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Sustenabilitatea - un deziderat de
care depind atât sãnãtatea
economiei, cât ºi bunãstarea þãrii
Obiectivul principal al Ministerului
Economiei, sub mandatul ministrului
Florin Spãtaru, este reindustrializarea
României, pe noi baze ºi principii
tehnologice, care sã respecte obiectivele
finale pe care þara noastrã le-a adoptat ºi
asumat ca stat membru al Uniunii
Europene, ne-a precizat ministrul de
resort, adãugând: “Dacã vrem ca acest
proces sã se întâmple, este clar cã el nu se
poate întâmpla doar prin metode
coercitive. Trebuie venit ºi cu stimulentele
ºi cu strategia necesare pentru un astfel
de demers”.
Strategia pe economia circularã a fost
definitã la nivelul SGG ºi urmeazã sã fie
adoptatã prin hotãrâre de guvern în luna
septembrie.

andemia globalã de Co- cãrbune -, de investiþii în capacitãþi
vid-19 ºi lockdown-urile verzi, în stocare de energie, în reþele
din 2020 au expus o situa- de distribuþie ºi în inovare. La fel,
þie complicatã în ceea ce pentru “întruparea” economiei verzi
priveºte dezideratul de este în general nevoie de un acord cã
reducere a emisiilor de societãþile comerciale au o responsadioxid de carbon (CO2): bilitate nu numai faþã de acþionari, ci
o reducere semnificativã a emisiilor ºi de faþã de mediu ºi de societãþile în
poate fi realizatã foarte rapid, însã care activeazã - implicit faþã de
membrii acelei comunitãþi,
doar printr-o prãbuºire a actifie cã ea se numeºte sat, oraº
vitãþii economice ºi o creºtere
sau þarã.
majorã a ºomajului ºi a tenCriza Covid-19 ne-a arãtat
siunilor financiare. Soluþia
în multe privinþe cã “împãrade mijloc este una lentã, ce
tul este gol”. În ceea ce pripresupune o regândire a lanveºte economia verde ne-a
þurilor de aprovizionare ºi a
MIHAI
demonstrat cât de mult avem
sistemelor ce stau la baza activitãþii economice. În mod GONGOROI de muncã - inclusiv la nivel de
percepþie ºi principii - pentru
evident, prãbuºirea economiei nu este nicidecum soluþia pen- a schimba modul de raportare la retru problemele de mediu ale societã- surse. De asemenea, a aprins dezbaterea despre reactivarea anumitor reþii actuale.
O reducere “controlatã” a emisii- surse pe lanþul valoric, prin reciclare.
lor de CO2 are nevoie de consens - la Într-o lume care duce lipsã de multe
nivel global China este de departe cel resurse - de la þiþei ºi capacitãþi de ramai mare poluator în ceea ce priveºte finare pânã la litiu, grâne, metale
emisiile de CO2 ºi în acelaºi timp cel rare, gaze naturale ºi capital uman mai mare investitor în centrale noi pe reactivarea resurselor, acolo unde se

P

poate, ar trebui sã fie o prioritate nu
doar din perspectiva de protejare a
mediului, ci din perspectiva
valorificãrii lor.
În cadrul acestui supliment am
abordat reprezentanþi ai unui numãr mare de companii, din multiple
domenii de activitate, care ne-au
prezentat planurile lor de investiþii
în economia verde. De asemenea,
am discutat despre implementarea
economiei circulare ºi implicit despre cele mai bune cãi de a împãca
sustenabilitatea cu eficienþa economicã, respectiv cu nevoia de a menþine profitabilitatea.
Concluzia este cã sustenabilitatea
economicã reprezintã un ideal asupra cãruia existã consens în zona mediului de afaceri, iar progresul ultimilor ani este doar începutul. Pentru
companii, una din principalele þinte
în ceea ce priveºte sustenabilitatea
este atingerea þintei de emisii nete
zero - multe iniþiative ºi investiþii
gândite pentru atingerea acestei þinte, paradoxal, au rolul de a creºte eficienþa economicã ºi profitul compa-

niei. Pentru autoritãþi, reaºezarea
economiei europene pe baze sustenabile reprezintã ºansa reindustrializãrii României, pe noi baze ºi principii tehnologice.
“Linia” a fost trasatã la nivel european, iar la nivel de þarã nu ne permitem sã rãmânem în urmã ºi sã implementãm “noua economie” cu
întârziere. De aceastã agendã ºi de
implementarea ei depind nu doar viitorul ºi structura economiei naþionale, ci ºi bunã-starea cetãþenilor României. O spune chiar ministrul Economiei: “Vorbim despre strategia pe
hidrogen, despre strategia pe competitivitate, despre strategia pe economie circularã, care trebuie sã fie
adaptate la specificul economiei
româneºti, astfel încât sã poatã fi implementate cât mai repede posibil”.
Oficialul ne-a spus cã viteza cu care
vom acþiona ºi cu care vom veni în
sprijinul dezvoltãrii industriale va
duce România în poziþie favorabilã
la nivelul statelor membre, apreciind
cã avem resurse, avem energie, avem
capital uman. n
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Reindustrializarea pe noi baze ºi
principii tehnologice - principalul
obiectiv al Ministerului Economiei
(Interviu cu Florin Spãtaru, ministrul Economiei)
l “Materiile prime care pot fi obþinute din reciclarea anumitor deºeuri sunt critice în acest moment” l “Strategia pe economia
circularã a fost definitã la nivelul SGG ºi urmeazã sã fie adoptatã prin hotãrâre de guvern în luna septembrie”

O

biectivul principal al Ministerului Economiei, sub mandatul ministrului Florin Spãtaru, este reindustrializarea României, pe noi baze
ºi principii tehnologice, care sã respecte obiectivele finale pe care
þara noastrã le-a adoptat ºi asumat ca stat membru al Uniunii Europene, a afirmat ministrul în cadrul unui amplu interviu despre investiþii, sustenabilitate ºi economie circularã acordat ziarului BURSA.
“Vorbim de strategia pe hidrogen, de strategia pe competitivitate, strategia
pe economie circularã, care trebuie sã fie adaptate la specificul economiei
româneºti ºi care sã poatã fi implementate cât mai repede posibil. Viteza cu
care vom acþiona ºi cu care vom veni în sprijinul dezvoltãrii industriale va
duce România în poziþie favorabilã la nivelul statelor membre. Avem resurse, avem energie, avem capital uman”, spune ministrul Spãtaru.
Potrivit acestuia, gradul de reciclare a deºeurilor, la nivelul anului 2019, în
România, a fost de 11%, în timp ce þinta asumatã pentru 2025 este de
55%: “Avem o problemã. Pânã la urmã, dacã vrem ca acest proces sã se
întâmple, este clar cã el nu se poate întâmpla doar prin metode coercitive.
Trebuie venit ºi cu stimulentele necesare ºi cu strategia necesarã pentru un
astfel de demers”. Ministrul Economiei adaugã faptul cã, în Europa, gradul
de recuperare a pãmânturilor rare, cele care sunt necesare pentru producþia
de motoare electrice ºi electromobilitate în general, este de doar 2%.
Totodatã, Florin Spãtaru a mai declarat cã obiectivul Guvernului este operaþionalizarea sistemului garanþie-returnare în cursul acestui an, fiind necesarã
inclusiv operaþionalizarea unei companii de stat.

Reporter: Se discutã din ce în ce
mai mult despre economia circularã.
Aþi vorbit ºi dumneavoastrã la conferinþa BURSA din 28 iunie despre adoptarea, în curând, a unei strategii privind
economia circularã. Ce include aceastã
strategie, ce obiective vizeazã ºi ce investiþii preconizaþi pe partea aceasta?
Florin Spãtaru: Strategia pe economia circularã a fost definitã la nivelul
Secretariatului General al Guvernului
(SGG) ºi urmeazã sã fie adoptatã prin
Hotãrâre de Guvern în luna septembrie.
Noi am venit la acea strategie cu completãri pentru cã ce am observat a fost
cã acea strategie trebuie practic adaptatã la realitatea economicã actualã ºi am
venit cu o componentã care sã fie mai
pragmaticã, mai aplicatã pe realitatea
economicã româneascã. Aceste completãri au venit ºi în urma discuþiilor pe
care le-am avut cu mediul de afaceri, cu
companii care lucreazã în aceastã zonã
ºi deja au dezvoltat proiecte cum ar fi
proiectul de la Buzãu, proiectul de la
Slobozia ºi atunci am adãugat la cele 7
sau 8 obiective încã 6, care sã completeze aceastã abordare, dar pe de altã
parte sã putem sã demarãm proiecte
concrete în perioada urmãtoare. Dupã
adoptarea Hotãrârii de Guvern ºi a strategiei pe economie circularã - acolo am
discutat cu Ministerul Mediului ºi am
vrea sã fim co-iniþiatori - se va adopta în
luna mai 2023 planul de acþiune în care,
Ministerul Economiei, cel puþin din discuþiile pe care le avem în acest moment
cu Departamentul pentru Dezvoltare
Durabilã ºi cu Ministerul Mediului, va
coordona implementarea strategiei pe
economie circularã. Acum, dacã este sã
tragem o concluzie ºi sã spunem care ar
fi obiectivele sau investiþiile care vor
veni: investiþiile trebuie sã se axeze în
primul ºi primul rând pe aceastã recuperare a materiilor prime critice, vorbim de aluminiu, pãmânturi rare ºi aºa
mai departe. Practic, prin reciclarea
acestor echipamente sau produse care
în acest moment sunt tratate ca deºeuri,
dorim ca ele sã devinã defapt materii
prime ºi sã putem sã recuperãm aceste
materii prime ºi sã le introducem în circuitul economic. Acestea ar fi zonele
principale de acþiune.
Reporter: Cum vor fi realizate aceste investiþii? Înþeleg cã discutaþi cu
companii private care sã primeascã stimulente pentru a realiza astfel de programe...
Florin Spãtaru: Da, aºa cum am fãcut ºi acum cu aceastã schemã de ajutor
de stat pentru dezvoltarea capabilitãþilor tehnologice în domeniul prelucrãrii,
aºa am putea veni cu o schemã sau cu
un instrument financiar care sã stimuleze un astfel de demers. Pentru cã pânã
la urmã acest stimulent financiar se va
regãsi în plus-valoarea sau în valoarea
adãugatã pe care România o va obþine
dintr-un astfel de demers, reducând volumul deºeurilor ºi de asemenea creând
materia primã necesarã pentru urmãtorul lanþ de producþie.
Reporter: O astfel de schemã de
sprijin ar fi din fonduri proprii sau se
poate obþine ºi finanþare europeanã?
Florin Spãtaru: Vom avea o discuþie cu Ministerul Fondurilor Europene
ºi cu Ministerul Mediului ºi vom vedea
ce posibilitãþi avem: fie pe execuþia bugetarã 2021-2027 sau dacã acolo resursele vor fi limitate vom veni ºi vom propune o alocare bugetarã de la bugetul
de stat pe un astfel de instrument. Dupã
cum vedeþi ºi aceste 300 de milioane
(de euro) de care vorbim cu aceastã

schemã de ajutor de stat sunt practic
bani care vin din bugetul de stat, dar
care vor crea acel factor de multiplicare
ºi care se vor regãsi în veniturile statului ulterior.
Reporter: Ce investiþii sunt “în pipeline” ºi pot fi catalogate ca fiind pe
zona aceasta de economie circularã?
Aþi vorbit despre producþia de baterii,
despre producþia de oþel verde la Liberty Galaþi…
Florin Spãtaru: Acestea sunt proiecte care deja încep sã se concretizeze:
producþia de oþel verde ºi dezvoltarea
acestui lanþ al metalurgiei care sã ne
asigure materia primã practic a viitorului, la producþia de baterii discutãm cu
companii care doresc sã producã baterii, dar de asemenea sã le ºi recicleze.
Pentru cã materia primã principalã, cel
puþin pe baterii, litiul, poate fi recuperat
în proporþie de 90% ºi poate fi reintrodus în circuit. Dar vorbim ºi de alte
zone, în domeniul produselor electronice este o discuþie pe care o avem pentru prelungirea ciclului de utilizare. Un
astfel de demers se încadreazã de asemenea în cadrul economiei circulare.
Reporter: Vom avea producþie de
maºini electrice în România?
Florin Spãtaru: Cei doi mari producãtori (prezenþi în România) este clar
cã va trebui sã þinã cont de directivele
europene. Din ultimele discuþii ºi negocieri care se fac la nivelul Comisiei Europene este clar cã electromobilitatea
va fi implementatã în toate statele
membre ºi reducerea acestor motoare
termice ºi producþia de maºini electrice
se va regãsi de asemenea ºi în România.
Avem discuþii ºi cu cei de la Dacia pe
strategia lor ºi care sunt obiectivele
principale pe care le au, ºi cu cei de la
Ford, tot pe zona aceasta. Dar acolo
este important sã asigurãm ºi lanþurile
de aprovizionare. Tocmai de aceea
ne-am concentrat pe crearea unei capabilitãþi de producþie în domeniul semiconductorilor. Discutãm de asemenea
cu producãtori de cablaje electrice pentru aceste maºini ºi, bineînþeles, cum
am mai spus, de investiþii în producþia
de baterii. Investiþia în producþia de baterii, ca ºi în domeniul semiconductorilor, trebuie sã vinã la pachet cu douã
componente: componenta educaþionalã, practic recalificarea sau calificarea
unor tineri sau a unor persoane în aceste
sectoare economice, iar acolo am semnat cu cei de la EIT InnoEnergy acel
memorandum care va fi implementat în
mai multe universitãþi din þarã pentru
acest sector, iar cealaltã componentã
este cea de cercetare, dezvoltare, inovare. Numai aºa vom putea crea acest ecosistem stabil ºi aºa putem avea aceste
avantaje competitive.
Reporter: Care sunt celelalte sectoare cheie în care mai trebuie investit?
Florin Spãtaru: În domeniul alimentar clar, iar acolo este o discuþie pe
care o avem cu Ministerul Agriculturii
pentru cã aceasta este zona lor de competenþã, pe zona de producþie ºi cum se
regãseºte procesarea alimentelor în sistemul economic naþional. Dar ceea ce
este important ºi unde trebuie sã vedem
investiþii majore este în industria prelucrãtoare. Tocmai de aceea, dacã vã uitaþi pe codurile CAEN care sunt anexate
la acea schemã de ajutor de stat - care ne
dorim sã fie o schemã multianualã vom regãsi bunã parte din industria
prelucrãtoare. Am venit cu aceste 300
de milioane (de euro) ºi ne dorim ca în
urma rezultatelor ºi a succesului unei
astfel de scheme sã mãrim bugetul

anual ºi sã extindem ºi perioada de aplicare. Vorbim despre industria textilã,
despre industria pielãriei, vorbim de
lemn, de asemenea de componente
electrice-maºini, vorbim de industria
farmaceuticã - care trebuie sã îþi asigure
o bazã stabilã de producþie cât mai
aproape de locul de utilizare, iar aici noi
considerãm cã România poate sã joace
un rol important -, vorbim despre industria chimicã de asemenea, care prin procesarea acestor materii prime poate sã
joace un rol important la nivelul pieþei
unice europene.
Reporter: Pe partea de strategie europeanã, pe Green Deal, în special la
Bruxelles, pare sã existe un fel de vedere cu ochelari de cal. Toatã lumea însã,
în ultima perioadã, mai ales de când cu
criza gazului rusesc, a reînceput sã
punã în funcþiune capacitãþile pe cãrbune ºi nimeni nu îºi asumã, practic, sã
spunã populaþiilor cã acesta este costul
tranziþiei, inclusiv preþul mare. Dumneavoastrã cum vã explicaþi, de unde
aceastã lipsã de asumare?
Florin Spãtaru: Uniunea Europeanã, statele membre ale UE, au agreat un
parcurs: de transformare industrialã ºi
reducere a emisiilor de carbon. Noi, ca
stat membru, am participat la un astfel
de demers. Acum, obiectivul final cred
cã nimeni nu îl poate contesta. Problema cea mai mare, iar acesta este unul
din lucrurile pe care le-am evidenþiat de
fiecare datã când m-am dus în ºedinþele
cu ceilalþi miniºtri ai Economiei din
UE, este cã aceastã tranziþie trebuie sã
se facã þinând cont de specificul fiecãrei
þãri, astfel încât nimeni sã nu fie lãsat în
urmã. Pentru cã aceastã transformare
tehnologicã va impacta mult fiecare
dintre statele membre care au un anumit nivel de dezvoltare ºi un anumit
specific economic. Acum, tocmai de
aceea România a susþinut iniþiativa Italiei în ceea ce priveºte reducerea producþiei de maºini cu motoare termice,
tocmai de aceea evaluãm care este impactul unei astfel de mãsuri la nivelul
þãrii noastre, la nivelul economiei româneºti ºi avem un mesaj pragmatic legat
de aceste mãsuri care sunt propuse la
nivelul Comisiei Europene. Pânã la
urmã, acolo este vorba despre o negociere, nu este vorba despre altceva.
Tocmai de aceea este important ca noi
sã avem o imagine clarã a ceea ce ne dorim. Aici, Ministerul Economiei a avut
o poziþionare corespunzãtoare pe mai
multe sectoare economice ºi vreau sã
vã spun cã, la nivelul Reprezentanþei
Permanente ºi la nivelul celorlaltor ministere de linie care bineînþeles cã relaþioneazã cu Ministerul Economiei,
punctul de vedere al Ministerului Economiei a fost preluat. Asta înseamnã cã
aceastã comunicare pe care noi o avem
cu sectorul economic ºi evaluarea impactului unor astfel de mãsuri în economia româneascã a fost bine sintetizat,
promovat corespunzãtor ºi România
s-a poziþionat la nivelul Comisiei Europene. Rezultatul însã de asemenea þine
cont de celelalte state membre, iar câteodatã, cumva, astfel de decizii oarecum
sunt diferite faþã de poziþionarea pe
care o avem. Dar acolo trebuie sã fim
foarte clari: acolo unde este nevoie de
sprijin trebuie sã acþionãm imediat -

noi, ca stat membru, Ministerul Economiei de asemenea, prin aceste instrumente pe care trebuie sã le punem la
dispoziþie. Acesta este ºi unul dintre
motivele pentru care vrem ca schemele
de ajutor de stat pe sectorul industrial sã
fie coordonate sau discutate împreunã
cu Ministerul Economiei pentru cã
avem o imagine clarã asupra a ceea ce
se întâmplã pe aceastã zonã.
Reporter: De ce ar veni un investitor strãin în România? Care sunt punctele tari ale economiei româneºti?
Florin Spãtaru: Sunt câteva elemente de care trebuie sã þinem cont ºi
eu cel puþin le-am evidenþiat în toate discuþiile pe care le-am avut. Fie cu mediul
de afaceri, fie cu miniºtri omologi.
Avem un grad ridicat de independenþã
energeticã. Vedem cã în acest moment
aceastã independenþã energeticã conteazã enorm de mult. Nu suntem 100%
independenþi energetic, dar avem un sistem energetic naþional care asigurã o
bunã parte din energie - în mare parte
hidro ºi nuclear -, energie verde, avem
aceste programe investiþionale în energia regenerabilã ºi avem de asemenea o
lege offshore adoptatã care ne va asigura peste câþiva ani de zile - era bine dacã
se putea acum dar nu putem sã dãm
istoria înapoi - aceastã independenþã în
aprovizionarea cu gaze naturale. Cel
de-al doilea element de competitivitate
îl reprezintã resursele naturale, resurse
naturale pe care România le are. Da,
este adevãrat, nu le mai exploatãm, am
închis o bunã parte din mine, dar noi am
demarat procesul de redeschidere a lor
sau de relegiferare a unui astfel de proces ºi suntem în discuþii inclusiv cu cei
de la DG GROW pentru a putea sã exploatãm resurse minerale ne-energetice
necesare pentru lanþul de valoare ºi
pentru asigurarea securitãþii aprovizionãrii la nivelul pieþei unice europene.
Dar nu vorbim doar despre exploatare,
ci ºi despre procesare, care are nevoie
de energie, de care spuneam cã este disponibilã ºi în care mai putem sã investim - avem aceste proiecte de dezvoltare energeticã, inclusiv în domeniul nuclear. Un al treilea element de competitivitate îl reprezintã capitalul uman.
Este adevãrat, existã aceastã percepþie
cã acest capital uman este critic în acest
moment, dar avem universitãþi care au
dezvoltat centre de inovare, suntem o
þarã cu o populaþie semnificativã la nivelul UE ºi prin mãsurile practice pe
care am putea sã le adoptãm putem sã
dezvoltãm acele capabilitãþi. Tinerii
români sunt înclinaþi cãtre domeniul
tehnic ºi acesta este un lucru foarte important. Prin dezvoltarea acestor capabilitãþi tehnice am putea sã asigurãm
capitalul uman.
Reporter: Este important sã-i ºi þinem în þarã...
Florin Spãtaru: Este adevãrat, dar
acesta este un demers conjugat între
sectorul public ºi sectorul privat. Am
fost director de resurse umane, ºtiu ce
înseamnã sã asiguri retenþia, ºtiu care
sunt mãsurile pe care companiile ar trebui sã le ia ºi cred cã vor veni în mod
natural atât timp cât investiþia, din partea publicã ºi privatã, va duce la asigurarea acestor competenþe ºi atât timp cât
investiþiile vor rãmâne în România,

care vor oferi un potenþial de dezvoltare
atractiv pentru aceºti tineri. Este adevãrat, o parte din ei va pleca. Este un fenomen natural. Libera circulaþie a capitalului uman este una din valorile Uniunii
Europene. Pe de altã parte, România,
având aceste avantaje, ar putea sã asigure retenþia. (...) Dupã aceea, trebuie
sã vorbim de un lucru primordial pe
agenda mea: aceste strategii publice
care sã fie clare, bine definite, pragmatice, care sã ducã la dezvoltarea industrialã. ªi vorbim de strategia pe hidrogen, de strategia pe competitivitate,
strategia pe economie circularã, care sã
fie adaptate la specificul economiei
româneºti ºi care sã poatã fi implementate cât mai repede posibil. Viteza cu
care vom acþiona ºi cu care vom veni în
sprijinul dezvoltãrii industriale va duce
România în poziþie favorabilã la nivelul
statelor membre. Avem resurse, avem
energie, avem capital uman...
Reporter: Mai trebuie infrastructurã, iar banii nu par sã mai fie o problemã
acum...
Florin Spãtaru: La infrastructurã,
ministrul Sorin Grindeanu cred cã a fãcut paºi importanþi în definirea acelui
Masterplan ºi dacã ne uitãm un pic la
toate proiectele mari de infrastructurã
deja putem sã cuantificãm ºi avem semnãri de contracte, reîncadrarea în termene... Un exemplu care este foarte la
îndemânã: podul peste Dunãre de la
Brãila, toate acele panouri, blocuri metalice pentru podul de la Brãila au fost
deja montate ºi practic la finalul acestui
an podul ar putea fi funcþional, doar cã
trebuie conectat corespunzãtor ºi acolo
iar au fost deblocate fondurile - centura
Galaþiului, care este una din arterele
care duce la încãrcarea acelui pod, a
fost provizionat din bugetul de stat pentru cã anterior nu fusese finanþat corespunzãtor. Deci toate aceste elemente
încep sã prindã contur în strategia naþionalã de dezvoltare. Dar obiectivul
principal pe care îl avem, cel puþin din
perspectiva mea, ca ministru al Economiei, este reindustrializarea. Pe alte
principii tehnologice, care sã respecte
obiectivele finale pe care le-am adoptat, pe care ni le-am asumat ca membri
ai Uniunii Europene. Este mult de discutat pe zona aceasta de tranziþie ºi acolo nu ar trebui sã avem acei ochelari de
cal ºi va trebui sã ne poziþionãm corect,
prin comunicarea pe care o avem cu industria ºi cu sectorul economic naþional.
Reporter: Legat de strategia de hidrogen, Chimcomplex cred cã produce
deja hidrogen, se vorbeºte ºi la Liberty...
Florin Spãtaru: La Liberty se vorbeºte despre utilizarea hidrogenului în
procesul de obþinere a oþelului. Acum,
vedeþi, în producþia de oþel verde ai nevoie de hidrogen verde, nu (hidrogen)
din prelucrarea gazului. Am avut mai
multe discuþii cu ei, dar acum ideea este
urmãtoarea: cã zona de sud-est a României, acolo unde avem acele parcuri
eoliene ºi unde avem o dezvoltare a
producþiei de energie regenerabile, putem produce hidrogen ºi putem fi foarte
aproape de beneficiarii reali - producþia
de oþel, poate fi folosit ºi în producþia de
ciment, în industria petrochimicã ºi am
putea cumva sã creãm acel ecosistem
acolo ºi sã aducem hidrogenul - producþia de hidrogen prin electrolizã - cât
mai aproape de beneficiarii finali. Nu
avem în acest moment o strategie de
utilizare industrialã a hidrogenului. O
vom avea! Dar am demarat aceste discuþii cu sectorul economic care este dispus sã participe la un astfel de demers.
Dar pe de altã parte ºtiu cã s-au fãcut
paºi importanþi ºi nu s-a aºteptat neapãrat o strategie în acest domeniu. (...) Bãtãlia este pe zecile de miliarde de euro
alocate la nivelul Uniunii Europene pe
producþia de hidrogen ºi utilizarea hidrogenului. Aici, dacã România îºi
doreºte sã industrializeze, are nevoie de
o strategie industrialã pe hidrogen pe
care Ministerul Economiei o va începe
sã o dezvolte.
Reporter: Pe partea de reciclare ºi
colectare a deºeurilor noi avem o problemã. ªtiþi foarte bine cum este în Germania, inclusiv pentru un pet de 0,5 litri
orice persoanã se poate deplasa la un
supermarket, introduce pet-ul într-un
aparat automat ºi primeºte o sumã de
bani. De ce nu se aplicã acest sistem ºi
în România?
Florin Spãtaru: Se va aplica. Este o
discuþie pe care o avem cu Ministerul
Mediului, practic este o companie care
trebuie înfiinþatã...

Reporter: Ministerul Mediului are
2-3 ani de când vorbeºte despre acest
proiect, cel puþin.
Florin Spãtaru: ªtiu, dar vedeþi...
Ministerul Mediului este în discuþie cu
marii producãtori de bãuturi rãcoritoare
ºi din câte ºtiu eu suntem aproape de final. Practic, obiectivul este sã operaþionalizãm acest sistem ºi aceastã companie în cursul acestui an, undeva în luna
octombrie 2022. Bineînþeles cã vor exista niºte etape de implementare, dar putem sã spunem cã acolo ºi Ministerul
Economiei a sprijinit prin comunicarea
pe care o avem cu mediul de afaceri. Va
exista un astfel de sistem de colectare,
plata unei sume ºi recuperarea acelei
sume la acele automate în momentul în
care se vor returna.
Reporter: Pe construcþii se poate
face ceva? Industria constructoare, la
noi în þarã, este una dintre cele mai mari
creatoare de deºeuri.
Florin Spãtaru: În primul rând haideþi sã ne uitãm la cifre. În acest moment, gradul de reciclare a deºeurilor,
la nivelul anului 2019, în România, este
de 11%. Deci noi trebuie sã ajungem la
un grad de reciclare pânã în 2025 de
55%. Avem o problemã. Pânã la urmã,
dacã vrem ca acest proces sã se
întâmple, este clar cã el nu se poate
întâmpla doar prin metode coercitive.
Trebuie venit ºi cu stimulentele necesare ºi cu strategia necesarã pentru un
astfel de demers. Degeaba spunem cã
trebuie sã asigurãm gradul de reciclare
de atât la sutã. În primul rând trebuie sã
facem selectarea corespunzãtoare, în al
doilea rând trebuie sã avem unitãþile
sau companiile care sã facã aceastã reciclare efectivã. Un astfel de demers
costã, sã fim realiºti.
Reporter: Existã ºi discuþia dacã
este sau nu bancabilã economia circularã.
Florin Spãtaru: Cu siguranþã este
bancabilã. Cel puþin în contextul actual
aceastã zonã va fi atractivã. Este una
dintre discuþiile pe care noi le-am avut
cu cei de la Banca Europeanã de Investiþii (BEI). Le-am cerut, le-am spus cã
din perspectiva Ministerului Economiei ar trebui sã se gândeascã la o variantã de finanþare pe economia circularã. Sub diverse forme, inclusiv
printr-un parteneriat public-privat care
ar putea sã asigure o parte din aceste
fonduri. (...) Cred cã în mod pragmatic
aºa putem sã facem aceºti paºi. Obiectivele, sigur, va trebui sã le analizãm ºi sã
vedem cum le vom putea îndeplini
pânã în 2025, dar creºterea gradului de
colectare ºi susþinerea companiilor care
vor asigura acest grad de reutilizare va
putea duce la obiectivul final. Pe de altã
parte, trebuie sã fim realiºti. Discutam
cu miniºtrii omologi din Uniunea Europeanã: gradul de recuperare a pãmânturilor rare, cele care sunt necesare pentru
motoarele electrice ºi electromobilitate, este de 2%! La nivelul Uniunii Europene. Este deci un lucru care trebuie accelerat, iar aici este vorba despre un
efort comun: finanþare, dar ºi un obiectiv pe care trebuie sã ni-l setãm corespunzãtor. (...) Sectorul public trebuie
sã asigure partea de finanþare.
Reporter: Consideraþi cã noi avem
o problemã cu cultura reciclãrii sau este
o problemã de educaþie?
Florin Spãtaru: Nu. Cred cã aceastã culturã a reciclãrii vine în timp. Ea
trebuie de asemenea stimulatã corespunzãtor. România trebuie sã facã paºi
importanþi în aceastã zonã, mai ales cã
dupã cum spuneam materiile prime
care pot fi obþinute din reciclarea acestor deºeuri în acest moment sunt critice.
Deci au valoarea corespunzãtoare, pot
produce bani ºi atunci aceastã culturã,
atât timp cât existã o vizibilitate a lanþului de valoare, cu siguranþã va putea fi
dezvoltatã. Eu sunt încrezãtor cã românii se vor adapta foarte rapid la un
astfel de demers. Dar, cum spuneaþi:
vrem sã reciclãm pet-uri, le putem colecta ºi duce într-o anumitã parte, dar
era mult mai facil dacã acest sistem
SGR (sistem garanþie-returnare - n.r.)
ar fi fost implementat acum 2 ani de
zile. (...) Este un sistem absolut normal
ºi cred cã implicarea sau co-interesarea
diverºilor stakeholderi într-un astfel de
demers este foarte important. ªi în zona
exploatãrilor miniere acesta este un lucru pe care l-am spus: trebuie sã identificãm care sunt grupurile þintã ºi cum le
implicãm în mod activ în dezvoltarea
unui astfel de proces.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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“Ne aflãm într-o perioadã de
tranziþie la modelul economic
sustenabil, acela în care firmele pot
rezolva probleme de mediu fãrã a
sacrifica eficienþa economicã”
(Interviu cu Dragoº Tuþã, preºedintele ºi fondatorul Ambasadei Sustenabilitãþii în România)
l “Trãim într-o societate de consum exacerbat ºi ne lipsesc liderii care sã ofere un model” l “Nu vrem sã facem lucruri noi, nu vrem
sã ieºim din zona de confort ºi asta se vede cel mai bine în zona guvernamentalã ºi în zona administraþiei locale. România nu e un stat
care sã stea pe loc” l “Economia circularã nu primeºte destulã importanþã din partea autoritãþilor locale ºi centrale”

N

e aflãm într-o perioadã de tranziþie la un modelul economic sustenabil, acela în care companiile pot rezolva probleme sociale ºi de mediu fãrã a sacrifica eficienþa economicã, respectiv profitul, considerã Dragoº Tuþã,
preºedintele ºi fondatorul Ambasadei Sustenabilitãþii în
România, care a avut amabilitatea sã ne ofere un interviu
despre sustenabilitate, schimbare ºi ce poate face fiecare dintre noi pentru a avea un impact pozitiv asupra economiei, comunitãþilor ºi implicit asupra mediului.
“Credem cu tãrie cã atunci când companiile vor fi responsabile, nivelul de trai al românilor se va îmbunãtãþi
considerabil”, spune Tuþã.
Potrivit acestuia, aceastã schimbare cãtre sustenabilita-

Reporter: Ambasada Sustenabilitãþii este o organizaþie non-guvernamentalã a cãrei misiune este sã promoveze sustenabilitatea în mediul de business. Cum ajutaþi efectiv companiile
ºi care este ideea din spatele Ambasadei Sustenabilitãþii, cum a pornit acest
proiect?
Dragoº Tuþã: Ideea proiectului a
apãrut în echipa agenþiei de consultanþã The CSR Agency încã de la începutul anului 2016 din dorinþa de a ajuta
companiile sã înþeleagã cã ne aflãm
într-o perioadã de tranziþie la modelul
economic sustenabil, acela în care companiile, prin parteneriate, pot rezolva
probleme sociale ºi de mediu fãrã a sacrifica eficienþa economicã. Credem
cu tãrie cã atunci când companiile vor
fi responsabile, nivelul de trai al românilor se va îmbunãtãþi considerabil.
Cum ajutãm companiile propriu-zis? În primul rând prin informare ºi conºtientizare. Pentru cã, din pãcate, liderii societãþii - ne referim aici
la clasa politicã ºi administrativã - nu
vorbesc destul de mult despre aceastã
tranziþie economicã, nici despre oportunitãþile pe care ea le aduce, nici despre riscurile pe care ea le aduce. ªi
atunci e nevoie sã îi informãm pe managerii români cã vine o schimbare.
În ultimii ani aceastã schimbare s-a
intensificat din ce în ce mai mult, mai
ales datoritã faptului cã Uniunea Europeanã este organismul regional care
accelereazã cel mai puternic la nivel
mondial în aceastã tranziþie economicã. Pe lângã acest proces de de informare ºi conºtientizare, încã din momentul lansãrii, aducem know-how,
cunoºtinþe, le oferim pregãtire de calitate din punct de vedere teoretic ºi
practic prin programe precum SustainAbility School. De asemenea, dezbatem cele mai importante teme aflate pe
agenda mediului de business in cadrul
evenimentelor SustainAbility Talks.
Câteva exemple sunt: transportul nonpoluant, reducerea amprentei de carbon, relaþiile responsabile între angajator ºi ºi angajat, modul în care companiile ar trebui sã pãstreze un echilibru ºi sã aibã un impact pozitiv în comunitãþile care le gãzduiesc activitatea, teme care þin de relaþia cu furnizorii, dintre o companie-client ºi lanþul valoric, ce e important sã facem din perspectiva clienþilor ºi aºa mai departe.
În toate iniþiativele noastre promovãm colaborarea ca instrument de
învãþare ºi dezvoltare încã din primul
moment. Programul nostru Coaliþia
România Sustenabilã reuneºte deja
peste 100 de companii cu un numãr de
peste 62.000 de angajaþi ºi o cifrã de
afaceri impresionantã. Sunt liderii
economiei româneºti care au oportunitatea în cadrul Coaliþiei atât sã le ofere
angajaþilor lor un context de învãþare,
cât mai ales sã se aºeze la masã cu alte
organizaþii mari din România ºi cu alþi
lideri cu scopul de a identifica probleme ºi oportunitãþi pentru a formula soluþii. Coaliþia România Sustenabilã
este partener oficial al Guvernului
României în implementarea strategiei
naþionale de dezvoltare durabilã ºi
suntem în dialog continuu despre aceste oportunitãþi ºi probleme în care tre-

te ºi economia circularã s-a intensificat din ce în ce mai
mult în ultimii ani, mai ales datoritã faptului cã Uniunea
Europeanã este organismul care accelereazã cel mai puternic la nivel mondial aceastã tranziþie economicã.
Companiile din România au început sã facã schimbãri ºi
paºi cãtre reciclare, energie verde ºi producþie ºi consum
durabile încã de dinainte de accelerarea tranziþiei la nivel
european, mai aratã reprezentantul Ambasadei Sustenabilitãþii, care adaugã cã indicatorii care definesc gradul
de sustenabilitate al unei organizaþii sunt foarte bine definiþi de cãtre standarde internaþionale. Totodatã, Tuþã
considerã cã trãim într-o societate de consum exacerbat
ºi cã ne lipsesc liderii naþionali ºi regionali care sã ofere
un model populaþiei.

buie sã ne implicãm împreunã pentru a
le pentru a le rezolva.
Reporter: Ce este sustenabilitatea,
care sunt conceptele de bazã în domeniul sustenabilitãþii/indicatorii prioritari ºi cum consideraþi cã sunt acestea
conectate?
Dragoº Tuþã: Aºa cum menþioneazã ºi dicþionarul explicativ al limbii
române, “sustenabilitate” este caracteristica unei activitãþi de a putea fi desfãºuratã pe o perioadã lungã de timp.
Vorbim despre utilizarea ºi dezvoltarea resurselor naturale ºi sociale fãrã a
conduce la epuizarea acestora sau la
degradarea mediului înconjurãtor.
Cuvântul provine din englezã, dar este
prezent dicþionarul explicativ a limbii
române încã din 1993.
Atunci când vorbim de sustenabilitate în mediul economic, domeniul în
care Ambasada Sustenabilitãþii activeazã, vorbim de un stil de management responsabil ºi sustenabil, în care
e foarte important ca managerii sã
înþeleagã cã pentru a conduce o organizaþie stabilã ºi profitabilã pe termen
lung, este nevoie sã contribuie la rezolvarea problemelor de mediu ºi a celor sociale ºi sã nu continue pe modelul economic în care urmãream sã obþinem un profit cât mai mare, în mod
cât mai rapid ºi, din pãcate, exploatând
mediul ºi societatea. Prin urmare, dacã
vorbim de indicatori, sunt foarte importanþi indicatorii impactului de mediu, indicatorii care þin de impactul social atât în relaþia cu angajaþii, cât ºi în
relaþia cu clienþii care cumpãrã de la
noi produse sau servicii - cei cu care
interacþionãm - ºi la fel de important
cu comunitãþile care ne gãzduiesc activitatea, fie cã vorbim de un magazin
mic, fie cã vorbim de o mare platformã industrialã. ªi nu în ultimul rând,
atunci când vorbim de sustenabilitate
trebuie sã ne uitãm ºi la impactul economic, pentru cã orice activitate privatã are un impact economic prin lanþul de furnizori ºi chiar lanþul de clienþi. Rezumând, acestea sunt cele 3 mari
categorii de indicatori. Spre norocul
nostru, indicatorii care definesc gradul
de sustenabilitate al unei organizaþii
sunt foarte bine definiþi de cãtre standarde internaþionale. Mai nou, avem
aproape de final în dezbatere publicã
un standard foarte bun publicat de cãtre
Comisia Europeanã ºi putem identifica, la fel ca ºi în domeniul contabilitãþii sau al management-ului financiar,
indicatori specifici cu care sã mãsurãm impactul în fiecare dintre cele 3
categorii generale menþionate.
Reporter: Consideraþi cã firmele
trebuie sã accepte o reducere a eficienþei, adicã a profitului, pentru a fi mai
sustenabile, sau proiectele de sustenabilitate au scopul de a îmbunãtãþi eficienþa unei societãþi în acelaºi timp în
care reduce impactul activitãþii asupra
mediului?
Dragoº Tuþã: În primul rând, managerii companiilor private trebuie sã
conºtientizeze cã, pânã acum, unii fãrã
sã-ºi dea seama, alþii din rea-voinþã, au
eludat costuri de mediu ºi costuri sociale. Prin urmare, dacã am face o
schimbare bruscã în aceastã tranziþie
economicã este probabil sã resimþim

la nivelul organizaþiei un impact destul
de mare. Lucrurile pot fi fãcute treptat,
având în vedere cã, din pãcate, am fost
foarte puþin preocupaþi de impactul
nostru asupra naturii ºi asupra oamenilor. Nu este vorba aici doar de România, ci de întreaga lume.
Avem foarte multe oportunitãþi de a
recupera fãrã investiþii imense, ceea ce
duce la un impact asupra eficienþei minor sau poate chiar pozitiv. Pentru cã,
dacã dau doar un exemplu - optimizarea proceselor de folosire a apei sau a
energiei electrice sau a gazului în procesele de producþie a unei organizaþii
-, atunci când faci o investiþie ºi scazi
pierderile atât de mult, recuperarea
acestei investiþii poate fi chiar ºi de la
un an la altul sau în maxim 5 ani de
zile. Deci eficienþa se pãstreazã. De
ce? Pentru cã am fost destul de iresponsabil pânã acum atunci când vorbim de reglaje fine.
Putem vorbi de niºte investiþii mai
mari care vor reduce eficienþa pe termen scurt din punct de vedere financiar, dar care pe termen mediu ºi lung
aduc eficienþã economicã majorã,
pentru cã vorbim de construcþie pe
bazã solidã, o organizaþie care pe termen lung e pregãtitã sã obþinã profit
fãrã a avea un impact negativ în mediu
ºi în societate.
Reporter: În ultimii ani vedem cã
se pune din ce în ce mai mult accent pe
aceastã direcþie de economie verde, o
accelerare la nivel legislativ care vine
dinspre Comisia Europeanã. Cum se
vede aceastã schimbare în cadrul companiilor membre ale Ambasadei Sustenabilitãþii? Au început companiile sã
facã paºi înspre reciclare, energie verde, producþie ºi consum durabile etc.?
Dragoº Tuþã: Da, companiile care
sunt alãturi de noi în cadrul Coaliþiei
România Sustenabilã au început sã
facã aceste schimbãri. ªi nu din ultimii
2 ani de când vedem aceastã accelerare europeanã, ci chiar de dinainte sã
aparã aceastã accelerare. Alãturi de
noi au venit liderii economiei româneºti. Din perspectiva moralitãþii,
aceºtia sunt cei care sunt preocupaþi de
a obþine un profit moral încã dinainte
ca legea sã-i oblige, încã dinainte de a
vorbi despre impuneri din partea guvernelor sau ale Comisiei Europene,
iar ceea ce am observat în anul 2022 e
un lucru îmbucurãtor.
Într-adevãr, probabil cã sursa acestei noutãþi þine foarte mult de ceea ce
s-a întâmplat în piaþa de energie ºi de
creºterea preþurilor, dar vãd din ce în
ce mai mulþi antreprenori români, atât
mari, cât ºi medii, care investesc în
surse de energie verde pentru afacerile
lor, în flote de maºini cu un impact redus asupra mediului ºi, nu în ultimul
rând, în construcþii echitabile ºi diverse la nivelul relaþiei cu angajaþii. De
asemenea, sunt semne cã vor urma
schimbãri în bine din partea ºi din partea antreprenorilor, nu doar din partea
marilor lanþuri multinaþionale. (…)
Înþeleg cã nu putem negocia cu furnizorii noºtri scãderi de preþuri la
nesfârºit, pentru cã îi vom pierde, pentru cã îi putem duce în faliment ºi cã
dacã vrem sã desfãºurãm activitãþi
economice stabile pe termen lung, e

normal sã construim relaþii corecte ºi
stabile ºi din perspectiva partenerilor
noºtri.
Reporter: Vedeþi cã bãncile vin
mai aproape de companii cu finanþãri
“verzi”, pentru cã experþii spun cã
dacã economia circularã nu este bancabilã, ea nu va prinde rãdãcini. Este
bancabilã economia circularã?
Dragoº Tuþã: Instituþiile financiar-bancare promoveazã oferte de
împrumuturi pentru investiþii cu impact redus de mediu datoritã faptului
cã sunt obligate de cãtre legiuitor sã
facã asta. E una dintre principalele
strategii pe care Comisia Europeanã le
foloseºte în aceastã impunere a acestei
tranziþii cãtre un mediu economic responsabil, iar în acest mod reuºeºte sã
promoveze soluþiile sustenabile cãtre
fiecare afacere care are nevoie de
împrumut. Poate pãrea un trend, dar în
realitate este o schimbare sistemicã
planificatã ºi care îi va afecta, spre norocul nostru, pe actorii economici iresponsabili, cei imorali, care vor sã primeascã bani de la instituþiile financiar-bancare, dar care vor sã desfãºoare afacerile într-un mod neprietenos cu mediul, într-un mod iresponsabil în relaþie cu angajaþii, comunitatea
sau ceilalþi parteneri.
Reporter: Consideraþi cã România
are o problemã cu educaþia ºi cultura
reciclãrii?
Dragoº Tuþã: Nu, dimpotrivã.
Dacã ne gândim la ADN-ul nostru
educaþional, sunt foarte puþini români
care nu îºi amintesc de vorbele pãrinþilor sau bunicilor care învãþau sã refoloseascã, sã repare. Dar, în acelaºi
timp, societatea la nivel mondial are o
problemã cu asta. Trãim într-o societate de consum exacerbat. Guvernele
promoveazã consumul ca principalã
modalitate de rezistenþã economicã financiar. ªi atunci e normal sã aparã foarte, foarte multe deºeuri. De ce? Pentru cã achiziþionãm foarte multe bunuri ºi servicii de care avem nevoie, insã
ele ne sunt oferite în exces. Banii pentru a le achiziþiona sunt oferiþi în exces. E normal ca societatea sã meargã
mai departe, deoarece inclusiv piramida nevoilor a lui Maslow spune cã
existã în fiinþa umanã nevoia de legitimare. E o nevoie umanã, nevoia aceasta de legitimare. ªi trãim o perioadã
în care, din pãcate, ne legitimãm prin
bunuri. De ce? Pentru cã asta ne-a recomandat. Asta este societatea în care
trãim. Exact asta încearcã sã facã tranziþia economicã la modelul economiei
sustenabile. Asadar, suntem mai pregãtiþi ca alþii sã refolosim ºi cumva sã
putem organiza societatea ºi economia

într-un mod eficient. Din acest punct
de vedere, ceea ce ne lipseºte, în
schimb, e infrastructura pentru a putea
colecta astfel încât cantitãþile sã meargã cãtre reciclare.
Ne lipsesc liderii naþionali, formali ºi
chiar cei regionali care sã ne spunã simplu «nu e bine sã faci aºa», «e bine sã
faci aºa» ºi de asemenea cred cã ne mai
lipseºte ºi partea asta de încredere în
noi, de colaborare ºi încredere în forþa
grupului, puterea comunitãþii. În aceºti
ultimi ani vedem foarte mult individualism ºi foarte puþinã colaborare. Vedem
multe rezultate individuale, foarte puþine rezultate ale ale comunitãþilor, ale
echipelor. ªi lucrul ãsta afecteazã pânã
la nivelul colectãrii selective ºi a utilizãrii eficiente a resurselor.
Reporter: Credeþi cã legislaþia ar
trebui sã impunã companiilor anumite
condiþii de colectare a deºeurilor? Desigur, în acelaºi timp sã ofere ºi stimulente fiscale firmelor (poate o deducere de impozit) care produc sustenabil
ºi fac reciclare/colectare, iar firmele sã
ofere la rândul lor stimulente (vouchere ºi reduceri, de exemplu) pentru a colecta anumite produse de folosinþã
îndelungatã vechi…
Dragoº Tuþã: Guvernul impune
deja astfel de þinte. Sunt mecanisme
care nu ne aparþin, sunt mecanisme europene. O parte dintre ele sunt adoptate ºi sunt prezente în legislaþia naþionalã. O altã parte urmeazã sã fie transpuse. Ceea ce ar trebui sã facã Administraþia este sã creeze infrastructurã, nu
sã ofere premii pentru normalitate, nu
sã ofere deduceri pentru normalitate.
Sigur, pot exista excepþii, pot exista
blocaje în care trebuie sã susþii financiar, pentru cã nu poþi sã faci schimbãri
peste noapte ºi sã duci diferite activitãþi la faliment. Dar nu cred cã asta e soluþia generalizatã. Cred cã trebuie dezvoltatã infrastructura, trebuie comunicat foarte clar despre beneficiile unui
astfel de activitãþi economice, în concordanþã cu natura ºi cu un impact redus de mediu ºi în acelaºi timp trebuie
verificat foarte temeinic ºi amendat
acolo unde lucrurile nu se respectã.
Dar ca sã poþi sã amendezi e nevoie sã
faci lucrurile anterioare, respectiv sã
asiguri infrastructurã ºi ºi comunicarea ca oamenii sã ºtie ce sã facã ºi sã
aibã cum sã facã aceste lucruri.
Reporter: Ce ar trebui sã facã mai
bine autoritãþile locale în ceea ce priveºte colectarea deºeurilor ºi implementarea componentei de oraºe sustenabile/smart city?
Dragoº Tuþã: În primul rând, e foarte important ca primarii ºi ceilalþi lideri locali sã participe la evenimente,

cursuri în care sã înþeleagã ce înseamnã aceste concepte, sã caute specialiºti
care sã le integreze în activitãþile lor,
astfel încât sã dezvolte strategii în aceste direcþii, pentru cã sunt foarte multe
oportunitãþi atât pentru noi ca cetãþeni,
ca locuitori ai acestor comunitãþi administrate local, cât ºi pentru primari
ºi alþi lideri care pot câºtiga foarte mult
electoral fãcând lucruri care vor
schimba viaþa comunitãþilor în bine. Din
perspectiva aceasta, oraºele sustenabile
sau inteligente pot pãrea niºte termeni
foarte pompoºi ºi folosiþi fãrã sens, dar
traducerea simplã este cea a oraºelor în
care cetãþenii trãiesc mai bine.
Liderii administraþiei locale au fãcut lucruri astfel încât cetãþenii sã poatã supravieþui aproape în orice condiþii. Dacã ne uitãm la ultimii 30 de ani,
în momentul în care îþi apare un lider
care învaþã, colaboreazã cu specialiºtii
ºi depune eforturi nu foarte mari, mãcar minime, în interesul cetãþeanului,
vedem niºte schimbãri incredibile ºi
cred cã cu toþii ºtim cã existã. Existã
oraºe în România în care primarii au
fost regretaþi, dar sunt niºte excepþii.
Iar asta pentru cã puþini lideri locali au
ales acest drum drept, corect ºi eficient
în ceea ce au de fãcut din mandatul primit de la cetãþeni.
Reporter: Consideraþi cã, în România, economia circularã primeºte destulã importanþã la nivelul autoritãþilor
publice locale ºi centrale?
Dragoº Tuþã: Nu primeºte destulã
importanþã. Dar din nou, nu e o chestie
specificã României, o rezistenþã la
schimbare. Orice tranziþie, orice
schimbare macroeconomicã ºi macrosocialã aduce o astfel de rezistenþã. De
multe ori, rezistenþa vine din rea-voinþã, dar ºi de mai multe ori rezistenþa
vine din lipsã de informare ºi educare.
Oamenii nu ºtiu de ce sã facã asta, de
ce sã schimbe. Nu gãsesc nicio motivaþie. Ne este comod sã continuãm aºa
cum ºtim, aºa cum am vãzut în stânga
ºi în dreapta. Nu vrem sã facem lucruri
noi, nu vrem sã ieºim din zona de confort ºi asta se vede, cel mai bine în zona
guvernamentalã ºi administraþiei locale. România nu e un stat care sã stea pe
loc. Viteza ni se pare nouã, celor care
trãim aici, foarte micã. ªi personal,
dacã mã întrebaþi, aº vrea ca România
sã devinã o þarã sustenabilã ºi un model, la nivel mondial, de mâine. Este ce
mã motiveazã sã fac ce fac. Dar trebuie sã fim realiºti ºi sã înþelegem cã e
important sã le cerem celor care ne guverneazã, în comunitãþile locale sau la
nivel naþional, sã accelereze, altfel nu
avem cum sã schimbãm lucruri.
Reporter: Cum am putea fi mai
sustenabili, noi, ca oameni, în vieþile
noastre personale?
Dragoº Tuþã: Cel mai sincer cu noi
suntem acasã, împreunã cu familia, în
locul în care ne simþim cel mai bine ºi
cel mai relaxaþi. Dar este momentul,
cel puþin pentru cetãþenii educaþi din
perspectiva sustenabilitãþii din marile
centre urbane, sã conºtientizeze cã
atunci când pleacã de acasã ºi merg la
birou au un impact de multe ori mult
mai mare asupra mediului prin deciziile pe care le iau la muncã faþã de cele
pe care le iau acasã, în cadrul familiei.
ªi atunci rugãmintea mea ºi încurajarea pe care o fac e sã fim conºtienþi cã
deciziile noastre, atât de acasã, dar mai
ales cele de la birou, creeazã un impact
asupra multor oameni. Trebuie sã
luãm deciziile fiind conºtienþi de acest
impact, sã cãutãm sã eliminãm impactul negativ ºi poate chiar sã generãm
impact pozitiv, pentru cã de multe ori
aceastã schimbare þine de a spune DA
sau NU la birou sau acasã ºi nu ai nevoie de mult mai multe acþiuni. Pur ºi
simplu trebuie sã faci lucrurile diferit
ºi atât. Efortul este acelaºi, nu e diferit.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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„Piaþa este dominatã
de creditele ipotecare
verzi”
(Interviu cu Tolga Banyocu, Director General Garanti Credite de Consum)
iaþa este dominatã de creditele ipotecare verzi, care, în
unele cazuri, pot fi mai avantajoase din punct de vedere
financiar, banii obþinuþi prin creditele ipotecare pot fi utilizaþi pentru locuinþele sustenabile, ne-a spus, într-un interviu, Tolga Banyocu, Director General Garanti Credite
de Consum. Printre altele, acesta ne-a precizat cã împrumuturile
de nevoi personale Green au început sã aibã un aport din ce în ce
mai mare în piaþa de creditare.

P

Reporter: Sustenabilitatea este
din ce în ce mai mult vãzutã ca un
mindset, mãrimea afacerii fiind
consideratã pe alocuri irelevantã.
Consideraþi cã sustenabilitatea în
business este importantã ºi dacã da,
cum vã raportaþi la ea?
Tolga Banyocu: Avem în faþã o
mare provocare - schimbãrile climatice sunt considerate o ameninþare iminentã la adresa securitãþii
mondiale. Majoritatea schimbãrilor climatice sunt determinate în
mare parte de acþiunile noastre, de
modul în care ne raportãm la nevoile zilnice, iar dacã nu le controlãm,
ne vom confrunta cu o situaþie dificilã la nivel mondial ce poate fi ireversibilã.
În acest context, sustenabilitatea
a devenit o abordare de business
care poate crea valoare pe termen
lung, luând în considerare modul în
care o anumitã organizaþie opereazã în mediile ecologice, sociale ºi
economice.
Sustenabilitatea pleacã de la premisa cã dezvoltarea unor astfel de
strategii încurajeazã activitatea oamenilor din cadrul organizatiei, a
modului în care este privitã organizaþia de cãtre parteneri/clienþi,
într-un final, prelungind longevitatea companiei.
În urmã cu câþiva ani, Garanti
BBVA, compania-mamã a Garanti
BBVA Credite de Consum, a pus în
centrul atenþiei dezvoltarea responsabilã ºi durabilã ºi a dezvoltat
practici inovatoare pentru a face
faþã provocãrilor din acest domeniu. Astfel, pentru a deveni un grup
mai sustenabil, am luat câteva mãsuri la nivelul companiei, încurajându-i pe toþi angajaþii noºtri sã se
alãture eforturilor noastre.
Reporter: Ce mãsuri aþi luat în
cadrul companiei pentru a deveni o
organizaþie mai sustenabilã?
Tolga Banyocu: Chiar dacã nu
activãm în domeniul producþiei,

încercãm sã reducem deºeurile pe
care le producem. Mai mult, reciclãm deºeurile selectiv, suntem atenþi
la utilizarea energiei electrice, a apei
ºi a hârtiei. Toate acestea sunt deja
incluse în politicile companiei.
De asemenea, aplicãm un model
de lucru hibrid, care contribuie la
reducerea amprentei de carbon a
angajaþilor noºtri, deoarece aceºtia
nu trebuie sã cãlãtoreascã zilnic la
locul de muncã.
În plus, ºi foarte important,
oferim instruire pentru personalul
nostru, în colaborare cu una dintre
cele mai mari instituþii financiare
internaþionale, care este foarte activã în domeniul finanþãrii durabile,
despre cum sã fim sustenabili ºi
cum sã dezvoltãm produse durabile pentru clienþii noºtri.
Mai mult decât atât, ne-am dezvoltat oferta prin adãugarea de produse financiare care contribuie la
protejarea mediului înconjurãtor.
Reporter: Ce fel de produse?
Tolga Banyocu: Schimbãrile
climatice reprezintã o provocare
serioasã pentru existenþa ºi natura
umanã ºi este necesar sã ne implicam ºi sã reducem pe cât posibil
efectele negative ale activitãþilor
umane. Aºadar, în Garanti Credite
de Consum încercãm sã înþelegem
constant nevoile clientilor nostri,
cum putem contribui la educarea
lor pentru a face achizitii cu un impact redus asupra mediului.
Astfel, ne-a venit ideea lansãrii
produselor noastre sustenabile –
Creditele Verzi. În septembrie
2021, am lansat primul nostru credit verde pentru persoanele fizice
care planificã achiziþii sustenabile.
Astfel, românii pot solicita un credit de consum negarantat de pânã la
400.000 de lei pentru achiziþionarea unei maºini sau biciclete electrice, a unor produse de renovare
sustenabilã a locuinþei, panouri solare pentru locuinþele lor, electro-

Românii pot solicita un credit de consum
negarantat de pânã la 400.000 de lei pentru
achiziþionarea unei maºini sau biciclete
electrice, a unor produse de renovare
sustenabilã a locuinþei, panouri solare
pentru locuinþele lor, electrocasnice
ecologice sau chiar pentru plata avansului
pentru o casã verde. Acestea sunt alegeri
durabile care pot aduce câºtiguri importante
pe termen lung".

casnice ecologice sau chiar pentru
plata avansului pentru o casã verde. Acestea sunt alegeri durabile
care pot aduce câºtiguri importante
pe termen lung.
Dupã aproape un an, observãm o
creºtere a interesului clienþilor faþã
de achiziþiile ecologice. Astfel cã
sume importante sunt direcþionate
deja cãtre acest tip de achizitiþii.
Mai mult, recent, am devenit prima instituþie financiarã nebancarã,
activã pe segmentul creditelor de
consum, care a primit un împrumut
de 10 milioane de euro de la International Finance Corporation
(IFC) pentru finanþare ecologicã.
Împrumutul de 10 milioane de
euro ne va permite sã oferim o finanþare avantajoasã persoanelor fizice care aleg sã investeascã în produse care contribuie la protecþia
mediului, inclusiv celor care
întâmpinã dificultãþi în a accesa
alte produse bancare.
Reporter: Ce ne puteþi spune
despre produsele de finanþare ecologicã existente pe piaþã?
Tolga Banyocu: Piaþa este dominatã de creditele ipotecare verzi,
care, în unele cazuri, pot fi mai
avantajoase din punct de vedere financiar, banii obþinuþi prin creditele ipotecare pot fi utilizaþi pentru
locuinþele sustenabile. De asemenea, creditele de nevoi personale
Green au început sã aibã un aport
din ce în ce mai mare în piaþa de
creditare.
Deci, în acest sens, majoritatea
produselor disponibile pe piaþã vizeazã un anumit scop. Chiar ºi
atunci când am discutat cu instituþii
financiare internaþionale, acestea
au recunoscut cã sunt interesate,
mai degrabã, de finanþarea creditelor ipotecare, pentru cã volumele
sunt mai mari ºi pot fi sigure de destinaþia banilor.
O particularitate a Creditului Green este cã le solicitãm clienþilor dovada destinaþiei sumelor, fie cã vorbim de o facturã finalã sau pro-formã
sau de contracte de vânzare-cumpãrare prin care dovedesc finanþarea
unor investiþii durabile.
Reporter: Consideraþi cã societãþile comerciale vor fi nevoite sã
accepte o reducere a eficienþei (a
profitului) pentru a fi mai sustenabile sau proiectele de sustenabilitate au scopul de a îmbunãtãþi în acelaºi timp eficienþa unei societãþi?
Tolga Banyocu: Credem cu tã-

rie cã un business derulat sustenabil reprezintã, mai presus de toate,
o contribuþie la protejarea mediului înconjurãtor, în contextul în
care nevoia creºte cu fiecare zi.
Poate pãrea cã mãreºte costurile
companiilor, însã, cu toate acestea,
sustenabilitatea motiveazã organizaþiile sã fie mai atente la deºeurile
produse ºi sã îºi deruleze activitatea mai eficient.
Reporter: Care credeþi cã sunt riscurile unei entitãþi nesustenabile?
Tolga Banyocu: Cred cã fiecare
instituþie trebuie sã înceapã sã facã
paºi în direcþia sustenabilitãþii,
dacã nu a fãcut-o deja. Trebuie sã
ne amintim cã acesta este un moment în care orice mãsurã de îmbunãtãþire a activitãþii este crucialã.
Sustenabilitatea nu mai este o opþiune, iar companiile trebuie sã contribuie la protejarea naturii ºi la îmbunãtãþirea calitãþii vieþii oamenilor.
În plus, trebuie remarcat faptul
cã ºi clienþii au devenit mai atenþi la
astfel de mãsuri ºi la orientarea
companiilor cãtre sustenabilitate,
în urma acþiunilor întreprinse de
companii. Prin urmare, nu va trece
mult timp pânã când acest aspect
va deveni criteriul lor de selecþie.
Reporter: În ultimii ani vedem cã
se pune din ce în ce mai mult accent
pe aceastã direcþie de economie verde, o accelerare la nivel legislativ
care vine dinspre Comisia Europeanã ºi care influenþeazã industrii, produse ºi servicii ºi schimbã afacerile.
Cum se vede la dumneavoastrã în
bancã aceastã schimbare?
Tolga Banyocu: În Garanti
BBVA Credite de Consum ºtim cã
modul de derulare a activitãþii noastre nu trebuie sã dãuneze mediului
ºi luãm în mod constant mãsuri în
acest sens, în cadrul organizaþiei
noastre. Nu trebuie sã uitãm cã
efectele activitãþilor umane asupra
climei globale sunt ireversibile ºi
ar trebui sã depunem toate eforturile pentru a evita încãlzirea globalã
ºi a proteja natura. Fie cã ne raportãm la noi ca indivizi sau colectiv,
avem o mare responsabilitate în a
reduce acest fenomen.
Mai mult decât atât, companiile
pentru care lucrãm, instituþiile financiare, ar trebui, de asemenea, sã
adopte o atitudine similarã, sã se
adapteze ºi sã evolueze, deoarece
sustenabilitatea a devenit o parte
esenþialã a afacerilor. Presiunea
pentru schimbare vine din toate

pãrþile, de la alegerea de cãtre consumatori a unor produse ºi servicii
mai durabile, de la înãsprirea normelor de cãtre autoritãþile de reglementare ºi pânã la investitori, care
solicitã angajamente ecologice.

vedere ecologic. Astfel, instituþiile
pot contribui la creºterea numãrului de acþiuni ºi alegeri sustenabile
în rândul clienþilor lor.
Garanti BBVA Credite de Consum, în calitate de instituþie financiarã, poate acþiona ca finanþator
pentru o economie mai verde, dar
ºi sã împãrtãºeascã cunoºtinþele, sã
promoveze cooperarea cu pãrþile
interesate externe ºi sã îºi foloseascã influenþa în societate, pentru a
creºte gradul de conºtientizare ºi a
obþine rezultate în promovarea
dezvoltãrii durabile.
Reporter: Aveþi o strategie de
sustenabilitate pentru perioada urmãtoare? Dacã da, spuneþi-ne ce
include aceastã strategie, care sunt
obiectivele sale ºi mijloacele de
atingere a acestor obiective?
Tolga Banyocu: Grupul nostru
defineºte sustenabilitatea drept un
angajament de a construi o afacere
solidã ºi de succes pentru viitor,
minimizând în acelaºi timp impactul negativ asupra mediului ºi societãþii. Impãrtãºim acest obiectiv
pe termen lung cu clienþii, angajaþii, acþionarii ºi comunitatea în care
activãm.
Alãturi de întregul sistem bancar
românesc, grupul nostru acþioneazã
ca un facilitator pentru implementarea în România a Pactului Verde al
Uniunii Europene, care vizeazã ca
UE sã devinã neutrã din punct de
vedere climatic pânã în 2050, prin
trecerea la o economie curatã, circularã, pentru refacerea biodiversi-

Alãturi de întregul sistem bancar românesc,
grupul nostru acþioneazã ca un facilitator
pentru implementarea în România a Pactului
Verde al Uniunii Europene, care vizeazã ca
UE sã devinã neutrã din punct de vedere
climatic pânã în 2050, prin trecerea la o
economie curatã, circularã, pentru refacerea
biodiversitãþii ºi reducerea poluãrii".
Însã, partea bunã este cã au fost
fãcuþi primii paºi pentru a încuraja
migrarea cãtre sustenabilitate.
Astfel, trecerea la o economie globalã mai durabilã se accelereazã pe
mãsurã ce guvernele, organizaþiile
ºi clienþii realizeazã cât de necesare sunt schimbãrile. ªi organizaþiile au multe de câºtigat din adoptarea unor strategii durabile, îmbunãtãþirea performanþei ºi þinerea
pasului cu cerinþele în schimbare
rapidã ale consumatorilor lor.
Sustenabilitatea este cheia pentru construirea unei afaceri solide
ºi de succes pentru viitor, minimizând în acelaºi timp impactul
negativ asupra mediului.
Reporter: Ce caracterizeazã o
instituþie de credit sustenabilã? Ce
poate face ea pentru a deveni sustenabilã?
Tolga Banyocu: Bãncile ºi alte
instituþii financiare joacã un rol
fundamental în alocarea resurselor
financiare pentru populaþie ºi companii. În aceste zile, societatea se
aºteaptã ca instituþiile financiare
sã-ºi punã la dispoziþie resursele financiare pentru economia realã ºi
sã ofere produse ºi servicii care
servesc interesului public, mai degrabã decât sã dãuneze. Prin urmare, este de maximã importanþã ca
instituþiile de credit sã evalueze ºi
sã gestioneze în mod activ impactul lor asupra sustenabilitãþii sociale ºi de mediu.
Fiind motorul economiei, instituþiile financiare au un anumit grad
de responsabilitate pentru a orienta
resursele financiare cãtre proiecte
ºi nevoi mai fezabile din punct de

tãþii ºi reducerea poluãrii.
Reporter: Cum vedeþi viitorul
sustenabilitãþii ºi care sunt planurile dumneavoastrã în acest domeniu?
Tolga Banyocu: România este,
într-adevãr, încã la început în ceea
ce priveºte conceptul de sustenabilitate. Cu toate acestea, ne aºteptãm ca acest lucru sã se schimbe ºi
cred cã primii paºi au fost deja fãcuþi, astfel cã, în ultima vreme, auzim tot mai des despre finanþare
ecologicã ºi investiþii durabile.
Schimbãrile climatice reprezintã
o provocare serioasã la adresa existenþei umane ºi a naturii ºi nu putem
sta deoparte; dimpotrivã, trebuie sã
luãm constant mãsuri pentru a-i inversa efectele.
Prin urmare, în ultima vreme, ne
concentrãm pe încurajarea orientãrii clienþilor noºtri cãtre achiziþii
sustenabile, prin acordarea de finanþare pentru achiziþiile lor ecologice, inclusiv pentru acele persoane care întâmpinã dificultãþi în
îndeplinirea condiþiilor pentru alte
produse bancare.
În plus, recentul acord semnat cu
partenerul nostru pe termen lung,
IFC, ne va ajuta sã ne dezvoltãm
portofoliul de credite verzi, sprijinind astfel mai mulþi români în
îndeplinirea planurilor lor sustenabile, aducând în acelaºi timp o contribuþie importantã la protejarea
mediului. Suntem convinºi cã fiecare contribuþie, indiferent cât de
minorã, este esenþialã pentru generaþiile viitoare.
Reporter: Mulþumesc! n

SUPLIMENT ECO-ECONOMIE / BURSA, NR. 135

PAGINA 5

Miercuri, 20 iulie 2022

PRODUSE SI SERVICII

“Incluziunea digitalã ºi
angajamentele faþã de mediu - printre
principalele obiective ale Orange”
(Interviu cu Veronica Dogaru, Corporate Communications & CSR Director Orange România)
l “Strategia Engage 2025 plaseazã responsabilitatea socialã în centrul operaþiunilor noastre” l “Strategia vizeazã patru direcþii importante: construirea unui
mediu care permite egalitate digitalã în rândul comunitãþii, combaterea schimbãrilor climatice, diversitatea ºi egalitatea de ºanse ºi creºterea performanþei”

Î

n urmã cu doi ani, grupul Orange a lansat strategia Engage 2025, prin
care plaseazã responsabilitatea socialã în centrul operaþiunilor sale, cu
patru direcþii importante: construirea unui mediu care permite egalitatea digitalã în rândul comunitãþii, combaterea schimbãrilor climatice
prin tranziþia cãtre o economie circularã ºi eficientizarea consumului de
resurse, diversitatea ºi egalitatea de ºanse, respectiv creºterea performanþei, ne-a declarat în cadrul unui interviu Veronica Dogaru, Corporate
Communications & CSR Director la Orange România.
Potrivit strategiei Engage 2025, incluziunea digitalã ºi angajamentele faþã
de mediu se numãrã printre principalele obiective ale operaþiunilor Orang,
conform doamnei Dogaru, care ne-a precizat: “Cele patru direcþii strategice
au menirea de a contribui la reducerea decalajului digital prin iniþiative de
educaþie digitalã ºi conectivitate, reducerea impactului asupra mediului prin îmbunãtãþirea eficienþei energetice a reþelei, clãdirilor ºi mijloacelor de
transport, dar ºi prin adaptarea proceselor ºi creºterea gradului de aprovizionare cu enrgie din resurse regenerabile - ºi la crearea unei culturi incluzive prin construirea unui mediu de lucru bazat pe respect ºi pe egalitate de
ºanse”, a mai spus reprezentantul Orange România.

Reporter: Ce este sustenabilitatea
în opinia dumneavoastrã ºi care sunt
indicatorii prioritari pe care îi aveþi în
vedere?
Veronica Dogaru: În calitate de
operator de telecomunicaþii, ne aflãm
în centrul revoluþiei digitale, iar acest
rol vine cu oportunitãþi, dar ºi cu multã
responsabilitate. Din punctul nostru de
vedere, sustenabilitatea se traduce atât
prin acþiunile unei companii, cât ºi
prin cultura pe care o dezvoltã la nivelul organizaþiei.
În urmã cu doi ani, Grupul Orange a
lansat strategia Engage 2025, prin care
plaseazã responsabilitatea socialã în
centrul operaþiunilor sale, cu patru direcþii importante: construirea unui mediu care permite egalitate digitalã în
rândul comunitãþii, combaterea

schimbãrilor climatice - prin tranziþia
cãtre o economie circularã ºi eficientizarea consumului de resurse -, diversitatea ºi egalitatea de ºanse, respectiv
creºterea performanþei, pentru a îndeplini angajamentele faþã de societate.
Astfel, în continuarea unor iniþiative începute în urmã cu mai mulþi ani,
dar cu un binevenit impuls oferit de
noua viziune de business, performanþa
companiei se va mãsura nu doar din
perspectiva criteriilor economice, ci ºi
prin angajamentele împlinite faþã de
societate ºi de mediu.
Orange România mãsoarã ºi raporteazã anual impactul pe care compania
îl are asupra mediului. Urmãrim cu
atenþie evoluþia acestor date ºi reducerea impactului pe care activitatea
noastrã o poate avea asupra mediului

reprezintã o prioritate. Tocmai de aceea, în completarea iniþiativelor interne
demarate în acest scop, suntem constanþi ºi în implementarea unor proiecte care îi pot ajuta pe clienþii noºtri sã

înþeleagã ºi sã aplice principiile economiei circulare. Printre cele mai recente iniþiative se aflã programul
“RE”, care aduce la îndemâna românilor patru tipuri de produse ºi servicii

care îi pot ajuta sã fie mai prietenoºi cu
mediul: telefoane recondiþionate adãugate pentru prima oarã în portofoliul unui operator -, dar ºi servicii pentru repararea, recumpãrarea sau reciclarea produselor.
Reporter: Aveþi o strategie de sustenabilitate pentru perioada imediat
urmãtoare?
Veronica Dogaru: În strategia care
ne ghideazã în activitatea de zi cu zi,
Engage 2025, incluziunea digitalã ºi
angajamentele faþã de mediu se numãrã printre principalele obiective ale
operaþiunilor noastre. Cele patru direcþii strategice despre care vorbeam
mai devreme au menirea de a contribui
la reducerea decalajului digital prin
iniþiative de educaþie digitalã ºi conectivitate, reducerea impactului asupra
mediului - prin îmbunãtãþirea eficienþei energetice a reþelei, clãdirilor ºi
mijloacelor de transport, dar ºi prin
adaptarea proceselor ºi creºterea gradului de aprovizionare cu enrgie din
resurse regenerabile - ºi la crearea unei
culturi incluzive - prin construirea
unui mediu de lucru bazat pe respect ºi
pe egalitate de ºanse.
Reporter: Care consideraþi cã sunt
riscurile unei societãþi nesustenabile,
pe de o parte, iar pe de altã parte care
sunt riscurile acestui marº forþat cãtre
o energie verde?
Veronica Dogaru: Ceea ce trebuie
sã nu ne scape din vedere nici o clipã
este faptul cã resursele, de orice fel, nu
sunt inepuizabile. Iar principalul risc
al unei societãþi care nu aplicã nici un

principiu de sustenabilitate este acel
punct fãrã cale de întoarcere în care
accesul la resurse este limitat puternic.
Astfel, atât companiile, cât ºi comunitãþile în general trebuie sã se concentreze pe a identifica modul în care nevoile oamenilor pot fi satisfãcute fãrã a
depãºi plafonul ecologic, resursele pe
care Planeta ni le poate oferi.
Societatea poate sã prospere doar
atunci când membrii ei înþeleg cã respectarea principiilor ecologice este la
fel de importantã precum respectarea
celor economice sau de integritate. Idealã, desigur, ar fi gãsirea unui echilibru.
Reporter: Care consideraþi cã sunt
beneficiile raportãrii de sustenabilitate. Credeþi cã firmele mari ar trebui
sã-ºi calculeze ºi sã-ºi publice amprenta anualã de carbon?
Veronica Dogaru: Raportãrile
anuale au un rol clar de transparentizare a proceselor, iar ele sunt importante
pentru cã ne ajutã sã înþelegem mai
bine ºi care este impactul asupra mediului ºi resurselor, nu doar cel economic. În plus, ele sunt esenþiale în procesele de eficientizare sau limitare a
consumului de resurse, ceea ce, pânã
la urmã, poate avea un impact ºi la nivel de business.
Calcularea amprentei de carbon, pe
de altã parte, este un proces laborios,
însã la fel de util pentru orice companie. Iar publicarea unor asemenea rapoarte pot fi o oportunitate de a împãrtãºi cele mai bune practici ºi de a învãþa unii de la alþii.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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AGRICULTURA

“Agricultura ecologicã
este viabilã ºi chiar
mai profitabilã
pentru fermieri”
(Interviu cu Alex Cristescu, membru în boardul Norofert)
l “Astãzi, agricultura ecologicã reprezintã doar 4% din suprafaþa totalã arabilã din România, faþã de 25% - suprafaþa recomandatã de
UE prin Grean Deal” l “Pentru noi, strategia principalã de sustenabilitate este sã extindem baza de clienþi în regim ecologic”
gricultura ecologicã este viabilã ºi chiar mai profitabilã
pentru fermieri, spune Alex Cristescu, membru în Consiliul de Administraþie al Norofert (NRF), care a avut amabilitatea sã acorde un interviu ziarului BURSA. Potrivit
acestuia, astãzi, agricultura ecologicã reprezintã doar
4% din suprafaþa totalã arabilã din România, faþã de 25% suprafaþa recomandatã de UE prin Grean Deal.
Potrivit domnului Cristescu, Europa a înþeles cã agricultura este o
industrie poluatoare ºi cã, prin cercetarea din microbiologie, se
poate intra într-o nouã erã, care sã aducã beneficii nu numai pentru
consumatorul final, dar ºi pentru societate ºi mediu. Totodatã, aratã oficialul Norofert, existã astãzi numeroase produse adresate fermierilor care îºi doresc trecerea spre agriculturã în regim ecologic.
În plus, aceºtia beneficiazã de subvenþii mai mari ºi un preþ mai
mare pentru cerealele cultivate în acest regim.
În prezent, cota de piaþã Norofert în agricultura ecologicã în România este de aproximativ 30%.

A

Reporter: Norofert este cel mai
mare producãtor de inputuri ecologice din România, iar acest lucru în
sine spune ceva despre impactul pozitiv al Norofert în ceea ce priveºte
reducerea emisiilor de CO2 din agriculturã, o sursã importantã de emisii
de carbon la nivel global. Care sunt
obiectivele companiei ºi þintele în
ceea ce priveºte sustenabilitatea ºi cu
ce produse ecologice veniþi în
întâmpinarea clienþilor?
Alex Cristescu: Pentru început,
dorim sã subliniem cã agricultura
ecologicã este viabilã ºi chiar mai
profitabilã pentru fermieri. Astãzi,
agricultura ecologicã reprezintã
doar 4% din suprafaþa totalã arabilã
din România, faþã de 25% suprafaþa
recomandatã de UE prin Grean Deal
pentru agricultura ecologicã.
Norofert are ºansa sã contribuie la
atingerea acestui obiectiv, în special
prin intermediul programelor de investiþii care vizeazã creºterea capacitãþii de producþie. În plus, ne
mândrim cu procesul de cercetare
susþinut de Norofert în segmentul
ecologic, despre care amintim cã nu
foloseºte chimicale sintetizate din
gaze naturale, ci micro-organisme ºi
alte materii prime organice, studiul
cãrora este crucial pentru dezvoltarea durabilã a agriculturii. Ca exemple de top ale activitãþii noastre de
cercetare, putem menþiona produsele dezvoltate care sechestreazã carbonul în sol precum ºi produsele care
ajutã la pãstrarea umiditãþii, esenþiale înperioadele de secetã.
Strategia noastrã principalã de sus-

tenabilitate are doi piloni. În primul
rând, prin producþia de inputuri ecologice am reuºit sã ne detaºãm de gazele pentru sintezã. Astfel, scopul
nostru de a ne extinde clientela, prin
cooptarea de fermieri în regimul ecologic, este unul cu multiple implicaþii la scarã largã, vizând simultan ºi
eliminarea a mare parte din gazele cu
efect de serã, care sunt emise la cultivarea în regim convenþional.
În al doilea rând, utilizarea inputurilor ecologice duce la îmbunãtãþirea
biodiversivitãþii solului, datoritã
faptului cã au un impact redus asupra
faunei ºi florei. Mai important, inputurile ecologice nu afecteazã proprietãþile pânzei freatice, spre deosebire de inputurile convenþionale,
care conþin chimicale care la eliberare produc dezechilibre naturale în
râuri, mãri ºi oceane.
Orice activitate umanã produce
rezultate, iar în cazul unei companii,
acestea sunt de naturã financiarã ºi
non-financiarã. Rezultatele financiare, însã nu înglobeazã întotdeauna toate elementele unui business ºi
aici intervin rezultatele non-financiare, care aratã cu adevãrat întregul
impact al unei companii asupra mediului ºi societãþii. Pe lângã profitabilitate, modelul de afaceri trebuie sã
ia în considerare impactul entitãþii ºi
activitãþii comerciale asupra spectrului social ºi asupra mediului.
Dupã efectuarea unei analize, orice companie se poate adapta pentru
a-ºi reduce efectele negative ºi a-ºi
îmbunãtãþi performanþa financiarã.
Pentru noi, sustenabilitatea înseam-

Astãzi, agricultura ecologicã reprezintã doar
4% din suprafaþa totalã arabilã din România,
faþã de 25% suprafaþa recomandatã de UE prin
Grean Deal pentru agricultura ecologicã".

nã un model de afaceri viabil, care livreazã un aport pozitiv prin produse
ºi servicii, adaptat sã aducã beneficii
societãþii ºi mediului.
Reporter: Cum apreciaþi demersurile europene penru trecerea la o
economie verde?
Alex Cristescu: Europa a înþeles
cã agricultura este o industrie poluatoare ºi cã, prin cercetarea din microbiologie, se poate intra într-o nouã
erã, care sã aducã beneficii nu numai
pentru consumatorul final, dar ºi
pentru societate ºi mediu.
ªi condiþiile devin favorabile.
Existã astãzi numeroase produse
adresate fermierilor care îºi doresc
trecerea spre agriculturã în regim
ecologic. Mai mult, aceºtia beneficiazã de subvenþii mai mari ºi un preþ
mai mare pentru cerealele cultivate
în acest regim.
În România se produce totodatã
un schimb generaþional, mai ales în
rândul fermierilor. Luând toate acestea în considerare, observãm cã dispunem de un mediu favorabil pentru
creºterea ponderii agriculturii ecologice în economie. Acesta este motivul pentru care noi investim intens în
extinderea capacitãþii de producþie,
pentru a deservi aceastã piaþã dinamicã, prin produse aflate la standarde de vârf.
Reporter: Ce proiecte aveþi în domeniul sustenabilitãþii/economiei
circulare? Care este cota de piaþã a
Norofert în agricultura ecologicã?
Alex Cristescu: Norofert a înþeles
avantajele unui model de afaceri integrat ºi sustenabil în agriculturã,
compania fiind clãditã pe trei piloni:
cercetarea, producþia ºi comercializarea de inputuri ecologice, operarea
unei ferme proprii de 1.000ha în regim ecologic ºi, nu în ultimul rând,
trading de cereale.
În practicã, noi furnizãm inputurile ecologice cãtre partenerii noºtri fermierii - împreunã cu toate serviciile de care au nevoie pentru a-ºi lucra pãmântul în regim ecologic.
Apoi, la recoltã, preluãm cerealele ºi
le dãm mai departe cãtre procesatorul final. Astfel, fermierul acceseazã
o piaþã, prin intermediul contractelor
pe care noi le semnãm în prealabil cu
procesatorii, iar aceºtia din urmã au

garanþia calitãþii.
Totodatã, Norofert are propria fermã de 1.000ha în Zimnicea. Aceasta
nu este doar un centru de profit pentru noi, ci ºi o platformã de cercetare
ºi bune practici pentru agricultura
ecologicã. În plus, ferma reprezintã
ºi un activ care ne reduce amprenta
de carbon, prin procesele de fotosintezã, dar ºi prin sechestrarea carbonului în sol.
Pentru a putea ajunge în acest
punct, Norofert a atras prin intermediul mijloacelor oferite de piaþa de
capital peste 25 milioane de lei în ultimii 3 ani. Din aceastã sumã, în fabrica de la Filipeºtii de Pãdure s-au
investit pânã în prezent aproximativ
11 milioane lei, iar la ferma din Zimnicea 10,5 milioane de lei.
Anul acesta am primit aprobarea
din partea Adunãrii Generale a
Acþionarilor Norofert pentru a achiziþiona fabrica (de la Filipeºtii de Pãdure), o tranzacþie ce va ajunge undeva la 5 milioane de lei. În prezent,
suntem chiriaºi, deoarece mizãm pe
dezvoltarea halelor pentru mãrirea
capacitãþii de producþie. De asemenea, o investiþie viitoare de mare importanþã ºi impact vizeazã instalarea
de centrale fotovoltaice.
Cota de piaþã Norofert în agricultura ecologicã în Romania este de
aproximativ 30%.
Reporter: În ultima perioadã se
discutã despre impactul negativ al
ESG - multe societãþi din sectorul de
petrol ºi gaze nu au mai atras aceleaºi
finanþãri ca în trecut, nu au mai fãcut
investiþii pentru cã produsele finale
sunt aºteptate sã fie scoase din uz în
urmãtorii 15-20 de ani, iar ca urmare
a acestei tendinþe s-a ajuns la shortageuri pe multe mãrfuri energetice de
bazã, cu impact inflaþionist pe toate
lanþurile la nivel mondial. Cum apreciaþi aceastã situaþie?
Alex Cristescu: Dupã cum aminteam mai sus, la Norofert considerãm cã, pe lângã rapoartele financiare, trebuie sã furnizãm celor peste
3.000 de acþionari ºi rapoarte non-financiare. Astfel, am publicat Raportul de Sustenabilitate care este compus din douã pãrþi:
- Impactul pozitiv asupra mediului
prin inputuri ecologice, a cãror utili-

zare conduce la o reducere substanþialã a gazelor cu efect de serã în producþie dar, mai important, stimuleazã biodiversivitatea în sol;
- Raport ºi Rating ESG realizat de
cãtre Sustainalytics, o companie
Morningstar, în cadrul cãruia am fost
clasaþi pe poziþia numãrul 17 din 56
de companii la nivel internaþional în
subindustria agro-chimicã. Acest ra-

la bãnci sau alte instituþii cu dobânzi
mai reduse.
Referitor la publicarea de date
precum amprenta de carbon sau alte
raportãri non-financiare, în urma
unei analize a legislaþiei din SUA ºi
UE, a devenit destul de clar cã astfel
de raportãri vor deveni obligatorii în
câþiva ani, mai ales la companii mari
ºi medii. Orice companie care þinteºte o creºtere pe viitor trebuie sã ia
în considerare raportãri non-financiare.
Cu siguranþã orice factor motivator este binevenit, însã fiscalitatea în
România este una competitivã, în
virtutea cotei unice. Incluzând în
aceastã ecuaþie multiple posibilitãþi
de finanþare de la bãnci, piaþa de capital sau prin fonduri europene, se
creeazã multe oportunitãþi.
Noi suntem optimiºti când este
vorba de România, pentru cã oferã
opþiuni ºi conjuncturi propice dezvoltãrii. Raportul de simbiozã între
autoritãþi ºi antreprenori îi motiveazã pe aceºtia din urmã sã dezvolte
companii competitive ºi bine capitalizate, care pot ulterior investi în produse ºi servicii sustenabile. Acest ciclu este unul de duratã ºi care nu suportã întrerupere sau amânare, precum s-a întâmplat în trecut.
Reporter: Ce presupune tranziþia
cãtre un stil de viaþã sustenabil, în
opinia dumneavoastrã?
Alex Cristescu: Tranziþia cãtre un
stil de viaþã sustenabil presupune, în

Norofert a înþeles avantajele unui model de
afaceri integrat ºi sustenabil în agriculturã,
compania fiind clãditã pe trei piloni:
cercetarea, producþia ºi comercializarea de
inputuri ecologice, operarea unei ferme proprii
de 1.000 ha în regim ecologic ºi, nu în ultimul
rând, trading de cereale".
port analizeazã cum compania noastrã administreazã riscurile specifice
sub-industriei.
ESG ajutã la alinierea unei companii cu standarde internaþionale privitoare la modelul de afaceri, proceduri ºi politici. Se urmãreºte astfel
implementarea de mecanisme de gestiune cât mai responsabile a efectelor asupra mediului, societãþii ºi guvernanþei corporative.
Cu alte cuvinte, noi construim o
companie care se poate raporta la
standarde internaþionale ridicate, pe
care le considerãm ca având un rol
fortificant pentru modelul de afaceri.
Pentru noi, strategia principalã de
sustenabilitate este sã extindem baza
de clienþi în regim ecologic, sporind
astfel impactul asupra mediului, prin
reducerea gazelor cu efect de serã ºi
mãrirea biodiversivitãþii în sol pe arii
cât mai extinse din teritoriul arabil al
României.
Reporter: Care consideraþi cã
sunt beneficiile acestei raportãri de
sustenabilitate ºi a criteriilor ESG?
Alex Cristescu: Raportul de Sustenabilitate, cu acest Impact pozitiv
asupra mediului ºi Rating ESG, ne
ajutã sã explicãm mai bine modelul
de afaceri al Norofert tuturor celor
interesaþi. În acelaºi timp, va reprezenta un atu sã accesãm finanþare de

primul rând, înþelegerea faptului cã
trebuie sã aducem schimbãri felului
în care ne desfãºurãm chiar ºi activitãþile zilnice.
De la transportul pe care îl utilizãm, la cum ºi unde ne facem cumpãrãturile ºi chiar ºi dacã suntem atenþi
sau nu la etichete, toate aceste decizii aparent lipsite de consecinþe imediate sunt, de fapt, factori cruciali
pentru a cuantifica impactul nostru
asupra mediului.
Un asemenea factor, cu o influenþã
foarte perceptibilã chiar ºi asupra
noastrã este alimentaþia. Este de la
sine înþeles faptul cã, dacã þintim
spre o alimentaþie bogatã ºi echilibratã, va trebui sã alegem organic.
Din pãcate, nu de puþine ori suntem
constrânºi sã consumãm asemenea
produse cu etichete bio ºi eco de la
procesatori autohtoni, uneori la preþuri mult prea mari pentru consumatorul de rând.
Cerealele produse cu inputurile
Norofert sunt exportate la procesatori externi, pentru cã, din pãcate,
România duce lipsã de aceºtia. O cerere sporitã pe partea de consum
ne-ar permite sã pãstrãm cerealele în
þarã, atât pentru a face alimentaþia organicã mai accesibilã, cât ºi pentru a
genera valoare adãugatã aici.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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AFACERI
GLOBAL FOOTPRINT NETWORK:

Omenirea trãieºte pe
datorie - nu doar financiar,
ci ºi din punctul de vedere
al resurselor
l România ºi-a consumat cota de resurse pe 11 iunie, cu 10 zile mai
devreme decât în 2021 ºi cu 1 lunã mai devreme faþã de 2020 ºi 2019

ncepând cu data de 28 iulie, omenirea va trãi din nou pe datorie
dupã ce va fi consumat resursele
Terrei din acest an, aratã datele ºi
modelãrile ONG-ului american Global Footprint Network. România ºi-a
consumat cota de resurse pe 11 iunie,
cu 10 zile mai devreme decât în 2021
ºi cu 1 lunã mai devreme faþã de 2020
ºi 2019. Cercetãtorii de la ONG-ul
american, care realizeazã acest studiu
în fiecare an, din 1970 încoace, atrag
atenþia asupra consumului tot mai rapid al resurselor, în condiþiile în care
capacitatea planetei este limitatã.
Astfel, omenirea va consuma, la nivel global, cota de resurse naturale ale
Pãmântului pentru anul 2022 cu o zi
mai devreme comparativ cu 2021 ºi
2019, pe 28 iulie, dupã ce viteza
consumului scãzuse în 2020 din cauza

Î

blocajelor provocate de pandemia de
coronavirus.
În fiecare an, Earth Overshoot Day
(EOD – Ziua Suprasolicitãrii
Pãmântului) marcheazã data la care
omenirea a folosit toate resursele naturale pe care Pãmântul le regenereazã
pe parcursul întregului an. În prezent,
omenirea foloseºte cu 75% mai mult
decât ceea ce pot regenera ecosistemele planetei - sau în alþi termeni, omenirea consumã resursele a “1,75 planete”
în fiecare an. De la Earth Overshoot
Day ºi pânã la sfârºitul anului, omenirea funcþioneazã în regim de deficit
ecologic.
Factorii determinanþi notabili sunt
creºterea cu 6,6% a amprentei de carbon în 2021 faþã de anul trecut, precum
ºi scãderea cu 0,5% a biocapacitãþii forestiere globale, cauzatã în mare parte

de defriºãrile din Amazon. Numai în
Brazilia, 1,1 milioane de hectare au
fost pierdute în 2020, iar estimãrile
pentru 2021 indicã o creºtere de pânã
la 43% de la an, la an a defriºãrilor.
România ºi-a consumat cota de resurse pe 11 iunie în acest an, faþã de 21
iunie în 2021, 11 iulie în anul 2020 ºi
12 iulie în 2019. Pentru comparaþie,
Bulgaria a atins limita consumului de
resurse pe 8 iunie, Slovenia pe 18 aprilie, Turcia pe 22 iunie. În 2022, potrivit Global Footprint Network, amprenta de carbon a sectorului de transporturi a revenit peste nivelurile de
dinainte de pandemie.
Data este stabilitã în funcþie de amprenta ecologicã a activitãþilor umane
(suprafeþe terestre ºi maritime necesare pentru a produce resursele consumate ºi pentru a absorbi deºeurile populaþiei) ºi “biocapacitatea” Terrei capacitatea ecosistemelor de a se regenera ºi de a absorbi deºeurile produse
de oameni, mai ales captarea CO2.
“Ziua depãºirii” are loc când presiunea umanã depãºeºte capacitãþile de
regenerare ale ecosistemelor naturale,
conform raportului publicat de
ONG-ul american.
ONG-ul avertizeazã cã, în ultimii
50 de ani, data la care omenirea începe
sã trãiascã “pe datorie” se produce tot
mai devreme: 1970 - 29 decembrie,
1980 - 4 noiembrie, 1990 - 11 octombrie, 2000 - 23 septembrie ºi 2010 - 7
august. În 2019, omenirea a consumat
resursele pe 29 iulie, iar în 2020, pe 22
august. În 2020, diferenþa de trei sãptãmâni înregistratã s-a datorat lockdown-urilor ºi reducerii activitãþii
economice ca urmare a pandemiei de
Covid-19. n
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“Viitorul este electric”
(Interviu cu Lucian Enaru, Country General Manager Schneider Electric România)
chneider Electric împlineºte anul acesta 25 de ani de prezenþã în România, reunind o echipã puternicã, un portofoliu impresionant de clienþi ºi de parteneri ºi o importanþã regionalã în creºtere, în contextul unei economii în care consumul de energie electricã este tot mai important. Un pionier al automatizãrii ºi al sustenabilitãþii în afaceri, Schneider Electric
câºtigã acum teren cu tehnologii ºi soluþii care prevestesc lumea de
mâine. Discutãm în acest an aniversar cu Lucian Enaru, Country
General Manager Schneider Electric România.

S

Reporter: Cum a evoluat industria ºi cum a evoluat Schneider
Electric România în acest sfert de
secol?
Lucian Enaru: Prin natura activitãþii noastre, ne-am situat cumva
mereu în viitor, în raport cu necesitãþile clienþilor noºtri, pe tot parcursul acestor 25 de ani. Am vorbit
despre eficienþã energeticã încã de
când acest concept era puþin cunoscut, pentru cã puþini erau cei care
vedeau cu ce vitezã extraordinarã
creºte consumul de energie electricã la nivel global ºi ce presiune
pune acest fenomen asupra reþelelor urbane.
Între timp, industria auto a migrat puternic cãtre energie electricã, pandemia a determinat multe
business-uri sã se mute online, solicitând puternic centrele de date,
lumea întreagã cautã sã foloseascã,
pe cât posibil, energii verzi, iar noi,
cu soluþiile, produsele ºi programele noastre, suntem excelent poziþionaþi sã venim în întâmpinarea
tuturor acestor provocãri. Experienþa la nivel global, de peste 180
de ani, ne-a ajutat sã anticipãm tendinþele unei pieþe mereu în schimbare.
Schneider Electric a reuºit, prin
soluþia EcoStruxure, sã rãspundã
provocãrilor în ceea ce priveºte eficienþa energeticã în cele mai importante segmente de activitate.
Aceste soluþii interconecteazã ºi
monitorizeazã locuinþe, clãdiri,
centre de date, unitãþi de producþie
ºi nu numai. Ne sprijinim, astfel,
partenerii sã-ºi atingã obiectivele
proprii de decarbonizare. În medie,
companiile reuºesc sã-ºi reducã
emisiile de carbon cu aproximativ
20% prin utilizarea eficientã a
energiei.
Dupã calculele noastre, la nivel
global, prin soluþiile EcoStruxure,
am reusit sã prevenim, începând cu
2018, emisia a 800 milioane de
tone de dioxid de carbon.
Reporter: Dar nu a fost întotdeauna aºa…
Lucian Enaru: Nu a fost întotdeauna aºa. În nume propriu,
Schneider Electric a venit în România, într-adevãr, acum 25 de ani, reunind operaþiunile companiilor Telemecanique ºi Merlin Gerin, care
erau prezente pe piaþã încã din

1993. Am venit de la bun început
pe o bazã solidã, dar cu ambiþii
foarte mari ºi cu un portofoliu de
produse ºi soluþii care ne justificã
ambiþiile. În primul an, în 1997, am
deschis filiale în Constanþa, Cluj,
Iaºi, Braºov, Craiova ºi Timiºoara,
pentru cã ne interesau pe de o parte
marile centre urbane, cu proiecte
rezidenþiale în derulare, iar pe de
altã parte centrele industriale, unde
puteam propune soluþiile noastre
pentru marile companii. La început
am avut clienþi în special din
rândul marilor multinaþionale,
companii industriale active în
România. Costul energiei electrice
sau al altor tipuri de combustibili
nu era încã o problemã atât de acutã. Dar, cum spuneam, noi vedeam
tendinþele încã de pe atunci ºi
împãrtãºeam informaþiile cu potenþialii clienþi pe care ºtiam cã îi
putem ajuta cel mai mult.
Reporter: În 2004 aþi integrat
TAC - Building Management
Systems…
Lucian Enaru: Da, compania
suedezã a fost integratã de Schneider Electric în 2003 ºi, un an mai
târziu, puteam furniza local soluþii
de building management system. A
fost un moment propice pentru cã
piaþa imobiliarã, rezidenþialã ºi de
birouri era în plinã expansiune, iar
dezvoltatorii începeau sã-ºi punã
probleme legate de managementul
eficient al clãdirilor, pe mãsurã ce
costurile legate de construcþii
creºteau ºi se reflectau în chirii. Ca
sã-ºi menþinã competitivitatea ºi
profitabilitatea pe piaþã au început
sã integreze soluþii automate de
management al clãdirilor, iar treptat ºi acest segment a început sã se
dezvolte pentru noi.
În prezent, criteriile economice,
de grad de ocupare ºi de calitate a
ocupãrii, dar ºi obiectivele de sustenabilitate ale multora dintre
companiile care închiriazã sau deþin mari centre de birouri fac ca soluþiile noastre sã fie extrem de binevenite. Iar noi le-am dezvoltat
acum integrând realitatea virtualã
ºi inteligenþa artificialã, pentru a le
face ºi eficiente, dar ºi relativ simplu de accesat ºi integrat.
Reporter: Achiziþia APC din
2008 a fost ºi ea o etapã importantã
în dezvoltarea companiei.

Cu toþii ne dorim o planetã mai sãnãtoasã ºi
un viitor mai sustenabil pentru generaþiile
viitoare. Dar în acelaºi timp, ne dorim
confort, acces facil la inovaþie ºi evoluþie,
clãdiri ºi oraºe moderne. Ca sã putem
beneficia de ambele, e nevoie de un efort
sustenabil la nivel de individ".

Am vorbit despre eficienþã energeticã încã
de când acest concept era puþin cunoscut,
pentru cã puþini erau cei care vedeau cu ce
vitezã extraordinarã creºte consumul de
energie electricã la nivel global ºi ce
presiune pune acest fenomen asupra
reþelelor urbane".

Lucian Enaru: Desigur cã aceastã achiziþie ne-a pregãtit pentru migrarea semnificativã care a avut loc
pe parcursul pandemiei – pe de o
parte am avut o mulþime de oameni
care au continuat sã lucreze de
acasã sau de oriunde, oameni care
aveau nevoie de surse constante ºi
continue de energie electricã, iar pe
de altã parte am avut un numãr
mare de business-uri care au migrat integral online ºi care au avut
nevoie de servicii de centre de date
sau de centre de date proprii. Faptul cã eram pe piaþã din 2008, cã
aveam un track record de proiecte
de succes ºi game de produse foarte
complexe, ne-a ajutat ºi ne ajutã în
continuare.
Toate achiziþiile internaþionale
ne-au fãcut ca, pe mãsurã ce au trecut anii, sã ne consolidãm expertiza ºi sã ne diversificãm oferta de
produse, soluþii ºi servicii. Serviciile au o pondere în creºtere în
portofoliul nostru ºi e firesc sã fie
aºa. Instalaþiile trebuie întreþinute,
actualizate, scalate, înlocuite atunci
când este cazul. Vedem cât de important este în sectorul de sãnãtate,
unde pentru securitatea pacienþilor
ºi a cadrelor medicale am colaborat
în ultima vreme cu sute de spitale,
înlocuind tablouri electrice sau
întregi sisteme, uneori pentru prima datã dupã zeci de ani.

Reporter: Care sunt direcþiile
pe care va continua sã se dezvolte
Schneider Electric în urmãtorii 25
de ani?
Lucian Enaru: Cu toþii ne dorim o planetã mai sãnãtoasã ºi un
viitor mai sustenabil pentru generaþiile viitoare. Dar în acelaºi timp,
ne dorim confort, acces facil la inovaþie ºi evoluþie, clãdiri ºi oraºe
moderne. Ca sã putem beneficia de
ambele, e nevoie de un efort sustenabil la nivel de individ. Companiile mari sunt tot mai orientate cãtre sustenabilitate, însã câþi dintre
noi conºtientizãm cu adevãrat impactul pe care-l avem asupra mediului înconjurãtor pe termen
lung?
În Schneider Electric asta încercãm sã realizãm, pe lângã eforturile constante de a ajuta partenerii sã
aibã, la rândul lor, afaceri sustenabile, sã sprijinim comunitãþile sã
conºtientizeze impactul pe care-l
au. Cum facem acest lucru? Prin
educaþie, creativitate, inovaþie ºi
experienþã. Schneider Electric
România priveºte spre viitorul acesta sustenabil ºi contribuie la consolidarea lui, de 25 de ani.
Schneider Electric nu vinde o
soluþie, un serviciu sau un produs
care sã rãspundã tendinþelor actuale. Schneider Electric are o misiune clarã în ceea ce priveºte sustena-

bilitatea ºi ºtim cã dincolo de tendinþele actuale care rãspund unor
nevoi pe termen scurt, existã un
obiectiv comun care poate fi atins
printr-o anumitã predictibilitate.
Astfel cã soluþiile noastre sunt concepute pentru a rãspunde tendinþelor actuale, dar ºi pentru a îmbunãtãþi vieþile, sãnãtatea, starea de bine
ºi siguranþa cetãþenilor. Iar aceste
aspecte au nevoie de timp, ele se
construiesc pe termen lung. Când
locuim, lucrãm sau ne tratãm într-o
clãdire modernã care are încorporatã componenta inteligentã, starea
noastrã fizicã ºi mentalã se îmbunãtãþeºte. Când locuim în oraºe cu
facilitãþi care au incorporate tehnologii de ultimã generaþie, care asigurã eficienþã energeticã, care þin
cont de reducerea emisiilor de carbon, suntem în siguranþã. ªi cred cã
de asta avem nevoie cu toþii, din
punctul în care suntem, sã privim
cu speranþã spre un viitor
sustenabil.
Sustenabilitatea va deveni o cerinþã tot mai accentuatã, pe mãsurã
ce consumul nu înceteazã sã creascã ºi resursele epuizabile sunt... ei
bine, epuizabile. Un control automat al casei, al clãdirii de birouri,
al halei de producþie va fi nu numai
necesar pentru un consum raþional
ºi echilibrat, ci ºi pentru confortul
nostru. Ne vom obiºnui tot mai

mult sã interacþionãm cu inteligenþa artificialã ºi vom începe sã învãþãm
ºi noi de la ea, nu doar vice versa.
Potenþial enorm au, în continuare, marile companii industriale ºi,
de altfel, cãtre ele ne îndreptãm
acum la nivel global. Ne uitãm cu
atenþie nu numai la centrele lor
proprii de producþie, ci ºi la furnizorii lor de materiale ºi materii prime, analizãm lanþurile valorice ºi
venim cu propuneri care sã reducã
amprentele de carbon ºi consumurile de energie la nivelul tuturor verigilor. Acesta este un aspect care
ne priveºte pe fiecare dintre noi. ªi
scopul nostru este foarte simplu: sã
permitem tuturor sã profite la
maximum de energia ºi resursele
noastre. Credem cã tehnologia ne
permite sã sustinem progresul ºi
sustenabilitatea pentru toþi. La
Schneider Electric numim acest lucru Life Is On, pentru cã, pe de o
parte, trebuie sã aducem energie
tuturor oamenilor care nu au acces
la ea, dar în acelaºi timp trebuie sã
ne asigurãm cã amprenta de carbon
va fi injumãtãþitã în urmãtorii 20 de
ani.
Viitorul este electric, misiunea
noastrã este sã ne asigurãm cã poate fi alimentat continuu ºi eficient
ºi cã, dincolo de toate, este sustenabil.
Reporter: Mulþumesc! n

Centrul Regional de Suport Clienþi – Bucharest HUB
Bucharest Shared
Services HUB
reuneºte aproximativ
120 de colegi care
vorbesc 16 limbi
diferite, acoperind
27 de þãri ºi
reprezintã un
partener global care
furnizeazã o
experienþã unicã
pentru clienþii noºtri
din întreaga lume.
Orientarea cãtre
calitate ºi eficienþã,
prin inovaþie ºi
angajament, ne ajutã
sã livrãm servicii de
calitate ºi sã
rãspundem celor mai
exigente cerinþe. n
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“Dezvoltarea sustenabilã
a unui business
înseamnã strategie”
(Interviu cu domnul Cosmin Pãtroiu, CEO TeraSteel)
ezvoltarea sustenabilã a unui business înseamnã strategie, dincolo de cifre, este de pãrere Cosmin Pãtroiu, CEO
TeraSteel. Acesta ne-a precizat, într-un interviu: ”Sustenabilitatea în afaceri înseamnã capacitatea de a te dezvolta cu impact minim asupra resurselor naturale, de a
crea mai mult cu mai puþin. Aceastã provocare ar trebui sã devinã
un obiectiv pentru fiecare companie producãtoare”.
O societate axatã doar pe consum, în detrimentul protejãrii ºi regenerãrii resurselor, va conduce în mod firesc la epuizarea lor, apreciazã Cosmin Pãtroiu.

Reducerea
consumului de apã
de la reþea cu 50%
începând cu 2023
este un anagajament
pe care vrem sã îl
respectãm".

D

Reporter: Sustenabilitatea este
din ce în ce mai mult vãzutã ca un
mindset, mãrimea afacerii fiind
consideratã pe alocuri irelevantã.
Consideraþi cã sustenabilitatea în
business/afaceri este importantã ºi
dacã da, cum vã raportaþi la ea?
Cosmin Pãtroiu: Dezvoltarea
sustenabilã a unui business înseamnã strategie, dincolo de cifre.
Sustenabilitatea în afaceri înseamnã capacitatea de a te dezvolta cu
impact minim asupra resurselor
naturale, de a crea mai mult cu mai
puþin. Aceastã provocare ar trebui
sã devinã un obiectiv pentru fiecare companie producãtoare.
Schimbãrile climaterice reprezintã una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntã
lumea astazi. Doar 1,5 grade ne separã de depãºirea limitei de încalzire globalã, cu efecte devastatoare asupra mediului ºi calitãþii vieþii
noastre.
De aceea, la TeraSteel, prin proiectul Planet Passionate, am fixat
obiective concrete pentru urmãtorii zece ani, pe patru mari direcþii:
energie, carbon, circularitate ºi
apã. Aceasta vizeazã toate activi-

care investim continuu în utilaje ºi
soluþii care au rolul de a optimiza
resursele ºi a reduce emisiile de
dioxid de carbon în atmosferã ºi totodatã ne implicãm activ în dezvoltarea comunitãþilor în care ne desfãºurãm activitatea prin ample
proiecte de responsabilitate socialã ce vizezã pãstrarea unui mediu
curat, creºterea nivelului de trai
pentru persoane cu nevoi speciale
sau stimularea performanþelor
sportive.
Reporter: Care consideraþi cã
sunt riscurile unei societãþi nesustenabile?
Cosmin Pãtroiu: O societate
axatã doar pe consum, în detrimentul protejãrii ºi regenerãrii resurselor, va conduce în mod firesc la
epuizarea lor.
Dacã procesele poluante nu sunt
controlate, atunci ecosistemele
Pãmântului vor fi afectate ºi cel
mai probabil vom rãmâne fãrã
combustibili fosili, un numãr mare
de specii de animale vor dispãrea ºi
atmosfera va fi afectatã iremediabil. Va fi o lume în care ne va fi din
ce în ce mai greu sa trãim.
Aerul curat ºi condiþiile atmo-

Principalele noastre obiective vizeazã ca 60%
din consumul de energie electricã sã fie
generat direct în fabricã începând cu 2025,
prin intermediul centralelor solare instalate,
toate maºinile companiei sã fie cu emisii zero
pânã în 2030, sã avem zero deºeuri reciclabile
ale companiei la groapa de gunoi pânã în 2025
ºi zero deºeuri ale companiei la groapa de
gunoi pânã în 2030".
tãþile companiei, de-a lungul întregului lanþ valoric.
Reporter: Consideraþi cã firmele vor fi nevoite sã accepte o reducere a eficienþei (a profitului) pentru a fi mai sustenabile sau proiectele de sustenabilitate au scopul de
a îmbunãtãþi în acelaºi timp eficienþa unei societãþi?
Cosmin Pãtroiu: Este important sa privim dincolo de cifre ºi
da, consider cã misiunea unei companii este mai mare decat cea de a
produce profit.
Noi, in TeraSteel, credem cã afacerile sunt fãcute din oameni, nu
din cifre, credem cã viitorul înseamnã protejarea mediului prin soluþii durabile, credem cã este de
datoria noastrã sã ne implicãm în
comunitãþi pentru a le dezvolta.
Acesta este ºi motivul pentru

sferice specifice fiecãrei zone, existenþa resurselor naturale, calitatea
ºi curãþenia apei sunt toate beneficii ale sustenabilitãþii.
Reporter: În ultimii ani vedem
cã se pune din ce în ce mai mult accent pe aceastã direcþie de economie verde, o accelerare la nivel legislativ care vine dinspre Comisia
Europeanã care afecteazã industrii, produse ºi servicii ºi schimbã
afacerile. Cum se vede la dumneavoastrã în companie aceastã
schimbare?
Cosmin Pãtroiu: În TeraSteel
ne desfãºurãm activitatea dupã
principiile dezvoltãrii durabile, urmãrind menþinerea unui echilibru
între obiectivele de naturã economicã, ecologicã ºi socialã
Mai mult decât atât, în 2021 am
implementat programul Planet

Passionate cu þinte clare în ceea ce
priveºte consumul de energie din
surse regenerabile, scãderea emisiilor de carbon, circularitatea materiilor în naturã ºi salvarea rezervelor de apa potabilã.
Principalele noastre obiective
vizeazã ca 60% din consumul de
energie electricã sã fie generat direct în fabricã începând cu 2025,

prin intermediul centralelor solare
instalate, toate maºinile companiei
sã fie cu emisii zero pânã în 2030,
sã avem zero deºeuri reciclabile
ale companiei la groapa de gunoi
pânã în 2025 ºi zero deºeuri ale
companiei la groapa de gunoi pânã
în 2030. Reducerea consumului de
apã de la reþea cu 50% începând cu
2023 este, deasemenea, un anagajament pe care vrem sã îl respectãm.
Reporter: Consideraþi cã aceste
criterii ESG despre care tot vorbim
în ultimii ani (Environment, Social
and Governance) reprezintã o þintã
propriu-zisã pentru companii sau
un pas intermediar în tranziþia la
sustenabilitate a unui mediu de business?
Cosmin Pãtroiu: Aceste criterii
ajutã companiile în direcþia dezvoltãrii durabile, iar pentru companiile listate la bursã, de exemplu,
pot funcþiona drept catalizatori în
tranziþia cãtre sustenabilitate.
Indicii ESG reprezintã o mãsurã a maturitãþii ºi a rezilienþei
unei companii, aducând valoare
adaugatã ºi crescând atractivitatea acesteia, atât în ochii potenþialilor angajaþi, cât ºi a investitorilor.
Reporter: Ce proiecte sau investiþii concrete aveþi în domeniul

sustenabilitãþii? Care este bugetul
alocat în acest sens?
Cosmin Pãtroiu: Proiectele noastre vizezã instalarea de centrale
fotovolatice pe toate clãdirile de
producþie. Astfel, anul acesta am
finalizat montarea unei centrale
fotovoltaice pe facilitatea de producþie profile zincate din Bistriþa.
La ora actualã, cu ajutorul celor
952 de panouri fotovoltaice instalate în fabricile noastre din România, 20% din energia consumatã
pentru fabricarea panourilor ºi
60% din energia consumatã pentru
producerea profilelor zincate este
energie solarã produsã direct în fabricã.
O altã direcþie importantã este
cea legatã de parcul auto, respectiv cel al utilajelor utilizate în producþie (stivuitoare, combi-lifturi),
direcþie în care alocãm resurse importante pentru achiziþia de maºini
electrice. Þinta noastrã este ca
pânã în 2030 toate maºinile din
companie ºi utilajele folosite în
producþie sã fie cu emisii zero.
Un alt proiect în curs de desfãºurare vizeazã captarea apei de
ploaie (Rainwater Harvesting
System) ºi folosirea acesteia în
procesele administrative ºi de producþie, astfel încât sã reducem consumul de apã de la reþea cu 50%
începând cu 2023.
Investiþiile se finanþeazã din surse proprii, în strânsã dependenþã cu
evoluþia businessului astfel încât
bugetul este unul variabil, în funcþie de performanþa în business.
Reporter: Aveþi o strategie de
sustenabilitate pentru perioada
imediat urmãtoare ºi dacã da, ce
include aceasta?
Cosmin Pãtroiu: Crearea de

valoare adãugatã pentru clienþi ºi
beneficiari, pentru comunitãþile în
care activãm ºi pentru companie,
simultan cu reducerea amprentei
noastre asupra mediului. Aceasta
este baza strategiei noastre de sustenabilitate ºi a obiectivelor asociate acesteia, care au fost menþionate anterior.
Ne implicãm activ în cadrul organizaþiei prin programe de training, astfel incât fiecare coleg din
TeraSteel sã cunoascã obiectivele
companiei ºi modul în care poate el
contribui la realizarea acestora, ne
implicãm activ în comunitãþile în
care ne desfãºurãm activitatea, atât
prin susþinerea mai multor proiecte
culturale, ecologice, activitãþi caritabile derulate de asociaþii neguvernamentale, iniþiative pentru
promovarea sportului ºi sãnãtaþii,
precum ºi proiectelor social-educative. Împreunã cu partenerii
noºtri, promovãm practici sustenabile de-a lungul întregului lanþ valoric.
Reporter: Consideraþi cã legislaþia fiscalã este una care îndeamnã companiile sã colecteze/recicleze ºi sã aducã în faþã produse ºi
servicii sustenabile? Mulþi antreprenori spun, de exemplu, cã aºteaptã de la stat o deducere de impozit, un factor motivator…
Cosmin Pãtroiu: Legislaþia fiscalã actualã creazã un cadru în
care companiile îºi pot desfãºura
activitatea. Bineînþeles cã anumite

facilitãþi fiscale clare ºi simplu de
implementat, aplicate pe termen
lung, ar stimula economia româneascã pe drumul sustenabilitãþii.
Ceea ce este foarte important
acum însã, este predictabilitatea
atât în ceea ce priveºte mediul de
business, dar ºi pe cel legislativ.
Reporter: Cum putem fi noi
înºine mai sustenabili?
Cosmin Pãtroiu: Prin gesturi
simple-consum responsabil de
energie ºi apã, colectare selectivã a
deºeurilor, implicare în acþiuni de
curãþare a mediului, educaþie timpurie în acest domeniu a copiilor
noºtri. Sustenabilitatea înseamnã o
viaþã responsabilã, dialog, angajament ºi implicare.
Reporter: Cum vedeþi viitorul
sustenabilitãþii ºi ce planuri aveþi
în acest domeniu?
Cosmin Pãtroiu: Conceptul de
sustenabilitate al unei societãþi
este strâns legat de gradul de educaþie al acesteia ºi de nivelul de
trai. Este evident cã se fac eforturi
în sensul dezvoltãrii sustenabile de
cãtre organismele mondiale, modul în care fiecare þarã se aliniazã
reglementãrilor globale ºi reuºeºte
sã implementeze acþiuni concrete
diferã însã foarte mult.
În ceea ce ne priveste, ne respectãm angajamentele luate în cadrul
programului Planet Passionate ºi
impreunã cu partenerii noºtri avem
convingerea cã vom construi o
lume mai bunã pentru noi, pentru
copii noºtri, pentru generaþiile viitoare. Acesta este ºi headline-ul
de comunicare al companiei noastre: TeraSteel -Together We Build Better.
Reporter: Consideraþi cã România are o problemã cu educaþia ºi
cultura reciclãrii? Ce credeþi cã ar
trebui sã facã mai bine autoritãþile
locale în ceea ce priveºte colectarea deºeurilor ºi implementarea
componentei de oraºe sustenabile/smart city?
Cosmin Pãtroiu: În Romania
s-au facut paºi în direcþia creºterii
gradului de conºtientizare a importanþei colectãrii selective a
deºeurilor ºi a reciclãrii. Cu toate
acestea, suntem încã la început de
drum.
Reporter: Mulþumesc! n

La TeraSteel, prin proiectul Planet Passionate,
am fixat obiective concrete pentru urmãtorii
zece ani, pe patru mari direcþii: energie,
carbon, circularitate ºi apã".
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GILDA LAZÃR, DIRECTOR ÎN CADRUL JTI:

"Sustenabilitate pe
principii japoneze"
JTI este unul dintre cei mai importanþi investitori japonezi în România. Compania acþioneazã în toate þãrile în care este prezentã, inclusiv România,
urmând o serie de „principii pe cât de simple, pe atât de substanþiale ºi realiste, care privesc afacerile, oamenii ºi lumea din jur”, dupã cum declarã Gilda
Lazãr, Director Corporate Affairs & Communications JTI Romania, Moldova ºi Bulgaria. „Ce înseamnã de fapt sustenabilitate pentru noi? Sã punem
pe piaþã produse de calitate, respectând legislaþia ºi propriile standarde. Sã
acþionãm unde ºi când trebuie, sã îi ajutãm pe cei care au nevoie într-adevãr
de sprijin, sã fim parteneri pe termen lung”, a mai spus oficialul JTI, precizând cã diferenþa dintre CSR (Responsabilitate socialã corporatistã) ºi
Sustenabilitate este mai degrabã una de perspectivã, prima fiind despre
programele desfãºurate în trecut, iar cealaltã despre planificarea programelor viitoare, în parametrii stabiliþi de ONU, dar ºi in conformitate cu politica
4S a Grupului JT. Politica 4S înseamnã îndeplinirea responsabilitãþilor faþã
de consumatori, acþionari, angajaþi ºi societate.

P

otrivit datelor pe 2021
oferite de JTI România,
JTI este prima companie
de profil care a ales sã susþinã programe de responsabilitate
socialã pe plan local. Din 1993
pânã în prezent, au fost investiþi în
comunitate prin diverse programe
circa 25 de milioane de euro. Acestea se desfãºoarã pe trei paliere:
Oameni (Incluziune socialã), Artã
& Culturã, Moºtenire japonezã.
Printre programele din secþiunea
"Incluziune socialã" se numãrã Seniorii JTI, Ambulanþele sociale,
Proiecte pentru viaþã, donaþii, asistenþã ºi sponsorizãri pentru asociaþii ºi fundaþii cu scop umanitar –
combaterea pandemiei, intervenþii
în cazuri urgente (inundaþii, secetã,
dezastre naturale), precum ºi oferirea de ajutor imediat refugiaþilor.
"Seniorii JTI" este un program
demarat în 1998, prin care compania oferã zilnic o masã caldã ºi medicamente pentru 45 de persoane
vârstnice din sectorul 2, unde se
aflã ºi sediul central al JTI în România. Seniorii JTI primesc pachete
festive cu alimente ºi daruri specifice Sãrbãtorilor de Paºte ºi de Crãciun, beneficiazã de asistenþã medicalã oferitã prin intermediul ambulanþelor sociale, precum ºi de
sprijin casnic oferit de voluntari.
Seniorii sunt selectaþi de Primãria
Sectorului 2 prin Direcþia de Asistenþã ºi Protecþie Socialã, în baza
unui acord de parteneriat.
"Proiecte pentru viaþã" este o
platformã socialã pentru sponsorizãri lansatã în 2017, prin care sunt
susþinute programele recomandate
de cãtre angajaþii JTI din ariile
unde aceºtia îºi desfãºoarã activitatea. Agenþii de vânzãri din cele 35
de birouri din þarã au propus pânã
acum pentru susþinere cãmine pentru vârstnici, centre de reinserþie
profesionalã, pentru îngrijiri paleative, ateliere destinate persoanelor vulnerabile ºi cu dizabilitãþi,
comunitãþi izolate din judeþele Sãlaj, Giurgiu ºi Timiº. Peste 20 de
proiecte au fost selectate pentru a
dezvolta parteneriate pe termen
mediu ºi lung care sã facã diferenþa
la nivel local în judeþele Alba Iulia,
Timiºoara, Bihor, Neamþ, Vaslui ºi
Giurgiu. Proiectele aparþin Motivation Romania, Fundaþiei Masca,
Ateliere fãrã frontiere, SoSiSeSa,
Dalcroze, Muriel Ball, Teatrelli,
Speromax, Asociaþia Filantropicã
Berca, Asociaþia Eco-Assist, Fundaþia Smiles, Centrele de Bãtrâni

Focºani, Mãrãºeºti ºi Rãzboieni,
Asociaþia Pentru Tine, Serena, SM
Magic Seniors Giurgiu etc.

Afacerile, întâlniri cu
oamenii, cu natura, cu arta
În secþiunea „Artã ºi culturã”,
„Întâlnirile JTI” sunt primele pe listã. „Dacã vorbim despre dans contemporan, atunci trebuie sã amintim „Întâlnirile JTI”, care se desfãºoarã anual, din 2000, devenind
un brand cultural naþional pentru
dansul contemporan”, spune Gilda
Lazãr. Evenimentul este inspirat de
filozofia companiei mamã, JT,
potrivit cãreia „a face afaceri nu
înseamnã nimic altceva decât a
avea o serie de Întâlniri cu oamenii,
cu natura, cu arta”. De-a lungul
timpului, companii prestigioase de
balet sau dans contemporan au venit pentru prima datã în România la
„Întâlnirile JTI”: Bejart Ballet Lausanne, Cullberg Ballet, Joaquin
Cortes, Alvin Ailey American
Dance Theater, Les Ballets de
Monte-Carlo, Sylvie Guillem ºi
Russell Maliphant, El Banch, The
National Chilean Ballet, Alonzo
King Lines Ballet, Vortice Dance
Company, Maria Pages ºi Sidi Larbi Cherkaoui, Akram Khan Company, Quartet Gala (Mats Ek, Ana
Laguna), Japanese Noism Company, Martha Graham Dance Comp a n y, I T D a n s a B a r c e l o n a .
„Întâlnirile JTI” din 2020 au fost
amânate cu un an din cauza pandemiei, avându-i invitaþi pe Wynton
Marsalis & Jazz at Lincoln Center
Orchestra. La concertele lor din
Bucureºti ºi Sibiu au participat peste 2.000 de spectatori. La cea de-a
XXII-a ediþie, „Întâlnirile JTI” au
avut ca invitatã compania de dans
Jean-Claude Gallotta, cu spectacolul „My Ladies Rock”, prezentat la
Teatrul Naþional Bucureºti ºi la Sibiu în cadrul Festivalului Internaþional de Teatru.
JTI este ºi partenerã a Festivalului Internaþional de Teatru de la Sibiu (FITS), unde susþine spectacolele de dans ºi alte proiecte: expoziþii (De la Cioran, Stampe japoneze din Era Meiji), workshop-uri de
statui vivante (Moºtenirea), spectacole lecturã (cu Rodica Mandache), lansãri de carte etc. În cadrul
Festivalului Internaþional de Film
Transilvania (TIFF), JTI prezintã
anual proiecþia unui film de dans.
Compania este ºi sponsor al Festivalului de muzicã de camerã So-

Pe Aleea Stelelor, la Festivalul Internaþional de Teatru de la Sibiu

NoRo. De asemenea, finanþeazã
proiectele online CoolSound, dedicat scenei independente româneºti
ºi A Hand for the Poet/Aplauze
pentru poet, destinat promovãrii
poeziei româneºti în recitarea marilor actori.
JTI România este partener pentru
ºase turnee naþionale de muzicã clasicã, care au loc în Bucureºti ºi în
oraºele mici (Caracal, Gherla, Tulcea, Bârlad etc.), dar ºi în parcuri,
biserici sau alte spaþii neconvenþionale: Pianul cãlãtor, Duelul viorilor,
Flautul fermecat, Cele trei dive,
Violoncelissimo, Orgile României.
Turneele oferã acces la culturã pentru comunitãþile mici, dezavantajate, care nu beneficiazã de evenimente culturale în mod frecvent.
JTI este sponsor oficial al "Gigi
Cãciuleanu Romania Dance Company" încã de la înfiinþarea sa.
Compania a prezentat douãsprezece spectacole (Kiritza, D’ale noastre, Folia, On the Roof, Jungla TV,
Emoji Play etc.), atât pe scena Teatrului Naþional din Bucureºti, cât ºi
la Sibiu, Timiºoara, Târgu Mureº,
precum ºi în oraºe mici din România, oferind acces la culturã unor
categorii dezavantajate. Multe
spectacole au fost prezentate ºi peste hotare, la Chiºinãu, Londra,
Bruxelles ºi Lisabona. 2022 a marcat avanpremiera, la Sibiu, a filmului de dans TrioMix, realizat in VR
360 de grade de Gigi Cãciuleanu,
în regia lui Andy Lupu.
Abordând noi tehnologii ºi
mizând pe ideea de interactivitate,
expoziþia itinerantã Oglinzile lui

Fostul premier japonez Shinzo Abe, la Grãdina Japonezã din Herãstrãu

Brâncuºi (Mirrors of Brâncuºi) a
oferit o prezentare dinamicã ºi originalã a operelor marelui sculptor
ºi a unor întâmplãri din viaþa sa. În
2021, a fost prezentatã în ºase spaþii din România (5) ºi Norvegia (1).

JTI a contribuit la strângerea de
fonduri pentru Japonia în urma cutremurului din 11 martie. JTI a susþinut spectacolul extraordinar „Requiem. Nu ºtii nimic despre mine”,
special creat de cãtre artiºtii Rãz-

de înþelegere, JTI sprijinã Vama,
Poliþia de Frontierã ºi Poliþia din
punct de vedere logistic (echipele
canine, donarea de echipamente de
ultimã generaþie, drone etc.).
În 2021, s-a desfãºurat cea de-a

Diploma Ministrului de Externe din Japonia, oferitã JTI

Investitor japonez,
promotor al culturii
japoneze
De 17 ani împreunã cu Ambasada Japoniei, JTI susþine Centrul de
Studii Româno-Japoneze, care
funcþioneazã în cadrul Universitãþii Româno-Americane, precum ºi
Cluburile de Kendo ºi Iaido
Sam-Sho din Timiºoara.
Grãdina Japonezã din parcul Herãstrãu a fost renovatã cu sprijinul
JTI, compania continuând sã contribuie la întreþinerea acesteia. În
fiecare primãvarã, în Grãdina Japonezã este celebratã Hanami, sãrbãtoarea cireºilor înfloriþi.
Gradina Japonezã din Herãstrãu
a fost vizitatã în ianuarie 2018 de
Prim-ministrul Japoniei Shinzo
Abe ºi soþia sa, alãturi de voluntarii
JTI. Dna. Akie Abe a participat ºi
la inaugurarea Cãsuþei de Ceai din
Muzeul Naþional de Arte, construitã cu sprijinul JTI.
În 2017, cea de-a XVIII-a ediþie
a „Întâlnirilor JTI”, organizate în
parteneriat cu Japan Foundation, a
avut ca invitatã cea mai importantã
companie de dans contemporan
din Japonia, „Noism”, cu reprezentaþii la Bucureºti ºi Sibiu. În 2011,

van Mazilu (România) ºi Motoko
Hirayama (Japonia). Spectacolul a
avut reprezentaþii în Bucureºti,
Craiova, Timiºoara, Sibiu ºi Cluj.
În 2018, companiei îi este oferitã
Diploma Ambasadorului Japoniei.
În 2021, JTI a contribuit la celebrarea centenarului relaþiilor bilaterale
România-Japonia. Pentru promovarea culturii japoneze în România, JTI
a primit Premiul Ministrului de
Externe al Japoniei, înmânat de
Excelenþa Sa, domnul Hiroshi Ueda,
Ambasadorul Japoniei în România.

Combaterea
contrabandei
În anul 2010, când contrabanda a
atins un nivel record, de peste 36%
din piaþã, pierderile la buget au
depãºit 1 miliard de euro. În 2021,
nivelul contrabandei a atins un minim istoric, de 8,7%, pierderile la
buget ridicându-se la circa 350 de
milioane de euro.
„JTI se implicã în rezolvarea
problemelor reale ale societãþii”,
puncteazã Gilda Lazãr. Ca urmare,
dupã cum precizeazã oficialul JTI,
compania colaboreazã cu autoritãþile pentru combaterea contrabandei. Pe baza unor Memorandumuri

douãsprezecea campanie cu mesajul „Contrabanda e boalã grea!”,
lansatã în parteneriat cu Agenþia
Naþionalã de Administrare Fiscalã
(ANAF), Direcþia Generalã a Vãmilor (DGV), Poliþia de Frontierã
ºi Poliþia Românã.
Ca ºi precedentele campanii,
aceasta a urmãrit sã informeze publicul despre efectele negative ale
contrabandei asupra economiei ºi
societãþii. Prin mesajul puternic
ancorat în actualitate, campania
ºi-a propus sã capteze o audienþã
cât mai largã, contribuind la creºterea gradului de conºtientizare a
consecinþelor contrabandei: proliferarea criminalitãþii, prejudicierea bugetului de stat ºi stoparea
dezvoltãrii economice la frontiere.
Campania a fost susþinutã prin
afiºaj stradal în judeþele cele mai
afectate de comerþul ilicit, în Bucureºti ºi toate zonele de frontierã,
precum ºi pe canalele regionale ale
TVR ºi online pe www.faracontrabanda.ro ºi pe www.facebook.
com/faracontrabanda.ro.
În cadrul parteneriatului cu
Vama, JTI a donat 53 de câini instruiþi pentru depistarea þigaretelor
de contrabandã, precum ºi vehicule,
(continuare în pagina 11)
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echipamente ºi accesorii necesare
pregãtirii acestora. De asemenea,
JTI România a donat câini autoritãþilor din Serbia ºi Republica Moldova, pentru a consolida parteneriatul
ºi lupta împotriva acestui fenomen
ºi în þãrile învecinate.

Angajatorul #1
În 2022, JTI a fost recunoscut
Angajatorul #1 în România, de cãtre Institutul Internaþional Top
Employers, care a analizat 23 de
companii pe plan local. În 2021,
JTI a fost recertificatã Angajator de
top (Top Employer) pentru a opta
oarã la rând, situându-se în top trei
companii certificate în România.
Printre criterii s-au numãrat, conform comunicãrilor JTI, mediul de
lucru, condiþiile de muncã, pachetul
de beneficii, interesul pentru starea
de bine a angajaþilor, programele de
dezvoltare profesionalã.
De asemenea, JTI este angajatorul #1 în Top Industrie ºi #25 în Top
General 100 angajatori în România, potrivit clasamentului undelucram.ro.
Cel mai mic salariu din companie este cu 60% peste nivelul
salariului minim. Pachetul salarial include bonusuri anuale ºi bonusuri fãrã caracter permanent, un
pachet de beneficii, precum ºi un
program de stare de bine (wellbeing) pentru toþi angajaþii JTI. Beneficiile din pachetul de bazã, ale
cãror costuri sunt suportate de
companie includ: abonament medical, asigurare de viaþã, asigurare
de boli grave, tichete de masã. Zilele libere acordate pentru sãrbãtorile legale care cad sâmbãtã sau duminicã sunt transformate în zile de
concediu de odihnã. De asemenea,
JTI oferã un program complex de
pensii private.
Media anilor petrecuþi de un
angajat alãturi de JTI este de
zece ani. JTI România este certificatã Equal Pay, un proces care le
permite companiilor sã verifice ºi
sã comunice cã îºi plãtesc salariaþii, atât bãrbaþi, cât ºi femei, în mod
egal pentru acelaºi post de lucru. Compania a introdus mãsuri
specifice pentru a monitoriza ºi a

asigura egalitatea de remunerare
între femei ºi bãrbaþi.
În JTI Trading, 40% din posturile
comitetului de conducere sunt deþinute de femei, mult peste media
europeanã, de 28%, din companiile
listate public ºi peste media de 10%
din România. Ponderea de 40% reprezintã þinta Comisiei Europene
pentru femeile din UE, inclusã
într-o Propunere de Directivã. De
asemenea, în companie, femeile deþin peste jumãtate din posturile de
management (54%). În JTI Manufacturing, 33% dintre posturile de
director ºi 20% dintre posturile de
manager sunt ocupate de femei.
Femeile sunt apreciate ºi de colegi. 70% dintre câºtigãtori programului Inspire Awards, care
încurajeazã recunoaºterea colegilor cu realizãri, sunt femei. În
2021, 14% dintre colegii JTI
România au fost nominalizaþi pentru acest premiu.
Compania este deschisã stagiilor
de practicã. Lansat în 2008, Programul Internship JTI a ajuns la a
15-a ediþie. Din cele 14 ediþii desfãºurate anterior, 232 de studenþi
s-au alãturat pânã acum echipei
JTI, iar 20% dintre ei sunt în continuare în companie. Programul oferã o experienþã profesionalã practicã ºi intensã. În timpul stagiului,
studenþii sunt angajaþi cu contract
de muncã, având aceleaºi drepturi
ca angajaþii JTI.

Îmbunãtãþire continuã în
fabricã
JTI Manufacturing este prima
companie din România cerftificatã
„5S Best in Class”, un principiu de
bazã al sistemului japonez de management Kaizen, care înseamnã
îmbunãtãþire cu paºi mici.
În 2021, fabrica a anunþat o investiþie de 60 de milioane de euro în
urmãtorii trei ani, pentru modernizarea capacitãþilor de producþie.
Aproximativ 75% din producþia
JTI Manufacturing este exportatã
în circa 50 de þãri, fabrica din Bucureºti fiind consideratã un centru
de excelenþã în cadrul grupului
pentru calitate în execuþie.
În fabricã sunt respectate ºase
standarde internaþionale:

ü ISO 45001 – certificare ce demonstreazã angajamentul ºi
controalele implementate pentru a proteja viaþa ºi sãnãtatea
angajaþilor, dar ºi a celorlalte
persoane ce pot fi prezente cu rol
de vizitatori sau contractori;
ü ISO 50001 – demonstreazã angajamentul companiei de a-ºi
îmbunãtãþi constant performanþa
energeticã, un standard recunoscut oriunde în lume ca referinþã
pentru managementul energiei;
ü ISO 14001 – certificare în
privinþa controlãrii ºi reducerii
impactului asupra mediului
înconjurãtor, cuprinse în politica
de mediu care permite organizaþiilor sã controleze impactul activitãþilor, produselor, serviciilor
lor asupra mediului înconjurãtor;
ü ISO 9001 – o certificare de calitate, bazatã pe managementul
proceselor organizaþiei ºi, de
aici, orientarea cãtre client ºi
evaluarea satisfacþiei acestuia,
precum ºi angajamentul top managementului pentru o îmbunãtãþire continuã;
ü ISO 10001 – o certificare în managementul calitãþii orientate pe
satisfacerea clientului prin furnizarea unor îndrumãri ºi a unui
cod de conduitã în acest sens;
ü ISO 10002 – o certificare de management al reclamaþiilor clienþilor cu scopul de a oferi vizibilitate, obiectivitate, responsabilitate ºi a determina îmbunãtãþirea
continuã a produselor pe baza
feedbackului primit.
Rata de reciclare în fabrica JTI
din Bucureºti este de 99%, reuºind
reciclarea aproape în totalitate a
deºeurilor de ambalaje folosite. Fabrica deruleazã un proiect de înlocuire a foliei stretch de înfoliere a
paleþilor de filtre cu chingi PET. Rezultatul va conduce la o reducere
anualã de 5,2 tone a deºeurilor de
plastic generat (folie stretch). În
anul 2021, lunar, între 60 ºi 100 de
tone de cutii (C48) au plecat la export la fabrica JTI din Trier (Germania). Cutiile au trecut de la reciclare
la reutilizare, o metodã preferatã de
tratare a deºeurilor.

Exerciþiu echipe canine

Planuri pentru 2030
JTI România urmeazã strategia
grupului ºi pentru a îmbunãtãþi amprenta socialã ºi de mediu.
JTI Manufacturing ºi sediul din
Bucureºti al JTI Trading folosesc energie electricã din surse
regenerabile în proporþie de
100%, reducând semnificativ amprenta de carbon.
În sediile companiei existã recipiente speciale pentru colectarea
deºeurilor din echipamente electrice ºi electronice ºi purificatoare de
apã instalate în fabricã pentru a reduce deºeurile generate de sticlele
din plastic.
La nivel global, JT, compania
mamã a fost inclusã anul trecut în
indicele Dow Jones Asia Pacific
pentru al ºaptelea an consecutiv.
Performanþa în domeniul reducerii
emisiilor de gaze ºi folosirii apei
s-a îmbunãtãþit în ultimii cinci ani.
Pentru a doua oarã, compania este
inclusã pe „Lista A” a prestigioasei
organizaþii Carbon Disclosure Project (CDP) din Londra, pentru reducerea amprentei climatice, protejarea resurselor de apã ºi transparenþa în furnizarea informaþiilor.
În decembrie 2020, JT a aderat la

recomandãrile Task Force on Climate-related Financial Disclosures
(TCFD), creat de organizaþia internaþionalã FSB (Financial Stability
Board).
De asemenea, JT este selectatã
ca membru al FTSE Blossom Japan, ce mãsoarã performanþa companiilor japoneze care demonstreazã practici solide în domeniul
sustenabilitãþii.
Planul de mediu 2030 al Grupului JT stabileºte obiective care sã
rãspundã riscurilor ºi oportunitãþilor în trei domenii cheie: Energie ºi
e mi s i i , R e s u r s e N a t u r a l e º i
Deºeuri. Planul include þinte calitative ºi cantitative, de exemplu reducerea consumului de apã cu 15%
ºi a deºeurilor cu 20% pânã în 2030
sau reducerea accidentelor cu 25%
pânã în 2023 ºi cu 50% pânã în
2030. De asemenea, compania s-a
angajat sã accelereze eforturile
pentru reducerea emisiilor de gaze
cu efect de serã pe întregul lanþ valoric pentru a obþine zero emisii
nete pânã în 2050.
Fie cã este vorba despre protejarea mediului, investiþii în comunitate sau parteneriate cu autoritãþile,
dupã cum concluzioneazã Gilda
Lazãr, „angajamentul JTI faþã de

comunitate este real, pe termen
lung ºi dezvoltat cu pasiune. JTI a
fost prima companie care a semnat
un acord de parteneriat public-privat, la invitaþia adresatã de Primãria Sectorului 2 din Bucureºti pentru seriozitatea cu care investeºte
în comunitatea localã. Am fost prima companie de tutun care a semnat un parteneriat cu autoritãþile de
aplicare a legii, pentru combaterea
contrabandei. Suntem singurii susþinãtori din mediul privat, în mod
constant, ai dansului contemporan.
De-a lungul anilor, JTI a fost
apreciatã ºi distinsã cu numeroase
titluri, premii de recunoºtinþã, diplome de excelenþã, trofee ºi a fost
aleasã în topul celor mai prestigioase companii care activeazã în
România. Primul semn al recunoaºterii JTI a fost în anul 2000,
odatã cu primirea distincþiei „Good
Corporate Citizenship”. În 2011,
JTI România a primit premiul
«Environment Health and Safety»,
etalon pentru respectul acordat siguranþei angajaþilor ºi mediului. În
2023, JTI va aniversa 30 de ani de
când a demarat afacerile în România. Ne dorim sã continuãm cu aceeaºi pasiune ºi în urmãtorii 30 de
ani ceea ce am început în 1993”. n
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ENERGIE

“Sustenabilitatea nu este doar
despre mediul înconjurãtor,
ci ºi despre echitatea socialã
ºi dezvoltarea justã”
(Interviu cu Alessio Menegazzo, director Sustenabilitate ºi Afaceri Instituþionale, Enel România)
l “Tranziþia energeticã este obiectivul fundamental al strategiei Enel ºi va fi realizat prin transformarea capacitãþilor de generare a
electricitãþii, prin accelerarea electrificãrii, a producþiei de energie din surse regenerabile, prin dezvoltarea unor platforme ºi
digitalizarea activitãþii” l “Cu pãrere de rãu, observãm cã modelul «capitalismului de stat» este din ce în ce mai vehiculat în spaþiul
public din România, o viziune care ne-ar întoarce mulþi ani înapoi”
entru Enel, obiectivul cel mai ambiþios este acela de a
contribui la scãderea emisiilor globale de dioxid de carbon
prin soluþii digitale, cuplate cu investiþii în energie din surse regenerabile, spune Alessio Menegazzo, director de
Sustenabilitate ºi Afaceri Instituþionale la Enel România,
în cadrul unui interviu acordat ziarului BURSA. Acesta considerã cã
“sustenabilitatea nu este doar despre mediul înconjurãtor, ci ºi despre preocupãri pentru echitatea socialã ºi dezvoltarea justã”.
Potrivit domnului Menegazzo, Enel îºi defineºte un plan de sustenabilitate care este defalcat în obiective specifice pe o perioadã de trei
ani. Potrivit acestuia, în prezent, în spaþiul public din România, “capitalismul de stat” este din ce în ce mai vehiculat, “o viziune care
ne-ar întoarce mulþi ani înapoi”.
Oficialul Enel a mai spus cã reþeaua staþiilor de încãrcare în þarã este
încã în curs de dezvoltare, fiind însã nevoie de o accelerare a proiectelor ºi de o implicare ºi responsabilitate mai mare din partea autoritãþilor.

P

Reporter: Cum percepeþi dumneavoastrã, în calitate de reprezentant al
Enel, conceptul de sustenabilitate?
Alessio Menegazzo: Sustenabilitate înseamnã în primul rând a înþelege
cã satisfacerea propriilor nevoi nu trebuie sã compromitã capacitatea generaþiilor viitoare sau altor comunitãþii
de a-ºi îndeplini propriile nevoi. Ca
atare, sustenabilitatea nu este doar despre mediul înconjurãtor, ci ºi despre
preocupãri pentru echitatea socialã ºi
dezvoltarea justã. Altfel spus, este
cheia pentru organizaþiile, publice si
private, care vor sã rãmânã competitive. Pentru Enel obiectivul cel mai ambiþios este cel de a contribui la scãderea emisiilor globale de dioxid de carbon prin soluþii digitale împreunã cu
investiþii în energie din surse regenerabile. Într-un timp destul de scurt am
înþeles cã obiectivele de sustenabilitate reprezintã baza strategiei de business, adãugate dimensiunilor economico-financiare tradiþionale.
Concret, definim un plan de sustenabilitate care este defalcat în obiective specifice pe o perioadã de trei ani.
În fiecare an, aceste þinte sunt actualizate ºi noi þinte sunt stabilite printr-un
unui proces continuu de aliniere, prin
care ne asigurãm cã orientãrile strategice sunt în concordanþã cu rezultatele
obþinute. Ca atare, sustenabilitatea poate fi integratã în continuare de-a lungul întregului lanþ valoric cu un impact
mãsurabil pentru întreaga comunitate.
Reporter: Enel este unul dintre cei
mai importanþi actori de pe piaþa de distribuþie ºi furnizare a energiei electri-

ma, economia ºi societatea ca pãrþi inseparabile ale aceluiaºi întreg.
Aceasta are rolul de a contribui la
dezvoltarea unei societãþi mai echitabile ºi mai incluzive pe întregul lanþ
valoric, protejând mediul în care trãim
ºi creând oportunitãþi de viitor, atât
pentru companie, cât ºi pentru pãrþile
interesate, deopotrivã, fãrã a lãsa pe
nimeni în urmã.
Tranziþia energeticã este obiectivul
fundamental al strategiei, acesta
urmând a fi realizat prin transformarea
capacitãþilor de generare a energiei
electrice, prin accelerarea electrificãrii, a producþiei de energie din surse regenerabile, prin dezvoltarea unor platforme ºi digitalizarea activitãþii.
Astfel, pentru transformarea modelului de business într-unul sustenabil,
ne propunem dezvoltarea unui lanþ de
aprovizionare sustenabil, transformarea activitãþilor, astfel încât acestea sã
fie cât mai prietenoase cu mediul
înconjurãtor. În egalã mãsurã, ne concentrãm asupra asigurãrii siguranþei ºi
sãnãtãþii angajaþilor, unei bune guvernãri corporative, precum ºi implicãrii
comunitãþilor, toate acestea printr-un
model care îºi doreºte sã creeze valoare în comun.
Reporter: Consideraþi cã proiectele de sustenabilitate afecteazã profitabilitatea companiilor?
Alessio Menegazzo: Considerãm
cã aceastã responsabilitate a sustenabilitãþii reprezintã o mare oportunitate
de a îmbunãtãþi viaþa oamenilor. Nu
mai vorbim doar despre un model de
afaceri în care ne axãm pe profit ºi pe

Tranziþia energeticã este obiectivul fundamental al strategiei, acesta urmând a fi
realizat prin transformarea capacitãþilor de
generare a energiei electrice, prin accelerarea electrificãrii, a producþiei de energie din
surse regenerabile, prin dezvoltarea unor
platforme ºi digitalizarea activitãþii".
ce, cu investiþii puternice în ultima perioadã în ceea ce priveºte infrastructura pentru mobilitate electricã ºi sisteme fotovoltaice. Care sunt pilonii
principali ai strategiei Enel în ceea ce
priveºte sustenabilitatea ºi care sunt
mijloacele de atingere a obiectivelor
de sustenabilitate ale companiei?
Alessio Menegazzo: Strategia de
sustenabilitate dezvoltatã în ultimii
ani de cãtre Grupul Enel s-a bazat pe
faptul cã acþiunile noastre vor avea impact asupra ecosistemului din care facem parte ºi cã, pentru a obþine o dezvoltare durabilã pe termen lung, trebuie sã luãm în considerare mediul, cli-

ceea ce facem, ci cum interacþionãm
cu pãrþile implicate ºi ce tip de discuþie
putem purta, fiind necesarã o contribuþie mai mare din partea noastrã. Trebuie sã reuºim sã pãtrundem cât mai mult
în interiorul comunitãþilor formate din
cetãþeni, nu doar din clienþi, care ne
pot furniza o mulþime de informaþii
esenþiale pentru a putea obþine rezultate ºi mai bune.
Dialogul, interacþiunea, încrederea
ºi empatia sunt necesare pentru cã acesta este momentul în care stabilim traiectoria afacerilor.
Reporter: În ultimii ani se pune din
ce în ce mai mult accent pe direcþia cã-

tre o economie verde. Cum se vede
aceastã schimbare în cadrul Enel?
Alessio Menegazzo: “Economia
verde” este regula, nicidecum excepþia. Astãzi, economia se bazeazã pe
principiile sustenabilitãþii ºi ale economiei circulare, iar tot ce nu este sustenabil ar trebui sã reprezinte o excepþie.
Este adevãrat cã modelele economice sunt în continuã evoluþie ca urmare a tranziþiei energetice care se bazeazã pe dezvoltarea tehnologicã ºi o
puternicã digitalizare, iar aceste
schimbãri vin cu un preþ, însã este dificil sã legãm aceste lucruri, chiar ºi involuntar, de inflaþie.
Comisia Europeanã încearcã sã þinã
cont de aceastã evoluþie ºi ne aºteptãm
la multe reacþii ºi diferite tipuri de discursuri pro ºi contra pe întreaga duratã
a procesului de tranziþie energeticã.
Trebuie sã þinem cont, în primul
rând, cã discutãm despre un proces
care se va finaliza între 10 ºi 15 ani, nu
mâine. În al doilea rând, existã surse
de finanþare, atât publice, cât ºi private
ºi, în al treilea rând, sã nu uitãm cã
acest proces de schimbare include nevoile celor mai vulnerabile categorii
de cetãþeni. Le permite consumatorilor sã fie mai în control, sã aibã un rol
activ în lanþul energetic - de exemplu,
în calitate de prosumatori -, sã se bucure de beneficii care vin din digitalizare
ºi din producþia de energie regenerabilã, cu impact atât asupra bugetului familiei, cât ºi asupra calitãþii vieþii de zi
cu zi.
Dacã vorbim despre energie, despre un viitor în care generaþiile urmãtoare îºi vor produce o bunã parte de
energia electricã curatã, mai ieftinã ºi
mai eficientã, foarte aproape de locul
de consum, cu o îmbunãtãþire substanþialã a calitãþii vieþii, e o viziune
care credem cu tãrie cã meritã sprijinitã. Hai sã ne întrebãm cine e împotriva atunci ºi de ce e împotriva unei
schimbãri. Azi, marea majoritate a argumentelor contra sunt pur ºi simplu
propagandã.
Reporter: Consideraþi cã aceste
criterii ESG (Environment, Social and
Governance) reprezintã o þintã propriu-zisã pentru companii sau un pas
intermediar în tranziþia la sustenabilitate a unui mediu de business?
Alessio Menegazzo: Atunci când

vorbim despre capitalism, urmãrim
câteva modele.
Primul ar fi “capitalismul acþionariatului” care a fost dominant în majoritatea multinaþionalelor, conform cãruia obiectivul principal al unei companii trebuie sã fie maximizarea profitului sau care se bazeazã pe principii
conform cãrora piaþa rezolvã totul.
Al doilea model este “capitalismul
de stat” care încredinþeazã guvernelor
sarcina de a defini direcþia economiei.
Primul model este considerat
depãºit, fiind foarte des speculativ ºi
lipsit de empatie ºi fãrã viziune strategicã pe termen lung, iar al doilea este
un model autocratic care este folosit
cu precãdere în regimuri ale cãror
principii sunt departe de tema sustenabilitãþii ºi a drepturilor omului.
Ca o parantezã, cu pãrere de rãu, observãm cã al doilea model este din ce
în ce mai vehiculat ºi în spaþiul public
din România, o viziune care ne-ar
întoarce mulþi ani înapoi.
Considerãm cã modelul cãtre care
vom fi nevoiþi sã ne îndreptãm este
unul care creazã valoare pe termen
lung, nu doar pentru acþionari, ci ºi
pentru clienþi, furnizori, angajaþi ºi comunitãþi. Acest lucru poate fi realizat
doar adoptând un concept de tipul - capitalism pentru toate pãrþile interesate
(stakeholders capitalism). Angajamentele unei firme ºi valoarea creatã
de cãtre aceasta trebuie sã se canalizeze cãtre toate pãrþile interesate clienþi, angajaþi, parteneri, comunitãþi,
planetã ºi societate - ºi nu doar pentru
acþionari. Reprezintã o abordare strategicã care implicã mai mult dialog,
leadership ºi viziune strategicã pe termen lung, fiind singura cale pentru a
dezvolta un model sustenabil.
Sigur, întotdeauna se pot gãsi pãreri
sau argumente împotrivã ºi, bineînteles, modele perfecte nu existã, însã ele
pot fi îmbunãtãþite, cu siguranþã.
Referitor la sectorul de petrol ºi
gaze, este clar cã primii care au înþeles
cã strategia bazatã pe resurse finite - de
exemplu combustibili fosili - are un
impact negativ asupra mediului, e din
ce în ce mai greu de finanþat, nu respectã nevoile comunitãþilor ºi nu este
eficientã, sunt chiar firme din acest
sector care investesc masiv în surse regenerabile ºi au înþeles cã existã din ce

în ce mai multe alternative. De altfel,
dacã ne aruncãm o privire asupra pieþelor de capital relevante, ca cea din
New York, observãm companii din
sectorul oil&gas ce erau foarte prezente cu ceva vreme în urmã în indicii bursieri cã astãzi sunt marginale, aproape
absente.
Inovarea este cheia pentru un progres sustenabil ºi aspectul crucial pentru a sprijini ºi a accelera tranziþia
energeticã, de aceea a pune bariere
inovãrii s-a dovedit istoric a fi o
greºealã ºi este necesar sã ne adaptãm
acesteia.
Gazul, de exemplu, trebuie folosit
cât se poate de inteligent, acolo unde
poate aduce cea mai multã valoare,
cum ar fi în procese chimice ºi, pentru
o perioadã, în procese industriale.
Însã, utilizarea gazului pentru a produce energie, mai ales pentru încãlzire,
nu este nici eficient, nici responsabil ºi
ar fi bine sã începem sã întelegem
acest lucru.
Trebuie sã ne pregãtim pentru
schimbare, fie cã ne place sau nu, iar
toþi producãtorii de centrale vor abandona gazul ºi vor face investiþii în
pompe de caldurã.
Acelaºi efect îl vom vedea ºi în cazul mobilitãþii electrice. Investiþiile
vor fi redirecþionate cãtre alte zone,
poate mai descentralizat ºi mai granular în beneficiul majoritãþii. Nu este
asta o mizã care meritã?
Reporter: Consideraþi cã legislaþia
fiscalã este una care îndeamnã companiile sã digitalizeze procesele, sã producã energie verde, sã recicleze/colec-

iar ideea cã trebuie sã raportezi ca sã fii
o companie sustenabilã pare a fi tot
mai mult promovatã. Însã acest trend
de a face din raportare un scop este
unul eronat, pentru cã riscãm sã trecem cu vederea aspecte esenþiale ce þin
de dezvoltarea unor afaceri cu adevãrat responsabile.
Într-adevãr, raportarea de sustenabilitate este importantã ºi aduce beneficii semnificative companiilor ºi societãþii în general. De exemplu, raportarea ajutã o companie sã fie transparentã în relaþia cu stakeholderii prin
comunicarea impactului, pozitiv sau
negativ. Desigur, rolul raportãrii este ºi
acela de a ajuta companiile sã
conºtientizeze impactul pe care îl au
asupra mediului, economiei ºi societãþii, dar ºi rolul lor în societate ºi în ceea
ce priveºte combaterea efectelor
schimbãrilor climatice.
Reporter: Ce credeþi cã ar trebui sã
facã mai bine autoritãþile locale în
ceea ce priveºte colectarea deºeurilor
ºi implementarea componentei de
oraºe sustenabile/smart city?
Alessio Menegazzo: Un oraº sustenabil îºi recalibreazã politicile de dezvoltare pentru a oferi prioritate locuinþelor eficiente energetic, îºi protejeazã
mediul înconjurãtor, limiteazã extinderea urbanã ºi încurajeazã o combinaþie de locuinþe, servicii ºi magazine,
densitate ºi micromobilitate. Într-un
oraº durabil, locuitorii se bucurã de o
calitate decentã a vieþii ºi nu transferã
costurile ºi problemele generaþiilor
viitoare. Atunci când vorbim despre
oraºe inteligente, ar trebui sã avem în

Considerãm cã autoritãþile ar trebui sã aibã
o implicare strategicã pentru construirea
instalaþiilor de gestionare a deºeurilor solide
ºi pentru dezvoltarea activitãþilor care vor
integra separarea, colectarea, transportul,
tratarea, reciclarea ºi eliminarea deºeurilor".
teze ºi sã aducã în faþã produse ºi servicii sustenabile?
Alessio Menegazzo: Legislaþia fiscalã sau stimularea financiarã reprezintã un factor de accelerare în procesul de dezvoltare.
Am putea sã facem o paralelã ºi sã
ne amintim de tehnologia airbag. La
început, se gãsea doar pentru maºinile
de lux, astãzi o regãsim la toate modelele de vehicule pentru cã, în timp, tehnologia a devenit mai accesibilã din
punct de vedere financiar ca urmare a
evoluþiei economiei de scarã.
Putem sã ne gândim ce s-ar fi
întâmplat dacã ºi maºinile ieftine ar fi
avut o stimulare financiarã pentru utilizarea tehnologiei airbag. Ne dãm cu
toþii seama cã efectul ar fi fost unul pozitiv pentru toatã lumea: mai puþine
accidente mortale, mai puþine cheltuieli pentru sãnãtate ºi multe alte beneficii. Ar trebui sã fie o lecþie învãþatã
pentru toþi ºi sã înþelegem cã tehnologia ºi inovarea trebuie sã devinã accesibile pentru cei mai mulþi dintre noi.
În acelaºi timp, este deopotrivã economic ºi sustenabil.
Reporter: Care consideraþi cã sunt
beneficiile raportãrii de sustenabilitate?
Alessio Menegazzo: În ultimii ani,
se vorbeºte foarte mult despre raportarea de sustenabilitate, mai ales de când
a fost lansatã directiva europeanã pentru raportarea non-financiarã. Raportarea pare sã fi devenit un scop în sine,

minte o strategie ºi un plan de acþiune
bazate pe dezvoltarea unor soluþii digitale inovatoare, construite pe principiile economiei circulare cu scopul de
a reduce amprenta de carbon, astfel
încât sã rãspundã provocãrilor majore
de mediu ºi sociale de astãzi.
Rolul autoritãþilor locale în ceea ce
priveºte colectarea deºeurilor ºi
implementarea componentei de oraºe
sustenabile ar trebui sã fie unul central
în dezvoltarea infrastructurii necesare,
dar ºi a creºterii gradului de conºtientizare în rândul opiniei publice ºi promovarea beneficiilor reciclãrii.
Considerãm cã autoritãþile ar trebui
sã aibã o implicare strategicã pentru
construirea instalaþiilor de gestionare
a deºeurilor solide ºi pentru dezvoltarea activitãþilor care vor integra separarea, colectarea, transportul, tratarea,
reciclarea ºi eliminarea deºeurilor.
Este, într-adevãr, nevoie de investiþii masive în digitalizare ºi mobilitate
electricã, mai ales pentru transportul
public, acesta fiind o importantã componentã în procesul de decarbonare.
Reþeaua staþiilor de încãrcare în þarã
este în acest moment încã în curs de
dezvoltare, existând câteva programe
pentru promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic.
Este însã nevoie de o accelerare a proiectelor ºi o implicare ºi responsabilitate mai mare din partea autoritãþilor.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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CONSTRUCTII

„Investiþiile bazate pe
criterii verzi deja ajung în
reglementãri”
(Interviu cu Alexandru Stânean, CEO TeraPlast)
ompaniile listate la bursã sunt deja supuse unui set întreg
de cadre de raportare, iar scopul acestora din urmã este
creºterea transparenþei, subliniazã Alexandru Stânean,
CEO TeraPlast, într-un interviu.
Printre altele, acesta ne-a precizat: ”Avem în România în
lucru Codul Român al Sustenabilitãþii – o iniþiativã foarte utilã care
urmeazã unul dintre cadrele de raportare standardizatã la nivel internaþional. Prin raportarea de sustenabilitate sunt expuse progresele ºi acþiunile asumate prin iniþiativele ESG ale companiei. Punctele bonus vin atunci când aceste iniþiative îºi gãsesc aplicabilitate
în activitatea zilnicã. La noi, de exemplu, au corespondent în fabrica de reciclare, în cea de ambalaje biodegradabile, dar ºi în centrala
fotovoltaicã”.

C

Reporter: Sustenabilitatea este din
ce în ce mai mult vãzutã ca un mindset.
Cât de importantã consideraþi cã este
sustenabilitatea în afaceri?
Alexandru Stânean: Este vizibil
un mindset, este o abordare, o înclinare, dar ideile ºi planurile trebuie sã devinã acþiuni. Nu doar sã discutãm despre sustenabilitate, sã facem proiecþii
ºi strategii, ci sã acþionãm ºi sã implementãm.
Din aceastã perspectivã avem destul de mult de recuperat în România.
Avem companiile mari, multinaþionalele mai ales, care au transpus intern
strategiile de dezvoltare durabilã practicate la nivel internaþional de grupurile-mamã. Pentru cã acest trend a fost
impus mai devreme în cultura lor organizaþionalã, ºi avansul acestor firme
este mai mare. Dimensiunea acestor
business-uri, puterea lor financiarã,
reprezintã un atu, dar nu este determinant sau definitoriu. Ca revers al medaliei, mãrimea afacerii nu poate fi o
scuzã pentru lipsa de implicare.
Este un mindset comod de multe
ori, dar în acelaºi timp ºi coroziv, deoarece unele companii se gândesc cã
sunt prea mici pentru a avea un impact
semnificativ sau cã nu schimbã nimic
dacã ele devin sustenabile atâta vreme
cât sistemul în ansamblul sãu rãmâne
imobil. Dar din acþiuni mici, adunate,
rezultã efecte mari. ªi avem dovada în
demersuri ale unor companii mici ºi
mijlocii care, pe mãsura puterii lor financiare ºi organizaþionale, dar cu extrem de multã creativitate, reuºesc sã
desfãºoare campanii pline de beneficii
în zonele de mediu sau sociale.
Noi am avut de la început o abordare directã, în care sustenabilitatea ºi
afacerile noastre zilnice se întrepãtrund ºi se completeazã. Am operaþionalizat sustenabilitatea. O aplicãm de
la procese simple pânã la programe
multi-anuale de dezvoltare. Învãþãm ºi
descoperim constant noi opþiuni care
aduc îmbunãtãþiri, cu un impact imediat în obiectivele noastre pe termen
scurt. Cu atenþie, deschidere ºi analiza
detaliilor pot fi identificate o multitudine de instrumente care pot fi integrate în fluxurile obiºnuite pentru cã plasticul, gestionat responsabil, este sustenabil prin natura lui datoritã posibilitãþilor de reciclare.
O strategie solidã ºi coerentã pentru
dezvoltarea durabilã trebuie integratã
la toate nivelurile: în producþie, în politica de personal sau în zona de eficienþã energeticã. Iar mai departe ne
extindem cu aceeaºi abordare în cercuri concentrice. Treptat, prin reglementãri sau criterii de investiþii, sustenabilitatea trebuie sã ajungã filosofie
de business. De la un punct încolo, sustenabilitatea în business nu va mai fi
opþionalã dacã ne pasã de bunãstarea
afacerilor noastre. Va deveni criteriu
de selecþie.
Reporter: Consideraþi cã firmele
vor fi nevoite sã accepte o reducere a
eficienþei pentru a fi sustenabile?
Alexandru Stânean: Perspectiva
unui antagonism între eficienþã ºi sustenabilitate este greºitã. Nu este o povarã decât dacã cineva o transformã în
dificultate, prin planuri nerealiste sau
acþiuni grãbite. Am spus-o cu fiecare
ocazie: sustenabilitatea nu e o piedicã
ºi nici o povarã.
În multe aspecte, sustenabilitatea
este o oportunitate de creºtere a eficienþei companiei. Alocarea optimã a
resurselor, de orice naturã, reducerea
risipei, nu pot decât sã creascã eficienþa. Secretul este sã nu ai aºteptãri nere-

aliste sau o abordare pe termen scurt.
Aici intervine analiza internã care ne
poate indica puterea companiei de a se
implica ºi de a susþine proiecte de acest
gen. Cel mai mult ajutã când existã o
strategie sau cel puþin câteva principii
directoare care sã ghideze mai apoi
evoluþia. Companiile au, de obicei,
bugete de sponsorizare ºi alocarea resurselor din acest buget în funcþie acele obiective de sustenabilitate reprezintã soluþii fãrã impact major asupra
parametrilor financiari. Este ceea ce
numim CSR (responsabilitate sociala
corporativã), parte integrantã din sustenabilitate/ESG.
Soluþii de aceeaºi naturã, ceea ce
am numi low-cost într-un sens pozitiv
al termenului, pot fi aplicate în programele destinate angajaþilor. Dezideratul oricãrei companii ar trebui sã fie
acela de a fi un angajator atractiv, iar în
condiþiile unui deficit de forþã de muncã, eforturile ar trebui sã fie ºi mai
mari. Se pot pune la punct multe politici sustenabile, corecte, bazate pe egalitate de gen, de rasã, incluziune ºi eticã, de pildã, prin implementarea unui
program al avertizorilor de integritate.
Procedurile prietenoase pentru management-ul deºeurilor, al colectãrii
selective reprezintã tot acþiuni la
îndemânã. O mânã de ajutor în aceastã
privinþã se poate obþine prin parteneriate cu organizaþii non-profit care pot
ajuta companiile în demersurile lor.
Sunt multe exemple în acest sens:
amenajarea de zone dedicate donaþiilor în obiecte, colectãrii de materiale
reciclabile sau organizarea de acþiuni
în parteneriat cu voluntari din rândul
colegilor. Noi am avut colaborãri fructuoase, parteneriate pe zona de mediu,
cum a fost cel cu Tãºuleasa Social, alãturi de care am plantat 25.000 de puieþi.
În general am fãcut investiþii cu
componentã sustenabilã pe care nu
le-am privit niciodatã ca un pericol
asupra eficienþei. Sunt proiecte care
chiar ne aduc reduceri de costuri sau
sunt parte integrantã din vânzãri (reciclare, þevi cu material reciclat, ambalaje biodegradabile) ºi ne mãresc eficienþa energeticã prin utilizarea resurselor regenerabile.
Reporter: Care consideraþi cã sunt
riscurile unei societãþi nesustenabile?
Alexandru Stânean: Nesustenabil
în acest moment înseamnã sã trãim pe
credit ºi sã consumãm resursele cuvenite generaþiei urmãtoare, copiilor sau
nepoþilor noºtri. Înseamnã de exemplu
sã îngropãm în Europa 3 milioane de
tone de pungi din polietilenã pe an, în
condiþiile în care putem sã le reciclãm
sau sã le înlocuim cu cele biodegradabile. Am ajuns într-un punct de inflexiune, în care trebuie sã ne schimbãm
comportamentul, altfel efectele negative devin ireversibile. Anul acesta
vorbim despre cele mai scãzute niveluri ale bazinului hidrografic din ultimii 20 de ani. Furtunile puternice ºi
daunele generate de acestea s-au
înmulþit. Vremea este imprevizibilã ca
efect al acþiunii umane. Schimbãrile
climatice încã nu sunt luate îndeajuns
de în serios în România. Dar e suficient sã ne uitãm afarã ca sã vedem dovezile. Sunt urmãrile unui comportament nesustenabil care s-au acumulat
în timp.
Riscul este ca generaþiile urmatoare
sã vieþuiascã pe o planetã mult mai neprietenoasã, diferitã faþã de cea pe care
noi am crescut.
Creºterea consumului, utilizarea
excesivã a resurselor sunt principalii
factori de influenþã pentru cantitãþile

de deºeuri generate. O parte vine ºi din
dezvoltarea economiilor mondiale,
dar avem în acelaºi timp ºi multã risipã
ºi o dozã prea mare de comportament
iresponsabil. Problema majorã este
modul în care gestionãm cantitãþile de
deºeuri pe care le generãm.
Nu este realist sã cãutãm materiale
„sustenabile” peste tot, sã înlocuim tot
ce acum considerãm negativ. Trebuie
sã fim pragmatici ºi sã cãutãm acea
combinaþie inteligentã de soluþii care
nu ne dau peste cap vieþile, dar în acelaºi timp aduc oportunitatea dezvoltãrii durabile. Ar trebui sa fie un mix intre consum responsabil ºi calibrat nevoilor, reutilizare ºi da! acolo unde
este posibil, alegerea unor alternative
din materiale reciclate sau regenerabile. Tranziþiile sunt optime pentru cã
permit adaptarea ºi în acelaºi timp oferã spaþiul de manevrã pentru a face corecþii atunci când unele soluþii se pot
dovedi mai puþin optime.
Pentru toate acestea avem nevoie de
implicare de la nivel individual pânã la
societate ca întreg. Sã ne uitãm de
exemplu la contribuþia pe care iniþiativele de CSR o au în educaþie. Împãrtãºirea unor valori, obiºnuinþa cu ele
de la vârste fragede contribuie inclusiv
la schimbãri de comportament în gestionarea deºeurilor, de exemplu.
Reporter: Cât de dificilã vi se pare
implementare directivelor europene în
domeniu?
Alexandru Stânean: Un cadru unitar de abordare ajutã la înþelegerea
conceptelor ºi la comparabilitatea iniþiativelor. Provocarea este, însã, implementarea unor astfel de prevederi
legislative ºi urmãrirea unor eventuale
þinte, într-un regim simplu, care sã nu
complice. De pildã, un cadru legislativ
ar trebui sã înglobeze raportãrile voluntare care deja au loc.
Companiile listate la bursã sunt deja
supuse unui set întreg de cadre de raportare, iar scopul acestora din urmã
este creºterea transparenþei. Ghidajul
acestor reglementãri este reprezentat
de obicei de cadrele internaþionale de
raportare precum Obiectivele de Dezvoltare Durabilã ale ONU (UN Global
Compact) sau standardele GRI (Global Reporting Initiative). Sunt companii care deja raporteazã pe aceste cadre
ºi acest tip de expunere reprezintã încã
un exerciþiu chiar ºi pentru noi. În plus,
o astfel de raportare presupune angrenarea unor resurse suplimentare, umane ºi financiare. Aceste cadre menþionate mai sus sunt suficient de cuprinzãtoare ºi de clare pentru a asigura o
raportare comparabilã ºi detaliatã. Reprezintã modele de transpus.
Avem în România în lucru Codul
Român al Sustenabilitãþii – o iniþiativã
foarte utilã care urmeazã unul dintre
cadrele de raportare standardizatã la
nivel internaþional. Prin raportarea de
sustenabilitate sunt expuse progresele
ºi acþiunile asumate prin iniþiativele
ESG ale companiei. Punctele bonus
vin atunci când aceste iniþiative îºi gã-

sesc aplicabilitate în activitatea zilnicã. La noi, de exemplu, au corespondent în fabrica de reciclare, în cea de
ambalaje biodegradabile, dar ºi în centrala fotovoltaicã.
Reporter: Consideraþi cã aceste
criterii ESG reprezintã o þintã propriu-zisã pentru companii sau un pas
intermediar în tranziþia la sustenabilitate a unui mediu de business?
Alexandru Stânean: Aceste criterii sunt dezirabile pentru cã reprezintã
instrumentele prin care atingem în final sustenabilitatea. Dacã le respectãm ºi le îmbunãtãþim, atunci facem
progrese. Dar sustenabilitatea înseamnã de fapt acele responsabilitãþi ESG
îndeplinite în totalitate. Deci ar reprezenta închiderea cercului. Dupã cum
spuneam ºi mai devreme, schimbãrile
radicale pot fi dãunãtoare. Sunt recomandate tranziþiile line, cu un set clar
de paºi. În materie de sustenabilitate,
aceste etape sunt iniþiativele ºi angajamentele voluntare, UN Global Compact, Acordul de la Paris etc., care cuprind programe specifice pe un interval de timp.
De exemplu, VinylPlus, demersul
de sustenabilitate al industriei de PVC,
din care facem ºi noi parte, este la al
doilea program. Sau a doua etapã dacã
vreþi. A început în 2000 cu un program
cu orizont 2010 pentru eliminarea
plumbului din stabilizatorii utilizaþi în
producþia de materiale plastice. La
atingerea obiectivului s-a trecut la urmãtorul nivel: angajamentul
VinylPlus 2030 care þinteºte tranziþia
sectorului cãtre economia circularã.
Este o reþetã verificatã experimental,
iar schimbãrile se fac pas cu pas. Spargem obiectivele mari în obiective intermediare, ne asigurãm cã facem progrese ºi astfel ne cresc ºansele de
reuºitã.
ªi criteriile ESG reprezintã tot o
evoluþie în trepte. Ajutã la setarea unor
obiective intermediare în aceastã tranziþie ºi ar trebui privite drept oportunitãþi, nu obligaþii sau piedici pentru activitatea companiei.
Existã un interes crescut, e aproape
o modã, ºi atunci valul se propagã. Pe
agenda publicã sustenabilitate, ESG,
economie circularã sunt teme recurente ºi nimeni nu îºi doreºte sã fie disonant când interesul este clar centrat pe
aºa ceva.
A doua influenþã vine ca o constrângere de fapt. Constrângere sau
premium, depinde de poziþionare. Sustenabilitatea a devenit criteriu de finanþare. Avem investitori care îºi bazeazã deciziile inclusiv urmãrind normative „verzi”. Investiþiile de acest tip
încep sã aibã prioritate ºi chiar pot influenþa costurile de finanþare. Noi am
contractat de la BCR un „green loan”
pentru fabrica de ambalaje biodegradabile ºi la întâlnirile cu investitorii
discutãm des despre perspectiva noastrã asupra sustenabilitãþii. Am observat un interes real pentru proiecte cu o
astfel de componentã. În timp, astfel

e abordãri vor lua amploare ºi vor
conta din ce în ce mai mult. Investiþiile
bazate pe criterii verzi deja ajung în reglementãri.
Reporter: Ce proiecte sau investiþii
concrete aveþi în domeniul sustenabilitãþii?
Alexandru Stânean: Îmi place sã
spun cã noi integrãm sustenabilitatea
în business înainte sã vorbeascã toatã
lumea despre asta. ªi nu doar o spun,
avem ºi cifrele care sã dovedeascã.
Încã de acum cinci ani am demarat
proiectul fabricii de reciclare PVC rigid a TeraPlast Recycling. Cu aceastã
fabricã suntem astãzi cel mai mare
producãtor de PVC reciclat micronizat
din Europa ºi în top 10 reciclatori europeni de PVC rigid. Între timp am extins-o, capacitatea a fost dublatã anul
trecut, iar pânã acum am investit peste
5 milioane de euro în ea. Pânã acum.
Am investit resurse financiare ºi
know-how în utilizarea materialului
reciclat. Dezvoltarea þevilor pentru canalizãri exterioare cu pânã la 100%
material reciclat s-a concretizat printr-un brevet în 2017 ºi extindem gama
în continuare sub umbrela Gri(n) Pipe.
Am investit peste 12 milioane de
euro în fabrica de ambalaje biodegradabile, certificate OK Compost Home
ºi Industrial. Materia primã pe care o
folosim pentru aceste ambalaje este
încadratã de taxonomia europeanã
drept materie primã regenerabilã.
În acelaºi timp am investit în asigurarea unor resurse de energie regenerabilã. Centrala fotovoltaicã dezvoltatã împreunã cu E.ON Energie România cuprinde 7.000 de module fotovoltaice pe clãdirile din parcul nostru
industrial. Proiectul s-a ridicat la 1,9
milioane de euro. Acum aºteptãm rãspunsul pentru un proiect prin care dorim sã mai facem o centralã fotovoltaicã, sã investim de data aceasta în jur de
5 milioane de euro.
Au fost proiecte care au necesitat
investiþii apreciabile, dar ele aduc beneficii ºi contribuie la veniturile Grupului sau la eficienþa energeticã.
Reporter: Care este strategia de sustenabilitate pe care o aveþi pentru perioada urmãtoare?
Alexandru Stânean: În primul
rând vrem sã ne formãm o imagine
clarã pentru a ne putea mai apoi fixa
obiective realiste. Suntem în curs de
finalizare a evaluãrii amprentei de carbon a Grupului pe Scop 1(emisii directe) ºi Scop 2(emisii indirecte, prin sursele de energie utilizate).
În baza analizelor vom putea institui obiective de reducere a amprentei
de carbon a Grupului ºi eficientizarea
consumului de resurse de orice naturã.
Ne-am propus ca pânã la finalul trimestrului 1 din 2023 sã publicãm o astfel
de strategie ºi apoi sã o implementãm.
Ca linii directoare, avem în vedere
creºterea cantitãþii de material reciclat
utilizat în producþie, extinderea ponderii de energie regenerabilã folositã ºi
continuarea culturii paperless.

Reporter: Consideraþi cã legislaþia
fiscalã este una care îndeamnã companiile sã colecteze/recicleze ºi sã aducã
în faþã produse ºi servicii sustenabile?
Alexandru Stânean: În discuþiile
despre sustenabilitate asociem de foarte multe ori responsabilitatea, care
presupune în sine acþiunea voluntarã ºi
nu direcþionatã de un stimulent. E nevoie de aceastã precizare pentru a avea
principiile clar stabilite.
Concret legat de întrebarea dumneavoastrã, avem scheme de finanþare de
la stat pentru proiecte ºi produse sustenabile. Doar trebuie accesate ºi întocmite proiecte fezabile.
Noi tocmai am aplicat, prin PNRR,
pentru finanþarea unei noi centrale fotovoltaice. Pentru fabrica de ambalaje
biodegradabile beneficiem de ajutor
de stat care se va întoarce în bugetul
public ca taxe ºi impozite, dar care ne
oferã un avantaj la linia de start. Ca opþiune, extinderea acestor scheme de
susþinere ºi promovarea lor mai intensã ar fi mai benefice pentru dezvoltarea firmelor ºi pentru comunitãþi decât
o scutire de impozit.
Mult mai relevantã este o discuþie
despre aplicarea strictã a legislaþiei
privind colectarea ºi sortarea deºeurilor, reciclarea. Ar putea fi oferite facilitãþi colectorilor ºi reciclatorilor, dar
trebuie dublate de un control mai strict
al respectãrii normelor ºi procedurilor.
S-au finanþat prin fonduri europene o
multitudine de staþii de sortare la gropile de gunoi din România. Multe dintre ele zac cu lacãtul pe uºã, nu funcþioneazã sau funcþioneazã atunci
când apar controale. Între timp plãtim
amenzi cãtre UE. Cred cã avem lucruri
mai bune de fãcut cu banii ºi, în plus,
cred cã e cazul sã devenim fiecare
responsabili cu deºeurile pe care le
producem.
Dacã am fi aºteptat sã fim motivaþi
extern, sã reacþionãm doar la stimuli,
multe companii româneºti ar fi fost o
fracþiune din ce au ajuns astãzi. Conteazã în primul rând iniþiativa proprie.
Companiile trebuie sã iasã din zona de
confort dacã vor cu adevãrat sã facã
parte din grupul celor cu eticheta „sustenabil”. Este important pentru cã va
deveni criteriu de selecþie în viitor.
Reporter: Care sunt beneficiile raportãrii de sustenabilitate?
Alexandru Stânean: Avem astfel
de raportãri ºi chiar am depãºit faza
experimentalã. Recent, am publicat a
treia ediþie. El coaguleazã acþiunile
derulate pe parcursul unui an, comunicate la vremea respectivã, progresele
pe care le facem în îndeplinirea obiectivelor ºi e o oglindã a evoluþiei noastre în timp în ce privesc iniþiativele
ESG. De asemenea, înglobeazã ºi modul nostru de abordare pe diverse
teme, iar cei preocupaþi sau curioºi de
abordarea noastrã îl pot consulta
oricând pe website-ul nostru.
Reporter: Consideraþi cã România
are o problemã cu educaþia ºi cultura
reciclãrii? Ce credeþi cã ar trebui sã
facã mai bine autoritãþile locale în
ceea ce priveºte colectarea deºeurilor
ºi implementarea componentei de
oraºe sustenabile/smart city?
Alexandru Stânean: Existã ºi e
una mare. Nu lipseºte doar cultura reciclãrii, ci ºi infrastructura de colectare. Deficienþele sunt majore, iar atenþia trebuie îndreptatã în aceasã direcþie. Trebuie pus la punct un sistem ºi,
în acelaºi timp, formate obiceiuri printre oameni. Cu vorba bunã, dar ºi cu
restricþii.
Cu susþinere centralã, autoritãþile
locale ar trebui sã gândeascã programe
cu acþiuni þintite pentru educarea comunitãþilor. Suplimentar, parteneriatele cu firme ºi organizaþii specializate
în colectare pot aduce progrese reale.
Sunt încã destul de puþini oameni
care sunt obiºnuiþi cu colectarea selectivã sau acordã importanþã sustenabilitãþii produselor cumpãrate sau folosite. Nu trebuie sã disperãm totuºi. Numãrul celor implicaþi este în creºtere,
iar noile generaþii sunt mult mai atente
la consum, la materiale, la impactul
asupra a ceea ce ne înconjoarã.
Reporter: Mulþumim! n
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“Tranziþia cãtre clãdirile
verzi pentru reducerea
schimbãrilor climatice este
un trend inevitabil”
(Interviu cu Dan Chelaru, Sustainability Officer la IULIUS Group)
l “IULIUS este, în prezent, singurul dezvoltator de proiecte «mixed-use» de regenerare urbanã din România, cu investiþii ce depãºesc
1,2 miliarde de euro” l “Eficienþa energeticã, gestionarea apei, maximizarea efectului luminii naturale, colectarea selectivã a
deºeurilor ºi reciclarea sunt preocupãrile noastre pe termen scurt, mediu ºi lung”

T

ranziþia cãtre clãdirile verzi pentru a reduce schimbãrile climatice este un trend inevitabil, având în vedere faptul cã
aproximativ 40% din emisiile de dioxid de carbon la nivel global sunt generate de clãdiri ºi de industria construcþiilor, a declarat Dan Chelaru, Sustainability Officer la IULIUS Group, în
cadrul unui interviu acordat ziarului BURSA. Potrivit acestuia, clãdirile
verzi au de asemenea un randament mai bun ºi pentru dezvoltatori pentru cã genereazã chirii mai bune ºi se estimeazã cã au o valoare imobiliarã cu 7–10% mai mare faþã de clãdirile tradiþionale.
“Pentru reducerea amprentei de carbon este necesar un pachet de mãsuri complexe, în cazul nostru materializat prin proiectarea de clãdiri sustenabile, respectiv reducerea emisiilor din procesul de construcþie ºi implementarea de proiecte de integrare a economiei circulare, precum ºi
optimizarea utilizãrii resurselor prin reducerea emisiilor din operaþiuni,
implementarea de mãsuri specifice de eficienþã energeticã, utilizare de
energie regenerabilã sau prin dezvoltarea de proiecte de îmbunãtãþire a
conectivitãþii ºi mobilitãþii urbane sustenabile”, spune Dan Chelaru.
Acesta adaugã cã o altã direcþie a companiei este economia circularã ºi
managementul deºeurilor: “În acest sens avem un program de reducere ºi valorificare a deºeurilor generate de proiectele grupului. La Palas
Iaºi, acolo unde am demarat programul anul trecut, cantitãþile de reciclabile au crescut cu 25% faþã de 2019. În prezent, programul se implementeazã în toate proiectele grupului ºi ne aºteptãm la o creºtere cu
peste 50% a cantitãþilor de reciclabile în a doua jumãtate a anului”.
Potrivit domnului Chelaru, reducerea risipei alimentare prin transformarea resturilor în compost, în conformitate cu obiectivele la nivel naþional ºi european, este o altã þintã a IULIUS.
Potrivit reprezentantului IULIUS, în total, în proiectele grupului din Iaºi,
Timiºoara, Cluj-Napoca ºi Suceava sunt peste 1.000 de locuri de parcare pentru biciclete, iar pentru autoturismele eco-friendly sunt amenajate aproximativ 30 de staþii de încãrcare electricã.

Reporter: Ce este sustenabilitatea în opinia dumneavoastrã, care
sunt conceptele de bazã în domeniul sustenabilitãþii în sectorul de
activitate al companiei IULIUS ºi
indicatorii prioritari - de exemplu
criteriile ESG - pe care îi are compania dumneavoastrã în vedere
când vine vorba de activitatea curentã?
Dan Chelaru: IULIUS este, în
prezent, singurul dezvoltator de
proiecte mixed-use de regenerare
urbanã din România, cu investiþii
ce depãºesc 1,2 miliarde de euro.
Politicile de sustenabilitate fac
parte deja din “core business-ul”
nostru, având structuri de guvernanþã dedicate, al cãror rol este de a
implementa acþiuni în conformitate cu viziunea, misiunea ºi valorile
noastre.
Strategia de sustenabilitate a
companiei este centratã pe trei piloni: Mediu, Comunitate ºi Guvernanþã & Eticã în afaceri. Este o
strategie ce include un plan de ac-

Reducerea risipei alimentare
prin transformarea resturilor în
compost, în conformitate cu obiectivele la nivel european ºi naþional
în acest sens, este un alt focus al
IULIUS ºi estimãm cã vom diminua cantitatea de deºeuri menajere
cu pânã la 40%.
Creºterea mobilitãþii alternative
este o altã prioritate pentru toate
oraºele unde avem proiecte - Iaºi,
Timiºoara, Cluj-Napoca, Suceava.
Ne dorim sã realizãm nu doar clãdiri sustenabile, ci proiecte care
funcþioneazã integrat, au un impact
major în dezvoltarea urbanã, dar
nu sunt invazive. Astfel, viziunea
este de a contribui prin politicile
noastre la transformarea oraºelor
în “walkable cities”.
Reporter: Ce înseamnã efectiv
sustenabilitatea în real-estate - sisteme interioare inteligente ºi o arhitecturã anume, o eficienþã energeticã sporitã poate - ºi de unde
consideraþi cã vine acest “push”
spre sustenabilitate în construcþii ºi

Focusul nostru este pe crearea unui portofoliu
de proprietãþi eficiente din punct de vedere al
emisiilor GES (gaze cu efect de serã), care sã
contribuie la atingerea nivelului zero de
emisii nete".
þiune pe termen scurt, mediu ºi
lung, care detaliazã mãsurile, acþiunile ºi proiectele ce vor conduce
la atingerea obiectivelor companiei.
Focusul nostru este pe crearea
unui portofoliu de proprietãþi eficiente din punct de vedere al emisiilor GES (gaze cu efect de serã),
care sã contribuie la atingerea nivelului zero de emisii nete.
Gestionarea deºeurilor este un alt
capitol important al eforturilor noastre de a reduce amprenta asupra
mediului. Am crescut anual procentul de deºeuri reciclabile din totalul
celor menajere, obiectivul pe termen mediu fiind scãderea cantitãþilor de deºeuri menajere eliminate
prin depozitare cu peste 50%.

real-estate?
Dan Chelaru: Obiectivul nostru
major este de a dezvolta proiecte ºi
modele urbane mixte de referinþã,
care sã constituie poli de dezvoltare sustenabilã în cadrul comunitãþilor. Astfel, 100% dintre clãdirile
noastre de birouri - 13 imobile clasa A, 152.000 mp închiriabili - sunt
certificate sau în curs de certificare
LEED (operare ºi dezvoltare), ceea
ce atestã faptul cã sunt concepute ºi
construite cu respectarea principiilor internaþionale de eficienþã ºi
sustenabilitate.
Totodatã, deþinem singura reþea
naþionalã de centre comerciale din
România care este integral certificatã verde. De exemplu, ansamblul

mixt Palas Iaºi este singurul proiect din Europa Centralã ºi de Est
care a primit certificarea LEED®
Neighborhood Development pentru impactul pozitiv asupra comunitãþii ºi pentru modul sustenabil în
care au fost concepute ºi construite
clãdirile integrate. Amplul proces
de certificare a durat ºapte ani. Clãdirea de birouri United Business
Center 3 din ansamblul mixt Iulius
Town Timiºoara este singura certificatã LEED Platinum din afara
Capitalei.
Toate aceste certificãri confirmã
cã tot ceea ce construim se face cu
grijã pentru mediu ºi oameni. Eficienþa energeticã, gestionarea apei,
maximizarea efectului luminii naturale, colectarea selectivã a
deºeurilor ºi reciclarea sunt preocupãrile noastre pe termen scurt,
mediu ºi lung, astfel încât amprenta asupra mediului sã fie minimã.
Tot ceea ce dezvoltãm în continuare respectã aceleaºi standarde
ºi rigori. Palas Campus, din Iaºi,
care va fi cea mai mare clãdire de
birouri ca suprafaþã din þarã odatã
cu inaugurarea sa la începutul anului viitor, iese în evidenþã ºi prin
aceea cã este primul proiect aflat
simultan în douã procese de certificare - EDGE ºi LEED. De altfel,
Palas Campus a beneficiat de primul credit verde, de 72 de milioane
de euro, acordat de IFC - divizia
Bãncii Mondiale - pentru a-l ajuta
sã obþinã certificarea de clãdire
verde ºi o reducere previzionatã de
minimum 20% a consumului de
energie ºi apã.
Reporter: Cum reuºiþi sã vã atenuaþi amprenta de carbon ºi consumul de energie?
Dan Chelaru: Suntem conºtienþi cã pentru reducerea amprentei de
carbon este necesar un pachet de
mãsuri complexe, în cazul nostru
materializat prin proiectarea de
clãdiri sustenabile (reducerea emisiilor din procesul de construcþie,
proiecte de integrare a economiei
circulare etc.), optimizarea utilizãrii resurselor (reducerea emisiilor

din operaþiuni, mãsuri specifice de
eficienþã energeticã, utilizare de
energie regenerabilã etc.) sau prin
dezvoltarea de proiecte de îmbunãtãþire a conectivitãþii/mobilitãþii
urbane sustenabile.
Pe de altã parte, IULIUS este
dezvoltatorul care a investit peste
15 milioane euro în grãdini urbane
integrate în proiectele noastre din
Iaºi, Timiºoara sau Cluj-Napoca.
Parcurile reprezintã o amprentã a
proiectelor noastre, de care comunitatea s-a ataºat, au devenit repere
urbane ºi sociale ºi s-au încadrat
armonios cu oraºul, fiind amenajate cu arbori maturi, specii spectaculoase care au creat o atmosferã
naturalã ºi autenticã. Spre exemplu, la Palas Iaºi avem un raport al
spaþiilor verzi din suprafaþa totalã
de aproape 46%. Este singurul
proiect din România care se poate
mândri cu o proporþie atât de mare
de verde. Din calculele noastre,
estimãrile ne aratã cã arborii plantaþi
în grãdinile IULIUS absorb anual
aproximativ 75 de tone de CO2.
De asemenea, în fiecare an, organizãm campanii de împãdurire, o
iniþiativã prin care compensãm
amprenta de carbon prin intermediul absorbanþilor naturali, precum
pãdurile, iar aportul în acest sens
este ºi mai mare. În 2021, la nivel
de reþea, am plantat peste 4.500 de
puieþi ºi estimãm cã suprafeþele
plantate vor stoca, în urmãtorii 50
de ani, pânã la 4.500 tone de CO2.
De asemenea, plantãm arbori în
parcãrile de la nivelul solului, reducând, astfel, efectul de “insulã
de cãldurã” generat de acestea,
prin scãderea temperaturii de la nivelul suprafeþelor betonate, iar aerul este mai curat. Toate aceste mãsuri au implicaþii directe asupra sãnãtãþii ºi confortului oamenilor.
O altã direcþie a companiei este
economia circularã ºi managementul deºeurilor, iar în acest sens
avem un program de reducere ºi
valorificare a deºeurilor generate
de proiectele grupului. La Palas
Iaºi, acolo unde am demarat pro-

gramul anul trecut, cantitãþile de
reciclabile au crescut cu 25% faþã
de 2019. În prezent, programul se
implementeazã în toate proiectele
grupului ºi ne aºteptãm la o
creºtere cu peste 50% a cantitãþilor
de reciclabile în a doua jumãtate a
anului.

un dezvoltator imobiliar într-un
proiect verde?
Dan Chelaru: Dezvoltatorii
imobiliari serioºi ºi responsabili
vor merge în aceastã direcþie pentru cã este singura tendinþã acceptabilã. Investiþia într-un proiect
verde este investiþie într-un viitor
mai bun ºi, în plus, are ºi rezultate
cuantificabile.
Tranziþia cãtre clãdirile verzi
pentru a reduce schimbãrile climatice este un trend inevitabil, având
în vedere faptul cã aproximativ
40% din emisiile de dioxid de carbon la nivel global sunt generate de
clãdiri ºi de industria construcþiilor. Însã, clãdirile verzi au un randament mai bun ºi pentru dezvoltatori, pentru cã genereazã chirii mai
bune ºi se estimeazã cã au o valoare
imobiliarã cu 7–10% mai mare faþã
de clãdirile tradiþionale.
Reporter: Credeþi cã þara noastrã are o problemã cu educaþia ºi
cultura reciclãrii?
Dan Chelaru: Pentru toate palierele sale, incluzând aici ºi reciclarea, sustenabilitatea are nevoie
de educaþie. Este foarte bine cã sustenabilitatea a devenit o preocupare cheie pentru marile companii,
însã va deveni efectivã ºi eficientã
abia atunci când va fi îmbrãþiºatã ºi
de companiile mici ºi mijlocii, precum ºi de restul societãþii.
Reporter: Ce consideraþi cã ar
trebui sã facã mai bine autoritãþile
locale ºi centrale în ceea ce pri-

100% dintre clãdirile noastre de birouri - 13
imobile clasa A, 152.000 mp închiriabili - sunt
certificate sau în curs de certificare LEED
(operare ºi dezvoltare), ceea ce atestã faptul cã
sunt concepute ºi construite cu respectarea
principiilor internaþionale de eficienþã ºi
sustenabilitate".
Urmãtoarea etapã este transformarea resturilor alimentare în
compost, proces care estimãm cã
va reduce cantitatea de deºeuri menajere cu pânã la 40%. Astfel, în
toatã reþeaua am achiziþionat compostere, care proceseazã resturile
alimentare de la food court ºi le
transformã în compost.
Primul a fost instalat deja în ansamblul Palas, de unde colectãm
pânã la 450 kg/zi. Din aceastã cantitate, rãmâne aproximativ
10-15% din volum sub formã de
compost.
În real-estate, sustenabilitatea
este un trend care s-a dezvoltat
constant, dar este ºi un avantaj de
business, cu efecte asupra confortului tuturor. A fi sustenabil ca business înseamnã un cec de încredere pe care îl primesc nu doar clienþii, ci ºi societatea în ansamblul
sãu. În plus, dincolo de afirmarea
unei viziuni ºi a unui angajament,
un business care este sustenabil
este unul care are acces la noi surse
de finanþare ºi la o poziþionare ºi o
evaluare pe piaþa în care opereazã
superioare. În concluzie, investiþia
în sustenabilitate este ºi investiþie
în noi oportunitãþi.
Reporter: Consideraþi cã România se aliniazã la tendinþe în ceea ce
priveºte dezvoltarea proiectelor
imobiliare verzi? De ce ar investi

veºte eficienþa energeticã ºi componenta de oraºe sustenabile/smart
city?
Dan Chelaru: Credem cã sustenabilitatea nu trebuie sã fie o caracteristicã doar a clãdirilor, ci a proiectelor vãzute ca întreg. De aceea,
dezvoltãrile noastre includ investiþii în infrastructurã - tunel auto, noi
artere, strãzi lãrgite ºi modernizate,
parcãri subterane ºi multilevel, staþii de transport în comun, piste de
ciclism, spaþii pentru biciclete etc.
-, care susþin dezvoltarea durabilã a
þesutului urban ºi au impact în ceea
ce priveºte accesibilitatea ºi economia de timp a vizitatorilor ori a angajaþilor. Toate vin sã completeze
viziunea “walkable cities” la care
aderãm prin legãturile pietonale,
parcurile ºi politicile de încurajare
a deplasãrii cu mijloace alternative
pe care le implementãm, aºa cum
sunt vestiarele ºi duºurile amenajate în clãdirile office pentru cei care
vin cu bicicleta la birou, piste de ciclism ºi campanii tematice. În total, în proiectele IULIUS din Iaºi,
Timiºoara, Cluj-Napoca ºi Suceava sunt peste 1.000 de locuri de
parcare pentru biciclete, iar pentru
autoturismele eco-friendly sunt
amenajate aproximativ 30 de staþii
de încãrcare electricã.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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“Pe termen lung,
viitorul trebuie sã fie
unul sustenabil”
(Interviu cu Gruia Stoica, preºedintele Grampet Group)
ustenabilitatea trebuie sã fie un obiectiv comun la care
aspirãm fiecare dintre noi, indiferent de rolul pe care îl
avem în societate, este de pãrere Gruia Stoica, preºedintele Grampet Group. Acesta considerã cã responsabilitatea este cu atât mai mare pentru cei din palierul de leadership, pentru cã acþiunile ºi preocupãrile lor reprezintã exemple ºi
impun tendinþe. În opinia domniei sale, pe termen lung, viitorul trebuie sã fie unul sustenabil.

S

Reporter: Cât de important
consderaþi cã este ca o afacere sã
fie sustenabilã?
Gruia Stoica: Sustenabilitatea
trebuie sã fie un obiectiv comun la
care aspirãm fiecare dintre noi, indiferent de rolul pe care îl avem în
societate. Responsabilitatea este
însã cu atât mai mare pentru cei din
palierul de leadership, pentru cã
acþiunile ºi preocupãrile lor reprezintã exemple ºi impun tendinþe.
Prin natura activitãþii noastre,
Grupul Grampet este un business
sustenabil. Datoritã gradului ridicat de electrificare, transportul feroviar este cel mai eficient mod de
transport din Europa, generând cel
mai mic nivel de emisii în comparaþie cu celelalte sectoare de transport.
Statistici prezentate de Comisarul european pentru Transporturi,
Adina Vãlean, aratã cã ponderea
emisiilor din sectorul european al
transporturilor este alocatã astfel:
transport rutier (73%), aviaþie
(13%), transport maritim (11%) ºi
transport feroviar, cu doar 1,6%.
Cel mai probabil, foarte puþini
oameni se gândesc sau cunosc aceste statistici. Discursul public din
România rãmâne centrat pe nevoile transportului rutier, chiar dacã
acesta are cel mai nociv impact
asupra mediului.
În ultimii ani, ne-am construit
mesajele publice în jurul sloganului „Grupul Grampet - Partener de
drum pentru un viitor sustenabil”,
pentru a combate aceastã realitate
ºi a arãta oamenilor avantajele
transportului pe calea feratã.
Reporter: Consideraþi cã firmele vor fi nevoite sã accepte o reducere a eficienþei pentru a fi mai sustenabile?
Gruia Stoica: Orice strategie
asumatã în aceastã direcþie trebuie
sã fie una pe termen lung. Or, în
astfel de contexte, profitul nu este
obiectivul imediat.
Pânã sã ajungi în acel punct, trebuie sã fii conºtient cã ai în faþã un
proces îndelungat (ºi uneori anevo-

ios) de transformare pe toate planurile - de la regândirea proceselor
interne la schimbarea mentalitãþii
organizaþionale, la alinierea strategiei de vânzãri ºi adaptarea ofertei
de produse ºi servicii, chiar ºi cu riscul de a renunþa la anumite parteneriate comerciale.
În timp, aceastã strategie se transferã asupra brandului ºi reputaþiei
companiei, confirmând angajamentul real pe care organizaþia ºi
l-a asumat pentru un business sustenabil.
Reporter: Cum se vede la dumneavoastrã în companie tranziþia
cãtre o economie verde?
Gruia Stoica: Noi suntem pregãtiþi pentru aceastã tranziþie ºi
sperãm cã presiunea europeanã
pentru o economie verde sã mute
într-un final discursul ºi atenþia
României cãtre industriile cu potenþial în acest sens.
Din pãcate, în ultimii 30 de ani
strategia ºi interesul privind infrastructura de transport s-a axat prea
puþin pe dezvoltarea cãilor ferate ºi
prea mult pe proiectele de autostrãzi, deºi aceste douã domenii ar trebui dezvoltate în paralel.
Acest handicap a devenit într-un
final evident întregii societãþi, în
contextul rãzboiului din Ucraina,
care a adus România în situaþia de a
prelua o parte importantã din transporturile pe calea feratã din regiune pe o infrastructurã învechitã ºi
ineficientã.
Nu putem decât sã ne bucurãm
de anunþul recent al Germaniei,
prin intermediul ministrului de externe Annalena Baerbock, care a
promis sprijin pentru adaptarea cãilor ferate din România pentru a facilita exportul a milioane de tone
de cereale blocate în Ucraina din
cauza blocadei maritime ruseºti.
Am spus în repetate rânduri cã
zece milioane de tone luate de pe
calea feratã înseamnã un plus de un
milion de camioane pe autostrãzi, o
deteriorare acceleratã a infrastructurii existente, tot mai multe accidente ºi o vitezã micã de rotaþie a

Prin natura activitãþii noastre, Grupul
Grampet este un business sustenabil.
Datoritã gradului ridicat de electrificare,
transportul feroviar este cel mai eficient
mod de transport din Europa, generând cel
mai mic nivel de emisii în comparaþie cu
celelalte sectoare de transport".

mãrfurilor.
Transferul mãrfurilor din zona
rutierã cãtre transportul feroviar
este cea mai sigurã ºi rapidã modalitate de a reduce nivelul de emisii
de CO2 generat de sectorul de
transporturi. Acest lucru este recomandat în toate materialele Uniunii Europene legate de Green Deal.
Totuºi, fãrã un sprijin puternic din
partea autoritãþilor, care trebuie sã
se materializeze prin investiþii în
domeniul feroviar (infrastructurã
ºi terminale intermodale), respectiv modificarea cadrului legislativ
actual ºi implementarea conceptului de ”poluatorul plãteºte”, acest
proces poate eºua. Este evident cã
transportul feroviar va creºte ca
importanþã în urmãtoarea perioadã
de timp, având un rol semnificativ
în transferul mãrfurilor între producãtori ºi clienþi, fiind ºi
rãmânând cel mai sigur ºi mai puþin
poluant dintre toate modurile de
transport terestru.
Reporter: Care credeþi cã este
esenþa conceptului ESG (Environment, Social and Governance)?
Gruia Stoica: Cred cã esenþa
acestui concept (ESG) trebuie sã
reprezinte un reper constant în business. Profilul Grupului Grampet
s-a construit încã de la început pe
cei trei piloni ESG, chiar dacã acest
concept nu exista acum mai bine de
20 de ani.
(Environment) Prin natura activitãþii noastre, amprenta de mediu
este micã. Chiar ºi în aceste condiþii, ne concentrãm ºi investim în
proiecte pe termen mediu ºi lung
menite sã reducã amprenta de carbon a companiilor noastre (modernizarea parcului de locomotive
diesel, achiziþia de energie electricã de tracþiune produsã din surse
regenerabile în momentul în care
acest lucru va deveni posibil, implementarea de proiecte de utilizare a energiei solare în fabricile grupului, creºterea eficienþei energetice a clãdirilor în care ne desfãºuram activitatea, digitalizarea
la nivel operaþional ºi comercial
etc.)
Pilonul de Responsabilitate Socialã (Social) s-a consolidat de la
an la an, prin activitatea celor douã
fundaþii – TOFLEA ºi GRAMPET
-, care se dedicã în special proiectelor de educaþie a tinerilor din cate-

gorii sociale defavorizate.
Pe mãsurã ce Grupul Grampet a
crescut ºi ºi-a diversificat prezenþa
în Europa, ajungând astãzi la operaþiuni în zece þãri, al treilea pilon
ESG (Governance) a devenit tot
mai important atât în raport cu
clienþii ºi partenerii noºtri, cât ºi
pentru optimizarea procedurilor
interne ºi managementul riscurilor.
Statutul de multinaþionalã ne impune alinierea la cele mai bune
practici din industrie ºi standarde
internaþionale.
În ultimii ani, am implementat
procese interne stricte de conduitã
ºi control, cu ajutorul unor oameni
cu experienþã care s-au alãturat
echipei (printre altele, am recrutat
un CFO cu experienþã de Big4, un
Director de Resurse Umane cu
background extins în companii
multinaþionale ºi þãri mult mai dezvoltate ºi, recent, un Director de
Achiziþii cu o experienþã solidã în
sectorul financiar-bancar ºi, ulterior, în industrie). Totodatã, beneficiem de sprijinul unui Consiliu de
Supraveghere format din consultanþi independenþi, care sunt extrem de apreciaþi pentru background-ul profesional ºi rezultatele
obþinute la nivel local, dar ºi regional.
Reporter: Ce proiecte sau investiþii concrete aveþi în domeniul
sustenabilitãþii ºi care este bugetul
alocat în acest sens?
Gruia Stoica: Continuãm sã investim în remotorizarea locomotivelor de manevrã diesel-hidraulice
de 1.250 CP, atât dupã un concept
integral al GFR, cât ºi dupã unul realizat de Reloc Craiova, pentru a le
face mai performante ºi mai eficiente din punct de vedere al impactului asupra mediului, prin reducerea emisiilor de carbon.
De asemenea, GFR are în testare
o locomotivã sutã la sutã nepoluantã, cu baterii, produsã de Reloc, iar
în funcþie de comportamentul acesteia în exploatare o sã decidem utilizarea acestui tip de locomotivã pe
scarã largã pentru activitãþi de manevrã.
Totodatã, GFR va intra în posesia unui parc de 1.200 de vagoane-cisternã tip Zacs de capacitate
mare (85 mc), ce respectã Regulamentul Tehnic de Interoperabilitate. Aceste vagoane, a cãror valoare

depãºeºte suma de 100 de milioane
de euro, vor fi construite la una dintre fabricile noastre, Reva Simeria.
În paralel, avansãm cu proiectele
de digitalizare ºi inovare cu ajutorul echipelor noastre interne de ingineri.
Anul trecut, am lansat în premierã pentru industria feroviarã din
România ºi sud-estul Europei douã
servicii digitale menite sã ne eficientizeze activitatea - ETA
Expert, ce realizeazã estimãri în
timp real despre sosirea trenurilor
sau vagoanelor la destinaþie sau în
anumite staþii din parcurs, respec-

tiþiile în energie verde se accelereazã într-un ritm nemaivãzut pânã
acum.
Dincolo de investiþiile în tehnologie ºi inovaþie pe care le derulãm
în diviziile principale de activitate
ale Grupului Grampet, am intensificat proiectele lansate anul trecut
pe platforma RAFO Oneºti.
Compania Roserv Oil, parte din
Grupul Grampet, a preluat platforma industrialã RAFO Oneºti în
urmã cu doi ani, cu obiectivul principal de a dezvolta aici cel mai
mare centru logistic din Moldova.
Pe mãsurã ce am avansat cu pro-

Transferul mãrfurilor din zona rutierã cãtre
transportul feroviar este cea mai sigurã ºi
rapidã modalitate de a reduce nivelul de
emisii de CO2 generat de sectorul de
transporturi. Acest lucru este recomandat în
toate materialele Uniunii Europene legate
de Green Deal".

tiv TRASA Expert, un sistem informatic menit sã îmbunãtãþeascã
proiectarea traseelor ideale ºi capacitatea alocatã trenurilor de marfã.
În luna martie a anului curent, am
lansat Synopsis, aplicaþie care integreazã o foarte mare parte din sistemele dezvoltate ºi implementate
pânã acum de GFR, pentru a oferi
imaginea operaþionalã de ansamblu în timp real ºi a sprijini procesul decizional.
Reporter: Cum vedeþi viitorul
sustenabilitãþii?
Gruia Stoica: Chiar dacã rãzboiul din Ucraina a rãsturnat ordinea
prioritãþilor globale, pe termen
lung viitorul trebuie sã fie unul sustenabil, iar mediul de business
înþelege acest lucru.
Criza energiei a confirmat deja
nevoia unei resetãri a modului în
care consumãm resursele, iar inves-

cesul de evaluare ºi integrare, am
realizat potenþialul enorm pe care îl
are acest activ pentru industria
energiei regenerabile. Putem astfel
readuce la viaþã o parte din activele
valoroase de pe aceastã platformã,
integrându-le într-un proiect cu potenþial real pentru viitor.
Ne-am propus sã dezvoltãm aici
un parc fotovoltaic întins pe o suprafaþã de 200 de hectare, o fabricã
de bioetanol (o sursã de energie
100% bio ºi regenerabilã), o fabricã de baterii litiu-ion ºi o instalaþie
pentru producerea de hidrogen verde (o investiþie pe termen mediu,
de cel puþin 7-8 ani, din cauza lipsei legislaþiei).
Instalaþiile pentru producerea
carburanþilor ecologici se vor monta în locul unor instalaþii vechi,
care sunt în proces de dezafectare.
Reporter: Mulþumesc! n
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SMART HOUSE

“Optimizând continuu,
analizând unde suntem ºi
unde vrem sã ajungem, vom
deveni mai sustenabili”
(Interviu cu Ioana Csatlos, general manager EFdeN)
l “Suntem unde a fost orice þarã care are acum procente mari în ceea ce priveºte reciclarea ºi reutilizarea: la început”
l “Ne pregãtim de aducerea în þarã a celui mai recent prototip de casã solarã”
ptimizând continuu, analizând unde suntem ºi unde
vrem sã ajungem, vom deveni mai sustenabili ºi vom utiliza doar resursele de care avem nevoie, fãrã sã renunþãm la stilul de viaþã modern, considerã Ioana Csatlos,
general manager la organizaþia non-guvernamentalã
EFdeN, care a avut amabilitatea sã ne acorde un interviu.
“Suntem unde a fost orice þarã care are acum procente mari în ceea
ce priveºte reciclarea ºi reutilizarea: la început”, spune Ioana Csatlos,
care adaugã cã este nevoie inclusiv de o schimbare sistemicã de
abordare în privinþa economiei circulare.
EfdeN reprezintã de 10 ani România în cea mai importantã competiþie de arhitecturã solarã ºi tehnologii integrate, Solar Decathlon Europe. La cea mai recentã ediþie, care a avut loc în Wuppertal, Germania, EfdeN a urcat pe podium de trei ori steagul României, fiind
campioni ai probei de Confort ºi ai probei de Popularitate ºi obþinând locul al treilea la proba de Funcþionare a Casei.
“Ne pregãtim de aducerea în România a prototipului ºi asamblarea
lui pe o locaþie permanentã, de unde sã poatã sã îºi împlineascã rolul”, a mai spus Ioana Csatlos.

O

Reporter: EFdeN este o organizaþie non-guvernamentalã a cãrei
misiune este sã promoveze sustenabilitatea în construcþii ºi sã promoveze casele verzi. Ce faceþi efectiv ºi
care este ideea din spatele EFdeN,
cum a pornit acest proiect?
Ioana Csatlos: În EFdeN implementãm, într-o echipã multidisciplinarã de studenþi, cele mai noi ºi
avansate tehnologii în modalitãþi în
care ele pot fi aplicate în locuinþele
personale de cãtre publicul larg: sã
îmbunãtãþeascã confortul, sã dezvolte calitatea vieþii, sã reducã costurile,
sã fie eficiente pentru a nu consuma
mai mult decât avem nevoie, dezvoltând modele de bune practici pe
care publicul larg le poate testa în
EFdeN Sustainable City. Modelele
de bune practici pe care le dezvoltãm
reprezintã soluþii pe care le gãsim
pentru câteva dintre problemele actuale: posibilitatea reducerii consumului de energie electricã în spaþiile
publice ºi utilizarea energiilor regenerabile în spaþiile urbane, crearea
de spaþii prietenoase cu mediul, dar
ºi cu stilul modern de viaþã, posibilitatea de a încãrca maºinile, bicicletele, trotinetele electrice cu energie solarã.
Echipa noastrã a participat activ
prin proiectul EnergiaTa la realizarea legislaþiei de prosumator ºi a
Ghidului Prosumatorului, iar astãzi
coordoneazã comunitatea prosumatorilor ºi pregãteºte noi paºi care sã
vinã în sprijinul comunitãþii prosumatorilor ºi a celor ce aspirã la a deveni prosumatori.

Nu în ultimul rând, de 10 ani reprezentãm România în cea mai importantã competiþie de arhitecturã
solarã ºi tehnologii integrate, Solar
Decathlon Europe, a cãrei ediþie din
Wuppertal, Germania s-a încheiat de
curând. Am urcat steagul României
de 3 ori pe podium fiind campioni ai
probei de Confort, dar ºi ai Premiului de Popularitate ºi am obþinut un
loc 3 în clasamentul probei de Funcþionare a Casei ºi o menþiune specialã în cadrul concursului de Construcþii din lemn, iar acum ne pregãtim de aducerea în România a prototipului ºi asamblarea lui pe o locaþie
permanentã, de unde sã poatã sã îºi
î m p l i n e a s c ã r o l u l d e VAT R A
(VATRA este cel mai recent prototip
de casã solarã dezvoltatã de EfdeN n.r.) a satului.
Reporter: Ce este sustenabilitatea, care sunt conceptele de bazã în
domeniul sustenabilitãþii/indicatorii
prioritari ºi de ce este sustenabilitatea importantã pentru business/societate?
Ioana Csatlos: Sustenabilitatea
înseamnã mai mult decât protecþia
mediului, iar pentru a ne satisface
nevoile fãrã a le periclita pe cele ale
generaþiilor viitoare ar trebui sã dezvoltãm o economie sãnãtoasã ºi o societate bazatã pe solidaritate ºi interconectivitate. Sã ne uitãm ºi sã înþelegem imaginea de ansamblu a
schimbãrilor climatice pentru a nu
subestima impactul acþiunilor personale, sã înþelegem cã progresul tehnologic ne poate facilita confortul ºi
eficienþa societãþii fãrã a distruge

În EFdeN implementãm, într-o echipã
multidisciplinarã de studenþi, cele mai noi ºi
avansate tehnologii în modalitãþi în care ele
pot fi aplicate în locuinþele personale de cãtre
publicul larg: sã îmbunãtãþeascã confortul, sã
dezvolte calitatea vieþii, sã reducã costurile, sã
fie eficiente pentru a nu consuma mai mult
decât avem nevoie, dezvoltând modele de bune
practici pe care publicul larg le poate testa în
EFdeN Sustainable City".

mediul în care trãim ºi cã putem sã ne
bucurãm de ce avem în jurul nostru
cu respect pentru ceilalþi actori ai
mediului. Toate acestea devin elemente primordiale în cultivarea prin
educaþie a deschiderii cãtre sustenabilitate.
Sustenabilitatea consider cã ne
ajutã sã eliminãm acele procese care
dãuneazã ºi sã le înlocuim cu unele
prietenoase cu mediul, dar ºi sã avem
grijã de cea mai importantã resursã a
unui business: oamenii.
Mai mult decât atât, progresul tehnologic inventeazã ºi se reinventeazã continuu, soluþiile la probleme actuale pe care le aduc invenþiile se vãd
imediat, dar efectele nu ºi uneori dureazã zeci de ani pânã conºtientizãm
o nouã problemã creatã. Optimizând
continuu, analizând unde suntem ºi
unde vrem sã ajungem, vom deveni
mai sustenabili ºi vom utiliza doar
resursele de care avem nevoie, fãrã
sã renunþãm la stilul de viaþã modern.
Reporter: Ce înseamnã sustenabilitatea în construcþii ºi de unde
consideraþi cã vine acest “push” spre
sustenabilitate în construcþii?
Ioana Csatlos: “Push”-ul consider cã ar trebui sã vinã din mai multe
direcþii ºi primele 3 la care mã gandesc când vine vorba de construcþii
sunt cele cu care lucrãm ºi noi la
EFdeN:
- Alegerea materialelor, astfel
încât sã nu producem medii toxice
folosind materiale, produse care ne
îmbolnãvesc în timp, ceea ce numim
Sindromul clãdirilor bolnave;
- Diminuarea risipei de materiale,
eficientizarea utilizãrii materialelor
ºi refolosirea lor unde este posibil.
Atunci când discutãm despre construcþii ne referim de cele mai multe
ori la perioada de utilizare a unei
construcþii, ignorând perioada de
construcþie, ºantierul ºi deºeurile generate de acesta, dar ºi ce se întâmplã
cu clãdirea atunci când îsi depãºeºte
perioada de viaþã;
- Integrarea tehnologiilor si utilizarea strategiilor pasive. O analizã
cost-beneficiu pe termen lung ar trebui sã fie printre primele gânduri
atunci când construim. Tehnologiile
moderne, deºi cresc semnificativ costul construcþiei pe termen scurt, pe
termen lung pot duce nu doar la scãderea costurilor, dar pot sã elimine
facturile de utilitãþi, creând în acelaºi
timp un mediu interior confortabil ºi

sãnãtos. De asemenea, integrarea
strategiilor pasive - orientare, umbriri, ventilaþie naturalã etc. - încã din
proiectare poate sã diminueze necesarul de resurse folosit.
Reporter: În ultimii ani vedem cã
se pune din ce în ce mai mult accent
pe aceastã direcþie de economie verde, o accelerare la nivel legislativ
care vine dinspre Uniunea Europeanã. Cum se vede aceastã schimbare
în cadrul companiilor din sectorul
construcþiilor, sector care produce
masiv deºeuri în România? Au început sã facã paºi înspre reciclare, standardele nZEB, producþie ºi consum
durabile etc.?
Ioana Csatlos: De câþiva ani deja
multinaþionalele folosesc standarde
de certificare sustenabilã ca LEED,
BREEAM, Well, etc. pentru clãdirile
în care activeazã. Totuºi, cred cã
dacã prin educaþie motivele pentru
care majoritatea o fac pot fi transferate cãtre motive personale ale oamenilor din companii, rezultatele ar
fi mult îmbunãtãþite.
La nivelul companiilor mai mici,
necesitatea educaþiei pentru o schimbare sistemicã de abordare poate
aduce avantaje rapide acolo unde
eficientizarea ºi diminuarea costurilor pot acoperi într-un timp scurt investiþia în tehnologie ºi în energii regenerabile, deoarece soluþiile nu
sunt întotdeauna cu costuri ridicate
ºi de cele mai multe ori sisteme simple pot face o diferenþã semnificativã
în facturile lunare.
Impactul educaþiei atunci când
vorbim despre dezvoltare durabilã
va fi unul semnificativ ºi va schimba
perspectiva de abordare, dintr-o
obligaþie într-o necesitate ºi un avantaj real atât pe termen scurt - de
exemplu mediul interior confortabil
ºi sãnãtos - cât ºi lung - din punct de
vedere economic, fiind un ajutor în
diminuarea efectelor schimbãrilor
climatice.
Reporter: Consideraþi cã România are o problemã cu educaþia în privinþa reciclãrii sau gradul mic de reciclare este o chestiune ce indicã nevoia de a crea o culturã a reciclãrii?
Ioana Csatlos: Comportamentele
ºi obiceiurile se schimbã greu ºi în
timp.
Consider cã suntem unde a fost
orice þarã care are acum procente
mari în ceea ce priveºte reciclarea ºi
reutilizarea… Adicã la început. Pericolul vine din educaþie - nu din ideea

de a respecta legile - pentru cã unde
ºi cum arunci þine de obiceiuri, de
obiºnuinþã.
Pericolul în cazul adulþilor consider cã este acela de a subestima impactul personal asupra reciclãrii, dar
ºi lipsa explicãrii etapelor prin care o
þarã va ajunge la procente de reciclare semnificative, o infrastructurã
bine pusã la punct din etape incipiente, ar ajuta, pe termen scurt.
Pe termen lung un singur deºeu
contaminat poate strica un lot întreg
ºi atunci vorbim din nou de motive,
credinþe ºlefuite cu ajutorul educaþiei ºi abia apoi de constrângeri impuse prin legi.
Reporter: Credeþi cã legislaþia ar
trebui sã impunã companiilor - poate
mãcar în cazul firmelor de dimensiuni mai mari, poate de exemplu mãcar
celor din construcþii/minerit-extracþie - anumite condiþii de colectare a
deºeurilor?
Ioana Csatlos: Pe lângã motivare
ºi încurajare, administraþia ar trebui
sã participe activ la informarea ºi la
educarea oamenilor, prin campanii
de educare pe tema economiei circulare, prin evenimente ºi prin crearea
de contexte atât în mediul online, cât
ºi offline ºi abia apoi sã recurgã la
obligare prin taxe ºi amenzi.
Consider cã stimulentele ar îmbunãtãþi semnificativ indicatorii de reciclare, dacã ele nu vor fi blocate de
o birocraþie excesivã ºi dacã se adreseazã ºi segmentului de companii pe
care l-ar avantaja cu adevãrat, dacã
procesul de accesare ar fi facilitat.
Cred cã stimulentele ajutã un segment de mijloc de companii care îºi
doresc schimbare ºi înþeleg necesitatea adoptãrii de sisteme sustenabile,
dar nu deþin fondurile necesare pen-

clasice de combustibil unde petreci
câteva minute, dar când depãºeºti 20
minute, ele devin utile. Alte exemple
puteþi gãsi în EFdeN Sustainable
City.
Ce este de fapt special la conceptul de staþie de încãrcare dezvoltat de
noi este faptul cã el nu rãspunde doar
problemei directe pe care o adreseazã, ci cautã sã fie soluþia pe tot timpul
în care o foloseºti, cu o abordare
dusã pânã la capãt, o abordare care
nu se opreºte la prima soluþie
întâlnitã - putem astfel integra ºi reduce costuri diverse, putem soluþiona aspecte din viaþa unui oraº prin introducerea de elemente smart.
Reporter: Consideraþi cã, în
România, economia circularã primeºte destulã importanþã la nivelul
autoritãþilor publice locale ºi centrale? Pare de multe ori cã subiectul nu
existã pentru Guvern ºi ministerele
care ar trebui sã aibã leadership în
acest domeniu, mai ales având în vedere faptul cã noi am implementat
pachetul european de economie circularã cu o întârziere de câþiva ani ºi
fãrã norme (legea compostului, certificatele de origine pentru biodeºeuri etc.)...
Ioana Csatlos: E nevoie de o
schimbare sistemicã de abordare în
privinþa economiei circulare, care
consider cã îºi are deja începuturile
în asociaþii neguvernamentale, institute de cercetare ºi fundaþii active în
piaþã ºi în activiºti care preseazã
constant pentru rezultate palpabile.
Aceste acþiuni pot fi desigur amplificate de mediul privat, dar esenþa
schimbãrii sistemice poate fi fãcutã
doar la nivel de sistem ºi asta poate fi
fãcutã doar de autoritãþi.
Cred cã existã o mare responsabi-

Echipa noastrã a participat activ prin proiectul
EnergiaTa la realizarea legislaþiei de
prosumator ºi a Ghidului Prosumatorului, iar
astãzi coordoneazã comunitatea
prosumatorilor ºi pregãteºte noi paºi care sã
vinã în sprijinul comunitãþii prosumatorilor ºi
a celor ce aspirã la a deveni prosumatori".
tru a lua decizii pentru o eficienþã
sporitã pe termen lung, dar acesta
este ºi segmentul descurajat de o birocraþie excesivã, segmentul pentru
care blocarea resursei umane în soluþionarea problemelor de birocraþie
nu este o soluþie pe termen scurt.
Reporter: Ce ar trebui sã facã mai
bine autoritãþile locale în ceea ce priveºte colectarea deºeurilor ºi implementarea componentei de oraºe sustenabile/smart city?
Ioana Csatlos: Cel mai uºor parcurs de implementare pe care l-am
abordat în EFdeN a fost sã identificãm probleme ºi sã cãutãm soluþii
care sã se integreze în naturã, sã rãspundã nevoilor rezolvând problema,
dar ºi sã rãspundã stilului modern de
viaþã.
Exemplul de care îmi place sã vorbesc este cel al staþiei de încãrcare. În
EFdeN ne-am gandit la scenarii ºi la
cum integrãm - cum ne protejãm de
vremea de afarã de afarã de exemplu.
Fie cã e vorba de o zi însoritã cu
maºina încinsã, fie cã e vorba de o zi
ploioasã. Ce faci în timp ce se încarcã maºina? Poþi sã arunci deºeurile
reciclabile - am integrat colectarea
selectivã -, poþi sã faci curãþenie în
maºinã - am integrat un aspirator -,
poþi sã verifici/ajustezi presiunea în
anvelope, iar aici am integrat un mic
compresor, sau poþi sã ai o ºedinþã
online, sã vezi un podcast - am integrat un smart TV. Sigur cã toate acestea nu sunt utile în cazul unei pompe

litate ºi avem o serie de proiecte cu
autoritãþi publice, chiar dacã deocamdatã mici. Temerea mea este cã
nu ne vom miºca suficient de repede
ca þarã, iar lupta cu schimbãrile climatice - ºi implicit cea cu privire la
implementarea economiei circulare nu poate fi câºtigatã printr-o ordonanþã de urgenþã.
Reporter: Cum am putea fi mai
sustenabili, noi, ca oameni, în vieþile
noastre personale?
Ioana Csatlos: Sã conºtientizãm
ºi sã folosim resursele pentru a diminua impactul nostru, pentru regenera
ecosistemele ºi nu doar pentru a bifa
niºte þinte în raportãri.
Dacã tot folosim resursele, de ce
sã nu ne ºi asigurãm cã lucrurile se
întâmplã cum ne dorim, cãci avem o
singurã planetã ºi impactul negativ
sau pozitiv al fiecãruia se resimte. Ca
la vot. Întrebaþi-vã în fiecare searã ce
aþi fãcut bine pentru ca ziua de mâine
sã fie puþin mai bunã, cu puþin mai
mult sens. Aveþi un impact pozitiv
asupra societãþii în care trãiþi? ªi acþionaþi, în orice fel, fie cã vorbim de
utilizarea responsabilã a resurselor,
reciclare sau diminuarea deºeurilor,
de sãdirea unor idei, sau chiar dacã
vorbim de un zâmbet sau de o încurajare, sigur ele nu vor ajuta ecosistemul în prima fazã, dar vor crea oameni cu impact pozitiv, oameni motivaþi care vor vrea sã schimbe lumea
în care trãiesc.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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„Ultimii ani au adus
provocãri imense
mediului de afaceri”
(Interviu cu dr. ing. Ioan Popa, fondatorul ºi preºedintele Transavia)
l „Suntem printre foarte puþinele companii care nu au credite ºi care îºi continuã investiþiile, la un nivel de peste 20 de milioane de
euro în fiecare an” l „La Transavia nu ne plângem ºi nu stãm «cu mâna întinsã»” l „Începând cu 2023 ne vom asigura, în regim
propriu, 80%-100% din necesarul de energie”

U

ltimii ani au adus provocãri imense mediului de afaceri, fie cã
vorbim de efectele pandemiei, de explozia costurilor energiei,
gazelor, carburanþilor ºi input-urilor, de problemele apãrute pe
lanþurile logistice globale, de lipsa forþei de muncã calificate sau
de inflaþia galopantã alimentatã de conflictul de la graniþa noastrã, a declarat Ioan Popa, fondatorul ºi preºedintele Transavia, în cadrul
unui interviu acordat ziarului BURSA.
„Mai mult, modificãrile de taxe ºi impozite anunþate nu de mult de autoritãþi
vor fi o nouã loviturã pentru mediul de afaceri”, spune Popa. Acesta ne-a
mai spus cã toate spaþiile de producþie ale companiei sunt eficientizate
energetic, sunt bine construite, bine izolate, cu sisteme centrale de ventilaþie ºi încãlzire, cu iluminat economic, astfel încât sã existe consumuri energetice cât mai reduse. „Condiþiile actuale din mediul de afaceri ne-au determinat sã acþionãm investind masiv în energie verde. Ne-am propus ca pânã
la finalul anului 2023 sã încheiem acest capitol al implementãrii energiei
verzi în companie ºi sã ne producem între 80% ºi 100% energia din sursele
noastre, asigurându-ne un grad de eficienþã sporit”, ne-a precizat Ioan
Popa, fondatorul Transavia.

Reporter: Din poziþia de lider în
piaþa de carne de pui din România,
cum evaluaþi impactul pe care îl are
Transavia în economia localã ºi în cea
naþionalã?
Ioan Popa: Transavia este o afacere de familie, cu capital 100% românesc, integratã vertical, de la bob la
furculiþã, ºi care, în cei 31 de ani de activitate, a demonstrat cã este o afacere
solidã, bazatã pe cele mai bune practici
ºi pe cele mai stricte protocoale. Susþinem dezvoltarea localã prioritizând
achiziþiile de la furnizori locali sau de
la cei internaþionali care au sediu ºi în
România - aproximativ 90% dintre cei
1.800 de furnizori - ºi suntem un angajator strategic cu peste 2.300 de locuri
de muncã directe create. Totodatã,
prin taxele plãtite ca urmare a profitului înregistrat în fiecare an, suntem
unul dintre marii contributori la bugetul de stat.
Încã de la început, ne-am asumat
angajamentul ferm de a contribui substanþial la o viaþã sãnãtoasã ºi echilibratã pentru toþi consumatorii, oferindu-le produse naturale, de o calitate
superioarã, care asigurã gustul ºi valoarea nutriþionalã la cel mai înalt nivel,
în timp ce mediul este protejat. Deþinem 30 ferme de pui în 8 judeþe din
România, 4 ferme de producþie vegetalã, o fabricã de nutreþuri combinate,
3 abatoare de ultimã generaþie, între
care ºi cel mai mare abator din þarã
care proceseazã 12.000 de pui pe orã,
o fabricã de procesare a cãrnii ºi peste
500 de autovehicule care asigurã în
fiecare zi transportul sigur al materiilor prime ºi al produselor din carne de
pui. Toate acestea ne ajutã sã producem în doar câteva zile ceea în 1991
produceam într-un an întreg, depãºind
ºtacheta ambiþioasã de 100.000 de
tone anual, din care aproximativ 25%
se exportã în mai multe state europene,
pe continentul african, în zona Mãrii
Mediterane ºi a CSI (Comunitatea Statelor Independente – n.r.).
Reporter: Mulþi antreprenori spun,
de exemplu, cã aºteaptã de la stat o deducere de impozit, un factor motivator… Cum trece compania dumneavoastrã prin actuala crizã economicã, o
crizã energeticã ºi inflaþionistã cu impact inclusiv pe partea de forþã de
muncã?
Ioan Popa: Ultimii ani au adus provocãri imense mediului de afaceri, fie
cã vorbim de efectele pandemiei, de
explozia costurilor la energie, gaze,
carburanþi ºi input-uri, de problemele
apãrute pe lanþurile logistice globale,
de lipsa forþei de muncã calificate sau
de inflaþia galopantã alimentatã de

conflictul de la graniþa noastrã. Mai
mult, modificãrile de taxe ºi impozite
anunþate nu de mult de autoritãþi vor fi
o nouã loviturã pentru mediul de afaceri. Vom ajunge ca în zicalã: cei cinstiþi sã fie sãraci, pentru cã toatã povara
suplimentarã va fi tot pe umerii antreprenorilor care plãtesc în mod corect
taxele ºi care vor plãti ºi mai mult. Iar
aici vorbim de acele aproape 1 din 4
afaceri, pentru cã avem doar 27% colectare la bugetul de stat. Nu e nicio
îndoialã cã ar fi mult mai eficient dacã
statul ar face eforturi sã colecteze de la
încã 1-2 afaceri din cele 4 taxele ºi impozitele, majorând colectarea, decât sã
plãtim mai mult tot noi, cei care suntem corecþi. Ca fiecare companie, suntem ºi noi preocupaþi de toþi aceºti factori cu impact major în mediul de afaceri. Dar noi, la Transavia, nu ne
plângem ºi nu stãm „cu mâna întinsã”.
Noi facem lucrurile aºa cum trebuie:
cãutãm mereu soluþii pentru a ne proteja profitabilitatea, pãstrând calitatea
ºi siguranþa produselor noastre, în ciuda tuturor provocãrilor. Analizãm
oportunitãþile care însoþesc provocãrile din piaþã ºi le eficientizãm. Atuul
nostru este fundaþia solidã a afacerii
noastre ºi a modelului nostru de business, integrat vertical, care ne permite
sã nu depindem de alþii.
Suntem printre foarte puþinele companii care nu au credite ºi care îºi continuã investiþiile, la un nivel de peste
20 de milioane de euro în fiecare an.
Prin tot ceea ce facem, urmãrim sã ne
îndeplinim misiunea, respectiv sã asigurãm consumatorilor noºtri, fãrã
întrerupere, carnea de pui cea mai sãnãtoasã, naturalã ºi cu cel mai ridicat
grad de siguranþã alimentarã de pe piaþã. De aceea, ºi în vremurile bune ºi în
cele de crizã, punem mereu accent pe
respect, pe responsabilitate ºi pe disciplinã, care pentru noi sunt un mod de a
fi, o obiºnuinþã. Aºadar, chiar ºi atunci
când apar situaþii dificile, continuãm
sã facem lucrurile exact aºa cum trebuie, sã oferim sprijin, sã avem o bunã
colaborare ºi sã fim motivaþi pentru a
pune pasiune în tot ceea ce facem.
Doar aºa putem pãstra ºi întãri încrederea consumatorilor noºtri ºi ne putem dezvolta sustenabil.
Reporter: În ultimii ani vedem cã se
pune din ce în ce mai mult accent pe
aceastã eco-economie. Cum se vede
aceastã schimbare în cadrul Transavia?
Ioan Popa: Tot ce facem trebuie sã
fie eficient, iar acest lucru înseamnã
atât rentabilitate pentru afacere, cât ºi
grijã faþã de mediu ºi oameni. Pentru a
putea face profit, trebuie sã întãreºti
continuu încrederea consumatorilor

prin produse de ce mai înaltã calitate ºi
siguranþã ºi sã tinzi cãtre zero pierderi.
Adicã fiecare angajat sã conºtientizeze ºi sã acþioneze disciplinat pentru a
evita orice fel de risipã, pe întreg lanþul
de producþie. Totodatã, profitul trebuie sã fie sustenabil, adicã sã îl faci an
de an, beneficiind de toate oportunitãþile ºi previzionând riscurile economice, sociale, tehnlogice sau de mediu.
Preocuparea pe care o avem de ani
buni de zile pentru a diminua cât de
mult posibil impactul asupra mediului
ºi pentru a contribui la calitatea vieþii
consumatorilor ºi a comunitãþilor este
doveditã de faptul cã suntem singura
companie din sector care a publicat
Rapoarte de Sustenabilitate, în acord
cu standardele GRI. Am ridicat ºtacheta sustenabilitãþii pentru sectorul
alimentar, fiind singura companie
româneascã care ºi-a asumat standardele necesare pentru a fi co-semnatarã
a Codului de Conduitã al UE cu privire
la Practicile Responsabile Comerciale
ºi de Marketing în Sectorul Alimentar.
De asemenea, ne mândrim cu faptul
cã, încã din 2018, Transavia a implementat standardul Global G.A.P. de
bune practici ºi sustenabilitate în agriculturã, realizând în acest mod o premierã în industria cãrnii din România.
ªi restul de certificãri - ISO 22000,
FSSC 22000, BRC Food v7, Halal - pe
care le avem contribuie la încrederea pe
care partenerii noºtri ne-o aratã. Toate
aceste acþiuni concrete reafirmã eforturile ºi acþiunile pe care le întreprindem
pentru a creºte în mod sãnãtos ºi sustenabil afacerea, având o puternicã orientare cãtre producþia durabilã, cãtre grija
faþã de mediu, de responsabilitatea socialã ºi faþã de angajaþi.
Reporter: Cum abordeazã Transavia, cel mai mare actor de pe piaþa de
producþie de carne de pui din România, sustenabilitatea?
Ioan Popa: Atunci când sunt întrebat „câþi oameni din companie lucreazã în sustenabilitate?”, rãspund fãrã
nicio ezitare: toþi! Preocuparea mea
majorã, ca manager, dar ºi a tuturor celor peste 2.300 de angajaþi, este sã fim
eficienþi. De aceea, facem toate lucrurile exact aºa cum trebuie. Suntem o
companie integratã vertical, de la bob
la furculiþã, care acþioneazã durabil în
toate punctele lanþului de valoare. Prin
Divizia Vegetalã, cultivãm 10.000 de
hectare, din care ne asigurãm cea mai
mare parte din cerealele necesare hranei pãsãrilor, un lucru extrem de im-

portant, mai ales acum când preþurile
la cereale au explodat. Suntem singurul producãtor din România care îºi
produce, îºi creºte ºi îºi proceseazã absolut toþi puii în propriile ferme ºi unitãþi de producþie, garantând astfel consumatorilor calitatea constantã ºi siguranþa maximã a produselor noastre.
Avem ferme de pui specializate: de reproducþie, de incubaþie ºi de creºtere.
Grija noastrã faþã de mediu, de la bob
la furculiþã, înseamnã ºi o gestionare
eficientã a deºeurilor provenite din industrializare, pe care le procesãm în
una din fabricile noastre, iar acest ciclu circular ne permite sã le transformãm în produse cu valoare adãugatã
precum fãinurile de carne, de pene sau
de sânge, care toate sunt valorificate,
fie pe piaþa internã, fie la export. Pe
lângã aceasta, folosim toatã cantitatea
de gunoi de grajd pe care o producem
în cele peste 500 de hale de creºtere a
puilor, la fertilizarea celor 10.000 de
hectare de teren pe care le exploatãm.
Iar aceasta înseamnã cã pentru fertilizare folosim aproximativ 70% gunoi
de grajd natural - un avantaj major atât
pentru structura solului, cât ºi pentru
mediu. Desigur, când este necesar,
aplicãm cu grijã tratamentele necesare
pentru combaterea dãunãtorilor sau a
bolilor, dar folosim produse care nu
afecteazã albinele. Anunþãm primãriile de care aparþin terenurile pentru a
informa apicultorii din zonã ºi avem
colaborãri directe cu apicultorii care
campeazã cu stupii în apropierea lanurilor noastre de floarea soarelui în perioada înfloritului, favorizând polenizarea încruciºatã, dar ºi producþia lor
de miere. Deci, ne-am gândit ºi am acþionat pentru a nu aduce prejudicii mediului înconjurãtor ºi pentru a crea un
flux circular din care sã valorificãm
absolut tot ceea ce producem.
Reporter: Transavia are în derulare
cel mai mare proiect de energie verde
din industria alimentarã. Care sunt coordonatele acestei investiþii masive fãcute de compania dumneavoastrã?
Ioan Popa: Transavia este o afacere de familie care a fost întotdeauna
preocupatã de controlarea costurilor
de producþie, de creºterea eficienþei ºi
de eliminarea oricãror pierderi. Proiectele noastre au mereu un grad mare
de rentabilitate ºi au în vedere reducerea impactului asupra mediului. De
exemplu, în ceea ce priveºte eficienþa
energeticã, avem preocupãri la toate
capitolele: absolut toate spaþiile noa-

stre de producþie sunt eficientizate
energetic, sunt bine construite, bine
izolate, cu sisteme centrale de ventilaþie ºi încãlzire, cu iluminat economic,
astfel încât sã avem consumuri energetice cât mai reduse.
Condiþiile actuale din mediul de
afaceri ne-au determinat sã acþionãm
investind masiv în energie verde.
Ne-am propus ca pânã la finalul anului
2023 sã încheiem acest capitol al implementãrii energiei verzi în companie
ºi sã ne producem între 80% ºi 100%
energia din sursele noastre, asigurându-ne un grad de eficienþã sporit.
În consecinþã, pânã la finele anului
2023 vom avea instalate aproximativ
30 de hectare de panouri fotovoltaice
care vor putea sã producã anual, alãturi
de co-generare, circa 45.000 MWh de
curent electric. Luând în calcul ºi o
marjã pentru o eventualã creºtere a
preþurilor la echipamente, am estimat
costul acestui proiect la aproximativ
35 de milioane de euro, investiþie pe
care o vom asigura din fonduri proprii.
Avem toate premisele sã ne atingem
aceastã þintã, dacã nu vor fi probleme
majore pe lanþurile de aprovizionare
cu panourile sau cu piesele necesare
acestui sistem.
Anul acesta vom investi circa 10-12
milioane de euro pentru a instala partea de panouri fotovoltaice planificatã
ºi o parte din co-generarea de înaltã
eficienþã energeticã, astfel încât sã
ajungem la aproximativ 18.000 MWh
producþie anualã de curent electric. În
acest moment, suntem în lucru la 12
dintre unitãþile noastre, urmând sã implementãm proiectul la toate punctele
de lucru, pânã la acoperirea completã a
acestora. Prin aceastã investiþie masivã în energie verde ne vom proteja de
fluctuaþiile majore ale preþurilor la
energie ºi ne vom controla ºi mai bine
costurile. Efectul economic pozitiv
asupra performanþelor companiei va fi
dublat ºi de o reducere semnificativã a
emisiilor de carbon. Cele 22.000 de
panouri fotovoltaice planificate pentru
instalare în acest an vor ajuta la elimi-

fotovoltaice pe acoperiºul clãdirilor.
Acolo unde structura acoperiºurilor nu
ne permite, vom amplasa panourile pe
terenurile din incinte, astfel încât sã
maximizãm poziþia faþã de soare ºi
randamentul producþiei de energie.
Reporter: Prin aceastã investiþie,
aþi devenit prosumator. Cum funcþioneazã mecanismul prin care acoperiþi
aproape în integralitate necesarul de
energie pe care compania îl are?
Ioan Popa: În mod normal, noi
avem consumul cel mai mare de energie electricã pe parcursul zilei, prin urmare, vom acþiona ca prosumeri. Modul nostru de lucru este de a produce în
timpul zilei energia necesarã funcþionãrii punctului de lucru, iar surplusul
va fi introdus în sistemul naþional de
distribuþie. Iar pentru necesarul pe
care îl avem pe perioada nopþii, vom
prelua înapoi din sistem, în urma unor
contracte pe care le vom încheia cu
furnizorii de energie electricã, astfel
încât ambele pãrþi sã fie mulþumite.
Reporter: Ce alte proiecte verzi
aveþi în derulare?
Ioan Popa: În aceastã etapã, am luat
în calcul ºi douã obiective mari de
co-generare de înaltã eficienþã energeticã, unde procesul de producþie are
flux continuu, de luni de la 5 dimineaþa
pânã sâmbãtã la 12 noaptea: respectiv
unul dintre abatoarele noastre, unde
avem ºi o fabricã de prelucrare a
deºeurilor animaliere, ºi fabrica de nutreþuri combinate, în care producem
furajele pentru pãsãri. În aceste douã
puncte de lucru se justificã proiectele
de co-generare pentru cã folosim abur
în procesul de producþie. În consecinþã, vom „împuºca doi iepuri dintr-o loviturã”: din gazul metan folosit în mod
normal, vrem sã producem ºi energie
electricã, iar prin schimbãtoarele de
cãldurã vrem sã ne producem ºi necesarul de abur utilizat în procesele de
producþie. Aceste sisteme performante de co-generare au avantajul cã produc continuu, ceea ce ne va ajuta,
având o capacitate instalatã de aceeaºi
dimensiune cu cea a panourilor foto-

narea anualã a peste 4 milioane de kilograme de CO2, echivalentul plantãrii a 187.000 de copaci. Altfel spus,
doar aceste prime panouri înseamnã
plantarea anualã a câte unei pãduri de
aproape 200 de hectare.
Reporter: Unde ºi cum veþi instala
cele 30 de hectare de panouri fotovoltaice pe care plãnuiþi sã le amplasaþi
pânã la finalul anului 2023?
Ioan Popa: În cadrul proiectului,
vom amplasa panouri fotovoltaice în
toate punctele de lucru, asigurând
energie pentru toate cele 542 de hale
de creºtere a pãsãrilor ºi pentru celelalte clãdiri destinate altor scopuri, precum zonele administrative sau cele de
industrializare. La fiecare obiectiv de
producþie din fiecare punct de lucru,
exploatãm avantajul major pentru a
produce energie verde cât mai eficient
ºi cu randament cât mai bun, fie cã e
vorba de panouri fotovoltaice, fie cã e
vorba de co-generare. De aceea, tratãm fiecare punct de lucru din perspectiva avantajelor pe care le au ºi a capacitãþii sistemului energetic naþional de
a prelua energia generatã de noi. Acolo unde poziþia halelor este favorabilã,
în raport cu soarele, iar structura permite, fãrã niciun fel de investiþie suplimentarã, vom amplasa aceste panouri

voltaice, sã producem de fapt mult mai
multã energie electricã. Spre exemplu,
instalând o capacitate de 1,6 MW de
co-generare, putem produce 12.000
MWh anual, în timp ce, cu capacitatea
instalatã în panourile fotovoltaice planificate pentru 2022 putem produce
13.000 MWh.
Reporter: Cum aratã planurile
Transavia pentru viitor?
Ioan Popa: Avem o ºansã de a modela ce vom face în urmãtorii ani,
ducând mai departe preocuparea noastrã pentru a avea o afacere prosperã ºi
solidã, într-un mod sustenabil, pentru
acum ºi pentru generaþiile viitoare. Ca
întotdeauna, planurile Transavia sunt
ambiþioase. Fãcând mereu lucrurile
„aºa cum trebuie”, vom continua
creºterea, dând curs cererii, atât din interiorul þãrii, cât ºi din alte pieþe. Ne
bazãm aceastã progonozã atât pe evoluþia pozitivã înregistratã în prima parte a anului, cât ºi pe fundaþia solidã,
conferitã de modelul nostru de afacere
integrat 100%, de la bob la furculiþã,
dublat acum de investiþia în cel mai
mare proiect de energie verde din industria alimentarã din România, care
ne va asigura 80%-100% din necesarul de energie de care avem nevoie.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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INTERVIU
PENTRU ATINGEREA UNUI NIVEL ZERO DE EMISII NETE PÂNÃ ÎN 2050

“Obiectivul Nestlé este
reducerea la jumãtate a
emisiilor de gaze cu efect
de serã pânã în 2030"
(Interviu cu Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager la Nestlé România)
l “Riscurile unei societãþi nesustenabile se vãd deja în schimbãrile climatice, în lipsa de alimente suficiente ºi de calitate în toate
zonele globului, în dificultãþile de aprovizionare ºi în creºterile de preþuri”
biectivul Nestlé este reducerea la jumãtate a emisiilor de
gaze cu efect de serã pânã în 2030, pentru a ajunge la
emisii nete zero pânã în 2050, ne-a declarat Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager la Nestlé România, în
cadrul unui interviu.
“Emisii nete zero înseamnã reducerea drasticã a emisiilor de gaze
cu efect de serã de-a lungul întregului lanþ alimentar,
«Farm-to-fork», împreunã cu implementarea de proiecte de stocare
a dioxidului de carbon în sol ºi prin plantãri de copaci. Pentru compensarea cantitãþii de gaze cu efect de serã pânã la emisii nete
zero, compania s-a angajat sã planteze în fiecare an cel puþin 20 de
milioane de copaci pânã în 2030", spune Irina Siminenco, menþionând cã 92% din ambalajele produselor Nestlé România pot fi reciclate. Potrivit doamnei Siminenco, la nivel global, Nestlé va investi 3,2 miliarde franci elveþieni (CHF) în urmãtorii cinci ani pentru accelerarea activitãþii pentru emisii nete zero, inclusiv 1,2 miliarde
franci elveþieni pentru accelerarea trecerii la agricultura regenerativã pe întregul lanþ de aprovizionare, de la fermã la consumator
(Farm-to-fork). Totodatã, aratã oficialul Nestlé România, Nestlé a
investit deja peste 320 de milioane de euro, în proiecte de susþinere
a producþiei sustenabile de cafea, a distribuit 235 milioane de arbori
de cafea în întreaga lume ºi a ajutat peste 900.000 de fermieri sã
cultive ºi sã producã mai multã cafea de calitate superioarã.

O

Reporter: Ce este sustenabilitatea în opinia dumneavoastrã, care
sunt conceptele de bazã în domeniul
sustenabilitãþii ºi indicatorii prioritari
pe care îi are compania dumneavoastrã în vedere?
Irina Siminenco: Sustenabilitatea, în opinia mea, reprezintã respectul faþã de mediu, faþã de comunitãþile din care facem parte ºi faþã de planetã în general. Sustenabilitatea din
punct de vedere business înseamnã
responsabilitatea cu care acþionãm,
impactul pe care îl avem ºi modul sãnãtos în care ne derulãm întreaga activitate. Obiectivul Nestlé este reducerea la jumãtate a emisiilor de GES
(gaze cu efect de serã – n.r.) pânã în
2030, pentru a ajunge la emisii nete
zero pânã în 2050. Emisii nete zero
înseamnã reducerea drasticã a emisiilor de GES de-a lungul întregului
lanþ alimentar, Farm-to-fork, împreunã cu implementarea de proiecte de
stocare a dioxidului de carbon în sol
ºi prin plantãri de copaci. Pentru
compensarea cantitãþii de gaze cu
efect de serã pânã la emisii nete zero,
compania s-a angajat sã planteze în
fiecare an cel puþin 20 de milioane de
copaci pânã în 2030.
Reporter: Nestlé este unul din
marile grupuri care activeazã în þara
noastrã. Cum vã raportaþi la sustenabilitate având în vedere amprenta de
carbon pe care o are societatea dumneavoastrã în România ºi cum încercaþi/reuºiþi sã o atenuaþi?
Irina Siminenco: În ultimii ani
am fãcut paºi pentru a diminua sem-

deºeuri ºi o scãdere de 72% în ceea
ce priveºte emisiile de dioxid de carbon, urmând sã lucrãm în continuare
îndeaproape cu partenerii locali pentru extinderea acestor practici.
Pe lângã eforturile pentru diminuarea acestor indicatori ºi pe lângã
campaniile globale pe care le adaptãm pentru piaþa localã ºi le transformãm în campanii de educare ºi de
awareness, avem ºi proiecte locale,
de pildã: Less Waste, More Love,
POPAS, Iubesc Apa ºi PACT.
În 2020, problemele legate de protejarea mediului au fost abordate în
relaþia cu consumatorii prin campania Less Waste More Love. Nestlé a
demarat activitãþi care au urmãrit
protejarea ºi utilizarea apei în mod
responsabil, colectarea selectivã ºi
reciclarea, precum ºi reducerea emisiilor de carbon. Totodatã, în cadrul
proiectului “POPAS” a fost lansat
primul studiu de biodiversitate pentru Parcul Naþional Cozia ºi 55.000
de puieþi de salcâm ºi de molid au
fost plantaþi pe o suprafaþã de 20 de
hectare în zone tampon din apropierea parcului. Aceºti copaci vor neutraliza 10.000 de tone de dioxid de
carbon pânã în 2050. În cadrul campaniei naþionale de promoþie “Un
viitor mai verde” vom planta ºi anul
acesta un puiet pentru fiecare
înscriere în campanie.
“Iubesc Apa” este un proiect educaþional lansat în 2020 ºi derulat în
ºcoli în parteneriat cu Fundaþia
PRAIS. La ediþia din 2021 au avut
acces la informaþii ºi activitãþi extra-

Nestlé a demarat activitãþi care au urmãrit
protejarea ºi utilizarea apei în mod
responsabil, colectarea selectivã ºi reciclarea,
precum ºi reducerea emisiilor de carbon".
nificativ amprenta de carbon, atât la
nivel global, cât ºi local. În acest moment, în România, 92% dintre ambalajele produselor noastre se pot recicla. Pentru anul 2022 nu avem un
target specific, dar ne dorim sã ne
menþinem ambiþia de a avea ambalaje 100% reciclabile sau reutilizabile
pânã în 2025. Indicatorii de sustenabilitate pentru România aratã o scãdere de 88% a consumului de apã
începând cu 2011, o scãdere de 85%
în ceea ce priveºte cantitatea de

curriculare 6.400 de elevi din clasele
pregãtitoare - a IV-a, prin intermediul a peste 250 de cadre didactice
din cele 17 ºcoli din Bucureºti,
Cluj-Napoca, Roman, Timiºoara ºi
din judeþele Prahova, Dâmboviþa ºi
Ilfov. Aceºtia au putut beneficia de
un material educaþional în format digital - un ghid cu recomandãri uºor
de aplicat în viaþa de zi cu zi privind
economisirea apei ºi protejarea acesteia împotriva poluãrii ºi importanþa
hidratãrii. Campania a inclus în pre-

mierã ºi un film scurt educaþional
adresat copiilor ºi familiei, dezvoltat
special pentru aceastã activitate.
Proiectul “Planeta Albastrã Conteazã pe Tine - PACT” este iniþiat de
Fundaþia PRAIS ºi se adreseazã elevilor din ciclul primar, familiilor
acestora, cadrelor didactice ºi tuturor celor care îºi doresc ca împreunã
cu noi sã contribuie la protecþia mediului, prin gesturi simple, în fiecare
zi. Prin intermediul acestui proiect,
elevii aflã despre colectarea selectivã a deºeurilor reciclabile acasã sau
la ºcoalã, beneficiile plantãrii unui
copac, arbust, sau a unei plante în
ghiveciul de acasã ºi îngrijirea lor,
despre modul în care putem economisi consumul de apã ºi de electricitate, despre importanþa pãstrãrii curate a locurilor din comunitatea în
care trãim, a spaþiilor verzi,
pãdurilor, râurilor, lacurilor, mãrii!
Totodatã, în luna martie 2018, divizia Nespresso a Nestlé Romania a
lansat programul de reciclare a capsulelor de cafea pe care le comercializeazã ºi a creat infrastructura de colectare ºi reciclare necesarã. La acel
moment, obiectivul a fost de a ajunge la o capacitate de colectare de
100% a capsulelor Nespresso în toate þãrile în care este prezentã. Membrii Clubului Nespresso pot aduce
capsulele de cafea folosite în oricare
dintre cele 5 magazine Nespresso
din Bucureºti sau în punctul de
vânzare din Cluj sau pot opta, pe
întreg teritoriul României, pentru
predarea acestora curierului atunci
când acesta le aduce o nouã comandã de cafea. Predarea capsulelor utilizate curierului nu presupune niciun
cost pentru consumator. Capsulele
utilizate sunt colectate astfel de Nespresso cu scopul de a fi ulterior reciclate. Reciclarea acestora se realizeazã cu ajutorul unei companii locale,
specializatã în reciclare ºi are ca finalitate transformarea zaþului de cafea în biogaz ºi a foliei de aluminiu
în materie primã. Din fiecare capsu-

lã de cafea reciclatã se pot realiza o
varietate de obiecte utilizate în rutina
zilnicã - de exemplu biciclete, instrumente de bucãtãrie, cutii de bãuturi, calculatoare, componente din
industria auto ºi chiar panourile laterale colorate ale espressoarelor Nespresso Pixie sau noi capsule de cafea. Resturile de cafea, odatã separate de capsula din aluminiu, pot fi
reutilizate în mai multe feluri.
Aceste resturi sunt bogate în
substanþe nutritive ºi pot fi
transformate în îngrãºãmânt,
fertilizatori sau sursã de energie, dar
sunt ºi un bun catalizator cu rol de
curãþare a filtrelor din sistemele de
Co-Incinerare.
Reporter: Aveþi o strategie de sustenabilitate pentru perioada imediat
urmãtoare, dar ºi pe termen lung?
Dacã da, ce include aceastã strategie,
care sunt obiectivele sale ºi mijloacele de atingere a acestor obiective?
Irina Siminenco: Desigur, avem
ceea ce noi numim Nestlé NET
ZERO Roadmap, lansatã în 2020,
sau cãlãtoria noastrã spre regenerare
pentru generaþiile viitoare. Pentru a
susþine aceastã strategie, aceastã cãlãtorie, vom investi 3,2 miliarde de
franci elveþieni (CHF) pânã în 2025,
iar obiectivele pe care vrem sã le
atingem sunt urmãtoarele: 100% din
ambalaje reciclabile sau reutilizabile
pânã în 2025, plantarea de 20 de milioane de copaci pe an ºi 200 millioane de copaci pânã în 2030, trecerea
la flota de autovehicule care au emisii scãzute de carbon, utilizarea de
cacao ºi cafea din surse sustenabile
100% pânã în 2025, folosirea a 50%
din ingrediente din agricultura regenerativã pânã în 2030, folosirea de
electricitate regenerabilã în toate
site-urile noastre pânã în 2025, diminuarea la o treime a folosirii plasticului virgin în ambalajele noastre
pânã în 2025.
Reporter: În ultimii ani vedem cã
se pune din ce în ce mai mult accent
pe aceastã direcþie de economie ver-

de, o accelerare la nivel legislativ
care vine dinspre Comisia Europeanã ºi care afecteazã industrii, produse ºi servicii ºi schimbã afacerile
(multe încep sã-ºi creeze departamente de sustenabilitate, de exemplu, sã facã raportare de sustenabilitate). Cum se vede aceastã schimbare în cadrul sectorului pe care-l reprezentaþi ºi în cadrul Nestlé România? Ce proiecte sau investiþii concrete aveþi în domeniul sustenabilitãþii/economiei circulare ºi care este
suma alocatã acestora?
Irina Siminenco: La nivel global,
Nestlé va investi 3,2 miliarde CHF
în urmãtorii cinci ani pentru a accelera activitatea pentru emisii nete
zero, inclusiv 1,2 miliarde CHF pentru a accelera trecerea la agricultura
regenerativã pe întregul lanþ de aprovizionare, de la fermã la consumator
(Farm-to-fork). Nestlé a investit peste 320 milioane de euro în proiecte
de susþinere a producþiei sustenabile
de cafea, a distribuit 235 milioane de
arbori de cafea în întreaga lume ºi a
ajutat peste 900.000 de fermieri sã
cultive ºi sã producã mai multã cafea
de calitate superioarã.
Nestlé se concentreazã pe durabilitate în dezvoltarea tuturor mãrcilor
sale. Acest lucru se reflectã în achiziþionarea durabilã de materii prime,
cu un accent puternic pe cafea, cacao, produse lactate ºi animale, sol ºi
pãduri. În plus, ne concentrãm pe
transformarea portofoliului de produse ºi a ambalajului produselor cãtre materiale 100% reciclabile, utili-

mente suficiente ºi de calitate în toate zonele globului, în dificultãþile de
aprovizionare ºi în creºterile de preþuri. Trebuie sã fim cu toþii conºtienþi
ºi responsabili ºi sã realizãm cã nu
trebuie sã fie un marº forþat, ci trebuie sã vinã schimbarea din respectul
faþã de planetã, faþã de noi ºi de generaþiile care vor urma dupã noi.
Deja am sãdit seminþele schimbãrii
prin campaniile de conºtientizare ºi
prin proiectele educaþionale pe care
le derulãm în ºcoli ºi vedem cã generaþiile care vin din urmã doresc sã
trãiascã în armonie cu natura ºi doresc sã protejeze resursele pe care le
avem la dispoziþie ºi suntem mândri
cã suntem una dintre companiile
care militeazã ºi acþioneazã pentru
aceastã schimbare.
Cele mai bune soluþii se gãsesc
lucrând împreunã, aducând împreunã
spaþiul public, precum ºi cel privat.
Dupã cum spuneam anterior, Nestlé
este angajat într-o cãlãtorie regenerativã spre zero impact net asupra mediului pânã în 2050 ºi în aceastã cãlãtorie are mai multe obiective ºi deruleazã mai multe activitãþi pentru a-ºi
atinge aceste obiective, atât individual, cât ºi împreunã cu parteneri publici ºi privaþi.
Reporter: Care consideraþi cã
sunt beneficiile raportãrii de sustenabilitate ºi vã rog sã ne spuneþi dacã
credeþi cã firmele mari ar trebui sã-ºi
calculeze ºi sã-ºi publice amprenta
anualã de carbon?
Irina Siminenco: Nestlé la nivel
de grup raporteazã indicii de suste-

În luna martie 2018, divizia Nespresso a Nestlé
Romania a lansat programul de reciclare a
capsulelor de cafea pe care le comercializeazã
ºi a creat infrastructura de colectare ºi
reciclare necesarã. La acel moment, obiectivul
a fost de a ajunge la o capacitate de colectare
de 100% a capsulelor Nespresso în toate þãrile
în care este prezentã".
zarea energiei regenerabile pentru
producþia de produse, o reþea logisticã mai curatã ºi mai eficientã ºi
trecerea cãtre un consum neutru de
carbon.
Nestlé a urmat mereu tendinþele ºi
a þinut cont de dorinþele consumatorilor, astfel cã a apãrut ideea unei
game de produse GARDEN
GOURMET® 100% de origine vegetalã. În ultimii câþiva ani, am vãzut
consumatorii apelând din ce în ce
mai mult la dieta flexitarianã (bazatã
în principal pe legume ºi fructe n.r.), care nu este bunã doar pentru
noi, ci ºi pentru planetã. Pe lângã boabele de soia, care nu sunt modificate genetic, produsele noastre conþin
o mare varietate de legume ºi cereale. Gustul grozav este un element
cheie ºi nu am fãcut compromis de la
acesta niciodatã.
Reporter: Care consideraþi cã
sunt riscurile unei societãþi nesustenabile, pe de o parte, iar pe de altã
parte riscurile acestui marº forþat cãtre o economie verde impus de Comisia Europeanã?
Irina Siminenco: Riscurile unei
societãþi nesustenabile se vãd deja în
schimbãrile climatice, în lipsa de ali-

nabilitate atinºi ºi este important sã
facem aceste raportãri anuale pentru
a vedea ce putem adapta în strategia
noastrã pe termen lung ºi cum putem
sã ne atingem mai repede obiectivele, dacã este posibil. Aceste raportãri
ajutã ºi sunt un model de bunã practicã ºi pentru alte companii ºi un
exemplu de urmat.
Reporter: Ce credeþi cã ar trebui
sã facã mai bine autoritãþile locale în
ceea ce priveºte colectarea deºeurilor ºi implementarea componentei
de oraºe sustenabile/smart city?
Irina Siminenco: Prin intermediul asociaþiilor din care facem parte, am venit mereu în întâmpinarea
autoritãþilor locale ºi ne-am pus la
dispoziþia dumnealor pentru a încerca sã gãsim cele mai bune soluþii, am
venit cu modele de bunã practicã din
experienþa noastrã internaþionalã ºi
suntem mereu deschiºi sã fim parteneri ºi sã gãsim cele mai bune soluþii
pentru realitatea din România.
Creºterea gradului de acoperire din
punct de vedere infrastructura
împreunã cu campaniile de educare
ºi conºtientizare sunt esenþiale în
acest sens.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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“Pânã în 2025 vrem sã
dezvoltãm anual cel puþin
nouã instalaþii de panouri
fotovoltaice în spaþii ce
aparþin Kaufland România”
(Interviu cu Valer Hancaº, director de Comunicare ºi Corporate Affairs, Kaufland România)
l “Sunt încrezãtor cã ne vom alinia treptat la directivele europene pe mediu ºi cã vom reuºi sã le asigurãm generaþiilor viitoare o
Românie mai curatã ºi mai sãnãtoasã” l “Pânã în 2030, obiectivul grupului nostru este sã devenim o companie neutrã din punct de
vedere climatic”
aufland România plãnuieºte ca, pânã în 2025, sã dezvolte anual minimum nouã instalaþii de panouri fotovoltaice
în spaþii ce aparþin companiei, a declarat Valer Hancaº,
directorul de Comunicare ºi Corporate Affairs din cadrul
societãþii, în cadrul unui interviu acordat ziarului BURSA.
Potrivit acestuia, strategia Kaufland România prevede reducerea,
pânã în 2030, a emisiilor rezultate din operaþiuni directe cu peste
80% faþã de nivelul înregistrat în anul 2019. Pânã în prezent, Kaufland
România a dotat cu panouri fotovoltaice trei magazine ºi unul din
cele douã centre logistice ale sale.
Potrivit domniei sale, pentru acest an, Kaufland România vizeazã
dotarea tuturor celor 18 magazine din Bucureºti cu staþii de încãrcare pentru maºinile electrice.
Acesta adaugã cã, în 2021, Kaufland a devenit primul retailer din
România cu un sistem naþional de colectare selectivã, iar recent a
lansat prima infrastructurã de colectare a produselor de îngrijire
personalã ºi a locuinþei la nivel naþional.
“Extinderea infrastructurilor de reciclare din magazine a fost o prioritate pentru noi în ultimii ani. Cu atât mai mult în contextul de faþã,
când Sistemul de Garanþie-Returnare (SGR) a devenit o realitate ºi
va schimba modul în care percepem ambalajele ºi consumul de resurse. (…) Am început cu automatele de reciclare din parcare, unde
clienþii pot depune ambalaje din PET, aluminiu ºi sticlã. Avem câte
unul în fiecare magazin din þarã, deci un grad de acoperire de
100%, în urma unei investiþii de circa 35 milioane de lei, într-un singur an. (…) Cei care vin la aceste aparate nu doar fac un lucru bun
pentru naturã ºi umanitate, ci primesc ºi reduceri, ca sã fie motivaþi
sã o facã mai des”, a spus reprezentantul Kaufland România, menþionând cã ºi-ar dori sã vadã cât mai multe companii care sã se implice activ în tranziþia cãtre o economie circularã.

K

Reporter: Kaufland România
este în topul celor mai mari retaileri din þara noastrã. Sunteþi, de
asemenea, membru în Ambasada
Sustenabilitãþii. Cum vã raportaþi
la sustenabilitate având în vedere amprenta de carbon pe care o
are societatea dumneavoastra ºi
cum încercaþi/reuºiþi sã o atenuaþi?
Valer Hancaº: Pentru noi, sustenabilitatea a depãºit de mult timp
conotaþia de reciclare sau practici
“fair trade”. La Kaufland, sustenabilitatea a devenit o filosofie integratã în toate acþiunile noastre,
pentru cã ea înseamnã, în primul
rând, a acþiona cu grijã, responsabilitate ºi recunoºtinþã faþã de cei
din jur. Strategia noastrã vizeazã
cinci piloni principali: producãtori
locali, angajaþi, clienþi, mediu ºi
comunitate.
Altfel spus, sustenabilitatea nu
se rezumã doar la produse etichetate drept bio, eco-friendly sau cruelty-free - ci cuprinde o serie concretã ºi largã de activitãþi ºi practici
conectate strâns între ele, care ajutã un business sã ofere produse ºi
servicii, fãrã a pune în pericol resursele generaþiilor viitoare.
Pe scurt, ca sã fii sustenabil, trebuie sã bifezi câteva etape foarte
clare: protejarea mediului, susþinerea comunitãþii ºi, desigur, dezvoltarea economicã. Un business economic sustenabil este unul care
produce un profit suficient pentru
a-ºi susþine activitatea, angajaþii,
mediul ºi comunitatea.
Zilnic, în cadrul companiei,
gândim în aceastã direcþie - cum sã
ajutãm România sã devinã o þarã
sustenabilã, cum sã ajutãm cetãþe-

nii sã înþeleagã importanþa reciclãrii, cum sã educãm în acest sens ºi
cum sã oferim soluþii concrete la
probleme reale. ªi fiecare decizie
ºi acþiune este trecutã prin filtrul
acesta, al impactului faþã de mediu.
De la felul în care protejãm parteneriatele de duratã cu producãtorii
locali ºi oamenii din echipã, la cel
în care avem grijã de resurse.
Sustenabilitatea capãtã o importanþã din ce în ce mai mare, dar noi
nu ne agãþãm pur ºi simplu de un
curent. Sustenabilitatea este în
ADN-ul nostru ºi am fost întotdeauna foarte proactivi în aceastã privinþã. Nu doar cã ne reducem amprenta de carbon, dar le oferim ºi
cumpãrãtorilor ºi partenerilor
noºtri toate mijloacele sã o reducã
pe a lor. La noi recicleazã, aflã cum
pot combate risipa alimentarã, au
acces la o sortimentaþie largã de
produse locale, alternative bio ºi
vegane, produse marcã proprie în
ambalaje din plastic reciclabil sau
reciclat sau îºi încarcã maºina electricã. Vrem sã îi ajutãm pe oameni
sã adopte un comportament corect
faþã de mediu. Este datoria noastrã
ca retailer.
Ne-am propus ca pânã în 2030
sã reducem emisiile rezultate din
operaþiuni directe, cu peste 80%
faþã de nivelul înregistrat în anul
2019. Pentru atingerea acestui
obiectiv, iniþiem ºi susþinem activ
proiecte de reducere a risipei alimentare, utilizãm energie regenerabilã,dezvoltãm logisticã ecologicã, investim în panouri fotovoltaice pentru mai multe magazine ºi
depozite ºi vom continua acest demers.

Pânã în 2030, obiectivul grupului nostru este
sã devenim o companie neutrã din punct de
vedere climatic. Nu mai putem vorbi despre o
afacere de succes fãrã sustenabilitate".

Pânã în 2030, obiectivul grupului nostru este sã devenim o companie neutrã din punct de vedere
climatic. Nu mai putem vorbi despre o afacere de succes fãrã sustenabilitate.
Reporter: Ce proiecte aveþi în
vedere pentru a face paºi cãtre producþia de energie verde?
Valer Hancaº: Kaufland a pariat de la început pe sustenabilitate
ºi a fost adesea cu un pas înaintea
mãsurilor legislative. Poate cã
acum ºase ani nu conta, de exemplu, sã ai o reþea de încãrcare pentru maºini electrice. Noi am pariat
pe asta, lucru care s-a dovedit corect. Drept dovadã, planul pentru
anul acesta este sã dotãm toate cele
18 magazine din Bucureºti cu
astfel de staþii de încãrcare.
Kaufland a fost primul retailer
care a investit într-un format de
magazin anti-plastic. ªi aici am
fost pionieri. Provocarea pandemiei a fost sã ne demonstrãm nouã
cã suntem la fel de buni ºi de implicaþi. Într-o perioadã cu tãieri de bugete, noi am continuat sã investim
în sustenabilitate. Drept dovadã, în
2021, am devenit primul retailer
din România cu un sistem naþional
de colectare selectivã iar recent am
lansat prima infrastructurã de colectare a produselor de îngrijire
personalã ºi a locuinþei la nivel naþional. Pentru cã noi reciclãm ºi
clienþii noºtri recicleazã. Acum, o
fac simplu ºi comod, în fiecare magazin Kaufland din þarã, având garanþia cã toate deºeurile sunt valorificate ºi reintroduse în circuit.
Avem în derulare ºi proiecte interne, prin care îi încurajãm pe colegii
ºi furnizorii noºtri sã recicleze.
Totodatã, militãm pentru un consum responsabil de resurse. Investim pentru reducerea cantitãþilor
de alimente irosite, pe tot fluxul de
la furnizor, în depozitele ºi magazinele noastre ºi pânã la client. Redu-

cem gradual cantitatea de plastic
din ambalajele mãrcilor proprii ºi
folosim energie regenerabilã în
proporþie de 98% în magazinele ºi
depozitele noastre.
În anul financiar 2021, Kaufland
a investit în România 203 milioane
euro, în termeni de CAPEX, mai
precis, pentru achiziþionarea sau
modernizarea activelor fixe, o proporþie importantã a fost alocatã
dezvoltãrii proiectelor de mediu.
Extinderea infrastructurilor de
reciclare din magazine a fost o
prioritate pentru noi în ultimii ani.
Cu atât mai mult în contextul de
faþã, când Sistemul de Garanþie-Returnare (SGR) a devenit o
realitate ºi va schimba modul în
care percepem ambalajele ºi consumul de resurse. Am început cu
automatele de reciclare din parcare, unde clienþii pot depune ambalaje din PET, aluminiu ºi sticlã.
Avem câte unul în fiecare magazin
din þarã, deci un grad de acoperire
de 100%, în urma unei investiþii de
circa 35 milioane de lei, într-un
singur an.
Anul acesta, cu o investiþie de
100.000 euro, am scalat la nivel naþional ºi Broscuþa, sistemul nostru
de colectare a plasticului de tip
PET, HDPE ºi LDPE, regãsit în
ambalajele produselor cosmetice ºi
de igienã. Proiectul reprezintã o
premierã la nivelul pieþei de retail
alimentar, astfel de ambalaje fiind
mai dificil de reciclat, din cauza
procesului minuþios de sortare,
dupã tipul de material, respectiv de
culoare.
Dorim sã fim o ancorã în mintea
consumatorilor atunci când vine
vorba de colectare. Cei care vin la
aceste aparate nu doar fac un lucru
bun pentru naturã ºi umanitate, ci
primesc ºi reduceri, ca sã fie motivaþi sã o facã mai des.
Tot în zona de protecþie a mediului, amintesc ºi demersurile care

vizeazã energia verde. Ne producem, momentan, într-o micã proporþie, energia necesarã. Este vorba de o investiþie de 1,5 milioane
de euro anunþatã anul trecut, pentru
dotarea primelor trei magazine ºi a
unuia dintre cele douã centre logistice cu peste 3.700 de panouri fotovoltaice. Acestea genereazã suficientã energie verde cât sã reducã
impactul asupra mediului, eliminând anual peste 1.000 de tone
de emisii de dioxid de carbon. Planul este ca, pânã în 2025, sã dezvoltãm anual minimum 9 instalaþii
de panouri fotovoltaice în alte spaþii ce aparþin Kaufland România.
Reporter: Consideraþi cã firmele vor fi nevoite sã accepte o reducere a profitului pentru a fi mai sustenabile?
Valer Hancaº: Sustenabilitatea
costã, implicã alocarea unui buget
dedicat ºi mai ales timp ºi energie,
dar este singura ºi cea mai eficientã
formã de a face business durabil. E
o investiþie în viitor. În acest punct,
este o necesitate ºi mi-aº dori sã
vãd cât mai multe companii care sã
se implice activ în tranziþia cãtre o
economie circularã.
Reporter: Având în vedere cã
raportarea de sustenabilitate devine o parte din ce în ce mai importantã a pachetului de raportare al
companiilor, nu pot sã nu vã întreb
dacã compania dumneavoastrã
întocmeºte un raport de sustenabilitate? Care consideraþi cã sunt beneficiile acestei raportãri?
Valer Hancaº: Am început raportarea rezultatelor nefinanciare
încã din 2016, înainte sã existe un
cadru legislativ în acest sens. Ana-

Fãrã dar ºi poate. Sondajele aratã
cã oamenii apreciazã brandurile
care se implicã în vieþile lor ºi sunt
alãturi de ei. Noi spunem cã e de
datoria companiilor sã se implice,
sã dea mai mult înapoi ºi îºi asume
cu adevãrat rolul pe care îl au în comunitate.
Reporter: Ce ar trebui sã facã
mai bine autoritãþile locale în ceea
ce priveºte colectarea deºeurilor ºi
implementarea componentei de
oraºe sustenabile/smart city?
Valer Hancaº: Potrivit unui studiu Kaufland România ºi IZI Data,
aproape 7 din 10 respondenþi declarã cã recicleazã cel puþin o datã
pe sãptãmânã. Eºantionul este reprezentativ pentru mediul urban,
însã cred cã suntem pe drumul cel
bun. Acelaºi studiu aratã cã circa 5
din 10 oameni ar recicla mai mult
dacã ar dispune de un punct de colectare în proximitatea locuinþei.
Cred cã aici ºi pe zona de informare
mai avem de lucrat, atât autoritãþile, cât ºi mediul privat. Aºa cum
spuneam, e nevoie de un efort colectiv, iar eu sunt încrezãtor cã îl
putem face în anii aceºtia ce vor
urma.
Reporter: Consideraþi cã, în
România, economia circularã primeºte destulã importanþã la nivelul
autoritãþilor publice locale ºi centrale?
Valer Hancaº: Apreciez cã tema
impactului asupra mediului a devenit tot mai prezentã pe agenda autoritãþilor, companiilor ºi genereazã
tot mai mult interes în rândul jurnaliºtilor. Acest lucru nu poate decât
sã mã bucure. Sunt încrezãtor cã ne
vom alinia treptat la directivele eu-

La Kaufland, sustenabilitatea a devenit o
filosofie integratã în toate acþiunile noastre,
pentru cã ea înseamnã, în primul rând, a acþiona
cu grijã, responsabilitate ºi recunoºtinþã faþã de
cei din jur. Strategia noastrã vizeazã cinci piloni
principali: producãtori locali, angajaþi, clienþi,
mediu ºi comunitate".
lizãm ºi mãsurãm constant impactul pe care îl avem asupra mediului
ºi comunicãm transparent rezultatele prin rapoartele de sustenabilitate anuale. Astfel, putem þine o
evidenþã a progreselor pe care le
înregistrãm ºi ne îndreptãm toate
eforturile cãtre identificarea de soluþii concrete ºi eficiente. An de an,
ne setãm obiective tot mai ambiþioase ºi dezvoltãm strategii susþinute
privind clima, pentru a avea un impact vizibil, mãsurabil ºi pe termen
lung în comunitate.
Consider cã publicarea amprentei de carbon în rândul companiilor
are capacitatea de a le motiva sã ia
mãsuri în aceastã privinþã, deci ar fi
beneficã.
Reporter: Consideraþi cã legislaþia fiscalã este una care îndeamnã companiile sã colecteze/recicleze ºi sã aducã în faþã produse ºi servicii sustenabile?
Valer Hancaº: În 2022, sustenabilitatea trebuie sã fie o prioritate.

ropene ºi vom reuºi sã le asigurãm
generaþiilor viitoare o Românie
mai curatã ºi mai sãnãtoasã.
Reporter: Dar în vieþile noastre
personale? Cum putem fi noi
înºine mai sustenabili?
Valer Hancaº: Tot timpul zicem, la Kaufland, cã implicarea
face diferenþa. Poate cã un singur
gest nu opreºte poluarea, dar ºapte
miliarde de gesturi ar schimba radical datele problemei.
Ce le recomandãm clienþilor
noºtri este sã consume responsabil.
Sã aleagã saculeþii reutilizabili în
locul pungilor de la raionul de legume-fructe, sã cumpere mai puþin
ºi mai des pentru a evita risipa, sã
consume produse locale ºi, bineînþeles, sã colecteze selectiv ºi corect. Tranziþia cãtre o economie
circularã se poate face doar
printr-o muncã de echipã, o colaborare strânsã între autoritãþi, consumatori ºi mediu de business.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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“Serviciile digitale
reprezintã noua
normalitate în industria
financiarã”
(Interviu cu Mircea Lupu, directorul general al Simplu Credit IFN)
l “România încã nu are o strategie unitarã pentru economia circularã, în prezent fiind bancabile doar anumite segmente economice,
susþinute de politici europene sau de stat care încurajeazã dezvoltarea l “Clientul modern îºi doreºte sã beneficieze de facilitãþi de
creditare într-un mod cât mai simplu ºi rapid ºi acesta adoptã cu uºurinþã noile soluþii digitale”
erviciile digitale reprezintã noua normalitate în industria
financiarã, spune Mircea Lupu, directorul general al Simplu Credit IFN, care a avut amabilitatea sã ne acorde un
interviu. “Clientul modern îºi doreºte sã beneficieze de
facilitãþi de creditare într-un mod cât mai simplu ºi rapid ºi
acesta adoptã cu uºurinþã noile soluþii digitale”, afirmã Lupu.
Acesta adaugã faptul cã principiile economiei circulare încep sã fie
din ce în ce mai integrate în modelele de business ale companiilor,
iar sistemul financiar va juca un rol esenþial în tranziþia cãtre aceastã nouã economie, prin susþinerea investiþiilor în proiecte. De asemenea, Lupu a mai arãtat cã România încã nu are o strategie unitarã pentru economia circularã, în prezent fiind bancabile doar anumite segmente economice susþinute de politici europene sau de stat
care încurajeazã dezvoltarea sustenabilã.
Potrivit acestuia, tendinþa ascendentã a dobânzilor influenþeazã cu
siguranþã comportamentul de consum ºi, mai ales, de platã a creditelor. Potrivit acestuia, putem observa o atenþie mai mare acordatã
de cãtre clienþi asupra costurilor ºi dobânzilor aferente creditelor noi
ºi, de asemenea, încercarea de optimizare a creditelor existente.

S

Reporter: Ce înseamnã digitalizarea creditelor de consum?
Mircea Lupu: Simplu Credit s-a
aliniat trendului digitalizãrii prin
integrarea soluþiilor de creditare online în canalele noastre de vânzare,
adiþional celor 11 agenþii fizice prezente în 5 oraºe ale þãrii. Noua aplicaþie este intuitivã, fãrã nici un fel
de intervenþie umanã, ºi oferã clienþilor posibilitatea accesãrii unei finanþãri în doar câteva minute, de
oriunde s-ar afla, prin completarea
online a cererii de creditare prezente
pe site-ul nostru.
Întregul flux digital al aplicaþiei
se bazeazã pe utilizarea unor tehnologii de ultimã generaþie, cum ar fi
recunoaºterea automatã a datelor
(OCR), identificarea biometricã,
semnatura electronicã, în procesul
de aprobare utilizându-se inclusiv
algoritmi avansaþi din zona “machine learning” ºi inteligenþã artificialã. Clienþii persoane fizice pot obþine sume de pânã la 5.000 de lei pentru nevoile personale, cu o perioada
derambursare între 6 - 48 luni.
Reporter: Care sunt avantajele inclusiv din perspectiva sustenabilitãþii - ºi riscurile acestei miºcãri
spre banking digital? Pentru Simplu
Credit de unde a venit aceastã deci-

zie de tranziþie spre digitalizarea
creãrii de credite?
Mircea Lupu: Din punct de vedere al sustenabilitãþii, bankingul
digital prezintã avantaje multiple.
În primul rând, se eliminã necesitatea deplasãrilor clienþilor la ghiºeul
instituþiilor, lucru care contribuie la
scãderea poluãrii generate de mijloacele de transport. În al doilea rând,
automatizarea anumitor operaþiuni
financiare se traduce prin simplificarea birocraþiei ºi reducerea timpului de procesare ºi rãspuns, ceea ce
permite soluþionarea rapidã a cererilor clienþilor.
Odatã cu migrarea cãtre mediul
digital, este în creºtere ºi riscul cibernetic, securitatea datelor fiind
astfel o prioritate pentru instituþiile
financiare. Pentru implementarea
fluxului de creditare online Simplu
Credit, am ales sã colaborãm cu
compania francezã Ariadnext, care
este unul dintre cei mai importanþi
furnizori de servicii de identificare
digitalã la nivel european.
Serviciile digitale reprezintã
noua normalitate în industria financiarã, aºadar, tranziþia noastrã cãtre
digitalizare reprezintã un pas firesc
prin care urmãrim sã ne adaptãm
trendurilor ºi sã întâmpinãm nevoi-

Odatã cu migrarea cãtre mediul digital, este
în creºtere ºi riscul cibernetic, securitatea
datelor fiind astfel o prioritate pentru
instituþiile financiare. Pentru implementarea
fluxului de creditare online Simplu Credit,
am ales sã colaborãm cu compania francezã
Ariadnext, care este unul dintre cei mai
importanþi furnizori de servicii de
identificare digitalã la nivel european".

le actuale ale consumatorilor. Clientul modern îºi doreºte sã beneficieze
de facilitãþi de creditare într-un mod
cât mai simplu ºi rapid ºi acesta
adoptã cu uºurinþã noile soluþii digitale. Pentru a ne menþine competitivi ºi a le câºtiga fidelitatea, este necesar sã le oferim o experienþã de
utilizare simplificatã, cu focus pe
timpii rapizi de rãspuns - în jur de 5
minute - ºi pe soluþionarea cererii 24
ore/7 zile, în vederea acoperirii nevoilor urgente oricând, oriunde.
Reporter: Care este þinta companiei în ceea ce priveºte crearea de
credite? Explicaþi-ne ºi situaþia actualã a cererii de credite de consum
având în vedere direcþia ascendentã
a dobânzilor ºi probabila continuare
a acestei tendinþe…
Mircea Lupu: De-a lungul celor
15 ani de activitate pe piaþa româneascã, ne-am concentrat în permanenþã pe dezvoltarea de noi produse
de creditare ºi pe optimizarea procesului de acordare a creditelor, cu
scopul de a îmbunãtãþi experienþa ºi
accesibilitatea atât pentru clienþii fizici, cât ºi pentru companii. Þinta
companiei pentru 2022 este sã atragem un volum de credite în proporþie de 65% retail (credite pentru persoane fizice) ºi 35% corporate (credite pentru companii).O parte din
volumul creditelor din retail va fi
asigurat de noul canal de distribuþie
online, pentru care ne-am setat ca
target un volum de 100 de cereri de
creditare pe zi.
Tendinþa ascendentã a dobânzilor
influenþeazã cu siguranþã comportamentul de consum ºi, mai ales, de
platã al creditelor, dar putem observa o atenþie mai mare acordatã de cãtre clienþi asupra costurilor ºi
dobânzilor aferente creditelor noi
ºi, de asemenea, încercarea de optimizare a creditelor existente. Astfel,
având în vedere faptul cã dobanzile
practicate de Simplu Credit sunt
fixe ºi nu apar surprize pe parcursul
derulãrii contractelor, dar ºi faptul
cã ne-am poziþionat, pentru anumite

categorii de clienþi, cu dobânzi în
segmentul mai ieftin din zona IFN,
cererea de credite a crescut în prima
parte a acestui an, vânzãrile de credite de nevoi personale înregistrate
de Simplu Credit fiind în creºtere cu
44% faþã de perioada similarã a anului trecut, valoarea acestora
ajungând la 1 milion de euro.
Clienþii sunt afectaþi în mod direct de presiunea creºterii dobânzilor, astfel cã mai mult de 40% din
vânzãrile realizate au fost refinanþãri de credite acordate persoanelor
care încheiaserã mai multe împrumuturi la alte instituþii financiare,
pe care nu reuºeau sã le achite la
timp. Prin refinanþarea acestor credite, i-am ajutat sã îºi micºoreze ratele lunare ºi sã beneficieze de o perioadã de rambursare de pânã la 5
ani, încadrându-se totodatã în regula gradului de îndatorare de maxim
40%, stabilitã de cãtre BNR.
Reporter: Cum se prezintã în
acest moment disciplina de platã a
clienþilor ºi cât de mare consideraþi
cã este riscul creºterii ratei creditelor neperformante având în vedere
situaþia inflaþiei ºi a dobânzilor mari
ºi în creºtere?
Mircea Lupu: Este foarte clar
cã vorbim despre o corelaþie strânsã între inflaþie ºi creºterea dobânzilor ºi deteriorarea comportamentului de platã al clienþilor la
nivel de industrie. În acest context,
riscul creºterii ratei creditelor neperformante este mult mai ridicat
comparativ cu perioadele de stabilitate economicã, având un impact direct negativ asupra indicatorilor din
zona de provizionare a companiilor
IFN.
Experienþa creditãrii prin canalul
traditional offline ne-a arãtat cã 1 din
10 clienþi care apeleazã la un credit
IFN încearcã eludarea contractului
prin neplata sumei datorate. În ceea
ce priveºte creditele online, având
în vedere modul de accesare simplificat coroborat cu profilul clienþilor
IFN, comportamentul de platã tinde

sã prezinte o înrãutãþire raportat la
fluxul face-to-face din punctele de
lucru.
Pentru a estima capacitatea potenþialilor clienþi de a susþine plata
ratelor, efectuãm o serie de verificãri riguroase în procesul de creditare,
printre care interogarea situaþiei financiare la ANAF ºi a istoricului de
creditare la Biroul de Credit. Astfel,
în fluxul offline acceptãm mai puþin
de 10% dintre aplicanþi, iar în online, de la lansare pânã în momentul
de faþã, putem spune cã procentul de
aprobare este sub 1%.
Reporter: Ce este sustenabilitatea în sectorul bancar? Care sunt
conceptele de bazã în industria creãrii creditelor de consum din perspectiva sustenabilitãþii?
Mircea Lupu: În sectorul bancar, sustenabilitatea se defineºte
prin desfãºurarea unei activitãþi responsabile pentru a obþine rezultate
eficiente pe termen lung, în acelaºi
timp þinând cont de o serie de principii cheie de responsabilitate socialã
ºi de mediu în tot acest proces, cu
scopul a avea un impact pozitiv asupra viitorului societãþii.
Conceptele de bazã în industria
creãrii de credite de consum, din
perspectiva sustenabilitãþii, au în
vedere atât transparenþa în informarea clienþilor, cât ºi creditarea responsabilã, prin gestionarea riscurilor ºi identificarea soluþiilor potrivite pentru diminuarea acestora.
Reporter: Care sunt planurile de
extindere ale Simplu Credit pentru
perioada viitoare? Aveþi în vedere
proiecte sau investiþii în domeniul
sustenabilitãþii/economiei circulare
sau consideraþi cã o asemenea niºã

Prin urmare, planurile de business
pe termen mediu ºi lung au la bazã
câteva direcþii strategice care urmãresc creºterea nivelului de sustenabilitate al companiei ºi care se regãsesc la fiecare nivel decizional ºi
operaþional. Printre acestea menþionez digitalizarea produselor, îmbunãtãþirea continuã a ofertei de servicii ºi produse, creºterea eficienþei
interne prin automatizarea proceselor, precum ºi creºterea unui portofoliu sãnãtos ºi cu expunere
controlatã.
Modelul nostru de business se bazeazã pe principiile unei creditãri
responsabile ºi corecte a persoanelor care nu întrunesc condiþiile necesare pentru a accesa un credit bancar,
din diverse motive. Ne-am angajat sã
le oferim acestora un sprijin în momente dificile, când fie nu au istoric
de creditare, fie au avut istoric negativ, ºi au nevoie sã acceseze un credit
rapid pentru nevoi urgente.
Încurajãm respectarea termenelor de platã prin eliminarea comisionului de administrare lunar pentru
clienþii care plãtesc la scadenþa lunarã ºi facem toate eforturile sã ajutãm clienþii ce întâmpinã greutãþi ºi
nu mai pot plãti la zi prin soluþii de
restructurare, refinanþare ºi reeºalonare, astfel încât sã evitãm procesele de recuperare prin executare ºi,
indirect, acumularea de penalitãþi.
Reporter: Din perspectiva bancherului care finanþeazã în general
economia, consideraþi cã economia
circularã este bancabilã?
Mircea Lupu: Principiile economiei circulare încep sã fie din ce în
ce mai integrate în modelele de business ale companiilor, iar sistemul

Þinta companiei pentru 2022 este sã
atragem un volum de credite în proporþie de
65% retail (credite pentru persoane fizice) ºi
35% corporate (credite pentru companii)".

nu este atractivã?
Mircea Lupu: Pentru perioada
viitoare, Simplu Credit IFN îºi propune sã dezvolte în continuare modelul de afaceri ºi sã îºi majoreze
vânzãrile cu circa 37%, prin promovarea noului canal de vânzare - 24/7
Online Credit, prin consolidarea zonei de corporate, dar ºi prin extinderea acoperirii geografice a reþelei de
agenþii, prin deschiderea unei noi
locaþii în Constanþa, în perioada urmãtoare.
Considerãm cã o activitate responsabilã din punct de vedere social
ºi de mediu este un element cheie
pentru creºterea afacerii în viitor.

financiar va juca un rol esenþial în
tranziþia cãtre aceastã nouã economie, prin susþinerea investiþiilor în
proiecte care reflectã grija pentru
mediu ºi societate. Cu toate acestea,
România încã nu are o strategie unitarã pentru economia circularã, în
prezent fiind bancabile doar anumite segmente, susþinute de politici
europene sau de stat care încurajeazã dezvoltarea sustenabilã. Pentru a
transforma iniþiativele de economie
circularã în proiecte bancabile este
nevoie de reglementãri, corelate cu
educarea consumatorului ºi a mediului de business.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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“În cursul acestui an
vom definitiva un plan
de decarbonare”
(Interviu cu Rãzvan Bagherea, director Organizare ºi Resurse Umane, Aquila)
l “În prezent, infrastructura nu ne permite sã luãm în calcul maºinile electrice pentru distribuþie sau pentru agenþii de vânzãri”
quila îºi asumã derularea activitãþilor în modul
cel mai prietenos cu natura ºi are ca obiectiv
direct ºi asumat reducerea emisiilor de gaze
cu efect de serã prin reducerea amprentei de
carbon, a afirmat Rãzvan Bagherea, director
Organizare ºi Resurse Umane la Aquila Part Prod Com
(AQ), în cadrul unui interviu acordat ziarului BURSA.
“Un prim pas în acest demers l-a constituit calcularea
amprentei de carbon pentru anul 2021, urmând ca în
cursul acestui an sã ne definitivãm ºi un plan de decarbonare”, spune Bagherea, care adaugã faptul cã þinta
principalã a companiei este de a-ºi reduce cu 10% emisiile de gaze cu efect de serã în urmãtorii 5 ani.
Potrivit acestuia, Aquila are în vedere ºi implementare
mai multe mãsuri pentru realizarea acestei þinte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã. Totodatã, aratã
oficialul companiei, Aquila ºi-a propus sã internalizeze
ambiþiile stabilite la nivelul Uniunii Europene pe cele trei
paliere ale sustenabilitãþii - mediu, social ºi guvernanþã ºi sã le transforme în avantaje competiþionale.

A

Reporter: Care sunt, în opinia
dumneavoastrã, conceptele de bazã
în domeniul sustenabilitãþii ºi cum
consideraþi cã sunt acestea conectate?
Rãzvan Bagherea: Ca lider de
piaþã în zona în care activãm, noi, la
Aquila, am înþeles cã în stabilirea
strategiei de dezvoltare ºi pentru asigurarea unei afaceri reziliente, politica de sustenabilitate trebuie sã ocupe un loc cât mai important, cã nu
trebuie sã rãspundã doar cerinþelor
de raportare - legislative, ale instituþiilor financiare, organismelor profesionale, etc. -, ci sã fie unul asumat ºi
bine conturat la nivelul organizaþiei.
Astfel, strategia companiei, proiectele ºi activitãþile operaþionale
rãmân permanent relevante în contextul schimbãrilor rapide care au
loc la nivel global ºi naþional.
Suntem conºtienti cã, pentru companie, sustenabilitatea are o însemnãtate doar dacã împreunã cu stakeholderii conºtientizãm, folosim ºi ne
asumãm valorile ºi principiile acesteia. Aici intervine provocarea: aceea
de a reuºi sã integrãm principiile sustenabilitãþii, ale produselor ºi tehnologiilor inovatoare în lantul valoric
al afacerii Aquila, dar ºi sã comunicãm în mod eficient strategiile ºi
obiectivele de sustenabilitate pãrþilor interesate interne ºi externe.
Dezvoltarea durabilã a afacerii
este determinatã ºi de legãtura
strânsã ºi armonia celor 3 piloni ai
sustenabilitãþii, respectiv factorii de
mediu, oamenii ºi guvernanþa corporativã.
Reporter: Aquila activeazã pe
piaþa furnizorilor de servicii integrate de distribuþie ºi logisticã din
România, ceea ce înseamnã cã are ºi
o amprentã semnificativã de carbon.
Cum vã raportaþi la sustenabilitate,
având în vedere amprenta aceasta de
carbon pe care o are societatea dumneavoastrã ºi cum încercaþi/reuºiþi sã
o atenuaþi?
Rãzvan Bagherea: În concordanþã cu þintele de dezvoltare durabilã,
Aquila îºi asumã derularea activitãþilor în modul cel mai prietenos cu natura ºi are ca obiectiv direct ºi asumat
reducerea emisiilor de gaze cu efect

Totodatã, Rãzvan Bagherea a mai declarat cã Aquila îºi
propune includerea unor criterii ecologice în politicile de
achiziþii, implementarea unor mãsuri de reducere ºi reciclare a ambalajelor ºi deºeurilor produse din activitatea
companiei, precum ºi implementarea unor soluþii IT ºi de
digitalizare, pentru reducerea consumului de hârtie.
“Unul dintre proiectele noastre privind reducerea emisiilor generate este legat de segmentul de transport - reînnoirea flotei auto ºi aducerea ei în proporþie de 100% la
norma Euro6. Pentru realizarea acestei acþiuni avem în
plan înlocuiri de maºini aflate la finalul perioadei optime
de exploatare, pe motorinã, cu unele mai puþin poluante.
Vom achiziþiona ºi maºini hybrid, însã, în acest moment,
infrastructura nu ne permite sã luãm în calcul maºinile
electrice pentru distribuþie sau pentru agenþii de vânzãri,
care parcurg sute de kilometri între oraºe ºi nu au suficiente staþii de încãrcare. Pentru proiectele cu impact în
zona sustenabilitãþii, avem alocat un buget de peste 2
milioane de euro pentru anul 2022", a mai spus Rãzvan
Bagherea.

de serã prin reducerea amprentei de
carbon.
Un prim pas în acest demers l-a
constituit calcularea amprentei de
carbon pentru anul 2021, urmând ca
în cursul acestui an sã ne definitivãm
ºi un plan de decarbonare, pe care sã
îl comunicãm tuturor pãrþilor interesate ºi sã îl folosim ca un model de
creºtere sustenabilã.
În concordanþã cu specificul activitãþii Aquila, cea mai mare parte a
emisiilor de gaze cu efect de serã

Þinta noastrã
principalã este de a
reduce cu 10%
emisiile de gaze cu
efect de serã în
urmãtorii 5 ani".
provine din activitatea de distribuþie
ºi transport. Ca atare, investim în
permanenþã în proiecte care vizeazã
reînnoirea flotei.
Þinta noastrã principalã este de a
reduce cu 10% emisiile de gaze cu
efect de serã în urmãtorii 5 ani. În
acest sens, ne vom canaliza eforturile pe:
- construirea unor sisteme suport
pentru mãsurarea amprentei actuale
de carbon ºi calcularea ºi urmãrirea
acesteia în mod regulat;
- evaluarea programelor de reducere a emisiilor deja implementate,
pentru a determina eficienþa lor ºi
posibila replicare la scarã mai mare;
- monitorizarea datelor privind
emisiile de carbon în timp real, raportarea proactivã a amprentei de
carbon cãtre angajaþi, investitori ºi
agenþiile de rating;
- modelarea viitoarelor scenarii de
afaceri luând în calcul ºi amprenta de
carbon;
- monitorizarea datelor privind
emisiile de carbon în timp real;
- construirea ºi implementarea
unei strategii de reducere a emisiilor
de carbon fundamentatã pe baze
ºtiinþifice.

În concordanþã cu specificul activitãþii
Aquila, cea mai mare parte a emisiilor de
gaze cu efect de serã provine din activitatea
de distribuþie ºi transport. Ca atare, investim
în permanenþã în proiecte care vizeazã
reînnoirea flotei".

Reporter: Aquila ºi-a publicat recent o strategie de sustenabilitate
pentru perioada 2022-2026. Ce include aceastã strategie, care sunt
obiectivele sale ºi mijloacele de atingere a acestora?
Rãzvan Bagherea: Prin strategia
de sustenabilitate, Aquila ºi-a propus sã internalizeze ambiþiile stabilite la nivelul Uniunii Europene de pe
cele trei paliere ale sustenabilitãþii mediu, social ºi guvernanþã - ºi sã le
transforme în avantaje competiþionale.
Credem în dezvoltarea durabilã a
afacerii noastre ºi implementãm sisteme sustenabile în operaþiunile, cultura organizaþionalã ºi strategia noastrã. Împreunã cu partenerii noºtri,
clienþii ºi furnizorii, creãm ºi asigurãm locuri de muncã echitabile pentru angajaþi ºi luptãm pentru a face o
diferenþã în bine în comunitãþile
noastre. Astfel, pentru perioada
2022-2026, am ales sã ne concentrãm eforturile de sustenabilitate pe
3 direcþii si 11 obiective strategice:
mediu ºi schimbãri climatice (4
obiective), capital uman ºi comunitãþi (4 obiective), eticã ºi guvernanþã
(3 obiective), implementate prin 39
de actiuni. Obiectivele de dezvoltare
durabilã (ODD) ale Aquila sunt
structurate astfel încât sã se realizeze
o bunã conexiune între acestea ºi
ODD-urile relevante pentru activitãþile companiei.
Avem datoria, ca lider în industrie,
de a ne folosi poziþia ºi resursele pentru a fi un exemplu în ceea ce priveºte responsabilitatea socialã ºi de
mediu. Ca atare, prin strategia de sustenabilitate Aquila, 77% din acþiuni
vizeaza aceste douã domenii: 12 acþiuni pentru mediu ºi schimbãri climatice ºi 18 acþiuni pentru capital
uman ºi comunitãþi. Ne propunem sã
facem acest lucru cu profesionalism,
cu o echipã puternicã ºi cu dorinþa de
a ne reinventa constant pentru a ne
asigura cã modelul nostru de business vine în întâmpinarea aºteptãrilor, nevoilor ºi exigenþelor clienþilor
noºtri.
Reporter: Ce proiecte sau investiþii concrete aveþi în domeniul sustenabilitãþii/economiei circulare ºi
care este bugetul alocat pentru implementarea acestora?
Rãzvan Bagherea: Industria logisticii si de transport nu este cunoscutã pentru gradul sãu ridicat de sustenabilitate. Companiile se confruntã cu obstacole semnificative în
implementarea politicilor de mediu
în acest domeniu, din cauza mai multor factori: dependenþa de combustibilii fosili - întrucât soluþiile eficiente ºi viabile din punct de vedere economic sunt încã în stadiul de pilot,
lipsa infrastructurii - autoritãþile locale reglementeazã în mod continuu
limitele de emisie, dar dezvoltarea
sistemelor suport nu þine pasul cu
aceste reglementãri.
Aquila îºi propune sã adreseze
aceste probleme în urmãtoarea perioadã strategicã, prin:

- includerea unor criterii ecologice în politicile de achiziþii;
- implementarea unor mãsuri de
reducere ºi reciclare a ambalajelor ºi
deºeurilor produse din activitatea
companiei;
- implementarea unor soluþii IT ºi
de digitalizare, pentru reducerea
consumului de hârtie;
- menþinerea certificãrii SEVESO
pentru depozitele vizate de aceastã
legislaþie, precum ºi obþinerea gradualã a certificãrii ISO14001 pentru
centrele logistice;
- înlocuirea parþialã a ambalajelor
actuale cu variante mai bune din perspectiva opþiunilor de reciclare ºi a
mãsurilor de protecþie a mediului;
- analiza ºi implementarea opþiunii de a introduce programe pilot
pentru livrarea de produse utilizând
ambalaje returnabile, posibil confecþionate din materiale reciclate.
De asemenea, unul dintre proiectele noastre privind reducerea emisiilor generate este legat de segmentul de transport - reînnoirea flotei
auto ºi aducerea ei în proporþie de
100% la norma Euro6. Pentru realizarea acestei acþiuni avem în plan
înlocuiri de maºini aflate la finalul
perioadei optime de exploatare, pe
motorinã, cu unele mai puþin poluante. Vom achiziþiona ºi maºini hybrid,
însã, în acest moment, infrastructura
nu ne permite sã luãm în calcul
maºinile electrice pentru distribuþie
sau pentru agenþii de vânzãri, care
parcurg sute de kilometri între oraºe
ºi nu au suficiente staþii de încãrcare.
Pentru proiectele cu impact în zona
sustenabilitãþii, avem alocat un buget de peste 2 milioane de euro pentru anul 2022.
Reporter: Consideraþi cã legislaþia fiscalã este una care îndeamnã
companiile sã digitalizeze procesele,
sã colecteze/recicleze ºi sã aducã în
faþã produse ºi servicii sustenabile?
Rãzvan Bagherea: Noi suntem
conºtienþi cã avem responsabilitatea
directã de a ne minimiza impactul
asupra mediului ºi pornim deja în
cursa pentru sustenabilitate. Dacã,
pe acest traseu, suntem sprijiniþi de
mãsuri ce încurajeazã acest efort - fie
ele fiscale sau chiar de debirocratizare, impactul lor este binevenit. Cu
toate acestea, indiferent de cadrul legislativ, noi avansãm în demersurile
noastre de a proteja mediul.
Reporter: Care consideraþi cã
sunt beneficiile raportãrii indicatorilor legaþi de sustenabilitate? Credeþi
cã firmele mari, în special cele listate, ar trebui sã-ºi calculeze ºi sã-ºi
publice amprenta de carbon?
Rãzvan Bagherea: Domeniul de
reglementare, atât cel naþional, cât

ºi, mai ales, cel internaþional, evolueazã rapid în ceea ce priveºte sustenabilitatea. Guvernele ºi autoritãþile
de reglementare solicitã din ce în ce
mai mult companiilor sã raporteze
extern într-o manierã mai largã, în
care perspectivele mai multor pãrþi
interesate ºi capacitãþile companiilor
de creare de valoare pe termen lung
joacã un rol central. Acest lucru a
condus la o creºtere globalã a instituþiilor, standardelor ºi cerinþelor care
se concentreazã pe modul în care
companiile ar trebui sã raporteze despre problemele ESG.
Unul dintre cele mai importante
aspecte este transparenþa, care este
apreciatã în egalã mãsurã de toþi stakeholderii (toate pãrþile implicate n.r.). Încrederea câºtigatã ºi credibilitatea vin la pachet. Chiar dacã o

sunt esenþiale pentru managementul
durabil al afacerii, iar riscurile de
mediu, pe termen lung, sunt în centrul procesului decizional strategic.
Firmele mari, în special cele listate,
ar trebui sã calculeze ºi sã publice
amprenta anualã de carbon, dar pentru a deveni o afacere sustenabilã,
este necesarã adoptarea raportãrii integrate ºi, în special, concentrarea
asupra gândirii integrate.
Reporter: Ce credeþi cã ar trebui
sã facã mai bine autoritãþile locale în
ceea ce priveºte colectarea deºeurilor ºi implementarea componentei
de oraºe sustenabile/smart city?
Rãzvan Bagherea: Schimbarea
porneºte de la fiecare dintre noi - fie
cã vorbim ca persoane sau ca reprezentanþi ai unei companii. Politicile
guvernamentale ºi locale pot contri-

Pentru proiectele cu impact în zona sustenabilitãþii, avem alocat un buget de peste
2 milioane de euro pentru anul 2022".

companie face abia primii paºi în domeniul sustenabilitãþii, raportul demonstreazã interesul ºi implicarea ºi
este, în acelasi timp, o cheie de verificare pentru aceasta. În urma întocmirii raportului de sustenabilitate
vezi unde te afli, ce faci ºi mai ales ce
poþi îmbunãtãþi. Ai o imagine de ansamblu ºi realizezi unde trebuie alocate anumite investiþii, pentru a avea
cu adevãrat o afacere durabilã. De la
an la an, poþi urmãri progresul. Nu în
ultimul rând, oamenii sunt mai loiali
unui business care îºi aratã interesul
ºi se implicã în crearea unei afaceri
sustenabile.
Informaþiile privind performanþa

bui la aceastã schimbare în bine prin,
în primul rând, informarea clarã ºi
corectã despre impactului asupra
mediului al acþiunilor pe care toþi le
facem. Odatã înþeleasã nevoia de
schimbare, modurile de susþinere a
acesteia, din punctul de vedere al autoritãþilor, variazã ºi oferã o paletã
largã de opþiuni - de la facilitãþi pentru o colectare ºi neutralizare sau revalorificare eficientã a deºeurilor,
pânã la automatizarea unor fluxuri
din acest ciclu ºi informarea, în timp
real, a statusului - volum de colectare, dar ºi a rezultatelor - calitatea aerului, solului ºi a apei.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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“Ne-am propus sã reducem
emisiile medii ale flotei de
12.000 de autoturisme cu
25% pânã în 2025 ºi cu 51%
pânã în 2030"
(Interviu cu Magdalena Caramilea, director Sustenabilitate, Autonom Services)
l “Principala prioritate rãmâne tranziþia gradualã cãtre o flotã de maºini cu emisii reduse, corelatã cu puterea de absorbþie a pieþei ºi
dezvoltarea infrastructurii necesare” l “Am depãºit momentul, la nivel colectiv, în care se credea cã sustenabilitatea este un cost ºi o
reducere a profitului” l “În anul 2021, flota Autonom a crescut cu 12% faþã de anul anterior, dar am reuºit sã reducem intensitatea de
CO2 cu 2,8% faþã de anul de referinþã 2020"
utonom Services ºi-a propus reducerea emisiilor medii
ale flotei operaþionale cu 25% pânã în 2025 ºi cu 51%
pânã în 2030, în principal prin tranziþia cãtre o flotã auto
cu emisii scãzute ºi asigurarea infrastructurii necesare,
ne-a declarat Magdalena Caramilea, director de Sustenabilitate la Autonom Services, în cadrul unui interviu acordat ziarului
BURSA. “Principala prioritate rãmâne tranziþia gradualã cãtre o flotã de maºini cu emisii reduse, corelatã cu puterea de absorbþie a
pieþei ºi dezvoltarea infrastructurii necesare. Nu excludem posibilitatea unei flote exclusiv electrice în viitor”, spune Caramilea, care
adaugã cã, în anul 2021, flota Autonom a crescut cu 12% faþã de
anul anterior, dar compania a reuºit sã reducã intensitatea de CO2
cu 2,8% faþã de anul de referinþã 2020.

A

Reporter: Cum definiþi sustenabilitatea ºi cât de important vi se pare
cã este sã îndeplinim acest concept?
Magdalena Caramilea: Plecând
de la cea mai simplã definiþie, aceea
cã sustenabilitatea este capacitatea
de a exista, fãrã a consuma resursele
generaþiilor urmãtoare, înþelegem
imediat cã, în esenþã, acest concept
este prezent în viaþa de zi cu zi a fiecãruia dintre noi, atât în mediul de
business cât ºi în cel personal. Indiferent de planul de care vorbim, consider cã primul pas este conºtientizarea obiceiurilor ºi implicit a acþiunilor noastre ºi ulterior, este nevoie de
claritate în stabilirea obiectivelor ºi a
metodelor prin care sã ne asigurãm
cã facem progrese în direcþia doritã.
Este foarte important sã fim schimbarea pe care ne dorim sã o vedem ºi
în ceilalþi, prin exemplul personal.
Reporter: Autonom este unul din
cei mai importanþi actori de pe piaþa
de servicii de leasing operaþional ºi
rent-a-car, ceea ce înseamnã cã are ºi
o amprentã semnificativã de carbon.
Cum vã raportaþi la sustenabilitate,
în acest context?
Magdalena Caramilea: Dimensiunea prezentã a organizaþiei ne responsabilizeazã cu atât mai mult pentru a acþiona ºi demara proiecte de
sustenabilitate, menite sã reducã amprenta de carbon a companiei, atât
directã, dar mai ales indirectã.
Gestionând o flotã de peste 12.000
de autoturisme, impactul acesteia
asupra mediului devine semnificativ. Pentru calculul amprentei de carbon a companiei, am ales cel mai fo-

losit standard în acest moment, GHG
Protocol, iar rezultatele au oferit mai
multã claritate privind direcþia strategicã pentru urmãtorii ani. Deºi cea
mai mare parte a amprentei de carbon, mai exact 99%, sunt emisii indirecte pentru compania noastrã, am
înþeles cã aceasta este zona cu cel
mai mare impact ºi, luând în considerare potenþialul pe care îl putem crea,
ne-am asumat obiective aliniate cu
cele la nivel european. Astfel, ne-am
propus sã reducem emisiile medii ale
flotei operaþionale cu 25% pânã în
2025 ºi cu 51% pânã în 2030, în principal prin tranziþia cãtre o flotã de
auto cu emisii scãzute ºi asigurarea
infrastructurii necesare. În urma
evaluãrii de cãtre Sustainalytics, una
dintre cele mai prestigioase companii de rating ºi consultanþã în zona de
sustenabilitate, aceste obiective au
fost considerate ambiþioase, iar indicatorii foarte puternici.
Reporter: Consideraþi cã firmele
vor fi nevoite sã accepte o reducere a
profitului pentru a fi mai sustenabile
sau proiectele de sustenabilitate au
scopul de a îmbunãtãþi eficienþa unei
societãþi?
Magdalena Caramilea: Cred cã
am depãºit momentul, la nivel colectiv, în care se credea cã sustenabilitatea este un cost ºi o reducere a profitului. Se observã, din ce în ce mai
mult la nivel internaþional, o schimbare clarã de mindset, de la preocuparea pentru creºterea profitului cãtre creºterea impactului pozitiv asupra societãþii, a beneficiilor aduse tuturor pãrþilor interesate. Este deja

Ne-am propus sã reducem emisiile medii ale
flotei operaþionale cu 25% pânã în 2025 ºi
cu 51% pânã în 2030, în principal prin
tranziþia cãtre o flotã de auto cu emisii
scãzute ºi asigurarea infrastructurii
necesare".

confirmat impactul pozitiv pe care o
strategie clarã de sustenabilitate îl
are asupra performanþelor financiare
ale unei companii. Cei care au înþeles
cel mai bine acest concept ºi au fost
catalizatorul acestei schimbãri sunt
chiar investitorii. Accesul la finanþare a devenit evaluat ºi condiþionat de
criterii de impact în zona de mediu ºi
de social ºi a crescut semnificativ
apetitul pentru finanþãri sustenabile.
Rezumând, cred cã, alãturi de contribuþia pozitivã în mediu ºi în societate, sustenabilitatea va aduce oportunitãþi reale pentru companiile cu modele de afaceri transparente ºi responsabile, preocupate de impactul
pe care îl au asupra societãþii, dar va
determina ºi constrângeri pentru
atragerea de finanþãri competitive.
Reporter: Compania dumneavoastrã a publicat recent un raport de
sustenabilitate, comunicând progresul asumat prin strategia de sustenabilitate. Ce include aceastã strategie,
care sunt pilonii sãi centrali, obiectivele sale ºi mijloacele de atingere a
acestor obiective?
Magdalena Caramilea: Activând într-un sector sensibil, cel al
mobilitãþii, suntem conºtienþi de impactul generat prin serviciile principale oferite, ca urmare, vedem esenþialã dezvoltarea sustenabilã a afacerii, fãrã a afecta mediul înconjurãtor,
ºi creând un impact pozitiv pe termen lung în comunitate. În 2021 am
oficializat eforturile noastre în acest
sens ºi am construit Strategia de Sustenabilitate în jurul a trei piloni:
“mediul înconjurãtor”, “oamenii ºi
comunitatea” ºi “afacere ºi guvernanþã sustenabile”, fiecare având
obiective foarte clare, cu orizont
anul 2030.
Recent am publicat ºi primul nostru Raport de sustenabilitate, în care
am vorbit despre progresul înregistrat în ceea ce priveºte impactul com-

paniei în aspectele legate de mediu ºi
în societate. În anul 2021, flota a
crescut cu 12% faþã de anul anterior,
dar am reuºit sã reducem intensitatea
de CO2 cu 2,8% faþã de anul de referinþã 2020, atingând o medie de emisii aferente flotei operaþionale de
149,32 g/km, valori WLTP. De asemenea, deºi clienþii au parcurs în total 264 milioane de kilometri,
însemnând o creºtere cu 40% faþã de
anul anterior, emisiile de GES (gaze
cu efect de serã) au crescut doar cu
36%, confirmând reducerea intensitãþii emisiilor pe km.
Suntem o companie prezentã naþional ºi internaþional ºi de aceea
dezvoltãm politici responsabile atât
faþã de angajaþii noºtri, cât ºi faþã de
comunitãþile în care suntem prezenþi. Angajaþii noºtri au participat
la peste 4.700 cursuri, echivalentul a
peste 20.000 de ore de training,
ajungând la o medie anualã de 58 de
ore de training/angajat, au citit peste
2.800 cãrþi ºi au propus aproape 800
idei de inovaþie printr-un mecanism
intern.
Este parte din natura noastrã sã
fim implicaþi în comunitãþile din
care facem parte ºi sã ne implicãm, în
special, în proiecte educaþionale. Cu
acest scop, peste 300 de angajaþi au
dedicat anul trecut peste 500 ore pentru voluntariat. Am investit mai mult
de 3 milioane lei, reprezentând 14%
din profitul net în proiecte culturale,
educaþionale, sociale, de mediu ºi
sportive ºi am sponsorizat diverse
organizaþii, prin servicii de mobilitate în valoare de 343.000 lei, însumând peste 2.000 de zile de închiriere.
Reporter: În ultimii ani vedem cã
se pune din ce în ce mai mult accent
pe direcþia cãtre o economie verde, o
accelerare la nivel exclusiv care vine
dinspre Comisia Europeanã, cu impact asuprea unor industrii, produse
ºi servicii. Cum se vede aceastã

schimbare în cadrul grupului pe care
îl reprezentanþi? Ce proiecte sau investiþii concrete aveþi în domeniul
sustenabilitãþii/economiei circulare?
Magdalena Caramilea: Într-adevãr, am resimþit ºi noi aceastã schimbare ºi presiune din partea Comisiei
Europene, iar sectorul Transporturi
este unul dintre cele mai vizate de
noul pachet legislativ. Primul pas fãcut pentru a ne adapta ºi pentru a accelera trecerea la o companie mai sustenabilã a fost atragerea de fonduri
prin emiterea de Obligaþiuni Corelate cu Obiective de Sustenabilitate
(Sustainability Linked Bonds) în valoare de 48 milioane euro, ca parte
dintr-un program de obligaþiuni,
consacrat pe pieþele de capital mature: MTN (Medium Term Notes), în
valoare totalã de 250 milioane euro.
Principala prioritate rãmâne tranziþia gradualã cãtre o flotã de maºini
cu emisii reduse, corelatã cu puterea
de absorbþie a pieþei ºi dezvoltarea
infrastructurii necesare. Nu excludem posibilitatea unei flote exclusiv
electrice în viitor. Putem spune cã
asistãm la o explozie în piaþa auto
green ºi cã am trecut de pragul critic.
Creºterea îºi urmeazã drumul firesc,
dar nu este o schimbare viabilã peste
noapte. De asemenea, rãmânem
atenþi ºi deschiºi la oportunitãþi ºi alternative.
În ceea ce priveºte economia circularã, putem spune ca avem douã
proiecte principale: proiectul Zero
Paper, prin care ne propunem diminuarea cu 10% anual a consumului
de hârtie în activitãþile operaþionale
ºi colectarea selectivã în toate agenþiile Autonom, lucru devenit posibil
printr-un parteneriat naþional în curs
de implementare.
Reporter: Consideraþi cã legislaþia fiscalã este una care îndeamnã
companiile sã digitalizeze procesele,
sã colecteze/recicleze ºi sã aducã în
faþã produse ºi servicii sustenabile?
Mulþi antreprenori spun de exemplu
cã aºteaptã de la stat o deducere de
impozit, un factor motivator...
Magdalena Caramilea: Considerãm cã se fac progrese semnificative în direcþia digitalizãrii, dar aceastã schimbare nu este generatã neapãrat de legislaþia fiscalã, ci mai degrabã, de conºtientizarea necesitãþii
acestui demers. Este important sã
încurajãm un mod de acþiune proactiv, prin cãutarea în permanenþã de
oportunitãþi, ºi nu unul reactiv pe
baza factorilor motivatori propuºi de
autoritãþi. Ultimul, dar poate cel mai
important Obiectiv de Dezvoltare
Durabilã - SDG 17 - se referã la Parteneriate. Cu alte cuvinte, este impetuos necesar sã înþelegem cã este nevoie de un efort cumulat ºi coordonat
al mediului privat, autoritãþilor publice ºi societãþii pentru a accelera
tranziþia cãtre o economie sustenabilã, beneficã tuturor. Acest lucru începe sã se concretizeze ºi sunt din ce în
ce mai multe întâlniri ºi grupuri de
lucru mixte, din care facem ºi noi
parte.
Reporter: Care consideraþi cã
sunt beneficiile raportãrii de sustenabilitate?
Magdalena Caramilea: Raportarea de sustenabilitate face parte din
raportarea non-financiarã pe care

companiile mari sau listate o au deja
ca practicã în acest moment. Direcþia
în care ne îndreptãm, prin prisma
noii Directive de Raportare Corporativã de Sustenabilitate (CSRD), va
extinde plaja obligativitãþii cãtre
mult mai multe companii.
Desigur, o abordare proactivã invitã toate companiile sã facã acest
demers înainte de a deveni obligatoriu, ca model de “best practice”
(bune practici - n.r.), soluþie pe care
a adoptat-o ºi Autonom. Mai mult,
sunt din ce în ce mai multe resurse,
inclusiv financiare, care vin în sprijinul companiilor mici ºi mijlocii sã
includã principiile de sustenabilitate în strategia lor ºi sã îºi analizeze
activitatea din perspectiva impactului ºi a oportunitãþilor de dezvoltare.
Este foarte important pentru acestea
sã înþeleagã cã suntem cu toþii o verigã într-un lanþ mai mare de valoare, în calitate de furnizor sau client
ºi, mai devreme sau mai târziu, orice companie va fi evaluatã prin prisma acestor criterii de impact în zona
de mediu ºi social. Sustenabilitatea
reprezintã un avantaj competitiv.
Reporter: Ce credeþi cã ar trebui
sã facã mai bine autoritãþile locale în
ceea ce priveºte colectarea deºeurilor sau implementarea componentei
de oraºe sustenabile/smart city?
Magdalena Caramilea: Autoritãþile au un rol important în tranziþia
spre “smart cities” (oraºe inteligente
- n.r.) ºi este nevoie sã îºi asume în
mod real acest rol de facilitator, sã îºi
exercite mai mult influenþa ºi inclusiv sã creeze mecanisme ferme, clare, inclusiv cu componente coercitive, pentru implementarea cu succes
a proiectelor. Stabilitatea ºi predictibilitatea fiscalã ºi legislativã, fãrã
modificãri dictate de diverse influenþe politice este un alt factor cheie
de succes pe termen lung. De asemenea, mediul privat poate fi un partener decisiv. Sunt încã puþini specialiºti în domeniul public pe acest subiect ºi este nevoie de o colaborare
cu antreprenorii care îºi doresc sa se
implice ºi sã facã o schimbare în
bine. Am povestit mai devreme despre iniþiativa noastrã de a fi prima
companie naþionalã care a emis Obligaþiuni Corelate cu Obiective de Sustenabilitate pentru îndeplinirea
obiectivelor asumate. Recent, Chile
a fost prima þarã care a emis obligaþiuni similare. Cum ar fi ca România
sã fie prima þarã care deschide acest
drum în Europa?
Reporter: Ce putem face sã fim
noi înºine mai sustenabili, pentru a
contribui la o dezvoltare durabilã a
României?
Magdalena Caramilea: În primul rând ar trebui sã fim mai responsabili ºi sã devenim mai conºtienþi de
ceea ce ne înconjoarã ºi de impactul
pe care îl avem. Ar trebui sã ne întrebãm: Ce lãsãm generaþiilor viitoare
ºi cum putem contribui la o lume mai
bunã? Indiferent cã vorbim de familie, de companie, de comunitate, de
planetã, avem ºansa, fiecare dintre
noi, sã contribuim pentru a lãsa o
moºtenire mai bunã urmãtoarelor
generaþii. O facem? Cum ar arãta
România în 2030, cu toate obiectivele de sustenabilitate atinse?
Reporter: Vã mulþumesc! n
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odafone România este una dintre companiile cu
multiple iniþiative de sustenabilitate lansate în
ultimii ani. Alimentarea reþelei de telefonie cu
energie 100% verde, lansarea unor cartele SIM
ecologice, realizate din plastic reciclat ºi lansarea unei iniþiative de creare a unor „pãduri inteligente”care sã previnã
defriºãrile ilegale - acestea sunt doar câteva dintre proiectele Vodafone care vin în întâmpinarea nevoii de a contribui
la îmbunãtãþirea vieþii oamenilor. Compania publicã deja
de câþiva ani buni rapoarte ample de sustenabilitate, iar direcþiile strategice pe care se bazeazã iniþiativele de sustenabilitate ale Vodafone sunt „Comunitatea Digitalã”, „Planeta noastrã” ºi „Un viitor pentru fiecare”.

Vodafone încurajeazã clienþii sã
prelungeascã perioada de utilizare a
telefoanelor noi ºi sã predea sau sã
recicleze dispozitivele vechi
Experþii noteazã în general cã România are o problemã
nu numai cu reciclarea efectivã, ci mai ales cu lipsa unei
culturi a reciclãrii. Aici poate interveni însã mediul privat,
oferind poate beneficii (vouchere sau alt tip de credite pentru dispozitive noi) sau pur ºi simplu oferind posibilitatea
clienþilor sã predea spre reciclare anumite bunuri de folosinþã îndelungatã. Acest lucru se întâmplã de mai mult timp
în ceea ce priveºte combinele frigorifice, iar de ceva timp se

întâmplã ºi în cazul telefoanelor mobile.
Una dintre iniþiativele Vodafone încurajeazã astfel clienþii ori sã prelungeascã perioada de utilizare a telefoanelor
noi, ori sã predea sau sã recicleze dispozitivele vechi, având
astfel o contribuþie la susþinerea economiei circulare în industria de telefonie mobilã, ideea fiind reducerea la minimum a deºeurilor ºi a emisiilor de carbon.
Mai nou, Vodafone le oferã clienþilor sãi o listã extinsã de
servicii, incluzând asigurare, asistenþã ºi reparaþii pentru dispozitive, dar ºi un program de buyback de dispozitive vechi. Totodatã, Vodafone deruleazã la nivel european un program încurajare a clienþilor pentru predarea oricãrui dispozitiv mobil nefuncþional pe care compania îl va recicla în
mod responsabil sau reutiliza pentru cauze sociale.
Potrivit Vodafone, pãstrarea unui telefon pentru încã un
an poate reduce impactul de CO2 cu pânã la 29%. În general, pentru fabricarea unui smartphone nou este necesarã
extragerea a 164 de kg de materii prime, iar pentru fiecare
milion de smartphone-uri predate pentru recondiþionare ºi
revânzare se evitã emisia a peste 50.000 de tone de CO2.
De asemenea, Vodafone a realizat mai multe parteneriate
pentru reducerea deºeurilor de pe lanþul valoric specific industriei de telecomunicaþii. Unul dintre acestea a fost semnat în mai 2021, iar Vodafone împreunã cu patru dintre cei
mai importanþi operatori de reþea din Europa au lansat o
nouã schemã de etichetare de tip Eco Rating, care sã îi ajute
pe consumatori sã identifice ºi sã compare gradul de sustenabilitate a telefoanelor mobile ºi sã încurajeze furnizorii
acestora sã îºi reducã impactul asupra mediului. De notat cã
Vodafone, la nivel de grup, are ca þintã ca pânã în 2040 sã
reducã la net zero emisiile de carbon, cu 10 ani mai rapid
comparativ cu planificarea iniþialã.

Cartele SIM de dimensiuni reduse,
din plastic reciclat ºi economie de
energie de 1.200 de MWh prin
investiþii în rãcirea centrelor de date
O altã iniþiativã vizeazã înlocuirea cartelelor SIM cu cartele de dimensiuni reduse, care eliminã jumãtate din cantitatea de plastic utilizatã, precum ºi introducerea ecoSIM-urilor realizate din plastic reciclat. Potrivit Vodafone,
introducerea eco-SIM-urilor asigurã reducerea necesarului
de plastic nou pentru producþia de SIM-uri cu 320 de tone
anual (pe lângã reducerea de 340 de tone/an ca urmare a reducerii la jumãtate a cantitãþii de plastic), având potenþialul
de a diminua producþia de CO2 cu 1.280 de tone.

Pe lângã toate acestea, începând cu data de 1 aprilie
2020, în urma renegocierii contractelor cu furnizorii sãi de
electricitate, Vodafone România a ajuns sã aibã 100% din
energia electricã necesarã operaþiunilor sale din surse
regenerabile. Practic, întreaga reþea de telecomunicaþii a
Vodafone România este alimentatã integral cu energie
verde. În acelaºi timp, compania a început instalarea de panouri fotovoltaice pe anumite locaþii pentru a produce în regim propriu energie verde, o tendinþã care se extinde din ce
în ce mai mult în rândul companiilor din þara noastrã, autoritãþile estimând, de altfel, instalarea unei capacitãþi totale

prentã de carbon tot mai mare, este important sã venim cu
acþiuni concrete pentru a micºora impactul asupra mediului”.
De altfel, centrul de date al Vodafone România a obþinut
în iunie 2021 o certificare ISO 50001: 2018 care atestã eficienþa ºi performanþa sistemului de management al energiei
în centrele de date din Bucureºti, Cluj, Timiºoara, Braºov,
Constanþa, Bacãu ºi Craiova. Certificarea a fost emisã de
organismul de certificare Lloyd’s Register Quality Assurance în urma unui audit realizat pe parcursul lunii martie
2021.
„Certificarea ISO 50001: 2018 reprezintã încã un reper
important în eforturile noastre de a ajunge la o amprentã de
carbon «net zero» pânã în 2040 ºi reflectã munca îndelungatã, consecvenþa ºi determinarea echipei Vodafone pentru
a eficientiza cât mai mult consumul de energie electricã”, a
mai adãugat Cãtãlin Buliga.

Soluþii smart pentru reducerea
defriºãrilor ilegale ºi îmbunãtãþirea
eficienþei pentru clienþii mari
de 1.000 de MW pânã în 2026-2027 la nivel de prosumatori.
De asemenea, compania a fãcut demersuri sã-ºi reducã
consumul de energie în centrele de date, rezultatul fiind
economisirea a aproximativ 50 de MWh/lunã (1.200 de
MWh în cele 24 de luni de la investiþie), echivalentul consumului a peste 350 de gospodãrii în fiecare lunã. Aceastã reducere a consumului de electricitate a fost reuºitã prin instalarea, în 2020, a unor tehnologii avansate de rãcire, investiþii realizate prin programul multianual de investiþii destinat
creºterii eficienþei energetice a companiei.
Cãtãlin Buliga, Chief Network Officer (CNO) ºi oficialul Vodafone care rãspunde de proiectele de CSR (Corporate Social Responsibility) din zona de mediu, afirmã: „Grija
faþã de Planetã este un pilon principal al strategiei Vodafone
(pilonul «Planet» - n.r.). În acest sens, ne-am asumat o serie
de obiective ambiþioase ºi am reuºit deja, într-un interval relativ scurt, sã înregistrãm progrese majore. Utilizãm 100%
energie verde pentru operaþiunile Vodafone din România,
ne-am micºorat considerabil consumul de energie în principalele centre de date, am introdus SIM-uri electronice pentru a reduce consumul de plastic ºi multe altele. Într-o lume
în care tehnologia joacã un rol atât de important ºi volumul
comunicaþiilor digitale creºte în fiecare an, generând o am-

Nu în ultimul rând, Vodafone România a contribuit la
crearea primei pãduri inteligente din þara noastrã, proiect
pilot intitulat Vodafone Smart Forest, cu scopul de a preveni
defriºãrile ilegale. Pãdurea, situatã în judeþul Covasna, a
fost dotatã cu un sistem de monitorizare ºi semnalizare în
timp real a sunetelor specifice exploatãrilor forestiere.
La nivel de grup, Vodafone s-a angajat sã îºi sprijine
clienþii business sã îºi reducã propriile emisii de carbon cu
un total cumulat de 350 de milioane de tone la nivel global
pe parcursul a zece ani (între 2020 ºi 2030) - echivalent cu
emisiile de carbon totale anuale ale Italiei pentru anul 2019.
Serviciile Vodafone IoT sunt aºteptate sã genereze cea mai
mare parte din aceastã economie, ideea fiind îmbunãtãþirea
eficienþei logistice ºi a managementului flotei, contorizarea
inteligentã, sistemul de producþie ºi alte activitãþi.
De notat de asemenea cã Vodafone acordã o pondere de
20% criteriilor de mediu ºi celor sociale atunci când furnizorii depun oferte pentru noi proiecte alãturi de companie,
Vodafone verificând dacã aceºtia au politici de mediu care
sã abordeze reducerea amprentei de carbon, energia regenerabilã, reducerea folosirii plasticului, economia circularã
ºi ciclul de viaþã al produselor. Totodatã, compania s-a angajat sã reutilizeze, vândã sau sã recicleze 100% din echipamentele de reþea care devin redundante. n

