa de copii din Giurgiuleşti, Cahul
• Asociaţia SOS Autism

Valoarea sponsorizărilor (Euro):
258

7.199

5.968

2015

2016

2017

2,460

2018

ROMSTAL UCRAINA

97.380

Euro

valoarea sponsorizării
2014-2018

Valoarea sponsorizărilor (Euro):
35.500 35.000 23.300

2014
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2015

2016

5.250

3.500

2017

2018
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Casa de copii Gorodetkii
(Vorzel, regiunea Kiev)
Acţiunile realizate de Romstal Ucraina pentru Casa
de copii Gorodetkii:
• au fost achiziţionate produse pentru copii
(alimente, fructe, legume, haine, încălţăminte,
pampers), combustibil, lemne de foc, vaccinuri,
cadouri la zilele de naştere ale copiilor;
• au fost finanţate cursuri pentru personalul medical
(prezentarea celor mai noi metode de lucru cu
copii cu nevoi speciale);
• a fost renovat sistemul de încălzire şi aprovizionare
cu apă a grupurilor sanitare,
• angajaţii companiei au făcut donaţii personale
şi au organizat 2 zile de muncă voluntară pentru
curăţenie în curte, au adunat bani la meciuri de
fotbal în favoarea copiilor.

SNK ANTICAFE
Seneca Anticafe este locul unde timpul are valoare absolută.
Musafirii nu plătesc consumația, ci timpul petrecut aici – se
citește, se învață, se lucrează, se stă de vorbă la un ceai, se
joacă jocuri de societate, se află lucruri noi la evenimente și
conferințe sau se admiră lucrările de artă din expoziție.

2018 în Seneca Anticafe a însemnat:

1.445
titluri noi de răsfoit în librărie
sau cumpărat pentru acasă.

1.873
zile petrecute cu folos de abonați
(add musafiri?)

9
expoziții găzduite

5 tone
alimente donate bătrânilor în colaborare
cu Asociația Nidiodată Singur

3,2 tone
deșeuri sortate și trimise la reciclat
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PENTRU UN TIRAJ DE 2.000 EXEMPLARE
TIPĂRITĂ PE HÂRTIE 100% RECICLATĂ
IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI S-A REDUS CU:

EDITURA SNK
Pentru 10 dintre titlurile
publicate am plantat
4000 de copaci în cadrul
programului Pădurea Copiilor.

100%

120
kg CO2

810
kg deşeuri

hârtie reciclată

Prima editură verde din România,
Editura Seneca tipărește pe hârtie 100%
reciclată titluri de filozofie (pentru ca omul
să trăiască în armonie cu sine însuși) și
ecologie (pentru viața în armonie cu
natura). Pentru fiecare titlu, calculăm
cantitatea de CO2 emisă ca urmare a
producției și plantăm în parteneriat cu
Asociația Pădurea Copiilor suficienți copaci
pentru a o compensa. Astfel, cărțile
noastre devin copaci plantați, nu tăiați.
Titluri apărute în 2018:
Epictet – Discurs viu. Diatribe
Richard Heinberg – Sfârșitul creșterii
Rob Hopkins – Manual de tranziție
Virginie Raisson – Atlas 2038. Viitorurile
lumii
Jorgen Randers – 2052
Ruby Roth – Îndrăznește și bucătărește!
Seneca despre învățătură
Seneca despre libertate
Seneca despre moarte
Seneca despre prietenie
Seneca despre timp
Tiziano Terzani – Sfârșitul mi-e început
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1.198

km parcurşi în medie cu maşina într-un an

23.694
litri de apă

1.392
kWh energie

1.316
kg masă lemnoasă

ATELIERELE
ECOLOGOS
Atelierele EcoLogos au devenit un obicei bun al
echipei Asociației SNK. Modulele interactive, adaptate la nivelul și nevoile participanților, îi ajută să
realizeze cât de ușor este să trăiești în armonie cu
natura, și cât de important.
În 2018, pe lângă atelierele single session am creat
programe structurate, compuse din serii de mai
multe ateliere, atât pentru copii cât și pentru adulți.
În total, peste 480 de persoane au învățat cum să
trăiască în armonie cu natura, în cadrul a 46 de
sesiuni.

Printre partenerii care s-au bucurat de atelierele
EcoLogos:
Programe pentru adulti
Biodeck
Valrom Industrie
Programe pentru copii
Școala 193 din București
Școala Explore100 din București
Elevii de la mai multe licee din Brăila
Invitații la întâlnirile EFdeN
Participanții la Plastic Free July
Elevii din Bran
Elevii de la Centrul Educațional Explore100
Copiii de la Maratonul București
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KULTIVĂ
La începutul lui martie 15 persoane
au învățat de ce are nevoie pământul pentru a deveni productiv și au
învățat cum să-și pună la punct
propriul sistemde irigații în cadrul
proiectului Kultivă.

Grădina urbană Kultivă a fost găzduită și anul
acesta de casa solară EfdeN și a produs pe
parcursul verii legumele necesare pentru o
familie formată din 4 persoane.
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La început de primăvară am pus bazele
grădinii de la Cernavodă care a produs
pe parcursul verii legume sănătoase și
gustoase pentru colegii noștri.

DONĂM SÂNGE,
SALVĂM VIEŢI ÎMPREUNĂ!
130

donatori în perioada
2017-2018

Mulțumim donatorilor de sânge!
Din 2017 organizăm în cadrul firmei campanii
de donat sânge cu un procent important de
donatori.
Au fost 130 de donatori participanţi la cele
3 campanii organizate până în anul 2018 iar
procentele de donatori admişi sunt peste 74%.

UN SINGUR DONATOR DE SÂNGE
SALVEAZĂ TREI VIEŢI.
ŞI TU POŢI SALVA!

Număr donatori 2017 - 2018

83

47

2017

2018
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