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Criza sanitară care a pus stăpânire rapid pe 
întreaga planetă a demonstrat că trebuie să 
facem anumite schimbări în ceea ce privește 
desfășurarea activităților noastre. Pentru noi, 
2021 a fost anul în care am lucrat la dezvolta-
rea unui lanț de aprovizionare mai rezilient și 
mai sustenabil. Încă o dată, echipa Promateris 
s-a ridicat la înălțime și am demonstrat că 
avem maturitatea și pregătirea necesară 
pentru a confrunta provocarile și puterea de a 
prospera chiar și într-un context nefavorabil.

Esența demersurilor noastre, ceea ce ghidea-
ză activitățile noastre de zi cu zi, este să adu-
cem valoare adăugată atât companiei noastre, 
cât și tuturor părților interesate. Ne propunem 
să prioritizăm crearea de valoare pe termen 
lung prin: transmiterea de valoare către și 
întreținerea unor relații comerciale impecabile 
cu clienții noștri, generarea de oportunități 
economice pentru toți partenerii și angajații 
noștri, implicarea în comunitățile locale, acți-
uni concrete la nivel social și de mediu, îmbu-
nătățirea lanțurilor de aprovizionare.

Credem cu tărie că responsabilitatea este de-
finită în primul rând de o înțelegere clară și de 
o comunicare transparentă în ceea ce privește 
procesul de luare a deciziilor în compania 

Tudor Georgescu, 
Director Executiv Promateris

SCRISOARE 
DIN PARTEA 

noastră. De aceea, 2022 este al doilea an în 
care Promateris publică propriul Raport ESG. 
Acest raport reprezintă angajamentul nostru de 
a ne dezvolta cunoștințele sociale, de mediu și 
de bună guvernanță, totodată oferind tuturor 
părților interesate oportunitatea de a urmări 
progresele pe care le facem.

Desfășurarea activităților în acest context 
al unei pandemii globale a adus prioritizarea 
sănătății și siguranței angajaților noștri în 
prim plan. Bunăstarea lor este esențială și mă 
declar mândru de eforturile semnificative pe 
care colegii mei le-au depus pentru a duce mai 
departe misiunea noastră.

Am încredere că și anul în anul 2022 ne vom 
continua misiunea, având ingredientele nece-
sare: strategia, oamenii, parteneriatele, dar și 
energia de a ne susține obiectivele și de a ne 
atinge scopul. Avem determinarea și motivația 
necesară pentru a realiza un progres semnifi-
cativ și de impact din punct de vedere al me-
diului, social și economic, benefic companiei și 
tuturor partenerilor noștri în următorii ani.
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COMPOSTĂM? 

Bineînțeles, este vorba despre biodeșeuri 
(fie deșeuri alimentare sau vegetale). Ele 
reprezintă aproape 60% din totalul deșeurilor, 
mai mult decât plasticul și hârtia la un loc.
”Ce tip de deșeuri contribuie cel mai mult 
la emisiile de gaze cu efect de seră?” 
Biodeșeurile depozitate în gropi de gunoi 
emit metan, un gaz care este de 80 de ori 
mai poluant decât CO2. În prezent, arderea și 
gropile de gunoi reprezintă principalele două 
soluții de ”tratare” a deșeurilor. Care este 
însă cea mai bună soluție pentru colectarea 
și tratarea biodeșeurilor? CE putem face în 
privința ambalajelor contaminate cu mâncare? 
Cum putem să realizăm produse inovatoare 
care să poată fi colectate împreună cu 
deșeurile alimentare pentru a fi recuperate 
și pentru a evita problema contaminării? 
Considerăm construirea unei infrastructuri 
de compostare ca fiind prioritatea numărul 
unu pentru statele europene, astfel am 
putea să atingem țintele de recuperare 
impuse de Uniunea Europeană. În momentul 
de față, compostarea reprezintă cea mai 
bună alternativă pe care o avem pentru 
tratarea deșeurilor organice. Ea facilitează 
circularitatea, reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră provenite din gropi de 
gunoi sau prin ardere, ajută la reducerea 
contaminării în cadrul fluxurilor de deșeuri. 

Ambalajele compostabile dețin un rol 
esențial în gestionarea fluxurilor de deșeuri 
organice. Sacii menajeri compostabili sunt 
preferați pentru colectarea deșeurilor 
organice, deoarece ele pot fi reciclate 
împreună. În același timp, alte tipuri de 
ambalaje compostabile pot fi, de asemenea, 
compostate împreună cu resturile de mâncare, 
reducând astfel riscul de contaminare cu alte 
fluxuri. Mai mult, anumite tipuri de ambalaje, 
datorită designului lor de tip multi-strat, 
nu pot fi reciclate și, prin urmare, singura 
soluție pentru ”tratarea” acestora este 
arderea. De altfel, în cazul în care ambalajele 
alimentare nu sunt realizate cu scopul de 
a fi colectate în cadrul fluxului organic, 
acest lucru crește riscul de contaminare 
pentru alte fluxuri. Colectarea separată a 
deșeurilor organice și compostarea ar ajuta 
la simplificarea sistemelor de colectare 
pentru toate fluxurile și, totodată, ar reduce 
volumul deșeurilor de plastic trimise către 
incinerare. Ne vom direcționa energia și 
resursele înspre dezvoltarea de produse care 
respectă principiile economiei circulare și vom 
continua să investim în producția de ambalaje 
compostabile, deoarece credem cu tărie faptul 
că cel mai bun mod de tratare a fluxurilor 
de deșeuri organice este prin procesul de 
compostare. 

În ceea ce privește importanța 
ambalajelor compostabile, ne ghidează 
următoarea întrebare: ”Care flux 
de deșeuri reprezintă cea mai mare 
provocare?” 

PIAȚA
În ceea ce privește capacitatea globală de producție a bioplasticului, se 
estimează o creștere de la 2,11 milioane de tone în 2019 la aproximativ 2,43 
milioane de tone în 2024.

Capacitățile globale 
de producție a 
bioplasticului în 2021
(per tip material)

Capacitățile globale 
de producție a 
bioplasticului în 2026
(per tip material)

SURSA: European Bioplastics, Nova-Institute (2019)

Creștere anuală de 10% 
a pieței de bioplastic.

Bioplasticul reprezintă un 
procent de 10-15% din totalul 

pieței materialelor plastice.
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2021
În 2021, Promateris a continuat investițiile în biomateriale și ambalaje cu 
impact redus, în vederea consolidării poziției sale de lider în regiunea ECE.
În continuare prezentăm principalele evenimente ale anului 2021.

Proiectul Green Europe este finalizat în 2021

Granturi pentru dezvoltare

În 2021, Promateris a finalizat o nouă rundă 
de investiții în valoare totală de 2,5 milioane 
de euro la fabrica din Buftea. Capitalul a fost 
investit în dezvoltarea unei linii de producție 
de ambalaje compostabile. În urma imple-
mentării acestui proiect, au fost create 39 de 
noi locuri de muncă în Buftea, județul Ilfov. 
Investiția a fost cofinanțată printr-un grant în 
valoare de 950.000 EUR acordat de Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia, în cadrul programu-
lui "Creșterea IMM-urilor din România", prin 
mecanismele financiare SEE și Norvegiene 
2014-2021.

1.   SOLUȚII CIRCULARE BIO-BASED 

În primul trimestru al anului 2021, 
Promateris a obținut un al doilea grant de 
la Innovation Norway în valoare de 744.000 
EUR prin programul "Creșterea IMM-urilor 
din România". Obiectivul proiectului este de 
a produce materia primă biodegradabilă și 
compostabilă, pe bază de amidon de porumb, 
în fabrica din Buftea. Produsele din amidon de 
porumb au un impact redus asupra mediului 
în comparație cu ambalajele din plastic și, 
în contextul Pactului Verde European, în 
prezent, există o cerere tot mai ridicată pentru 
astfel de produse. Odată ce proiectul este 
implementat, Promateris va deveni prima 
companie din Europa de Est care produce 
materie primă pe bază de amidon de porumb.

2.   ELECTRIC UP 

Promateris a obținut un grant de 100.000 EUR 
prin programul Electric UP pentru instalarea 
de panouri fotovoltaice. Acesta este primul 
pas al companiei în tranziția către utilizarea 
energiei din surse regenerabile în procesul 
de producție. Compania își propune ca, în 
următorii 5 ani, peste 30% din totalul energiei 
utilizate să provină din surse de energie 
alternativă.Ambiția noastră în ceea ce privește Promateris este de a deveni cel mai mare 

producător european de pungi bio-based compostabile, fiind totodată poziționați 
în prim-planul transformării verzi ce are loc la nivelul Uniunii Europene. Suntem 
încântați să anunțăm finalizarea acestei prime runde de investiții la fabrica noastră 
din Buftea. Între 2018 și 2021, Promateris a investit peste 10 milioane de euro în 
ambalaje bio-based și nu intenționăm să ne oprim aici. Obiectivul nostru este 
să investim încă 15 milioane de euro în următorii 5 ani în proiecte care respectă 
principiile Pactului Verde lansat de Uniunea Europeană. Suntem motivați nu numai 
să ne dezvoltăm afacerea, dar, mai important, să continuăm să generăm un efect 
pozitiv asupra economiei locale, creând noi locuri de muncă și contribuind în 
același timp la decarbonizarea sectorului industrial românesc.

Vom putea aduce în prim-planul 
activității noastre experiența 
tehnicienilor și a inginerilor 
noștri pentru a putea produce o 
nouă generație de biopolimeri. 
Ne propunem ca prin acest 
proiect să avem un impact 
pozitiv asupra bioeconomiei 
locale, totodată promovând 
bunele practici agriculturale 
sustenabile. În felul acesta, 
sprijinim exportul unor produse 
cu valoare adăugată mare, care 
contribuie pozitiv la dezvoltarea 
economiei României și care 
oferă și avantaje competitive 
producătorilor locali și regionali.

Ambiția noastră este să dezvoltăm proiecte care să ne permită reducerea amprentei 
de carbon, atât la nivelul activității de zi cu zi a companiei, cât și la nivelul produselor. 
Astfel, utilizarea energiei verzi în procesul de producție ne permite să reducem și mai 
mult amprenta de carbon pe care o au produsele noastre. De aceea, ne propunem ținte 
ambițioase și avem în lucru mai multe proiecte de dezvoltare a unor instalații de panouri 
fotovoltaice. Pe lângă avantajele de mediu, care sunt incontestabile, și contribuția la 
decarbonizarea sectorului industrial românesc, aceste proiecte ne permit să continuăm 
dezvoltarea companiei și să generăm un impact pozitiv asupra economiei locale.

EVENIMENTE 



8 9PROMATERIS Raport ESG 2021

Certificări
Transformare 
digitală

Reciclarea deșeurilor 
industriale

Dezvoltarea companiei

În 2021, Promateris a obținut/a 
reînnoit următoarele certificări: 
ISO 9001, 14001, 45001, 22000, 
demonstrând cele mai bune practici 
aplicate în cadrul organizației.

În cadrul Promateris, transformarea 
digitală reprezintă o prioritate pentru 
echipa de management. La 60 de ani 
de la înființarea sa, compania a trecut 
prin schimbări majore pentru a dezvolta 
procese și operațiuni comerciale moderne. 
În 2021, compania a implementat un nou 
software de tip ERP/MIS, care permite 
folosirea în timp real de informații și 
observații referitoare la procesul de 
fabricație, automatizarea proceselor 
comerciale și optimizarea costurilor.

Soluțiile bio-based compostabile 
sunt concepute pentru a susține mai 
degrabă lanțurile de aprovizionare 
circulare, decât pe cele liniare. 
Aplicăm același principiu pentru 
procesul nostru de producție și 
suntem mândri că avem o rată de 
reciclare și reutilizare de 100% a 
deșeurilor noastre tehnologice. În 
2021 am reciclat 1,707 tone de deșeuri 
industriale, din care am reușit să 
repunem în producție 1,516 tone în 
cadrul aceluiași an.

În 2021, grupul a înregistrat o creștere a 
producției în cadrul segmentului de ambalaje 
biodegradabile și compostabile de 36% față 
de 2020. Compania are în plan creșterea 
producției pe acest segment cu 40% în 
2022, consolidându-și astfel poziția de lider 
regional în Europa Centrală și de Est.
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Suntem oglinda valorilor noastre

Valorile nu sunt simple cuvinte, ele sunt ceea ce ne 
reprezintă, catalizatorul alegerilor pe care le facem, cerneala 
invizibilă de pe acordurile și regulile noastre nescrise.

Agilitate
Ne place să ne referim la noi 
înșine ca „pionieri agili”, a căror 
stare naturală este curiozitatea și 
capacitatea de a maximiza orice 
situație pe care o întâmpinăm. În 
acest domeniu, singura cale de a 
fi cu un pas în față și de a anti-
cipa viitorul este să îți păstrezi o 
stare de alertă pozitivă.

Respect & 
Responsabilitate
Responsabilitatea pătrunde 
fiecare element al lanțului 
valoric: angajați care au nevoie 
de creștere profesională, dar și 
personală, parteneri și clienți și 
alte instituții care au un cuvânt 
de spus în domeniul economiei 
circulare.

Hotărâre
A fi hotărât înseamnă să ai cura-
jul de a experimenta. Susținem 
procesele de gândire și acțiune 
antreprenorială și, din acest motiv, 
ne străduim să generăm un mediu 
de lucru sigur, în care oamenii să 
poată greși fără a se simți vinovați. 
Știm că dacă lăsăm oamenii să 
greșească la nivel individual, cu si-
guranță nu o să eșuăm ca echipă.

Know-How & Competență
Menținerea nivelului de com-
petență într-o lume aflată 
în permanentă schimbare în 
materie de inovații presupune 
o investiție constantă în dezvol-
tare. Speranța noastră este să 
putem da naștere unor versiuni 
mai bune de materiale și soluții, 
alături de o versiune mai bună a 
fiecăruia dintre noi.

Suntem o companie europeană de top în industria emergentă a produselor 
sustenabile și a soluțiilor pentru economia circulară: de la ambalaje 
compostabile bio-based la soluții pentru sfârșitul duratei de viață a 
produselor, inițiative și parteneriate inovatoare.

Ne propunem să fim un jucător agil în industrie, un partener de afaceri de 
nădejde și de durată, precum și o componentă socială înțeleaptă în acest 
demers colectiv de a avea un mediu mai sustenabil și mai sănătos.

Industria din care facem parte este rezulta-
tul unei necesități, nu este un simplu trend. 
Credem că am ajuns într-un punct în care nu 
mai există cale de întoarcere, singurul mod 
de a acționa este cu viteză și responsabilitate 
deplină. Această luptă nu are trăsături ero-
ice, însă este un efort care merită susținut. 
Progresul nu este unul de anvergură, el se face 
mai degrabă prin îmbunătățiri incrementale, 
care au loc fără să impresioneze. Materialul 
care reprezintă ”o versiune îmbunătățită”, ”un 
substitut mai bun” și ”mai sustenabil” este 
rezultatul unui proces succesiv de peticire. 
Inovațiile care să spargă piața sau soluțiile 
care redefinesc regulile nu apar prea des în 
acest domeniu. În schimb, este important să 

existe o anumită răbdare pentru dezvoltare 
stabilă, energie pentru a continua căutarea 
inovațiilor și o determinare diligentă în acest 
demers care se face pas cu pas.

Astfel, suntem mândri că participăm la acest 
dialog, în calitate de colegi care promovează 
zi de zi acest joc global numit sustenabilitate. 
Oarecum natural și ușor timid, dar cu deter-
minarea de a lăsa o amprentă pozitivă asupra 
lumii. Poate că noile produse, materiale și 
soluții pe care le propunem astăzi nu vor fi 
perfecte, dar vor fi o îmbunătățire față de 
versiunile anterioare. Iar, pentru fiecare astfel 
de îmbunătățire, noi considerăm că merită să 
facem orice efort. 

 SUNTEM

PROMISIUNEA 

MOTIVAȚIA 



12 13PROMATERIS Raport ESG 2021

statutul de jucător regional reputat 
și de încredere în materie de 
ambalaje sustenabile și soluții pentru 
economia circulară, cu investiții în 
soluții pentru gestionarea produselor 
la sfârșitul duratei lor de viață. 
Tranziția de la plastic la bioplastic 
a fost una firească. Astăzi investim 
intens în tehnologii de ultimă oră și 
pariem pe cercetare și dezvoltare în 
parteneriat cu unele dintre cele mai 
bune laboratoare de cercetare din 
lume. Exportăm pe trei continente și 
nu ne oprim aici. 

Suntem o companie ce își are rădăcinile 
în România, o țară din Estul Europei. Un 
început modest acum 50 de ani a fost 
urmat de o creștere organică bazată pe 
oportunități de producție. 

Timp de jumătate de secol în care 
am acumulat expertiză în industria 
chimică, ne-am câștigat poziția de lider 
local și ne-am construit o reputație de 
producător respectabil.

În ultimii ani am evoluat de la o 
companie cu ambiții locale către 

Fabrica de Mase Plastice 
este înființată în centrul 
Bucureștiului.

1957

Privatizare parțială MEBO (40%)1995

OPI pe Bursa de Valori 
București, societatea devine 
100% privată

1997

Producția se mută în 
incinta Faur2012

Producția se mută într-o 
fabrică nouă și modernă, 
în Buftea

2018

Este numită o nouă echipă de 
management de către investitori

2017

Redenumită și reorganizată 
sub numele de Prodplast SA 
(una dintre primele societăți 
pe acțiuni)

1987

Se înființează divizia Biodeck, 
cu accent pe distribuția 
ambalajelor sustenabile

2017

Compania trece printr-un 
proces de rebranding și începe 
un plan agresiv de dezvoltare 
pentru 2025

2020

Activele imobiliare sunt cedate 
unei entități diferite

2008

NOASTRĂ
Jumătate de secol de experiență
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PROMATERIS Soluții pentru economia circulară

PRODUCȚIE DISTRIBUȚIE
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NOUL NOSTRU MODEL DE PROFIT:

• Regândirea propunerii de valoare (mix produse)
• Regândirea rețelei de valoare (integrare platformă - distribu-
ție, logistică, cercetare și dezvoltare - parteneriate)
• Regândirea dimensiunilor (capacitate, vânzare)

LIDER DE PIAȚĂ
Cotă de piață de 65% în România pentru sectorul de bioplastice; în top 3 
pentru toate celelalte tipuri de produse

PREZENȚĂ INTERNAȚIONALĂ
Contracte în toată Europa, parteneriate importante cu clienți internaționali 
de talie mare

CAMPION TEHNIC
Utilaje de ultimă generație și unitate modernă de producție

POTENȚIAL DE CREȘTERE
Strategie ambițioasă dar ancorată în realitate, susținută prin viziunea, 
managementul și investițiile planificate ale companiei

MANAGEMENT
Echipă de management dinamică și experimentată, cu focus pe sustena-
bilitate și dezvoltare

PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ
Creștere puternică a cifrei de afaceri - CAGR (RACC) de 34% în ultimii 4 ani. 
Bilanțul prezintă indici de îndatorare sustenabili

22.5%
entități juridice 

3.9%
persoane fizice

21.3%
nord sa

11.6%
georgescu 

tudor alexandru 

40.4%
pogonaru 
florin ion

30%
management 

companie

70%
promateris sa

COMPANIE LISTATĂ
Începând cu 1997, Promateris este o companie listată la Piața 
Principală a Bursei de Valori București sub simbolul PPL. 

PUNCTE FORTE ACȚIONARIATULUI
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PROPUNEM BIODECK
Ne dorim să atingem o cifră de afaceri de 100 mil. EUR până în 2025, la un nivel 
al EBITDA de 15 mil. EUR. Ne propunem să atingem acest obiectiv prin menținerea 
poziției și creșterea pe piețe cheie și prin diversificarea portofoliului de producție, 
care să includă și pungi de hârtie.

Ne propunem o abordare etapizată în ceea ce privește creșterea cotei de piață 
și penetrarea noilor piețe, profitând în același timp de expertiza existentă și de 
cunoștințele avansate pe care le avem despre piață.

Suntem deschizători de drumuri în ceea ce privește 
soluțiile inovatoare ce reprezintă o nouă generație 
a ambalajelor sustenabile, fie că este vorba despre 
produse pe bază de plante, cu un impact redus 
asupra mediului, sau despre inițiative și parteneriate 
care contribuie la tranziția către economia circulară, 
aspecte ce ne poziționează în prim-planul misiunii de 
a asigura un viitor mai sustenabil.

> Companie de distribuție 
B2C, specializată în ambalaje 
sustenabile și soluții retail.
> Brand puternic care 
influențează deciziile 
consumatorilor și generează 
loialitate

Alegere de top la categoria 
ambalaje sustenabile în 
România

Sustainability 
Plan 

of the Year

Echipa
 

clientul în prim plan, accent 
pe creștere și eficiență

Marketing 
 

generare și comunicare conținut 
cu scopul de a influența în 
mod pozitiv percepția părților 
implicate (angajați, clienți, 
furnizori, creditori) în ceea ce 
privește adoptarea diverselor 
alternative de ambalajele 
sustenabile

Stimularea creșterii 
 

îmbunătățiri permanente 
pentru realizarea 
potențialului

Echipamente și facilități

echipamente și facilități de 
producție de ultimă generație

Adoptarea filozofiei de 
excelență operațională 

  
inovație, aliniere strategică, 
implicare, depășirea 
așteptărilor clienților

Clienți cheie
 

menținerea unui nivel ridicat 
de satisfacție și de asistență

Creșterea rentabilității  
 

producție cu costuri scăzute, 
optimizare procese, economii de 
scară în lanțul de aprovizionare

pieţe cafenele și 
restaurante 

food trucks aeroporturi festivaluri retail
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Suprafață producție
15.000 m²

Capacitate de producție
+10.000 tone/an

(bioplastice + 
compounding)

Grupul nostru
170 angajați

Locație fabrică
Buftea, România

Cifră de afaceri:
 +38 MIL EUR
(consolidată)

ROMANIA

POLAND

MOLDOVA

GREECE

SERBIA

BULGARIA

HUNGARY

CROATIA

AUSTRIA

PIEȚE ȘI CONSUMATORI
LOCAȚIE DE 

Lanțuri de retail 
modern
Clienții noștri sunt 
deopotrivă magazine 
de bricolaj DIY, cum ar fi 
Dedeman, Hornbach sau 
Leroy Merlin, precum și 
lanțuri moderne de re-
tail: Carrefour, Kaufland, 
Auchan, Mega Image, 
Penny etc.

Producători
Clienții noștri sunt com-
panii cu renume inter-
național, care activează 
în următoarele industrii: 
producție de ambalaje, 
agricultură, producție de 
cabluri etc. Îndeplinim 
cerințele acestora cu pro-
duse fiabile și de calitate 
superioară, care satisfac 
și cele mai exigente nevoi.

Consumatorul final
Având în vedere o abor-
dare mai sustenabilă a 
obiceiurilor de consum 
privind deșeurile ali-
mentare și gestionarea 
deșeurilor, oferim o 
gamă largă de produse 
realizate cu scopul de a 
îndeplini atât criterii de 
performanță funcțională, 
cât și de sustenabilitate.
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BIO Compounding

Divizia de bio-compounding 
este specializată în producția 
de BioMateris, materie primă 
bio-based utilizată în realizarea 
produselor biodegradabile și 
compostabile. Suntem prima 
companie din Europa Centrală și 
de Est care dezvoltă un astfel de 
produs, ceea ce ne oferă o serie 
de avantaje competitive în fața 
producătorilor locali și regionali.

Compuși
Facilitatea noastră de 
compounding este 
specializată în dezvoltarea 
și fabricarea granulelor 
pentru industria de cabluri 
electrice, precum și a altor 
compuși de specialitate pe 
bază de polimeri.

Bio-reciclare

Soluțiile bio-based 
compostabile sunt concepute 
pentru a susține mai degrabă 
lanțurile de aprovizionare 
circulare, decât pe cele liniare. 
Aplicăm același principiu și în 
cadrul procesului nostru de 
producție și suntem mândri 
că avem o rată de reciclare și 
reutilizare de 100% a deșeurilor 
noastre tehnologice.

DIVIZII

Bio-based & Compostabil

 Noua generație de produse 
compostabile bio-based 
reprezintă o soluție ideală 
pentru fluxurile de deșeurilor 
organice, colectate împreună 
cu resturile alimentare în 
vederea compostării. Astfel, 
deșeurile organice sunt 
deturnate de la groapa de 
gunoi sau de la incinerare.

TEHNOLOGIE

Fabrica

Departamentul 
de cercetare și 

dezvoltare Investiții

Fabrica noastră beneficiază 
de echipamente de ultimă 
generație, atât pentru 
producția de produse 
tradiționale din PVC, cât și 
pentru soluțiile bio-based și 
compostabile de ambalare. 
Investițiile realizate au fost 
finanțate printr-un mix de 
surse proprii, credite bancare 
și granturi nerambursabile 
dedicate companiilor care 
promovează economia 
circulară.

Departamentul nostru de 
cercetare și dezvoltare se 
axează pe descoperirea de 
soluții sustenabile pentru:

• poluarea cauzată de 
plasticul de unică folosință
• gestionarea deșeurilor 
și soluții de recuperare a 
biodeșeurilor
• îmbunătățirea eficienței în 
procesul de producție (zero 
deșeuri)
• rețete pentru produse noi

Investim în mod activ 
pentru a susține strategia 
de dezvoltare a companiei și 
pentru a rămâne competitivi. 
Printre obiectivele noastre 
se numără creșterea 
capacității, diversificarea 
liniilor de produse (extrudare 
în 5 straturi) și integrarea 
verticală a producției 
(compounding de bio-
granule), susținute de 
fonduri europene și granturi 
norvegiene.
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PRODUSELE 
Circular Economy Packaging for Modern Retail

Folie biodegradabilă și 
compostabilă simplă și 

dublă

Pungi rolate

Folie compostabilă 
de mulci

Folie compostabilă 
pentru construcții

Folie biodegradabilă 
și compostabilă 

tubulară

Pungi T-shirt 
compostabile în bloc

Pungi fructe și 
legume rolate

Saci menajeri

Folie simplă și 
dublă

Pungi rolate

Folie reciclată
de mulci

Folie reciclată și 
tubulară

Pungi T-shirt 
reciclate în bloc

Pungi fructe și 
legume rolate

Saci menajeri

AMBALAJE COMPOSTABILE 

COMPOUND-URI TEHNICE COMPOUND-URI BIO GRANULE BIO-RECICLATE

AMBALAJE DIN PLASTIC RECICLAT
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 MATERIAL: Capacitate mare de reutilizare, non-OMG
COMPOSTABIL: Conform cu EN 13432, Certificare OK Home Compost și OK Industrial 

Compost
DENSITATE ȘI DIMENSIUNI: Se pot personalize în funcție de nevoile clientului

IMPRIMARE: 6 culori

Fabricat în România

CERTIFICĂRILE 

Toate produsele noastre sunt certificate ca fiind 
compostabile și în conformitate cu standardul UE EN13432.

ISO 14001:2015 ajută 
organizațiile să-și 
îndeplinească obiectivele 
stabilite în ceea ce 
privește sistemul de 
management al mediului, 
care generează valoare 
pentru mediu, pentru 
organizație în sine, dar și 
pentru părțile interesate.

Obținerea unei certificări 
ISO 45001 este o 
modalitate prin care 
organizațiile își pot 
demonstra angajamentul 
față de sănătatea și 
bunăstarea angajaților, 
precum și față de o 
îmbunătățire permanentă 
a siguranței acestora.

ISO 9001 este standardul 
internațional care prezintă 
cerințele pentru un sistem de 
management al calității (SMC). 
Organizațiile folosesc acest 
standard pentru a demonstra 
capacitatea de a furniza în 
mod consistent produse și 
servicii care satisfac nevoile 
clienților și reglementările în 
vigoare.

Certificări biodegradabilitate și compostabilitate

ISO 14001 
Sisteme de Management 
al Mediului

ISO 45001 
Sănătate și Siguranță 
în Muncă

ISO 9001 
Sisteme de Management 
al Calității

Oferă un model de certificare care poate fi aplicat pe parcursul 
întregului lanț de aprovizionare în industria alimentară. FSSC 
22000 este în conformitate cu descrierea pentru categoria 
lanțul alimentar, așa cum este definită în ISO/TS 22003.

Certificare FSSC 22000

SUNTEM MEMBRI AI:

PRODUSELE 
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În 2021, Promateris a avut o medie de 131 angajați, din care un procent de 
peste 43,5% este reprezentat de femei. În ceea ce privește veniturile, nu 
există discriminare de gen, femeile având același nivel de venit ca bărbații 
angajați în poziții similare.

56.5%
43.5%

Promateris se angajează să:

> păstreze angajații actuali 
> creeze noi posturi de muncă 

O mare parte din angajații noștri au contracte pe perioade nedeterminate de timp.

An

Nu
m

ăr
 a

ng
aj

aț
i

2020

100

2019

90

2018

70

2017

6769

2016

PROMATERIS este dornică să colaboreze îndeaproape cu comunitatea locală, să creeze 
oportunități de angajare și să faciliteze oportunități de formare pentru angajați.
Cultivarea unor relații bune cu angajații reprezintă un aspect deosebit de important, ce include 
promovarea și aplicarea politicilor companiei, precum și abținerea de la acțiuni de natură 
discriminatorie sau disciplinară față de salariații care fac raportări de bună credință asupra 
practicilor care încalcă legea.
Ne desfășurăm activitatea în baza valorilor comune de respect față de demnitatea umană, 
libertate, democrație, egalitate, statul de drept, respect față de toate drepturile umane. 
Promovăm incluziunea, diversitatea, egalitatea, echilibrul de gen și nediscriminarea în toate 
activitățile noastre.
Echipamentele folosite în procesul de producție sunt proiectate pentru ușurință în utilizare 
indiferent de gen, astfel încât femeile să poată fi incluse în procesul de producție. Femeile 
participă în mod activ în managementul companiei, ocupând funcții cheie în desfășurarea 
activităților zilnice ale companiei.

Clasificarea angajaților pe categorii de vârstă, în 2021

131

2021

57

44

Total angajați 
femei:

Vârsta medie 
(ani):

50%

20%

femei în
poziții de top 
management

femei în
Consiliul de 
Administrație

74

47

Total angajați 
bărbați:

Vârsta medie 
(ani):

REPREZENTAREA 
FEMEILOR ÎN CADRUL 
COMPANIEI

ANGAJAȚII 

Nu
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i

Clasificarea angajaților pe categorii de vârstă, în 2021
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CURSURI 

Pentru a avea o afacere de succes, atragerea de talente de top și retenția 
personalului reprezintă componente cheie. Beneficiile oferă valoare 
adăugată angajaților și ajută la stimularea productivității și la retenția 
acestora într-un mod eficace din punct de vedere al costurilor.

1. Bonuri de masă 

2. Bonuri cadou la valoarea maximă legală pentru Paște, Ziua Femeii, 1 
Iunie și Crăciun.

3. Cadouri pentru 1 Martie, Paște și Crăciun.

4. Al 13-lea salariu la finalul anului.

5. Bonusuri lunare și trimestriale în funcție de domeniul de activitate și 
indicatorii cheie de performanță.

ANGAJAȚI AU URMAT 
CURSURI CSR

MANAGERI AU URMAT 
CURSURI ANTI-CORUPȚIE ȘI 

ANTI-FRAUDĂ

1086

6. 25% bonus pentru angajații care lucrează pe timp de noapte.

7. Orele suplimentare se plătesc dublu.

8. O pauză de masă de 30-45 de minute este inclusă în programul de 
lucru.

9. Cafea, ceai, apă.

10. Suplimentarea numărului de zile libere pe an pentru angajații care 
au o vechime mai mare de 17 ani în cadrul companiei.

11. Rambursarea tuturor cheltuielilor de transport pentru deplasările 
de acasă la locul de muncă și invers. De asemenea, compania oferă 
transport gratuit pentru toți angajații.

12. Zile libere plătite pentru evenimente de familie (naștere, căsătorie, 
deces, donare de sânge, schimbare de domiciliu, COVID etc.).

13. Diverse prime și beneficii pentru evenimente speciale (naștere, 
căsătorie, deces, boală, zi de naștere, pensionare).

14. Abonamente la clinici private de sănătate.

15. Testare periodică PCR, decontarea testelor medicale suplimentare 
pentru forme severe.

BENEFICII 



32 33PROMATERIS Raport ESG 2021

Promateris investește constant 
cu scopul de a construi o cultură 
corporativă unică, care să promoveze 
incluziunea, diversitatea, agilitatea, 
exprimarea opiniilor, recompensarea 
performanțelor, precum și prezervarea 
și respectarea integrității și drepturilor 
fiecărui angajat în parte. 

Ne axăm pe promovarea dezvoltării profesi-
onale și personale, oferind angajaților noștri 
suportul de care au nevoie pentru a-și conti-
nua studiile, cum ar fi programele de doctorat 
sau alte forme de învățare continuă (cursuri, 
seminare, formări profesionale etc.). Pe ter-
men scurt și mediu, strategia noastră include 
redefinirea proceselor comerciale pentru a 
crește eficiența și pentru a reduce numărul de 
activități redundante pe care le au angajații 
noștri. 
În 2021, 21 de angajați au participat într-un 
program de formare continuă cu scopul dez-
voltării capacităților acestora de a vorbi și de 

a scrie în limba engleză.
Strategia noastră va permite dezvoltarea unei 
culturi corporative care să fie mai eficientă, 
mai flexibilă și care să ofere angajaților un 
mediu în care aceștia să se poată dezvolta. 
Forța de muncă modernă este complet diferită 
de cea din trecut. Ne angajăm să oferim un 
cadru de lucru care să prezinte mai multă în-
semnătate și mai multe oportunități de creș-
tere și dezvoltare. Strategia noastră de suste-
nabilitate include și angajații noștri, care fac 
deseori parte din campaniile noastre de CSR 
pentru a crește impactul pozitiv al acestora.

Promateris și-a revizuit în mod constant 
politica de recrutare pentru a se asigura 
atât de faptul că selectează cei mai calificați 
și potriviți angajați pentru cultura noastră, 
cât și de faptul că este un angajator atractiv 
și competitiv. În fiecare an, în baza planului 
de afaceri al companiei, elaborăm un plan 
de recrutare care încearcă să anticipeze ne-
voile pe care le avem pentru noii angajați. 
Apreciem atât tinerii specialiști, cât și mun-
citorii în mod egal, oricine își poate găsi un 
loc în compania noastră. Abordarea noastră 
față de gestionarea talentelor ne ajută să 
atragem și să păstrăm angajații care își 
găsesc cel mai bine locul în cultura noastră 
corporativă și cu care vom dezvolta urmă-
toarele soluții în materie de sustenabilitate.

Suntem conștienți de 
faptul că trebuie să 
depunem un efort colectiv 
pentru a avea un impact 
real. Ne propunem să 
promovăm o cultură 
definită de sensibilitate, 
implicare, integrare, 
productivitate și inovație, 
pentru a avea o echipă 
de angajați satisfăcuți și 
extrem de motivați.

CULTURĂ 
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Considerăm că unul dintre cele mai 
importante aspecte ale activității noastre 
este să asigurăm un mediu de lucru sigur 
și sănătos pentru toți angajații, vizitatorii 
și clienții noștri. Elaborăm și implementăm 
în mod constant programe cu scopul de a 
reduce frecvența și severitatea accidentelor 
și îmbolnăvirilor la locul de muncă. Pandemia 
Covid-19 a readus în prim plan importanța 
măsurilor de siguranță la locul de muncă. 
Am implementat o serie de acțiuni pentru a 
informa și proteja angajații noștri: redefinirea 
proceselor de muncă pentru a evita adunări 
sau întâlniri nesolicitate, echipamente și 
provizii cu rol protectiv (măști, mănuși, 
dezinfectant etc.).

Angajații noștri sunt instruiți 
și informați în mod constant 
pentru menținerea siguranței 
acestora la locul de muncă. În 
anul 2021 nu s-a înregistrat 
niciun accident și niciun 
caz de vătămare în incinta 
sediilor noastre. Unitățile 
noastre sunt conforme cu 
toate standardele aplicabile 
din punct de vedere legal 
pentru sănătate și siguranță 
la locul de muncă.

În 2021, Promateris a obținut certificarea ISO 
45001, trecând printr-o restructurare a procedu-
rilor și proceselor sale, cu scopul de a îmbunătăți 
condițiile de sănătate și siguranță în muncă 
pentru angajați. Acest lucru ne-a ajutat să evităm 
accidentele de muncă și îmbolnăvirile și să înche-
iem anul fără vreun accident major în locațiile în 
care ne desfășurăm activitatea.

Mai mult, am reușit să îndepărtăm pericolele 
existente și să reducem la un nivel minim riscurile 
legate de SSM (inclusiv deficiențele sistemice) 
și să adresăm neconformitățile din sistemul de 
management al sănătății și siguranței.

Comportament mai sigur, oameni în siguranță

Formare în vederea 
folosirii echipamentelor

Angajații noștri au participat la cursurile relevante 
în vederea folosirii echipamentelor cu scopul de 
a fi pregătiți în mod adecvat pentru utilizarea 
mașinăriilor și pentru asigurarea sănătății 
și siguranței în folosirea, supravegherea și 
gestionarea acestora. Toți angajații care operează 
echipamente au parte de o formare continuă 
pentru o sănătate și siguranță mai bună la locul 
de muncă, pentru riscurile care pot surveni 
dintr-o astfel de utilizare, dar și pentru măsurile 
de precauție aplicabile.

29 de angajați au participat la cursuri de prim 
ajutor la locul de muncă, cursuri ce au acoperit 
cele mai comune situații de urgență și acciden-
te ce pot avea loc la locul de muncă

24 de angajați au participat la cursuri de primă 
intervenție în cazul situațiilor de urgență. 
Formarea a fost condusă de profesioniști cali-
ficați în domeniu, astfel compania s-a asigurat 
că oferă angajaților cele mai bune standarde 
în ceea ce privește cunoștințele și aptitudinile 
necesare, susținute de practici și protocoale 
moderne, aplicabile la nivelul industriei

73 de angajați au participat la un curs de for-
mare privind folosirea substanțelor periculoase 
la locul de muncă. Acest program de formare în 
domeniul siguranței oferă informații angajaților 
cu privire la folosirea sigură a substanțelor chi-
mice la locul de muncă și la principalele riscuri 
asociate cu folosirea unor materiale periculoa-
se, pentru îmbunătățirea cunoștințelor legate 
de standardele de siguranță și de responsa-
bilitatea angajaților. În procesul de producție 
există proceduri și protocoale clare, puse în 
aplicare referitor la gestionarea substanțelor 
periculoase la locul de muncă.

→ 

→ 

→ 

  SIGURANȚĂ
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LANȚUL DE 
Promateris se angajează să opereze un lanț de aprovizionare performant 
și responsabil.

Clienții noștri sunt deopotrivă magazine de bricolaj DIY, cum ar fi 
Dedeman, Hornbach sau Leroy Merlin, precum și lanțuri moderne de retail: 
Carrefour, Kaufland, Auchan, Mega Image, Penny etc.

Principiile noastre pentru desfășurarea unei activități sustenabile și 
responsabile sunt totodată aplicabile și furnizorilor noștri și obligației acestora 
de a respecta drepturile umane și de muncă, de a se lupta împotriva corupției 
și de protecție a mediului.

Procesul nostru de selectare a noilor furnizori implică un chestionar de auto-
evaluare în conformitate cu ISO 9001, dar și cu standardele noastre interne 
pentru responsabilitate socială corporativă, care acoperă aspecte precum: 
drepturi umane, drepturi de muncă, interzicerea exploatării copiilor, măsuri 
dispuse pentru a combate formele de discriminare și măsuri anti-corupție. 
Alegem furnizorii care au luat angajamentul de a-și îmbunătăți procesele de 
lucru, de a respecta standardele care se referă la aspectele sus-menționate.

Ne propunem să creștem numărul de furnizori locali pentru a micșora impactul 
pe care îl avem asupra mediului, având în vedere îndeplinirea de către aceștia 
a cerințelor de calitate și prețurile practicate.

20+ 
furnizori 
internaționali

30+ 
furnizori 
locali

Peste 50 
furnizori 

permanenți

PARTENERII NOȘTRI 
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Progresul se face prin îmbunătățiri incrementale care uneori sunt lipsite 
de spectaculozitate. Materialul care reprezintă ”o versiune îmbunătățită”, 
”un substitut mai bun” și ”mai sustenabil” este rezultatul unui proces 
succesiv de îmbunătățire. Inovațiile care să revoluționeze piața sau 
soluțiile care redefinesc regulile nu apar prea des în acest domeniu. În 
schimb, este important să existe o anumită răbdare pentru dezvoltare 
stabilă, energie pentru a continua căutarea inovațiilor și o determinare 
diligentă în acest demers care se face pas cu pas.

 reducerea cantităților de materii 
prime utilizate în producție, 
dar păstrând aceleași calități 
funcționale

 folosirea de materiale care 
au impact mai scăzut asupra 
mediului. În ultimii 3 ani, am redus 
cu 100% consumul de polietilenă 
și l-am înlocuit cu materii prime 
compostabile bio-based

 reciclarea și reutilizarea în 
proporție de 100% a deșeurilor 
tehnologice, astfel îndeplinind 
obiectivul de a desfășura un proces 
de producție în care utilizăm 
resursele la capacitatea lor maximă

 investirea în utilaje care sunt 
extrem de eficiente din punct de 
vedere al consumului de energie

 testarea de noi formule de 
materiale pentru a ne ajuta în 
dezvoltarea de produse care să fie 
performante din punct de vedere al 
mediului și funcțional

Ne desfășurăm activitatea respectând 
principiile de proiectare ecologică:

În 2021, Promateris a continuat să 
își extindă producția de bioplastice 
bio-based și compostabile, oferind 
soluții de ambalare care pot fi 
compostate acasă, în conformitate 
cu Energy Transition for Green 
Growth Act (Franța).

STRATEGIA 
  



40 41PROMATERIS Raport ESG 2021

PROIECTAREA ECOLOGICĂ  
ECONOMIE CIRCULARĂ

DIAGRAMĂ SISTEM DE ECONOMIE CIRCULARĂ
UTILIZEAZĂ 
MAI PUȚIN:  
Cantitate redusă 
de resurse pentru 
crearea produsului

LANȚ 
DE VALORI 
INTEGRAT: 
Principalele părți 
implicate colaborează 
pentru a dezvolta 
produse inovatoare

MATERIALE: 
Folosirea de materii 
prime cu impact scăzut

EXTINDEREA 
CICLULUI DE 
VIAȚĂ:  
Creșterea duratei de 
viață a produselor

COMUNICĂ: 
Sensibilizarea 
consumatorului cu 
privire la importanța 
completării buclei

Având în vedere dezvoltarea rapidă a 
populației lumii, este important să regândim 
modul în care folosim resurse epuizabile 
de valoare. Este esențial să ne schimbăm 
abordarea în ceea ce privește producția, 
consumul, procesarea, depozitarea, reciclarea 
și tratarea resurselor biologice pentru a evita 
epuizarea rapidă a resurselor și problemele 
cauzate de schimbări climatice.

Proiectarea ecologică 
este principala noastră 
preocupare, pentru a 
putea oferi produse cu 
un ciclu de viață de tip 
buclă închisă, respectând 
principiile economiei 
circulare.
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Procesul de certificare ca parte a 
strategiei de sustenabilitate
Promateris este preocupată activ să reducă în mod sistematic impactul 
pe care îl au activitățile noastre asupra mediului. Prin urmare, avem în 
vedere două direcții ce privesc acest aspect:

ABORDAREA DE TIP COMPANIE: desfășurarea activității în baza celor mai bune practici:

→ Certificare Food Safety System Certification 22000
→ ISO 9001 - Sisteme de Management al Calității
→ ISO 14001 - Sisteme de Management al Mediului
→ ISO 45001 - Sănătate și Siguranță în Muncă

ABORDAREA DE TIP PRODUS: prin laboratorul nostru de cercetare și inovare dezvol-
tăm în permanență formule care ne permit să aducem îmbunătățiri ecologice inova-
toare produselor noastre. Obiectivul nostru este să reducem impactul negativ pe care 
îl au produsele noastre asupra mediului. 

→ EN 13432 - certificare de TUV Austria.

GESTIONAREA INTERNĂ

 În 2020, Promateris a pus bazele unei linii de reciclare a bioplasticului cu un 
nivel ridicat de automatizare. Soluțiile bio-based compostabile sunt concepute 
pentru a susține mai degrabă lanțurile de aprovizionare circulare, decât pe cele 
liniare. Aplicăm același principiu și în cadrul procesului nostru de producție și 
suntem mândri că avem o rată de reciclare și reutilizare de 100% a deșeurilor 
noastre tehnologice.

 Deșeurile bio-based și compostabile reziduale, rezultate din procesul de 
producție, reprezintă un material de înaltă calitate și valoros. Utilajele noastre 
ne ajută să re-granulăm bio-compușii pentru a îi trimite înapoi în procesul de 
producție. Astfel putem să ne realizăm atât obiectivele de mediu, cât și pe cele 
economice.

 Procesul nostru de producție nu generează niciun alt tip de deșeuri tehnologice.

 În 2020, Promateris a pus bazele unei linii de reciclare a bioplasticului cu un 

În 2021, Promateris a 
reciclat 1,707 tone de 
deșeuri industriale, din 
care a repus în producție 
1,516 tone în cadrul 
aceluiași an.
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MATERIILOR PRIME

 În 2021, aproximativ 60% din producția noastră este reprezentată de 
ambalaje bio-based, iar restul de 40% sunt compound-uri.

 Din perspectiva analizării ciclului de viață, materia primă are cel mai mare 
impact asupra mediului (aprox. 70-80%). Acesta este motivul pentru care 
principalul nostru obiectiv a fost tranziția către materii prime bio-based. Ne-am 
luat angajamentul să reducem în continuare cantitatea de materii prime cu impact 
crescut asupra mediului. În locul acestora, intenționăm să folosim fie materii prime 
provenite din resurse regenerabile, fie materiale reciclate.  

 Dezvoltăm în permanență formule care ne permit să reducem cantitățile de 
materii prime utilizate în producție, dar păstrând aceleași calități funcționale.

 Mai mult de 90% din materiile prime bio-based folosite provin de la furnizori 
care au următoarele certificări: TUV Austria Home & Industrial Compost & SOIL 
OK-Biodegradable, BPI Compostable in Industrial Facilities, DinCertco Compostable, 
eLabel certification, Environmental Technology Verification (ETV).

 
ENERGIE

 În 2021, Promateris a obținut grantul Electric Up pentru instalarea unui 
sistem de panouri fotovoltaice ce va genera 100kWp. Acesta este primul pas 
al companiei în tranziția către utilizarea energiei din surse regenerabile în 
procesul de producție. Proiectul va fi pus în funcțiune până la finalul anului 
2022. Ne-am luat angajamentul de a crește consumul de energie provenit din 
resurse regenerabile cu cel puțin 100kWp anual.

 Fabrica noastră este dotată cu utilaje de ultimă generație, extrem de 
performante din punct de vedere al consumului de energie. Toate procedurile 
noastre de achiziție includ această cerință pentru aprobarea achiziției. 

 Ambiția noastră este să dezvoltăm proiecte care să ne permită reducerea 
amprentei de carbon, atât la nivelul activității de zi cu zi a companiei, cât și 
la nivelul produselor. Astfel, utilizarea energiei verzi în procesul de producție 
ne permite să reducem și mai mult amprenta de carbon pe care o au 
produsele noastre. De aceea, ne propunem ținte ambițioase și avem în lucru 
mai multe proiecte de dezvoltare a unor instalații de panouri fotovoltaice. 
Pe lângă avantajele de mediu, care sunt incontestabile, și contribuția la 
decarbonizarea sectorului industrial românesc, aceste proiecte ne permit 
să continuăm dezvoltarea companiei și să generăm un impact pozitiv asupra 
economiei locale.

100% 
reducere a 

producției de 
polietilenă 

în 2021
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Furnizorul de la care procurăm mai mult de 90% din materia primă de tip 
bioplastic deține Certificare B Corporation, atestând faptul că activitatea sa 
și modelul de afaceri nu se rezumă la generarea de profit, ci își propune să și 
inoveze și să crească impactul pozitiv pe care îl are asupra societății, mediului 
și tuturor părților implicate.

Pe lângă o creștere semnificativă estimată în ceea ce privește producția globală 
de bioplastice în următorii 5 ani, cota de exploatare a terenurilor pentru 
bioplasticel va crește ușor, dar va rămâne sub 0,06 la sută. Acest lucru ne 
demonstrează că nu există concurență între suprafețele de teren disponibile 
pentru mâncare și nutreț și cele menite pentru producția de bioplastic.

TERENURILOR
Terenul exploatat pentru producția de bioplastic a 
fost de 0,016% în 2017 și este prevăzut să ajungă la 
0,021% în 2022. Promateris urmărește cu atenție 
practicile agriculturale, precum și utilizarea 
corespunzătoare și sustenabilă a resurselor.
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GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul nostru și-a luat angajamentul 
de a utiliza practici de guvernanță 
corporativă eficiente și transparente 
și are rolul de a superviza măsurile 
companiei în vederea stabilirii și aplicării 
culturii noastre corporative. Ne dorim 
ca consiliul de administrație, echipa de 
management și toți angajații noștri să 
aibă o înțelegere și așteptări comune 
în ceea ce privește responsabilitatea, 
răspunderea și integritatea.

În 2021, Consiliul de Administrație s-a concen-
trat pe creșterea și extinderea companiei, pe 
supervizarea eficace a operațiunilor, pe imple-
mentarea și conformitatea practicilor de bună 
guvernanță. În ultimii ani, Consiliul a fost 
supus unor modificări semnificative pentru 
a îmbunătăți raportările legale și financia-
re, operațiunile comerciale, aptitudinile de 

EFICACITATEA 
CONSILIULUI

Structura 
Consiliului

Practici de 
guvernanță

Dinamica 
de lucru

Compoziția 
consiliului

 Rol important al directorului  
     principal

 5 membri ai consiliului

 Supravegherea 
performanțelor realizate 
de Directorul Executiv/
management

 Planificarea dezvoltării

 Discuții colaborative
 Acces liber la management 

și informații
 Focus pe reputație

 O gamă largă de 
aptitudini și experiențe

 Independență 
 Diversitate

Ce include politica noastră de guvernanță corporativă:

→ Supravegherea eficientă a strategiei, a riscurilor și a oportunităților 
de către Consiliu și management
→ Dezvoltarea unor lideri pe bază de know how și diversitate
→ Elaborarea unor programe de compensare pentru a susține 
strategia companiei și pentru a se asigura obiectivele de creștere
→ Comunicarea frecventă cu și obținerea de feedback de la o varietate 
largă de părți interesate, inclusiv acționari, clienți, parteneri și 
furnizori

guvernanță corporativă, experiența de colabo-
rare cu sectorul retail, ca parte a responsabili-
tăților sale.
O guvernanță corporativă solidă pornește de 
la stabilirea structurilor și a stimulentelor care 
să permită companiei să își îndeplinească pla-
nul de dezvoltare pe termen lung. Abordarea 
noastră în ceea ce privește guvernanța cor-
porativă include menținerea unui Consiliu 
cu membri proveniți din medii și contexte 
diverse și complementare, având experiențele 
și abilitățile relevante pentru a produce o 
serie de lideri competitivi. Pachetul nostru de 
stimulente este elaborat cu scopul de a sus-
ține această strategie și de alinia conducerea 
companiei la cultura, strategia și structura 
noastră organizațională. Stimulentele oferite 
la nivel executiv au rolul de a motiva și de a 
păstra în funcție lideri cheie, cu scopul de a 
genera rezultate operaționale puternice și de 
aliniere la viziunea noastră în ceea ce privește 
dezvoltarea companiei.

Consiliul de Administrație a implementat practici de bună guvernanță 
care îi permit să își îndeplinească sarcinile de supervizare a activității și 
dezvoltării companiei. Consiliul deține un mix echilibrat de aptitudini, 
cunoștințe și experiență, toate fiind aspecte relevante pentru activitatea 
noastră și în conformitate cu strategia companiei.
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COMITETE 
Promateris este înregistrată în România și își desfășoară operațiunile în 
mai multe locații din Europa.

Consiliul a creat câteva comitete permanente cu scopul de a îmbunătăți 
eficacitatea funcției de supraveghere din cadrul Consiliului și de a asigura 
prioritizarea corespunzătoare a aspectelor de importanță strategică și de 
guvernanță.

COMITETUL DE INVESTIȚII

Consiliul a numit un comitet permanent pentru gestionarea investițiilor. Pe 
parcursul anului, Consiliul și comitetul supervizează și ghidează echipa de 
management în privința unei varietăți de aspecte strategice legate de investiții, 
pentru a permite o dezvoltare accelerată în viitor.

COMITETUL DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ÎN MUNCĂ

Acest comitet a fost înființat în 2021 cu scopul de a propune proceduri și 
politici care să îmbunătățească sănătatea și siguranța angajaților noștri. De 
asemenea, comitetul este responsabil pentru monitorizarea implementării 
corespunzătoare a unor astfel de politici.

Suntem o companie plătitoare de impozit pe 
venit curent în România, astfel aducem va-
loare țării în care ne desfășurăm activitatea. 
Punem accent pe controale interne și transpa-
rență în relația cu autoritățile fiscale globale, 
de aceea împărtășim informații relevante pen-
tru operațiunile comerciale și pentru profilul 
nostru fiscal. Punem accent pe transparență 
prin raportare și suntem supuși unui audit 
anual realizat de un auditor independent 
selectat dintre companiile care alcătuiesc ”Big 
4” în acest domeniu. În 2020, procesul de audit 
independent a fost realizat de către Deloitte.

Am implementat 
sisteme și procese care 
să ne ajute în demersul 
de a ne conforma 
cu legile aplicabile 
privind impozitul pe 
venit, fiind susținute 
de echipele noastre 
interne: financiară 
și de contabilitate. 
Promateris este 
listată pe Bursa de 
Valori București 
și se conformează 
cu reglementările 
aplicabile. Situațiile 
noastre financiare sunt 
publicate în fiecare an.

FISCALĂ
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ANTI-CORUPȚIE 
ȘI ANTI-FRAUDĂ

În 2021, Promateris și-a actualizat Politica Anti-corupție și Anti-fraudă, cu 
scopul de a crește gradul de conștientizare asupra riscurilor de corupție și 
fraudă, stabilind poziția companiei și standardele pe care se așteaptă să le 
respecte toți angajații acesteia.

Promateris și-a luat angajamentul de a-și 
desfășura activitatea cu integritate și în 
mod etic, în conformitate cu toate legile 
și reglementările aplicabile. Ne selectăm 
furnizorii, partenerii comerciali și colaboratorii 
în baza acestor principii. De asemenea, avem 
așteptarea ca toți angajații, consultanții și 
toate persoanele care acționează în numele 
nostru să o facă în baza acelorași principii. 
Promateris își desfășoară activitatea cu 
respectarea unui set de principii anti-corupție 
care au fost dezvoltate în concordanță cu 
legislația existentă, pentru a preveni corupția 
și pentru a spori eficacitatea controalelor 
interne și a programelor anti-corupție. De 

asemenea, corupția afectează reputația unei 
companii și, totodată, reputația jucătorilor 
de pe piața din care face parte respectiva 
companie, ceea ce poate rezulta într-un 
risc reputațional cu repercusiuni grave 
asupra activității și dezvoltării companiei. 
Codul nostru anti-corupție este aplicabil 
tuturor companiilor din Grupul Promateris, 
controlate direct sau indirect de Promateris 
SA, în toate teritoriile în care aceasta își 
desfășoară activitățile. Codul anti-corupție 
are obiectivul de a interzice, în orice formă, 
comportamentele corupte și reprezintă 
parte integrantă a politicilor și procedurilor 
companiei.

Codul de etică
Codul de etică Promateris este o politică internă și o afirmare externă a valorilor, 
principiilor și a standardelor de comportament pe care dorim să le aplicăm. Acest 
cod este aplicabil tuturor angajaților noștri, precum și tuturor companiilor din cadrul 
grupului Promateris, controlate direct sau indirect de Promateris SA, în toate teritoriile 
în care compania își desfășoară activitatea. Codul nostru de etică reprezintă un 
instrument de ghidare al cărui scop este să asigure faptul că angajații noștrii acționează 
cu cinste și integritate în toate aspectele ce țin de activitatea noastră zilnică.

Drepturile omului
Respectăm drepturile omului în toate activitățile desfășurate și căutăm în mod 
activ să folosim capacitățile pe care le avem la dispoziție în vederea îmbunătățirii 
bunăstării angajaților și clienților noștri.

PROBLEME ESENȚIALE PRIVIND 
DREPTURILE OMULUI ASPECTE CHEIE

Tratarea angajaților cu respect

• Muncă plătită
• Libertate de asociere și de negociere 
colectivă 
• Oportunități de creștere pentru angajați

Promovarea unui mediu de lucru sigur și 
sănătos

• Siguranță și securitate fizică
• Siguranță emoțională

Asigurarea unui mediu de lucru inclusiv și 
echitabil

• Egalitate (de gen, rasială etc.)
• Oportunități egale 
• Anti-discriminare și hărțuire
• Incluziune socială

Toleranță zero pentru munca forțată și 
cea efectuată de minori

• Muncă forțată
• Muncă efectuată de minori
• Trafic de ființe umane
• Vulnerabilitatea anumitor angajați
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FURNIZĂM VALOARE 

Ne propunem să depășim așteptările clienților și să 
oferim valoare clienților individuali, investitorilor și 
micilor întreprinzători din cadrul comunităților în care 
ne desfășurăm activitatea. Orientarea către client este 
elementul central al obiectivelor noastre, nu o spunem 
doar de dragul de a o spune.

Ne dorim să răspândim și să îmbogățim 
viziunea, cunoștințele și bunele practici de 
sustenabilitate și să contribuim la progre-
sul nostru comun. Știm că nu există nicio 
modalitate de a face performanță în acest 
domeniu fără un respect profund pentru 
practici comerciale profesioniste și o con-
duită socială morală: respect profund pen-
tru cuvântul dat, pentru promisiunile făcute 
în fața părților implicate. Responsabilitatea 
pătrunde fiecare element al lanțului valoric: 
angajați care au nevoie de creștere profe-
sională, dar și personală, parteneri și cli-
enți, dar și alte instituții care au un cuvânt 
de spus în domeniul economiei circulare. 
Responsabilitatea pentru cele mai mici fap-
te și decizii devine, până la urmă, responsa-
bilitatea față de propria noastră reputație.

Ne străduim din greu să îmbunătățim în 
permanență experiența clienților noștri prin 
produse inovatoare, prin asistență de cea 
mai bună calitate, prin prețuri competitive 
și prin anticiparea nevoilor pe care le au 
clienții noștri. În toate activitățile noastre, 
ne dorim să oferim experiențe fără cusur 
pentru a crea o rețea de parteneri loiali și 
satisfăcuți.
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GRI standard Indicator Indicator name Page
GENERAL STANDARD DISCLOSURES
GRI 102: General
Standard
Disclosures 2016

GRI 102-1 Name of the organization 17
GRI 102-2 Primary brands, products, and services 14-15,

19, 22,
26

GRI 102-3 Location of headquarters 57
GRI 102-4 Number of countries where the organization operates and the names of these countries 20-21
GRI 102-5 Ownership and legal form 17
GRI 102-6 Markets served 21
GRI 102-7 Scale of the organization 28
GRI 102-8 Information on employees and other workers 28-29
GRI 102-9 Value chain 36-37
GRI 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 36-37
GRI 102-12 External initiatives adopted by the organization 27,

40-43
GRI 102-13 Membership of associations 27
GRI 102-14 Statement from senior decision-makers 2
GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 10-11
GRI 102-18 Governance structure 48-50
GRI 102-40 List of stakeholder groups 48
GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement 18
GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial statements 17
GRI 102-50 Reporting period 6
GRI 102-52 Reporting cycle 6
GRI 102-55 GRI content Index 56

DETAILED DISCLOSURES ON MATERIAL TOPICS
GRI 205
Anti-corruption
2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 52-53
GRI 103-2 The management approach and its components 52-53
GRI 103-3 Evaluation of the management approach 52-53
GRI 205-2 Percentage of employees that have received training on anti-corruption policies and

procedures
31

GRI 306 Waste
2020

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 38-39
GRI 103-2 The management approach and its components 38-39
GRI 103-3 Evaluation of the management approach 38-39
GRI 306-1 Waste generation and significant waste-related impacts 43
GRI 306-2 Management of significant waste related impacts 43

GRI 401
Employment
2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 32-33
GRI 103-2 The management approach and its components 32-33
GRI 103-3 Evaluation of the management approach 32-33
GRI 401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time

employees
30-31

GRI 403
Occupational
Health and
Safety 2018

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 34-35
GRI 103-2 The management approach and its components 34-35
GRI 103-3 Evaluation of the management approach 34-35
GRI 403-5 Worker training on occupational health and safety 34-35

GRI 405 Diversity
and Equal
Opportunity

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 28-29
GRI 103-2 The management approach and its components 28-29
GRI 103-3 Evaluation of the management approach 28-29
GRI 405-1 Diversity of governance bodies and employees 28-29

GRI 
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