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Dragi cititori,  

Anul 2020 va rămâne în istoria 

noastră drept anul readaptării 

strategice. Am pus bazele unei 

schimbări fundamentale care vor 

transforma Grupul TeraPlast în 

cel mai mare procesator de 

polimeri din Europa de Est. 

Nu putem discuta de 2020 fără a 

ne aminti că întreaga lume a fost 

nevoită să gestioneze un context 

pandemic dificil, nemaîntâlnit. 

Noi ne-am concentrat pe 

business și am învățat să fim mai uniți, mai deschiși și, de ce nu, mai 

îndrăzneți. Avantajul pe care consider că l-a avut și îl are Grupul 

TeraPlast este experiența celor 125 de ani de tradiție pe care îi 

sărbătorim în 2021. Strategia noastră și-a arătat eficacitatea. Am 

demonstrat că am tras învățămintele corecte din crizele precedente și, 

împreună cu contextul favorabil al pieței și echipa puternică pe care o 

avem, am reușit să anunțăm rezultate record pentru Grupul TeraPlast.  

Am lucrat 1.022 de schimburi anul trecut, cu majoritatea utilajelor – 

echivalentul a 340 de zile de activitate de producție neîntreruptă – și 

totuși am ajuns în situația în care limitările de capacitate de producție 

ne-au obligat să refuzăm comenzi. În plus, am făcut 3 tranzacții 

importante: două vânzări și o achiziție, maximizând valoarea adăugată 

pentru acționarii noștri. Capitalizarea TeraPlast a crescut de 4 ori în 

ultimele 12 luni.  

Evoluția ne definește de 125 de ani. Această evoluție are în 

spate cele 3 valori ale noastre: Tradiție, Responsabilitate și 

Performanță. Respectăm tradiția pe care o avem și ducem 

cu noi mai departe capacitatea de adaptare. Ne dezvoltăm 

responsabil față de angajații, acționarii și partenerii noștri și, 

nu în ultimul rând, performăm în contextul pieței. Investim 

32 milioane de euro în 2021. Vom ajunge la finalul anului la 

20 de milioane de euro investiții în produse verzi: ambalaje 

biodegradabile, reciclare, generare de energie verde. 

 

 

Cultura paperless ne-a permis ca în decurs de 3 ani să ajungem de la 

aproape 80 mii de facturi listate, la puțin peste 2 mii, pentru că 

majoritatea se emit acum exclusiv electronic. În același timp, am 

devenit mai rapizi: utilizăm softuri pentru programarea producției și 

gestiunea eficientă a stocurilor, roboți UiPath (RPA) pentru 

departamentul de credit control, am implementat semnătura digitală și 

implementăm soluții digitale pentru procesele de securitate.  
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În 2020, am inaugurat crea mai mare centrală fotovoltaică de acoperiș din România, 

formată din 7.000 de panouri care ne vor asigura până la 11% din energia electrică 

necesară din surse regenerabile. Totodată suntem singurul producător din România care 

deține brevet pentru producția de țevi PVC pentru canalizări exterioare cu miez din PVC 

reciclat. 

Dezvoltarea responsabilă se vede în activitatea noastră prin acțiuni concrete. Investim 

într-un nou business de ambalaje biodegradabile și vom crește capacitatea de 

procesare a fabricii de reciclare de la 12.000 tone/an în prezent la 31.000 tone/an. Din 

estimările noastre, economiile de CO2 realizate prin activitatea de reciclare și sistemul 

de panouri fotovoltaice echivalează amprentei de carbon a 15.665 de persoane, cam 

19% din populația totală a orașului Bistrița. Prin această evoluție contribuim la 

dezvoltarea produselor românești, a economiei locale și la crearea unui mediu de 

business mai responsabil. 

Sustenabilitatea nu complică, ea completează dezvoltarea afacerilor. Raportul de față este un 

instrument care reunește cele mai importante inițiative și măsuri de dezvoltare sustenabilă 

întreprinse. Poate cel mai important din tot acest proces este faptul că include percepția celor 

cu care interacționăm în activitatea noastră, astfel că strategia noastră ține cont și de mediul 

extern.  

Alexandru Stânean 

CEO TeraPlast  
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Despre Raport 

 

Raportul de față este cel de-al doilea raport de sustenabilitate al Grupului TeraPlast. În cadrul său, ne propunem să expunem acțiunile întreprinse de 

către Grupul nostru în vederea dezvoltării responsabile pe toate planurile. 

Entitățile incluse în acest raport, precum și în situațiile financiare consolidate sunt TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling și TeraBio Pack, respectiv 

business-urile care își continuă activitatea în cadrul Grupului TeraPlast. Astfel, pentru comparabilitate, datele aferente anului 2019 au fost retratate. 

Evenimentele care au determinat schimbarea structurii Grupului sunt: 

• Vânzarea diviziei Steel, formată din companiile TeraSteel România, TeraSteel Serbia, Wetterbest. Acordul de vânzare a diviziei a fost încheiat cu 

Kingspan în iulie 2020, iar tranzacția s-a finalizat în februarie 2021. 

• Vânzarea liniei de business Profile de tâmplărie din cadrul companiei TeraPlast și a subsidiarei TeraPlast Hungaria KFT (activitate de distribuție). 

Acordul de vânzare a liniei de business a fost încheiat cu Dynamic Selling Group, iar tranzacția a fost finalizată în luna martie 2021. 

Perioada de raportare este ianuarie-decembrie 2020, iar raportul este întocmit urmând standardele GRI (Global Reporting Initiative) opțiunea core. De 

asemenea, acesta respectă și prevederile Ordinelor nr/ 1938/2016 și 2844/2016 emise de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la informațiile raportate. 

Pentru realizarea raportului s-a reaplicat metodologia utilizată pentru primul raport de sustenabilitate care a fost publicat în 20 noiembrie 2020 și care 

vizează activitatea din 2019. Astfel, temele relevante pentru materialul de față au fost re-evaluate prin consultarea părților interesate, proces în care am 

beneficiat de sprijinul Denkstatt România în elaborarea chestionarului, colectarea și prelucrarea datelor, elaborarea matricei de materialitate și 

consultanță pe marginea structurii informațiilor. 

Raportul de sustenabilitate TeraPlast se realizează anual, cel de față fiind publicat în data de 30 iunie 2021. Raportul de față nu a fost auditat. 

Pentru feedback, informații și întrebări pe marginea aspectelor tratate în acest raport: 

 

 

Persoana de contact Alexandra Șica 

Telefon +40 741 270 439 

E-mail alexandra.sica@teraplast.ro 

Website https://teraplast.ro 

https://teraplast.ro/
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Implicarea și consultarea părților interesate - analiza de materialitate 

Pentru realizarea raportului de față a fost reaplicată metodologia utilizată pentru raportul precendent. Totodată, informațiile au fost retratate pentru a 

reflecta structura actuală a Grupului TeraPlast pe care o considerăm relevantă pentru activitatea noastră din viitor. În aplicarea metodologiei, colectarea 

datelor interne și externe și întocmirea raportului am acordat atenție respectării principiilor de raportare impuse de standardele GRI. 

Pașii urmați pentru realizarea acestui raport au fost: 

1. Reanalizarea aspectelor potențial relevante și a listei părților interesate, precum și validarea acestora 

2. Realizarea chestionarului și distribuirea acestuia în rândul părților interesate 

3. Analiza rezultatelor și elaborarea matricei de materialitate, definirea zonei de relevanță care va fi inclusă în raport (chenar roșu) 

4. Întocmirea raportului 

În urma aplicării chestionarului au rezultat 126 de 

răspunsuri, majoritatea dintre acestea provenind 

de la Acționari/Investitori (35%), Angajați (46%) și 

Clienți (13%). Restul respondenților fac parte din 

categoriile Furnizori și Instituții. 

Matricea de materialitate rezultată cuprinde 

aspectele cu o influență mare și un impact mare, 

așa cum au fost ele evaluate de către cei 

chestionați. Pe lângă ghidajul pe care îl oferă 

pentru raportarea de față, matricea de 

materialitate este o resursă importantă de 

informație pentru identificarea zonelor de interes 

pentru stakeholderii noștri, pentru evaluarea și 

îmbunătățirea performanței noastre, respectiv 

pentru dezvoltarea strategiei de dezvoltare 

durabilă.  

Training profesional, 
promovare la locul de 

muncă

Sănătatea și securitate în 
muncă

Politica de 
recrutare și 

retenție, rotația 
de personal, …

Managementul 

resurselor și Protecția 
climei

Apă

Deșeuri 

Impactul asupra mediului

Etică și bune practici în 
afaceri

Guvernanța corporativă

Managementul riscului și 
conformarea

Dezvoltare produse și 

rețete

Sustenabilitatea produselor 
din portofoliu

Taxe/impozite

Impactul investițiilor în 
economia locală & 

națională 

Aliniere la standarde de 
raportare financiară, 

politici, audit

Implicare în proiecte locale 
+ Inițiative proprii în 

dezvoltarea comunității 
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Matricea Materialității
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 Tema materială 

1 Aprovizionare cu materii prime din surse responsabile și utilizarea de materii prime reciclate 

2 Management-ul resurselor și protecția climei 

3 Guvernanță corporativă 

4 Politica de recrutare și retenție 

5 Impactul investițiilor în economia locală și națională 

6 Management-ul riscului și conformarea 

7 Impactul asupra mediului 

8 Training profesional și promovare la locul de muncă 

9 Oportunități egale, drepturi și libertăți 

10 Etică și bune practici în afaceri 

11 Sustenabilitatea produselor din portofoliu 

12 Dezvoltarea de produse și rețete 

13 Deșeuri 

14 Sănătatea și siguranța la locul de muncă 

 

Față de raportul anterior, numărul de teme materiale din zona definită ca fiind cu influență și impact semnificative este de 14, spre deosebire de 15 în 

raportarea pentru 2019. Management-ul resurselor și protecția climei este echivalentul temei materiale Energie din raportul anterior. Matricea de 

materialitate rezultată în raportul pentru 2019 și lista temelor materiale poate fi consultată în raportul trecut, la paginile 14-15. 

 

 

 

 

  

https://www.teraplast.ro/sustenabilitate/raport-de-sustenabilitate/
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Despre Grupul TeraPlast 

 

Cu o tradiție de 125 de ani, TeraPlast SA este compania-mamă a Grupului TeraPlast, unul dintre cei mai importanți producători pentru piața materialelor 

de construcții și granule PVC.  

 

Structura Grupului TeraPlast 

TeraPlast SA are diferite cote de participare 

în companiile care fac parte din Grupul 

TeraPlast, astfel: 

✓ 99% în TeraPlast Recycling SA  

✓ 100% în TeraGlass Bistrița SRL  

✓ 100% în TeraBio Pack SRL  

✓ 70% în Somplast SA*.  

 

*deținerea în Somplast a fost achiziționată în decembrie 2020 și a primit avizul Consiliului Concurenței în 2021, drept urmare nu este inclusă în structura raportată în 

materialul de față pentru anul 2020. 
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Activitatea de producție a companiilor Grupului TeraPlast se desfășoară în 3 locații principale din România: Sărățel, Bistrița și Năsăud, în județul Bistrița 

Năsăud. Acestora li se adaugă cele 6 centre de distribuție din Sărățel (Bistrița-Năsăud), Chiajna (București), Săcele (Brașov), Piatra Neamț, Deva, Oradea. 

Sediul central al Grupului TeraPlast se află în sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, DN15A km 45+500 (Reghin-Bistrița), județul Bistrița-Năsăud, România. 

Suprafața totală locații de producție ale 

Grupului: 

• Total suprafață locații: 316.849mp 

• Construcții: 83.513 metri pătrați (hale de 

producție și depozitare) 

• Platforme betonate:  233.335mp 

Din care, în 2021, se construiesc 13.794 mp:  

• 4.410 mp pentru noua fabrică de PE 

• 4.440 mp pentru fabrica de folii 

biodegradabile 

• 4.944 mp de spații de depozitare 

 

 

 

ROMÂNIA 

Sedii centrale 

Centre de distribuție 

Bistrița / Năsăud / Sărățel 

Piatra Neamț 

Brașov 

Oradea 

Deva 

Chiajna 
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Aria optimă de distribuție 

Produsele Grupului TeraPlast ajung anual pe piețele din 

Europa. 

Cel mai mare exportator al Grupului este TeraGlass – peste 

60% din cifra de afaceri anuală merge la export în țări 

precum Germania, Austria, Ungaria, Elveția, Cehia sau 

Slovacia. 

 

Peste 90% din vânzările Grupului din 2020 au fost 

realizate în România. Obiectivul Grupului TeraPlast 

este creșterea ponderii exportului în cifra de afaceri la 

15%. 

 



Pagina | 11 
 

Grupul TeraPlast activează pe piața materialelor de construcții și, prin investiția în ambalaje din polietilenă, va intra și pe piața ambalajelor flexibile. 

Produsele Grupului TeraPlast se adresează pieței din România și piețelor din Europa. Produsele din portofoliul Grupului nu intră în conflict cu niciuna 

dintre reglementările internaționale sau locale pe piețele pe care sunt comercializate. 
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Ca urmare a vânzării diviziei Steel și a liniei de business profile de tâmplărie, structura Grupului TeraPlast raportată în materialul de față nu mai include 

societățile TeraSteel SA, TeraSteel D.o.o, Wetterbest SA, TeraPlast Hungaria KFT, iar structura TeraPlast SA nu mai include linia de business Profile de 

tâmplărie. Totodată, raportul de față include societatea TeraBio Pack pentru a reflecta structura actuală a Grupului TeraPlast. Compania TeraBio Pack a 

fost înființată în august 2020, iar activitatea de producție va începe din a doua jumătate a anului 2021. Atât situațiile financiare, cât și restul informațiilor 

despre activitatea Grupului, relevante pentru acest raport, au fost retratate. 

 

Rezultatele Grupului TeraPlast 

Grupul TeraPlast întocmește situații financiare în acord cu IFRS (International Financial Reporting Standards). Acestea sunt publicate trimestrial atât pe 

site-ul companiei, cât și pe site-ul Bursei de Valori București. 

                 

În 2020, Grupul TeraPlast, format din companiile TeraPlast, TeraGlass, 

TeraPlast Recycling și TeraBioPack1 a înregistrat o cifră de afaceri de 396,2 

milioane de lei, în creștere cu 16% comparativ cu anul 2019. În aceeași 

perioadă, EBITDA a ajuns la 54,5 milioane de lei, cu 60% mai mare decât în 

2019, și o marjă EBITDA de 13,7%.  

Cea mai bună performanță în 2020 a fost realizată de segmentul de 

Instalații și Reciclare, care a avut o creștere de 72% a EBITDA, ceea ce 

reprezintă 41 milioane de lei, și o marjă de profitabilitate de 14,7%. Cifra 

de afaceri a acestui segment a crescut cu 16,4% în aceeași perioadă până 

la 290,8 milioane de lei. Linia de business Instalații a fost limitată de 

capacitățile de producție în 2020, fiind nevoiți chiar să refuzăm comenzi.  

 
1 Cifra de afaceri pe 2020 a societății TeraBio Pack SRL a fost 0 (zero). 
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Linia de business Granule a înregistrat o creștere de 59% a EBITDA, 

aceasta ajungând la 12 milioane de lei în 2020. Pentru această linie de 

business sursa creșterilor viitoare sunt granulele ignifugate, fără 

halogeni. Pe această categorie de produse (granule HFFR), suntem 

singurii producători din România. 

Linia de business ferestre și uși este în continuare în atenția 

management-ului pentru îmbunătățirea performanțelor, după ce în 2020 

a înregistrat o creștere de 21% a cifrei de afaceri, dar profitabilitatea a 

fost sub așteptări. Prin măsurile luate, rata EBITDA va crește la 11%. 

 

 

Situațiile financiare consolidate pentru anul 2020, complete, pot fi consultate prin accesarea raportului disponibil pe site-ul companiei. 

 

Valoarea economică generată, distribuită 

și reținută la nivel consolidat este 

prezentată mai jos în conformitate cu 

informațiile disponibile în rapoartele 

financiare anuale auditate. Valorile pentru 

2019 au fost retratate pentru 

comparabilitate și fac referire la structura 

actuală a Grupului TeraPlast. 

 

 

 

Evoluția volumelor produse  2020 vs. 2019 

Țevi (PVC; PP; PE) ML >19,3 mil +19% 

Granule TO >17,4 mii +15% 

Reciclare PVC rigid TO >9 mii +19% 

Fitinguri & rotoformate BUC. >11 mil +37% 

Ferestre & Uși BUC. >125 mii +7% 

sume în mii lei Vânzări nete Capital propriu Datorii 

2019 342.816 276.148 417.231 

2020 396.180 334.198 397.598 

valori în mii lei 

Nr 

crt 
Indicator 2020 

2019 

(retratat) 

1 Valoare economică directă generată Venituri 396.180 342.816 

2 
Valoare economică directă distribuită 

Costuri de exploatare 292.031 269.426 

Salarii și beneficii angajați 49.866 40.432 

Plăți către furnizorii de capital 4.927 5.753 

Plăți către Guvern 51.171 38.589 

Investiții în comunitate 227 265 

Total valoare economică directă distribuită 398.222 354.465 

3 Valoare economică reținută -2.042 -11.649 

https://investitori.teraplast.ro/wp-content/uploads/2021/02/20042021-Teraplast-SA-FS-IFRS-Conso-RO-_Binded.pdf
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Buget 2021 

Pentru 2021, Grupul TeraPlast își propune o cifră de 

afaceri de 636,2 milioane de lei, cu 60% mai mult 

decât în 2020, și o EBITDA de 89,1 milioane de lei, cu 

63% mai mult decât în 2020. Marja EBITDA bugetată 

pentru 2021 este de 14%. 

Pentru realizarea acestui buget, Grupul TeraPlast ia 

în calcul creșterea organică a liniilor de business 

existente, contribuția proiectelor de investiții aflat în 

implementare, dar și fuziuni și achiziții. În plus, din 

2021, TeraBio Pack își va începe activitatea și 

Somplast va fi integrată în grup. 

De asemenea, Grupul TeraPlast țintește ca în 2023 să 

ajungă la o cifră de afaceri de peste 1 miliard de lei și 

la o EBITDA de 130 milioane de lei. 

Mai multe detalii despre bugetul Grupului TeraPlast 

din 2021, se regăsesc în prezentarea dedicată, supusă aprobării AGA în aprilie 2021. 

 

 

 

  

https://investitori.teraplast.ro/wp-content/uploads/2021/03/Buget-2021-Grupul-TeraPlast.pdf
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Management-ul TeraPlast 

 

Compania TeraPlast este societate pe acțiuni, listată la Bursa de Valori București din 2 iulie 2008.  

Organismele corporative ale TeraPlast sunt Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă. Compania este 

administrată de către Consiliul de Administrație. De asemenea, compania are un Comitet de Audit cu rol consultativ. Detalii despre structura comitetului 

de audit sunt disponibile în fișierul dedicat de pe site-ul companiei. Din 2021, în Grupul TeraPlast a fost numit și un Comitet de Remunerare. 

Gestionarea aspectelor privind dezvoltarea sustenabilă sunt delegate conducerii 

executive, cu supravegherea și consultarea Consiliului de Administrație. Astfel, 

conducerea executivă este responsabilă de întocmirea strategiei de dezvoltare 

sustenabilă, agrearea acesteia cu Consiliul de Administrație și implementarea 

strategiei prin delegarea zonelor de acțiune în acord cu specificul fiecăui topic. 

Dezvoltarea sustenabilă este o prioritate pentru întreaga organizație și toate 

structurile și angajații Grupului TeraPlast contribuie la îndeplinirea lor. Direcțiile de 

dezvoltare sustenabilă setate în cadrul TeraPlast SA se extind către subsidiarele sale 

pentru a asigura o dezvoltare responsabilă la nivelul întregului Grup TeraPlast. 

Companiile Grupului au implementat Sistemul Integrat de Management Calitate-

Mediu-Sănătate și Securitate Operațională. Mai multe detalii despre certificări se 

regăsesc pe pagina dedicată: https://www.teraplast.ro/documentatii/certificari/ . În 

plus, ne-am alăturat unui set de inițiative voluntare -- Vinyl Plus, UN Global Compact -

- care vizează dezvoltarea sustenabilă. Astfel, ne-am asumat ca activitatea noastră din 

România să includă măsuri care contribuie la obiectivele de dezvoltare sustenabilă. 

 

https://investitori.teraplast.ro/wp-content/uploads/2021/05/Comitetul-de-Audit-TeraPlast-SA.pdf
https://www.teraplast.ro/documentatii/certificari/
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Dincolo de toate acestea, ne concentrăm ca prin dezvoltarea noastră să creem valoare pentru angajați, parteneri, acționari și comunitate. Această 

valoare privește atât fluxurile de lucru, cât și normele după care se desfășoară relația dintre companie și părțile interesate enumerate anterior. Ne 

bazăm pe fluxuri continue de feedback deoarecem credem că doar așa ne putem îmbunătăți constant activitatea, produsele și performanțele.  

Managerii departamentelor sunt responsabili de monitorizarea, evaluarea și dezvoltarea proceselor din aria specifică de expertiză (ex. Achiziții, 

Planificarea producției, Logistică), și se asigură că informațiile relevante ajung constant către restul zonelor de activitate în vederea optimizării fluxurilor. 

Anual are loc analiza de management în cadrul căreia sunt evaluate performanțele proceselor interne, se identifică zonele vulnerabile și soluțiile și se 

stabilesc obiectivele pentru următorul an. 
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În cursul normal al activității, Grupul nostru este expus unei varietăți de riscuri financiare, printre care riscul valutar, de rata dobânzii, de lichiditate, și 

riscul de credit, de piață, geografic, dar și riscuri operaționale și juridice. Obiectivul Grupului este de a înțelege aceste riscuri și de a pune în aplicare 

politici care să reducă la minimum impactul economic al unui eveniment negativ asupra performanței Grupului. Ședințe pe această temă se organizează 

în mod regulat pentru a examina rezultatul evaluării riscurilor, pentru a aproba strategiile recomandate de gestionare a riscurilor și pentru a monitoriza 

eficacitatea acestor politici.  

Obiectivele primare ale activității de gestiune a riscurilor financiare sunt de a stabili limitele de risc, și apoi a se asigura că expunerea la riscuri rămâne 

între aceste limite. Activitățile de gestiune a riscurilor operaționale și juridice sunt destinate să garanteze buna funcționare a politicilor și procedurilor 

interne pentru a minimiza riscurile operaționale și juridice. Mai multe detalii despre principalele politici contabile aplicate și management-ul riscurilor 

se regăsesc în notele la situațiile financiare consolidate pe anul 2020, disponibile pe site-ul TeraPlast.  

Management-ul riscului 

Anual, în cadrul analizei de management, are loc și 

analiza proceselor care se desfășoară în fiecare zonă de 

activitate a companiilor Grupului și impactul asociat 

acestora.  

Criteriile în funcție de care analizăm procesele pentru 

identificarea riscurilor sunt structurate în 3 zone majore: 

după impact, după amprenta temporală, după tipul de 

activitate. 

Procesul de analiză arată că în condiții de funcționare 

normală nu există riscuri semnificative legate de mediu 

care să nu fie deja adresate prin măsuri interne.  

În 2020, contextul pandemic a determinat înființarea 

unei Comisii de Analiză care, în perioada martie-mai se 

reunea săptămânal pentru evaluarea situației interne a 

Grupului și a perspectivelor existente în exteriorul 

Impact

Pe care le putem 
controla direct (procese 

proprii)

Pe care le putem 
controla indirect
(subcontractori, 

furnizori, servicii, 
vizitatori)

Pe care le putem 
influența (furnizori de 

produse)

Timp

Procese trecute (ex. 
istoric consum resurse, 

siguranță, poluare)

Procese prezente (în 
propria activitate și în 

colaborare cu terți)

Procese viitoare
(proiecte ce urmează a fi 

dezvoltate)

Activitate

Generate de activitatea 
recurentă

Generate de 
evenimente specifice, 

nerecurente

Generate de situațiile de 
urgență

Criteriile de analizare a proceselor pentru identificarea și gestionarea riscurilor 

https://investitori.teraplast.ro/wp-content/uploads/2021/03/20042021-Teraplast-SA-FS-IFRS-Conso-RO-_Binded.pdf
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Grupului. Această comisie a fost formată din top management-ul companiilor Grupului și, în funcție de măsurile necesare, aceștia delegau sarcinile 

departamentelor responsabile din cadrul companiei (ex. sănătate și securitate în muncă, resurse umane, producție etc.). Pentru a răspunde optim 

situației de criză și în special pentru a reduce cât mai mult impactul asupra continuității afacerilor Grupului TeraPlast, au fost întocmite 10 scenarii de 

reacție în funcție de evoluția externă. Aceste scenarii acopereau mai multe zone de activitate, astfel încât toate procesele companiilor să funcționeze 

optim, iar riscurile să fie minime, cum sunt spre exemplu: aprovizionarea cu materii prime, măsuri de protecție a sănătății angajaților, planificarea 

producției, livrare comenzi și încasări. 

Echipa de management & Guvernanță corporativă 

Structura acționariatului TeraPlast cuprinde un acționar majoritar, dl. Dorel Goia, 

cu o deținere de 46,83%, fondurile de pensii NN Pensii și Allianz, cu dețineri de 

12,17% respectiv 6,51%, în timp ce alți acționari dețin împreună 34,49% din 

capitalul social al companiei. Față de 2019, se remarcă ieșirea din acționariatul 

companiei a KJK Balkan Holding S.a.r.l. și majorarea participațiilor celor două 

fonduri de pensii menționate mai sus. Deținerea acționarului majoritar a rămas 

aceeași. 

În 2020, compania a operat o majorare de capital social prin încorporarea primei 

de emisiune și a altor rezerve. Astfel, capitalul social s-a majorat cu suma de 

40.539.546 lei prin emisiunea a 405.395.460 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 

0,10 lei/acțiune. În consecință, capitalul social al TeraPlast a ajuns la valoarea de 

174.320.047,8 lei, împărțit în 1.743.200.478 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 

lei fiecare.  

Consiliul de Administrație al TeraPlast este format din 5 membri numiți de 

Adunarea Generală a Acționarilor prin vot secret, iar Președintele nu are funcție 

executivă. Durata mandatelor este de 1 an, cu posibilitatea de a fi re-numiți. 

Conducerea executivă este numită de Consiliul de Administrație. În secțiunea 

dedicată Guvernanței Corporative de pe site-ul https://investitori.teraplast.ro/ 

sunt disponibile toate informațiile despre structurile noastre de guvernare.  

 

Dorel Goia

46,83%

NN Pensii

12,17%

Alți acționari

34,49%

Allianz SE

6,51%

Structura acționariatului TeraPlast
la 31.12.2020

https://investitori.teraplast.ro/
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Consiliul de Administrație       Conducerea executivă 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Componența Comitetului de Audit 
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Vlad Neacșu 

Dorel Goia

Președinte

Lucian Anghel
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Magda Palfi
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Vlad Neacșu
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Consiliul de Administrație se întrunește lunar și ori de câte ori situația o cere în cazuri 

excepționale. Componența structurilor de guvernare ale TeraPlast au rămas constante în 2020, 

28% dintre membri sunt femei. În privința componenței Consiliului de Administrație după 

criterii de vârstă, 3 membri fac parte din categoria de vârstă 30-50 ani, iar 2 membri din 

categoria de vârstă de peste 50 de ani. 

Prioritatea structurilor de guvernanță ale TeraPlast este asigurarea unui management eficient 

al afacerilor Grupului. În propunerile înaintate Adunării Generale a Acționarilor, în cazul 

membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive, se iau în considerare criterii 

privind experiența profesională relevantă pentru poziția pe care o ocupă și, unde este cazul, 

activitatea din mandatul precedent. Totodată sunt analizate aspecte legate de potențiale 

conflicte de interes, aspecte de etică și anti-corupție, conform prevederilor codului intern de 

etică și conduită. 

În activitatea noastră ne concentrăm pe îmbunătățirea constantă a materialelor și a proceselor 

prin care interacționăm cu părțile interesate, acordăm o atenție deosebită respectării 

drepturilor acționarilor și informării unitare și corecte a acestora. Pe lângă raportările periodice 

obligatorii, păstrăm o comunicare constantă pe canalele oficiale și în mass media pentru a 

asigura vizibilitatea informațiilor publice despre evoluția afacerilor noastre. Echipa de 

management și cea de relația cu investitorii interacționează permanent cu părțile interesate.  

Obiectivele echipei de relația cu investitorii sunt în continuare: 

• Creșterea accesibilității informațiilor pe site-ul companiei printr-o structură intuitivă și 

transparentă; 

• Publicarea în cel mai scurt timp al eventualelor informații adiționale rapoartelor 

financiare sau de informare; 

• Oferirea de alternative de informare pentru aflarea ultimelor noutăți despre companie; 
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• Identificarea facilă a datelor de contact pentru a intra în legătură cu persoana responsabilă de RI și/sau cu management-ul companiei; 

• Reacția promptă și eficientă la solicitările acționarilor și investitorilor în limita respectării principiului de informare unitară; 

• Transparență în comunicare și profesionalism în interacțiune. 

În 2020, TeraPlast a lansat o nouă versiune a platformei dedicată investitorilor - https://investitori.teraplast.ro/ . Pe lângă optimizări privind experiența 

de navigare și identificare a informațiilor, noul site oferă și posibilitatea de abonare la newsletter-ul dedicat investitorilor. 

După includerea în indicele de referință BET al Bursei de Valori București, în martie 2020, acțiunea TRP a fost inclusă și în indicii MicroCap și TotalCap ai 

FTSE Russell începând cu luna septembrie 2020. Astfel, TeraPlast este una dintre cele 4 companii românești care au fost incluse în indicii FTSE Russell în 

2020. 

Munca depusă în relația cu investitorii a fost recunoscută și extern. 

TeraPlast a primit una dintre distincțiile Best company in IR – retail 

choice (Cea mai bună companie în relația cu investitorii – votul 

investitorilor individuali) în cadrul Galei ARIR din 2020.  

Totodată, TeraPlast a obținut pentru al doilea an consecutiv nota 

maximă 10 pentru comunicarea cu investitorii conform criteriilor 

de evaluare Vektor.  

La începutul anului 2021, TeraPlast a primit un premiu pentru Cel 

mai mare randament pentru investitori al unei companii din BET-

XT în 2020, în cadrul evenimentului Performerii Anului 2020 

organizat de Bursa de Valori București.  
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https://investitori.teraplast.ro/


Pagina | 22 
 

Produsele noastre 

 

Produsele din portofoliul Grupului TeraPlast adresează piețele de infrastructură de mediu, granule PVC, tâmplărie termoizolantă și reciclare PVC rigid. 

Începând cu 2021, prin investiția în fabrica de ambalaje biodegradabile și integrarea Somplast, Grupul va adresa și piața ambalajelor flexibile. 

În activitatea noastră comercială urmărim oferirea raportului optim între calitate și preț, fiind atenți la nevoile clienților noștri și oferind consultanță 

tehnică pe tot parcursul proiectului. Colegii noștri sunt bine ancorați în realitatea pieței și promovează o atitudine profesionistă, respectă normele de 

etică și anti-corupție și evită situațiile cu potențial risc de încălcare a prevederilor privind comportamentul neconcurențial. 

 

Canalele de distribuiție ale produselor Grupului TeraPlast sunt:  
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Sisteme complete pentru instalații 

Sistemele complete pentru instalații sunt realizate din PVC (policlorură 

de vinil), PP (polipropilenă) și PE (polietilenă) și fac parte din portofoliul 

TeraPlast SA. Acestea cuprind sisteme pentru: canalizări interioare, 

canalizări exterioare, transport și distribuție apă și gaze naturale, 

management-ul apelor pluviale, protecție cabluri. Acestora li se vor 

adăuga în 2021 și sistemele pentru apă caldă și rece în interiorul 

clădirilor, încălzire prin pardoseală și tubete pentru protecția cablurilor 

de fibră optică pentru comunicații. 

Produsele din portofoliul de Instalații se adresează în principal pieței de 

infrastructură, dar și pieței de construcții rezidențiale și nerezidențiale. 

TeraPlast este liderul pieței de canalizări exterioare din PVC și ocupă una 

dintre primele 3 poziții pe restul segmentelor de pe piața de instalații din 

România.  

Compania are un istoric îndelungat de inițiativă în piață: 

• Am fost primul producător de tubulatură agrementată din 

polietilenă din România  

• Am fost primul producător de țevi PVC multistrat pentru 

canalizări exterioare 

• Suntem singurul producător din România care deține brevet 

pentru producția de țevi PVC multistrat (cu miez reciclat) pentru 

canalizări exterioare 

Dezvoltarea gamei de produse integrează și obiective privind 

sustenabilitatea acestora. De aceea, am dezvoltat de-a lungul timpului 

soluții precum țevile din PVC multistrat sau țeava PE 100-RC rezistentă la 

propagarea fisurilor și cu o durată de viață de până la 100 de ani conform 

PAS 1075.  

 

Granule PVC 

Linia de business Granule PVC face parte din portofoliul TeraPlast SA și 

cuprinde granule plastifiate și granule rigide. Acestea au aplicații în 

procesele de extrudare și injecție din industria prelucrătoare. În urma 

unui proiect de investiții cofinanțat prin schema de ajutor de stat, 

compania noastră aduce o inovație pe piața granulelor din România: 

granule fără halogen, rezistente la foc (HFFR). Acestea sunt în curs de 

omologare cu clienții. 

TeraPlast este liderul pieței de Granule din PVC din România, cu o cotă 

de piață de peste 34%. 
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Ferestre și uși 

Linia de business ferestre și uși aparține de compania TeraGlass Bistrița 

SRL. Gama de produse include ferestre și uși din PVC și aluminiu, fațade 

și terase, uși de garaj. Peste 70% din producția anuală ajunge în 

străinătate în țări precum Germania, Ungaria, Slovacia sau Austria. Un 

canal important de distribuție a produselor TeraGlass este reprezentat 

de magazinele de bricolaj din străinătate. 

Reciclare PVC rigid 

Prin activitatea de reciclare, TeraPlast Recycling este cel mai mare 

reciclator de PVC rigid din România și în top 10 în Europa. Fabrica 

procesează deșeuri din PVC rigid post-industrial și post-consum. 

Produsul finit rezultat din activitatea de reciclare (PVC regranulat sau PVC 

micronizat) poate fi utilizat de către procesatorii de PVC în procesele de 

fabricare fără a modifica caracteristicile tehnice sau calitative ale 

produselor finite.

Dezvoltare continuă 

În 2020, Grupul TeraPlast a primit acordurile de finanțare pentru trei proiecte 

cofinanțate prin schema de ajutor de stat: 

• Extinderea capacității de producție pentru instalații 

Proiectul, în valoare de 7,9 milioane de euro, presupune creșterea 

capacității de producție prin achiziționarea de echipamente performante, 

cu grad ridicat de productivitate. De asemenea, vom introduce în 

portofoliu sisteme de apă caldă și rece în interiorul clădirilor, încălzirea 

prin pardoseală și tubetele pentru protecție fibră optică. Astfel, vom 

răspunde mai bine cererii din piață aflată pe un trend ascendent. 

 

• Extinderea capacității de producție pentru sisteme din PE 

Proiectul presupune construirea și echiparea unei noi fabrici pentru 

sisteme din polietilenă pentru apă, gaze naturale și irigații. Fabrica va fi 

construită în Parcul Industrial TeraPlast din Sărățel, iar valoarea totală a 

investiției este de 9,8 milioane de euro. Împreună cu proiectul de extindere 

a capacității de producție pentru țevi și fitinguri din PVC, capacitatea totală 

de producție a liniei de business Instalații va crește cu 50%. 
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• Înființarea unei unități de producție pentru ambalaje biodegradabile – TeraBio Pack SRL 

Investiția în fabrica de ambalaje biodegradabile se ridică la 12 milioane de euro și va beneficia de tehnologie modernă, superioară majorității 

echipamentelor deținute în prezent de producătorii europeni. Prin această investiție vom intra cu produse românești certificate OK Home 

Compost conform SR EN 1243 pe o piață cu un ritm accelerat de creștere, în care jumătate din consumul local (România) este acoperit de produse 

din import. 

 

Valoarea totală a ajutorului de stat de care va beneficia Grupul TeraPlast este de 14,6 milioane de euro. Această sumă reprezintă contribuțiile prin taxe 

și impozite la bugetul de stat pe care cele 3 proiecte le vor avea în decurs de 5 ani de la finalizarea investițiilor. Implementarea proiectelor a început în 

noiembrie 2020. 

Dezvoltarea sustenabilă a produselor Grupului TeraPlast se concretizează și prin investițiile în TeraPlast Recycling. În 2021, compania investește în 

dublarea capacității de procesare, urmând să ajungă la o capacitate de 31.000 tone anual. Ca urmare a acestei investiții, TeraPlast Recycling va fi cel mai 

mare producător de PVC reciclat micronizat din Europa și în top 5 reciclatori europeni de PVC rigid.  

Obiectivul nostru este să oferim pe piața românească și pe piața europeană produse românești la cele mai 

înalte standarde de calitate. Contribuim astfel la economia României și la dezvoltarea piețelor pe care activăm. 

Viziunea noastră este să devenim lideri, iar pentru perioada următoare, ne propunem să devenim liderul pieței 

de țevi din polietilenă și liderul pieței de ambalaje flexibile. În ceea ce privește linia de business ferestre și uși, 

ne propunem ca TeraGlass să se numere în top 10 producători de tâmplărie termoizolantă din România, într-o 

piață de peste 1.000 de jucători. 

În dezvoltarea produselor noastre ne bazăm pe colegii cu expertiză vastă în domeniul procesării polimerilor care au la dispoziție un laborator intern de 

încercări, acreditat RENAR. Aici se efectuează teste în domeniile fizico-mecanice, fizico-chimice și fizice, atât pentru propriile produse, cât și pentru terți. 

Laboratorul este acreditat de către organismul național de acreditare RENAR pentru un număr de 21 de încercări, conform anexei la certificatul de 

acreditare, disponibilă public pe site-ul nostru. În afara încercărilor acreditate, laboratorul nostru are competența tehnică și pentru încercările specifice 

materiilor prime utilizate în procesul de producție, precum și alte încercări. Dispunem de echipamente performante, majoritatea achiziționate în ultimii 

5 ani. Dotarea laboratorului cu echipamentele necesare încercării produselor finite a permis implementarea unui Control al Producției în Fabrică 

performant, fiecare lot de produs fiind validat prin inspecțiile efectuate în fabrică și încercările de laborator. 

https://www.teraplast.ro/wp-content/uploads/2021/05/Certificat-RENAR-_anexe-2019_ro_reacreditare.pdf
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Lanțul de aprovizionare 

Strategia de aprovizionare a Grupului TeraPlast urmărește asigurarea continuității business-ului într-un mod eficient, care să ne permită un flux optim 

de producție și livrare, în acord cu cererea din piață. 

Furnizorii noștri de materie primă sunt localizați în toată lumea, din Asia și până în Statele Unite, sunt producători mari, cu tradiție în producția de PVC, 

polietilenă, polipropilenă, plastifianți și alți aditivi utilizați în procesele noastre de fabricație. Strategia de aprovizionare a Grupului nostru se bazează pe 

diversificarea și securizarea surselor de materiale pe care le utilizăm. 

Prin natura materiilor prime de care Grupul TeraPlast are nevoie, procesul de 

achiziție depășește granițele României deoarece în prezent la nivel local (România) 

nu există furnizori care pot acoperi necesarul anual al grupului. Avem relații 

îndelungate cu furnizorii noștri și efectuăm anual analize de evaluare a eficienței 

strategiei noastre.  

Nu există modificări majore în structura furnizorilor de materii prime pentru 

perioada 2019-2020.  

Contextul de piață din 2020 ne-a determinat să ne îndreptăm cu prioritate către 

furnizorii din Europa, deoarece am beneficiat de surse mai competitive în 

condițiile în care consumul a scăzut în Europa, crescând astfel disponibilitatea. 

Peste 95% din PVC-ul virgin achiziționat în 2020 a provenit de la furnizori din 

Europa, față de 2019 când printre sursele de aprovizionare se afla și Egipt, spre 

exemplu. 

Categorie UM 2019 2020 
% materiale 

reciclate 2020 

Policlorură de vinil TO      28.622       30.368  31% 

Polietilenă TO        8.263       11.683  2% 

Alte materiale TO        9.613       10.450   
Aditivi și Plastifianți TO        4.981         5.760   
Polipropilenă TO        1.983         2.119  30% 

Total       53.465       60.383   

Categorie UM 2019 2020 

Alte materiale 

auxiliare BUC 
13.942.958 17.337.702 

  M2 168.809 145.864 
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În ceea ce privește plastifianții, 10% din cantitatea totală a fost aprovizionată din India, o schimbare față de 2019 

când achiziția de plastifianți era realizată prin intermediari din România. Pentru flexibilitate în termenele de livrare 

am diversificat sursele de aprovizionare pentru polietilenă rotoformare (material virgin).  

În selecția furnizorilor aplicăm un set de pași, indiferent de originea acestora, pentru a ne asigura că avem alături 

un furnizor stabil, care îndeplinește criteriile de livrare și calitate. Materiile prime sunt testate și aprobate de 

laboratorul propriu și de departamentul tehnic. După validarea în producție și efectuarea testelor necesare, 

furnizorul este avizat, iar colaborarea poate începe. 

Politica noastră de achiziții indică asigurarea de stocuri pentru materialele cu impact major în producție, iar 

nivelurile de stoc se stabilesc în funcție de lungimea lanțului de aprovizionare. De principiu, pentru principalii 

polimeri și aditivi utilizați, politica prevede asigurarea unui stoc care să acopere între 30 și 75 de zile de producție.  

De asemenea, activitatea de achiziții a Grupului TeraPlast respectă standardele de calitate (SR EN ISO 9001), mediu 

(SR EN ISO 14001) și sănătate și securitate în muncă (SR OHSAS 18001), precum și prevederile codului intern de 

conduită. Alte aspecte pe care le urmărim în activitatea noastră privesc calitatea produselor și serviciilor 

achiziționate, siguranța produsului, management-ul substanțelor chimice, protejarea mediului înconjurător și 

normele de etică profesională. 

În linie cu obiectivul nostru de a fi o companie sustenabilă, ne-am 

setat obiective interne pentru a integra cât mai multe materiale 

reciclate în produsele noastre, acolo unde standardele europene 

sau locale o permit. De asemenea, echipa noastră de achiziții a 

colaborat îndeaproape cu colegii responsabili de dezvoltarea 

rețetelor folosite în producție, pentru a elimina substanțele 

periculoase și a identifica materiale mai prietenoase cu mediul 

înconjurător.  

În ceea ce privește activitatea de reciclare PVC rigid, în 2020 70% din 

deșeurile achiziționate de TeraPlast Recycling reprezintă deșeuri post-

consum și 30% sunt din surse post-industriale. Am importat în 2020 

peste 6.300 de tone de deșeu din PVC din țări cum ar fi Olanda, Italia, 

Germania, Ungaria, cu precădere material post-consum. De pe piața 

internă am achiziționat în jur de 3.000 de tone, din care peste 85% 

reprezintă material post-industrial. 
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Grija față de mediu 

 

Misiunea noastră este oferirea de soluții eficiente pentru oameni și 

mediu. Asta presupune o atitudine responsabilă la toate nivelurile și în 

toate fluxurile. 

În viziunea noastră, impactul asupra mediului înconjurător nu trebuie să 

devină unul semnificativ și vizibil pentru a fi luat în considerare și 

gestionat. Credem că o atitudine preventivă este cea mai potrivită 

abordare privind grija față de mediu.  

O parte semnificativă a analizei anuale de management include aspecte 

care fac referire la potențialul impact pe care activitatea noastră îl are 

sau îl poate avea asupra mediului și planurile de acțiune necesare. Anual 

se monitorizează nivelul de conformare cu cerințele legale și de 

reglementare, în ceea ce privește protecția mediului, ca o cerință a 

sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate 

ocupațională, auditat atât intern, cât și de către organisme externe. 

Pentru anul 2020 se constată un nivel bun de conformare, în ultimii 3 ani 

acesta fiind de peste 95%. 

Pentru perioada de raportare nu au fost consemnate neconformități și nu au fost acordate amenzi/sancțiuni la controalele externe realizate de 

autoritățile de control în domeniu. Cheltuielile în TeraPlast privind protecția mediului în 2020 se situează la aproximativ 0,8 milioane lei, la care se adaugă 

și costuri cu investiții pentru protecția mediului de aproximativ 8,5 milioane de lei. 

Aspectele de mediu sunt gestionate conform standardului ISO 14001 care este implementat și certificat de către organisme de certificare recunoscute. 

Dezvoltăm și promovăm tehnologii și produse moderne "prietenoase pentru mediu". În acord cu strategiile internaționale de dezvoltare durabilă și 

economie circulară participăm activ la eliminarea deșeurilor din mase plastice prin reciclarea acestora. 

Consum energie 2018 2019 2020 

Gaze naturale (MC)        475.242         542.759  

       

713.310  

 / tonă produs finit 10,61 mc 10,22 mc 12,07 mc 

Apă (MC)          22.198           17.659  

         

24.702  

 / tonă produs finit 0,50 mc 0,33 mc 0,42 mc 

Energie electrică (MW)          20.077           23.125  

         

25.410  

 / tonă produs finit 0,45 MW 0,44 MW 0,43 MW 

Combustibil 

autoturisme (benzină și 

motorină, litri) 

130.452 136.036 103.189 

Număr mașini active 85 97 85 

Combustibil auto 

transport marfă (litri) 
384.819 343.077 439.291 

Număr mașini active 16 15 22 
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Am implementat planuri de management al energiei în conformitate cu standardul ISO 50001. Ne 

concentrăm pe optimizarea proceselor și implementarea de proiecte care contribuie la reducerea 

consumului propriu tehnologic de energie, a emisiilor de GES. 

După eticheta energetică, aproximativ 30% din totalul consumului de energie anual, între 2018 și 2020, a 

provenit din surse regenerabile. În același timp, creșterea cantității de energie consumată este determinată 

și de creșterea capacităților de producție. În 2020, în Parcul Industrial din Sărățel au fost puse în funcțiune 

echipamente noi pentru producția de sisteme pentru Instalații și a fost construită o nouă hală de producție 

și depozitare. Pentru producția de sisteme pentru instalații, asta a însemnat o creștere cu 11,2% a volumului 

produs, în timp ce consumul de energie electrică a crescut cu 9,9%. 

Monitorizăm, de asemenea, eficiența consumului de combustibil pentru flota de autoturisme și mașini 

pentru transport marfă, luând în considerare nevoia logistică existentă anual. În 2020, consumul de 

combustibil pentru autoturisme a fost redus pe fondul limitării mobilității angajaților, în timp ce consumul 

de combustibil a crescut pe fondul volumelor mari de producție și, deci, cantitățile crescute în livrări. 

În cadrul Grupului TeraPlast se monitorizează în prezent consumul de energie în megawatt (electricitate), 

metri cubi (apă și gaze naturale), și de combustibil în litri conform unităților de măsură aplicate la nivel 

național. 

În monitorizarea și analiza consumului de energie integrăm impactul pe care creșterea capacităților de 

producție, schimbările climatice și productivitatea îl au în gestionarea eficientă a consumului de resurse 

pentru a avea o imagine clară asupra impactului pe care îl avem.  

Creșterile în zona capacităților de producție înseamnă și creșterea cantității de deșeuri care trebuie 

gestionate responsabil. Tratăm cu atenție deșeurile generate și ne dorim reducerea cât mai mult a 

impactului acestora asupra mediului. Din activitatea desfășurată sunt generate deșeuri valorificabile prin 

reciclare directă - mase plastice și lemn sau prin predare la colectori și reciclatori, de tipul: metal, ambalaje 

hârtie, carton și plastic, ambalaje din lemn.  
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Deșeurile nevalorificabile - deșeu industrial, deșeu menajer, ambalaje 

metalice contaminate se predau la reciclatori autorizați.  

În Grupul TeraPlast, colectăm selectiv toate tipurile de deșeuri generate, 

care se reciclează sau se elimină, intern sau cu operatori autorizați. Toate 

firmele din grup au încheiate contracte cu prestatori autorizați pentru 

transportul, depozitarea, reciclarea și/sau eliminarea acestora. 

Cantitățile de deșeuri generate sunt monitorizate anual, în sensul 

minimizării acestora. Urmărim îndeplinirea obiectivelor de valorificare și 

reciclare a deșeurilor de ambalaje, impuse de legislația în vigoare. 

Îndeplinim anual țintele de valorificare a deșeurilor prevăzute de 

legislația românească în vigoare și ne propunem să contiuăm creșterea 

cantității de deșeuri valorificate. 

În ceea ce privește gestionarea optimă a consumului de apă, suntem 

atenți la comportamentul de consum, încercând ca activitatea noastră să 

prevină risipa de apă. Recircularea apei tehnologice s-a păstrat la niveluri 

de peste 80%. Apele uzate, menajere, sunt trecute prin stațiile de epurare, iar apa pluvială ajunge în speratoare de uleiuri și denisipatoare.  

 

Dezvoltare sustenabilă 

În 2020 a fost pus în funcțiune sistemul de generare a energiei regenerabile format din panouri fotovoltaice, care realizează o economie de energie de 

până la 11,45% din totalul necesar. În prezent, în Parcul Industrial din Sărățel sunt peste 7.000 de panouri fotovoltaice care însumează 12.000 mp. 

Proiectul a fost finalizat și inaugurat spre finalul lunii iunie 2020, așadar sistemul de panouri fotovoltaice a funcționat la capacitate din a doua jumătate 

a anului, din luna iulie. Acesta funcționează în parametrii proiectați asigură peste 5% din energia necesară pentru consumul actual al Parcului Industrial. 

Proiectul va fi extins și pe halele noi care vor fi construite în Parcul Industrial în cadrul planului de investiții, in acest fel reducând emisiile de CO2 cu încă 

660 de tone (pe lângă cele 600 tone/an din prezent). 

  



Pagina | 31 
 

 

 

 

O altă zonă pe care ne concentrăm este utilizarea responsabilă a resurselor și în acest sens susținem proiectele orientate spre reciclare. Procentul de 

materiale de intrare reciclate utilizate pentru fabricarea produselor noastre de 25%, iar produsele noastre sunt 100% reciclabile. 

Una dintre prioritățile anului 2021 este triplarea capacității de reciclare a TeraPlast Recycling, la 31.000 tone, ceea ce va duce la o reducere a emisiilor 

de CO2 de până la 62.000 tone pe an, doar prin activitatea de reciclare. În 2020, 70% din deșeurile din PVC rigid achiziționate de TeraPlast Recycling au 

fost post-consum, iar restul de 30% din surse post-industriale. Din cantitatea totală, peste 6.300 tone au provenit din străinătate, din țări precum Olanda, 

Italia, Germania sau Ungaria, acestea fiind cu precădere post-consum. De pe piața internă (România), TeraPlast Recycling a achiziționat aproximativ 

3.000 tone, 85% din această cantitate provenind din surse post-industriale. 

PVC-ul este un material care poate fi reciclat de cel puțin 8 ori fără să își modifice proprietățile. TeraPlast Recycling produce PVC reciclat micronizat și 

regranulat care poate fi utilizat în procesele de producție. O mare parte din producția fabricii de reciclare din 2020 a fost direcționată spre producția de 

țevi pentru canalizări exterioare din compania TeraPlast.  

Tot în 2020 am continuat transformarea digitală a Grupului TeraPlast. Pe lângă migrarea interacțiunii în online ca urmare a contextului pandemic, am 

început implementarea unei culturi paperless.  

Odată cu finalizarea investiției de 12 milioane de euro, portofoliul de 

produse al Grupului TeraPlast va include și ambalaje biodegradabile, prin 

TeraBio Pack SRL. Noua fabrică va produce saci și pungi biodegradabile, în 

conformitate cu legea 181/2020, privind gestionarea deșeurilor 

nepericuloase compostabile, în acord cu criteriile de conformitate pentru 

deșeurile biodegradabile (90% materiale biodegradabile și certificare OK 

compost). Principalele materii prime pentru această gamă de produse 

sunt acidul polilactic și amidonul de cartof, materii prime pe care 

taxonomia UE le clasifică drept materii prime regenerabile. 
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Prin digitalizare, optimizăm procesele de producție, intensificăm 

relațiile cu clienții și creăm structuri administrative și de vânzări 

eficiente. Sistemul informatic complet integrat in procesele de 

producție ne permite un control optim al costurilor și duce la 

eficientizarea costurilor. Utilizăm semnătura digitală și arhivăm 

electronic, iar personalul responsabil cu mișcările stocurilor are la 

dispoziție tablete integrate cu SAP. Folosim sisteme integrate de 

facturare electronică și gestionare a depozitelor (WMS), iar în 2021 

vom trece la SAP HANA. Pentru planificarea producției folosim 

Advanced Planning System de la Siemens și transformăm datele 

brute în cunoștințe cu ajutorul QlikView.  

 

De asemenea, utilizăm roboți UiPath (RPA) pentru 

➢ gestionarea analizelor de bonitate clienți, contribuie la eficiența procesului în ceea ce privește analiza rapidă a datelor clienților, calcule automate 

ale limitelor de credit, permițând extinderea grupului și creșterea numărului de clienți, într-un mod optim și într-o structură eficientă a 

departamentului de credit control;  

➢ înregistrarea și alocarea plăților. 

 

 

  

0%

-48,85%

-92,03%

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

2018

2019

2020

Total facturi listate Grup TeraPlast în perioada 
2018-2020
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Biodiversitate 

În apropierea amplasamentului Parcului Industrial TeraPlast există o arie protejată: situl ȘIEU-BUDAC, cod ROSCI0400. 

Speciile de interes comunitar pentru care a fost instituit regimul de arie protejată sunt: 

- Vidra euroasiatică (lutra lutra) 

- Buhaiul de baltă cu burta galbenă (bombina variegate)  

- 7 specii de pești: aun (aspius aspius), mreana vânătă (barbus meridionalis), porcușor de nisip (gobio albipinnatus), petroc (gobio kessleri), chetrar 

(gobio uranoscopus), boarca (rhodeus sericeus amarus), dunărița (sabanejewia aurata). 

 

 

În imediata apropiere nu au fost 

identificate habitate naturale și/sau 

specii sălbatice de interes comunitar 

ce pot fi afectate. Studiile realizate 

au arătat că activitatea desfășurată 

de noi nu conduce la schimbări în 

densitatea populațiilor de la nivelul 

sitului Natura 2000 Șieu-Budac. Prin 

respectarea măsurilor de protecție a 

factorilor de mediu și a ariei naturale 

protejate, impactul este 

nesemnificativ. 
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Angajații noștri 

Dezvoltarea responsabilă este parte integrantă din identitatea Grupului TeraPlast și este construită și gestionată împreună cu angajații Grupului. 

 

Avem la bază o tradiție de 125 de 

ani, în care am inovat și ne-am 

reinventat continuu, adaptându-ne 

cu succes contextului din piață și 

depășind orice obstacol. În acești 

ani, am construit un brand puternic 

și un model de afaceri eficient, am 

dezvoltat o echipă unită și 

parteneriate solide.  

Promovăm un business sustenabil, în care ne asumăm responsabilitatea 

acțiunilor noastre pe termen mediu și lung. 

Atât în interior, cât și în exteriorul organizației, demonstrăm un 

comportament responsabil față de mediul economic și social în care ne 

desfășurăm activitatea și căutăm permanent soluții pentru protejarea 

mediului înconjurător.  

Ambiția noastră este să atingem performanța la fiecare nivel și în tot 

ceea ce facem. Studiem piața, gândim anticipativ, ne asumăm obiective 

înalte și suntem competitivi. Utilizăm echipamente moderne și 

tehnologii avansate și investim permanent în programe de dezvoltare și 

motivare. 

Activitatea noastră zilnică are în vedere funcționarea optimă a tuturor 

proceselor pentru a obține un raport optim între resursele utilizate și 

eficiența obținută, de la lanțul de aprovizionare până la valoarea 

economică generată. Ne bazăm pe fluxuri continue de feedback, avem 

grijă să acționăm cu responsabilitate față de colegi, partenerii noștri, 

comunitate și mediul înconjurător. 

Misiunea noastră este

dezvoltarea de soluții 
eficiente pentru oameni
și mediu

Viziunea noastră este

să devenim lideri pe 
piețele pe care activăm

Valorile noastre sunt

Tradiție

Responsabilitate

Performanță
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Mai multe informații despre modul în care echipa TeraPlast își 

desfășoară activitatea și principiile care stau la baza dezvoltării noastre 

sunt disponibile în secțiunea dedicată de pe site-ul companiei. Acestea 

fac parte din ghidul intern care este comunicat colegilor noștri încă din 

momentul angajării. Acesta include și normele de etică profesională, 

aspecte de integritate, modalitățile de acțiune și date de contact, în cazul 

identificării unor situații care se abat de la aceste norme. Pentru 

creșterea transparenței companiei, TeraPlast dezvoltă o formă 

sintetizată a acestui ghid de conduită, care să fie disponibil public pe site-

urile companiilor Grupului. 

Numărul total de angajați la nivelul Grupului TeraPlast în 2020 (data de 

refeință 31.12.2020) este de 771, cu 8% mai mulți decât în 2019. Aceștia 

reprezintă angajații companiilor TeraPlast, TeraGlass și TeraPlast 

Recycling pentru a reprezenta o abordare unitară.  

Prioritatea noastră este să fim un angajator atractiv pentru colegii 

noștri, să asigurăm un mediu de lucru etic, sigur și stabil. 

Din total angajați la nivel de Grup, 82% sunt bărbați și 18% sunt femei. Aceste proporții sunt determinate de natura locurilor de muncă și interesul din 

piață, în funcție de gen, pentru posturile din producție, lucru care a influențat și creșterea cu 2% a ponderii angajaților bărbați. Toate companiile Grupului 

TeraPlast sunt companii producătoare, iar ponderea cea mai mare în total angajați o reprezintă cei direct productivi. În procesul de recrutare cerințele 

posturilor sunt întocmite în funcție de nevoia specifică de competențe și/sau productivitate și atât acestea, cât și schema de beneficii sunt unice pentru 

fiecare post disponibil. La nivel general, în bazinul de forță de muncă căruia ne adresăm, disponibilitatea și interesul față de posturile din producție sunt 

mai ridicate în rândul bărbaților decât în rândul femeilor.  

 

6% 16% 46% 25% 7%

Distribuția angajaților în funcție de zona de activitate -
Grup TeraPlast

Management Personal administrativ/suport Personal direct productiv

Personal indirect productiv Personal vânzări

https://www.teraplast.ro/despre-noi/cultura-organizationala/
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În ceea ce privește distribuția pe vârste, la nivelul Grupului TeraPlast cei mai mulți angajați fac parte din categoria 30-50 ani. Avem alături colegi de toate 

vârstele, mulți dintre aceștia fiindu-ne alături de peste 10, 20 sau chiar 30 de ani.  

 

 

Training 

Deficitul de personal este în continuare prezent în segmentele pieței muncii cărora ne adresăm. Avem un specific al producției care necesită anumite 

competențe, iar asta constituie o parte importantă din strategia noastră de instruire anuală a angajaților. 

În 2020 au fost parcurse 32 teme de instruire la nivel de Grup, cu o creștere de 60% față de 2019. În aceeași perioadă s-a înregistrat un număr de 1,41 

ore training/angajat, cu o scădere ușoară de 9% față de 2019.  

14%

59%

27%

15%

55%

30%

16%

65%

20%

<30 ani

30-50 ani

>50 ani

<30 ani

30-50 ani
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<30 ani

30-50 ani

>50 ani
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Distribuția pe vârste la nivelul companiilor 
Grupului

15%

58%

27%

Distribuția pe vârste a angajaților 
- Grup TeraPlast

<30 ani 30-50 ani >50 ani
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Această scădere se datorează și necesității de adaptare la contextul pandemic prin învățare la distanță. Am facilitat stocarea de materiale de instruire în 

locații cloud și am încurajat studiul individual urmat de discuții de clarificare prin mijloace electronice de comunicare.  

Prinicipalele zone de instruire în 2020 au fost:  

 

1. Calitate și laborator 

2. Calificări tehnice specifice producției  

3. Politici, standarde și sisteme 

5. Securitate  

4. Competențe digitale  

Prin urmare, la fel ca în 2019, accentul a continuat să fie îndreptat spre instruiri tehnice la nivelul personalului direct și indirect productiv, din 

departamentele de producție și logistică. Au fost calificați extern peste 50 de angajați pentru ocupația de Stivuitorist sau Mașinist post rulant, iar intern 

au fost instruiți operatorii privind fluxul de producție, calitate și autocontrol sau pe standardele ISO în vigoare. Aceste instruiri contribuie la îndeplinirea 

obiectivului Grupului de a oferi clienților noștri produse la un nivel înalt de calitate și eficiență, în conformitate cu normele și standardele specifice 

domeniului de activitate. 

O noutate în 2020 au fost instruirile din domeniul securității, care cuprind atât certificări externe (de management de securitate și management al 

riscurilor), cât și instruiri interne specifice personalului desemnat pentru paza și securitatea obiectivelor. Aceste instruiri s-au aliniat strategiei companiei 

de a internaliza procesele de pază, securitate și management al riscurilor la nivel de Grup. 

În plus, comparativ cu 2019, în 2020 a existat un interes mult mai crescut pentru dezvoltarea competențelor digitale, atât prin îmbunătățirea nivelului 

de utilizare a unor softuri specifice, cât și prin aprofundarea cunoștințelor generale de MS Office. Această nevoie de instruire a fost întărită și de contextul 

pandemic care a condus la nevoia de adaptare și flexibilitate, inclusiv la menținerea activității prin muncă și comunicare la distanță.   

 

 
 TeraPlast TeraGlass 

TeraPlast 

Recycling 
Total Grup 

 
Nr total traininguri 23 6 3 32  

Nr. Total ore instruire 858 142 88 1088  

Nr. Ore instruire/angajat 1,57 0,83 1,73  1,41  
      

 TeraPlast TeraGlass 
TeraPlast 

Recycling 
Total Grup 

 

 
Total pers. instruite 152 42 9 203  

Din care femei 24% 19% 56% 25%  

Din care Manageri 15% 10% 0% 7%  



Pagina | 38 
 

Evaluare 

Anul 2020 a fost unul important din punct de vedere al evaluării performanței angajaților 

noștri, întrucât a marcat începutul procesului de transformare a evaluării performanței în 

Grup, prin trecerea de la un proces de tip tradițional – marcat de acordarea de calificative pe 

criterii care au fost deja atinse – la un process de tip comprehensive, bazat pe feedback 360, 

orientat spre dezoltarea competențelor. 

Pentru prima dată în istoria grupului, am implementat programul Leadership@360, prin care am evaluat nivelele de top (6 persoane) și middle 

management (29 persoane) printr-un instrument de feedback360, orientat spre analiza a 8 competențe de management. Proiectul continuă în 2021, 

fiind propuse ședințe de coaching individual cu managerii evaluați, în urma cărora va  rezulta un program extins de dezvoltare a competențelor de 

leadership pentru următorii 2 ani. 

De asemenea, în acord cu obiectivul general privind digitalizarea proceselor, suntem în curs de implementare a unei noi aplicații electronice care să 

permită evaluarea performanței și a competențelor la toate nivelele de personal, bazat pe feedback și analiza comportamentelor observabile. 

Implicarea în formarea viitoarelor generații – învățământ dual 

Viziunea noastră de a fi un grup sustenabil se traduce și prin implicarea în comunitate. Începând cu 2020 am demarat un proiect de învățământ dual în 

parteneriat cu Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Bistrița și Primăria Bistrița pentru formarea profesională a 21 de elevi pentru ocupația  „Operatori la 

mașini cu comandă numerică”.  

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 3 ani, în care TeraPlast asigură elevilor în primul rând cadrul propice dobândirii calificării vizate, prin acces la 

bagajul de cunoștințe al companiei, prin îndrumarea și supervizarea directă din partea tutorelui de practică și a colegilor experimentați, dar și prin 

asigurarea mașinilor, materialelor, instrumentelor, echipamentelor de lucru și tuturor resurselor necesare pentru buna desfășurare a activității de 

operator la mașini cu comandă numerică.  

Totodată, îi oferim fiecărui elev o bursă lunară de 200 lei net, transport și o masă pentru fiecare zi de pregătire în cadrul companiei. De asemenea, 

fiecare elev beneficiază de examinările de medicină a muncii şi analizele medicale necesare în funcţie de domeniul de activitate și de asigurare în cazul 

unor eventuale accidente, daune sau vătămări în perioada practicii. Pentru motivarea elevilor, în fiecare an, 3 dintre cei mai implicați vor beneficia de 

un premiu de performanță în valoare de 500 lei.   

  Top management Middle management 

Femei 2 13 

Bărbați 4 16 
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Este cert că absolvenții învățământului dual vor avea un avantaj competitiv semnificativ în ocuparea posturilor deschise la TeraPlast și la celelalte 

companii de profil din județ și că pregătirea acestora va aduce un plus de valoare angajatorilor. Considerăm că învățământul dual este una dintre soluțiile 

cu șanse reale de a crea un impact pozitiv major în combaterea crizei forței de muncă calificate, prin îmbunătățirea colaborării dintre operatorii 

economici și unitățile de învățământ.  

Credem în acest proiect și am demarat deja procedurile necesare pentru integrarea unor grupe suplimentare de elevi în învățământ dual în cadrul 

TeraPlast începând cu anul școlar 2021. 

Beneficii acordate angajaților 

Suplimentar pachetelor standard de beneficii ale angajaților noștri (salariu de bază, bonusuri, tichete de masă) și a echipamentelor de lucru (după caz, 

mașină de serviciu, laptop, telefon, echipament de lucru format din mănuși, salopetă, cască, ochelari etc.), prin intermediul sindicatului se discută și 

negociază contractul colectiv de muncă. Acesta are în vedere toate zonele de activitate atât în ce privește modalitatea de organizare a activității, cât și 

beneficiile personalizate.  

Spre exemplu, colegii noștri din producție beneficiază de sporuri negociate pentru ore suplimentare sau activitate în weekend, precum și de sporuri de 

risc în funcție de specificul activității pe care o desfășoară.  

Toți angajații cu beneficiază de prime de Paște și de Crăciun, tichete cadou cu ocazia aniversării anuale a companiei, diverse prime și ajutoare (zi de 

naștere, deces, căsătorie, naștere, boală), primă de fidelitate, zile libere plătite în cazul evenimentelor familiale, decontarea cheltuielilor de vacanță. 

Colegii noștri care se pensionează beneficiază, de asemenea, de un pachet personalizat în funcție de vechimea în cadrul Grupului TeraPlast. 

Membrii sindicatului sunt responsabili de legătura dintre management-ul companiilor și angajați în privința drepturilor, beneficiilor dar și a obligațiilor 

fiecăruia dintre colegi în activitatea desfășurată în companiile grupului. Tot în cadrul contractului colectiv de muncă sunt agreate și prevăzute aspecte 

legate de condițiile de implementare și perioada de notificare a schimbărilor operaționale, dar și perioada de preaviz. Contractul colectiv de muncă 

acoperă toți angajații Grupului TeraPlast. 
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Sănătate și Securitate în Muncă 

Politica HSSE evidențiază angajamentul pentru condiţiile materiale şi sociale de muncă ale angajaților noștri. Bunăstarea și sănătatea angajaților 

reprezintă elemente cheie în succesul companiilor noastre. 

Evaluarea riscurilor medicale stă la baza prevenirii îmbolnăvirii la locul de muncă. Prin aceste evaluări, stabilim care sunt angajații expuși factorilor 

mediului de muncă și elaborăm planuri de atenuare a riscurilor și de protecție a angajaților. Firmele din grup au migrat la standardul de sănătate și 

securitate a muncii ISO 45001 și au implementat și certificat cerințele acestuia. 

Abordarea privind prevenirea accidentelor se întemeiază pe identificarea pericolelor și gestionarea riscurilor pentru a preîntâmpina incidentele. Instruim 

și încurajăm angajații să își desfășoare activitatea în condiții de siguranță și investim în tehnologie, programe și procese, pentru a garanta siguranța 

echipamentelor și operațiunilor noastre pentru angajați, părțile interesate externe și mediul înconjurător. Punem în aplicare toate cunoștințele obținute 

în urma monitorizării acțiunilor, cu scopul de a preveni incidentele grave sau incidentele cu un potențial de risc ridicat. Toți angajații și contractorii sunt 

încurajați să raporteze condițiile și comportamentele nesigure, astfel încât să se poată identifica și soluționa eventualele probleme care ar putea provoca 

accidente viitoare. Ne asumăm responsabilitatea pentru siguranța tuturor activităților externalizate sau contractate, astfel că am introdus procese prin 

care le cerem contractorilor să își desfășoare activitatea în conformitate cu standardele noastre. 

Securitatea angajaților noștri prezintă o importanță deosebită pentru noi. Toți angajații noștri participă la cursuri periodice de instruire, conform legii, 

pentru a-și îmbunătăți nivelul de conștientizare privind aspectele de securitate, pentru a dobândi încredere și pentru a-și dezvolta abilitățile de securitate 

necesare astfel încât să facă față amenințărilor de securitate cunoscute sau emergente, incidentelor și situațiilor de criză.  

Principii de etică și integritate profesională 

Codul intern de conduită se răsfrânge asupra întregii noastre activități. Angajații Grupului TeraPlast trebuie să respecte prevederile acestuia și să aibă 

un comportament profesional, bazat pe o serie de principii. În momentul angajării, colegilor noștri le este prezentat acest cod, care este disponibil spre 

consultare permanentă și în locațiile de stocare cloud utilizate de grup. 

Principiul integrității presupune un comportament corect și onest în relațiile profesionale și de afaceri. Grupul nostru se angajează să respecte legile, 

regulile şi normele aplicabile în conducerea afacerilor noastre oriunde se derulează acestea. Obiectivul îl reprezintă respectarea legii în proporţie de 
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100%, în permanenţă. Asta înseamnă că reprezentanții companiilor Grupului trebuie să evite activităţi care ar implica sau ar duce la implicarea companiei 

pe care o reprezintă sau a personalului acesteia în orice fel de acţiuni ilegale.  

În plus, faţă de aspectele strict legale ale respectării legii, toţi angajaţii grupului trebuie să respecte standardele de etică în afaceri şi în viaţa privată în 

exercitarea responsabilităţilor ce le-au fost încredinţate. Aceasta înseamnă un comportament onest şi integru în orice împrejurare, fie în relaţia cu alţi 

angajaţi ai grupului, fie cu publicul, cu comunitatea de afaceri, acţionarii, clienţii, furnizorii sau autorităţile. 

Principiul obiectivităţii impune datoria angajaților de a nu-şi compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza unor 

comportamente sau situații bazate în întregime pe criterii subiective. Colegii noștri se pot regăsi în situaţii în care obiectivitatea le este afectată. Este 

imposibil ca toate aceste situaţii să fie definite şi descrise. Drept urmare, ne încurajăm colegii ca atunci când identifică situații care generează confuzie 

sau influenţează în mod negativ raţionamentele profesionale să ia măsuri pentru a le evita. 

Principiul competenței profesionale face referire la o atitudine profesionistă și respectuoasă față de persoanele cu care intrăm în contact, precum și la 

încurajarea dezvoltării continue. Ne așteptăm de la colegii noștri să își dezvolte competențele profesionale și să respecte procedurile de lucru care se 

răsfrâng asupra activității lor zilnice, pentru a se asigura că relațiile de colaborare interne sau externe se desfășoară în condiții optime.  

Principiul confidențialității presupune că toți angajații Grupului TeraPlast au acces, într-un fel sau altul, la informații de ordin strategic, operațional 

și/sau tehnic despre activitatea desfășurată. De asemenea, în relațiile de colaborare pe care le avem cu terții putem avea acces la informații 

confidențiale. În ambele situații, prioritatea noastră este protejarea informațiilor cu caracter confidențial și, implicit, nedivulgarea acestora 

neautorizată și neadecvată. Totodată, monitorizăm și îmbunătățim eficiența sistemului intern de păstrare a confidențialității datelor cu caracter 

personal despre angajații și colaboratorii noștri, iar pentru asta colaborăm cu terți specializați pe implementarea normelor GDPR. 

 

Conflictul de interese reprezintă orice acțiune sau inacțiune care poate afecta reputația sau activitatea Grupului TeraPlast. Acesta apare atunci când 

interesul personal este contrar intereselor companiei sau normelor de comportament profesional și legislației în vigoare. Fiecare angajat al Grupului 

trebuie să evite situațiile cu risc de conflict de interese, care pot apărea în relațiile de afaceri, în situații în care se oferă cadouri sau în utilizarea 

informațiilor cu caracter confidențial despre angajați, grup sau terți colaboratori.  

Principiile aplicabile pentru prevenirea conflictelor de interese se aplică și membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive și se aliniază 

normelor în vigoare pe piața de capital. 
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De asemenea, codul intern de conduită include și prevederi care definesc și explică prevenirea și gestionarea situațiilor de risc și a normelor aplicabile 

din zonele: integritate personală și profesională (hărțuire, discriminare, egalitate de șanse etc.), protejarea proprietății intelectuale, principii de 

concurență loială, reguli de respectare a identității vizuale a brand-urilor și relația cu mass-media. Pentru fiecare situație de risc detaliată în codul 

intern de conduită există și mecanismul aplicabil pentru sesizarea situațiilor care încalcă sau riscă să încalce prevederile impuse. 

În 2020, Grupul TeraPlast în forma sa actuală nu a înregistrat incidente cu impact semnificativ sau care să rezulte în sancțiuni pe teme legate de 

drepturile omului, anti-corupție, discriminare, comportament anti-concurențial, monopol, siguranță și securitate în muncă sau confidențialitatea 

datelor. 

Structura angajaților Grupului TeraPlast în cifre 

  
Grup TeraPlast 

Evoluție 
TeraPlast TeraGlass 

TeraPlast 

Recycling 

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Număr angajați 717 771 8% 526 548 140 172 51 51 

Dintre care femei 141 135 -4% 98 96 34 32 9 7 

Dintre care bărbați 576 636 10% 428 452 106 140 42 44 

Angajați full time 676 744 10% 512 543 124 159 40 42 

Dintre care femei 114 117 3% 90 92 22 23 2 2 

Dintre care bărbați 562 627 12% 422 451 102 136 38 40 

Angajați part-time 36 27 -25% 9 5 16 13 11 9 

Dintre care femei 26 17 -35% 7 4 12 9 7 4 

Dintre care bărbați 10 10 0% 2 1 4 4 4 5 

Angajați pe perioadă 

nedeterminată 708 761 7% 517 539  171 51 51 

Dintre care femei 139 132 -5% 96 93 34 32 9 7 

Dintre care bărbați 569 629 11% 421 446 104 139 42 44 

Categorii de vârstă               

<30 ani 15% 14% -1% 14% 14% 13% 15% 24% 16% 

30-50 ani 58% 58% 0% 59% 59% 58% 55% 57% 65% 

>50 ani 26% 27% 5% 26% 27% 29% 30% 20% 20% 
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Comunități sustenabile 

 

Considerăm că responsabilitatea noastră merge mai departe de piețele în care ne desfășurăm activitatea. Grupul nostru este unul dintre cele mai mari 

companii private din județul Bistrița-Năsăud și, deci, unul dintre cei mai mari angajatori. O comunitate sănătoasă și prosperă este benefică pentru 

mediul de afaceri și economia locală, iar implicarea companiilor dincolo de remunerația angajaților și beneficiile acordate este extrem de importantă. 

 

Filosofia noastră de responsabilitate socială se 

concentrează sub umbrela Împreună Clădim România, 

compusă din 3 piloni mari: Educație, Social și Mediu & 

Sănătate. 

În 2020 am continuat susținerea proiectelor locale, a 

echipei locale de handbal Gloria 2018, a turneului de 

tenis și ne-am implicat în dezvoltarea viitorilor 

profesioniști prin învățământ dual. Susținem 

activitatea asociațiilor și organizațiilor care 

promovează sportul în diferite forme și ne implicăm 

acolo unde vedem că este nevoie de noi.   
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Obiectivele Grupului TeraPlast  

Din perspectiva de business 

 

Obiective strategice 2021/22 Plan de dezvoltare 

Consolidarea sau atingerea poziției de lider pe 

segmentele Grupului active pe piața de construcții 

• Studiem activ oportunități de achiziție, atât în România cât și în afara României 

• Finalizarea lucrărilor de extindere a capacității de producție instalații  

Lider pe piața de ambalaje • Investim 12 mil. euro în TeraPlast Folii Biodegradabile, ceea ce înseamnă o capacitate 

de producție suplimentară de 5.000 tone anual pe acest segment 

TeraGlass în top 10 producători de ferestre și uși din 

România 

• Accelerarea creșterii cifrei de afaceri și a profitabilității 

O politică echilibrată a alocării de capital • Profitul net înregistrat din vânzarea diviziei Steel va fi direcționat către acordarea de 

dividende în valoare totală de 226,6 mil lei și majorarea de capital social cu 43,6 mil lei 

și către dezvoltarea afacerilor Grupului. 

Obiectiv EBITDA de 130 milioane lei • Creșterea susținută și profitabilă a cifrei de afaceri a Grupului 

Vom crea 200 noi locuri de muncă • Ca rezultat al proiectelor de extindere deja demarate 
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Din perspectiva dezvoltării durabile 

 

Obiective strategice 

Creșterea capacității de procesare a fabricii de reciclare PVC rigid de la 12.000 tone/an în prezent la 31.000 tone/an 

Creșterea ponderii energiei provenite din surse regenerabile la peste 40% în decurs de 3 ani (inclusiv cu panourile fotovoltaice) 

Reducerea cu 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră în decurs de 5 ani sau compensarea acestora prin investiții în produse care reduc amprenta 

de carbon față de produsele standard din polimeri 

Creșterea cu 5% a ponderii de materie primă reciclată în procesul de producție al liniei de business Instalații în decurs de 2 ani 

Implementarea, în 2021, a unui program de whistleblowing dedicat angajaților și colaboratorilor Grupului 

Revizuirea, în 2021, a documentelor de guvernanță corporativă și publicarea Codului de etică și conduită pentru creșterea transparenței 

companiei 

Creșterea cu 10% a numărului de persoane instruite la nivelul Grupului TeraPlast, în 2021 

Implementarea unei aplicații electronice pentru evaluarea performanței și a competențelor la toate nivelurile de personal, până la finalul anului 

2022 

Oferirea unei asigurări private, individuală, de sănătate angajaților începând cu 2021 
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Parteneriate și afilieri 

UN Global Compact 

TEPPFA – Asociația Europeană a Producătorilor de Țevi și Fittinguri din Mase Plastice 

Recovinyl / Vinyl Plus 

ARIR – Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din România 

AIIR – Asociația Inginerilor de Instalații din România 

PSC – Patronatul Societăților din Construcții 

Aspaplast – Asociația Patronală a Prelucrătorilor de Mase Plastice  

ARA – Asociația Română a Apei 

Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă 

Invest Club – Clubul Investitorilor din Transilvania 

APFA – Asociația Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri Europene 

 

 

În prezent, Grupul TeraPlast nu este implicat semnificativ în nicio inițiativă externă în afară de UN Global Compact și Vinyl Plus.  

Grupul TeraPlast nu contribuie și nu este afiliat grupărilor politice.  
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Index GRI 

Standard GRI Tema materială 
Pagină sau 

observații 

GRI 101 (2016) 

Fundament  

  

 Stă la baza întocmirii raportului; Grupul a ținut cont de ele în cadrul fiecărui aspect material. 

GRI 102 (2016) 

Informații 

generale 

102-1 Numele organizației pag. 8 

  102-2 Activități, mărci, produse și servicii pag. 11, 22-25 

  102-3 Adresa sediului central pag. 9 

  102-4 Localizarea operațiunilor pag. 9-11 

  102-5 Forma de proprietate și forma juridică pag. 8, 18 

  102-6 Piețe deservite pag. 10, 11, 22-24 

  102-7 Dimensiunea organizației pag. 9-10, 13, 36 

  102-8 Informații privind angajații și alți lucrători pag. 43 

  102-9 Lanțul de aprovizionare pag. 26-28 

  
102-10 Modificări semnificative ale cadrului organizațional și ale lanțului de 

aprovizionare 
pag. 5, 18, 26-28 

  102-11 Principiul precauției 
 Pag. 5, 6, 15-18, 20-

21, 28-29, 40-42 

  102-12 Inițiative externe pag. 46 

  102-13 Afilieri pag. 46 

  102-14 Declarația din partea factorului de decizie pag. 3-4 

  102-16 Principii, valori, standarde și norme comportamentale pag. 35, 40-42 

  102-18 Structura de guvernanță pag. 18-20 

  
102-20 Responsabilitate la nivel executiv pentru teme economice, de mediu și 

sociale 
pag. 15 

  102-23 Președintele celei mai înalte structuri de guvernare pag. 18-19 

  102-24 Nominalizarea și alegerea celei mai înalte structuri de guvernare pag. 18, 20 

  102-40 Lista părților interesate pag. 6 
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  102-41 Contractul colectiv de muncă pag. 40 

  102-42 Identificarea și prioritizarea părților interesate pag. 6 

  102-43 Abordarea procesului de consultare a părților interesate pag. 6 

  102-44 Principalele aspecte rezultate în urma procesului de consultare pag. 7 

  102-45 Entități incluse în rapoartele financiare consolidate pag. 5, 12-13 

  102-46 Definirea conținutului raportului și a perimetrului temelor materiale pag. 5-7 

  102-47 Lista temelor materiale pag. 6-7 

  102-48 Actualizări ale informațiilor din rapoartele anterioare 

pag. 5 și punctual 

unde e cazul pe 

parcursul raportului 

  102-49 Modificări ale listei temelor sau perimetrelor față de raportul anterior pag. 7 

  102-50 Perioada de raportare pag. 5 

  102-51 Data celui mai recent raport pag. 5 

  102-52 Ciclul de raportare pag. 5 

  102-53 Persoana de contact pentru raport pag. 5 

  
102-54 Declarație de raportare conform GRI 

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 
pag. 50 

  
102-55 Index de conținut GRI 

GRI content index 
 Pag. 47-49 

  102-56 Verificare externă pag. 5, 50 

GRI 201 (2016) 

Performanță 

economică 

201-1 Valoarea economică directă generată, distribuită, reținută pag. 13 

  201-4 Asistență financiară primită de la Guvern pag. 24-25 

GRI 205 (2016) 

Anti-corupție 
205-3 Incidente de corupție confirmate și acțiuni întreprinse pag. 42 

GRI 206 (2016) 

Comportament 

anticoncurențial 

206-1 Măsuri legale cu privire la comportamentul anticoncurențial, antritrust și 

monopol 
pag. 42 

GRI 301 (2016) 

Materiale 
301-1 Materiale utilizate pag. 26-27 
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  301-2 Materii prime reciclate folosite pag. 26-27 

GRI 302 (2016) 

Energie 

302-4 Reduceri ale consumului de energie 

Reductions of energy consumption 
 Pag. 28-32, 45 

GRI 306 (2020) 

Efluenți și 

deșeuri 

306-2 Management-ul impactului semnificativ al deșeurilor pag. 29-30 

GRI 401 (2016) 

Forța de muncă 
401-2 Beneficii oferite angajaților pag. 39 

GRI 402 (2016) 

Relațiile de 

muncă 

402-1 Perioada minimă de notificare cu privire la modificările operaționale pag. 39 

GRI 403 (2018) 

Sănătatea și 

siguranța 

ocupațională 

403-1 Sistemul de management la sănătății și securității în muncă (SSM) pag. 40 

  403-2 Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor și investigarea incidentelor pag. 40 

  403-8 Angajați acoperiți de sistemul de SSM pag. 40 

GRI 404 (2016) 

Formare și 

educație 

404-1 Numărul de ore de instruire/formare pag. 37 

  
404-2 Programe de dezvoltare a competențelor angajaților și programe de 

tranziție 
pag. 36, 38-39 

GRI 405 (2016) 

Diversitate și 

egalitate de 

șanse 

405-1 Diversitatea în structurile de conducere și în rândul angajaților pag. 20, 36, 42 

GRI 406 (2016) 

Nediscriminarea 
406-1 Incidente de discriminare și acțiuni întreprinse pag. 42 

GRI 418 (2016) 

Confidențialitatea 

clienților 

418-1 Reclamații semnificative privind încălcarea confidențialității clienților și 

pierderea datelor acestora 
pag. 42 
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Disclaimer 

Acest raport nu reprezintă, nu face parte și nu trebuie interpretat ca făcând parte dintr-o ofertă de vânzare,  o cerere de achiziționare sau de înscriere la achiziționarea 

unor acțiuni emise de TeraPlast SA sau oricare dintre filialele sale, indiferent de locație, sau o încercare de a promova orice fel de activitate de investiție. 

Nicio parte din acest raport sau faptul că a fost distribuit nu va face parte sau va constitui o bază pentru orice fel de contract sau decizie de investiție care ar putea 

apărea ulterior; de asemenea, nu constituie o recomandare cu privire la acțiuntile emise de TeraPlast SA. Informația și părerile care apar în acest raport și orice altă 

informație discutată în acest raport sunt prezentate fără prelucrare și, la momentul acestui raport, sunt de natură preliminară, nu au fost verificate independent și pot 

fi supuse unor modificări, revizii sau schimbări fără avertisment.  Acolo unde acest raport citează informații  sau statistici din surse externe, nu trebuie considerat că 

TeraPlast a acceptat sau că susține că aceste informații sau statistici sunt corecte.  

Informația din acest raport sau orice altă informație discutată verbal nu pot fi considerate drept de încredere. Acuratețea, corectitudinea și actualitatea informațiilor 

sau părerilor din acest document nu pot fi garantate. Nu se acceptă răspunderea pentru orice pierderi ulterioare care ar putea apărea, direct sau indirect, din folosirea 

acest raport sau a conținutului său. Acest raport poate conține afirmații cu privire la viitor. Aceste afirmații sunt bazate pe informații aflate în acest moment la dispoziția 

TeraPlast și pe așteptări legate de evenimente viitoare, putând fi identificate prin context sau prin folosirea unor cuvinte sau expresii precum: ”anticipat”, ”crede”, 

”estimate”, ”a proiecta”, ”a ținti”, ”s-ar putea” , ”va”, ”ar putea”, ”ar trebui” sau orice alte cuvinte sau expresii similare.  

Prin natura lor, afirmațiile cu privire la viitor sunt supuse unui număr de riscuri și nesiguranțe, multe dintre ele aflându-se dicolo de controlul TeraPlast, care ar putea 

influența rezultatele și performanțele TeraPlast, făcând ca acestea să fie diferite de cele exprimate sau sugerate în afirmații cu privire la viitor.  Niciuna dintre așteptările 

sau estimările din acest raport nu trebuie luată în considerare drept o previziune sau promisiune și nici nu trebuie considerate drept o insinuare sau o garanție că 

presupunerea care stă la baza acestor așteptări și estimări, informațiile sau afirmațiile din acest document sunt corecte și complete.  

Ca urmare a acestor riscuri și nesiguranțe, cititorul nu trebuie să se încreadă în aceste afirmații cu privire la viitor și să nu le considere drept rezultate sau orice altceva.  

Acest raport nu susține că deține toate informațiile care ar putea fi necesare în ceea ce privește TeraPlast sau acțiunile sale. Persoanele care primesc sau au access la 

acest raport trebuie să facă cercetări independente.  

TeraPlast nu își asumă răspunderea de a emite orice revizii sau modificări legate de aceste afirmații cu privire la viitor, care ar putea apărea ca urmare a unor schimbări 

în legătură cu așteptările sau care să reflecte evenimente care au apărut după publicarea acest raport. 

Acest raport și informațiile sale aparțin companiei TeraPlast și filialelor sale. Nici acest document, nici vreo parte din el nu pot fi reproduce sau redistribuite către alte 

persoane. Acest raport a fost pregătit în acord cu Standardele GRI: opțiunea Core. Acest raport a fost luat la cunoștință și vizat de către management-ul executiv al 

Grupului TeraPlast. 
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