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Standardele GRI reprezintă cele mai bune
practici  la nivel global pentru raportarea
publică pe o serie de impacturi economice,
de mediu și  sociale.  Raportarea privind
sustenabilitatea bazată pe Standardele GRI
oferă informații  despre contribuțiile
pozitive sau negative ale unei organizații
pentru dezvoltarea sustenabilă.  O
organizație poate utiliza în pregătirea
raportului de sustenabilitate toate sau
doar o parte din Standardele GRI pentru a
raporta informații  specifice.
 

Modificări recente ale
standardelor de
raportare GRI 2016 -
 
Revizuirea
Standardelor GRI
303, 403 și 306

Ce trebuie să stiți?

Pentru dezvoltarea continuă și  îmbunătățirea
standardelor GRI,  Consiliul Global pentru
Standardele de Sustenabilitate (The Global
Sustainability Standards Board -  GSSB) a decis
revizuirea unor Standarde printr-un proces
transparent de consultare publică.
 
GRI 303:  Apă și  GRI 403:  Sănătate și  securitate
ocupațională sunt primele Standarde GRI ce au
fost revizuite printr-un proces început în anul
2016 și  finalizat în 2018.  Ambele Standarde au
fost revizuite pentru a se alinia celor mai bune
practici  internaționale și  evoluțiilor recente în
administrarea și  gestionarea apei,  respectiv
raportarea în materie de sănătate și  securitate
în muncă.  Prioritățile globale identificate în
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
(Sustainable Development Goals -  SDG) au
fost,  de asemenea,  un punct cheie de referință
pentru ambele standarde.
Deoarece Standardele revizuite reprezintă cele
mai bune practici  privind managementul apei
și  managementul și  raportarea în materie de
sănătate și  securitate în muncă,  utilizatorii
existenți  ai  GRI 303:  Apă 2016 și  GRI 403:
Sănătate și  securitate ocupațională 2016 sunt
sfătuiți  să înceapă imediat să utilizeze
Standardele revizuite,  chiar dacă nu pot încă
să îndeplinească toate elementele de informare
(disclosures) necesare pentru raportarea tip
Core sau Comprehensive.
 

Pentru organizațiile care raportează pentru
prima dată,  se recomandă utilizarea
Standardului GRI 303:  Apă și  Efluenți 2018,
respectiv a Standardului GRI 403:  Sănătate și
securitate ocupațională 2018.
 
Standardele GRI 303:  Apă 2016,  respectiv GRI
403: Sănătate și  securitate ocupațională 2016
pot continua să fie utilizate pentru rapoarte
sau alte materiale publicate până la sau
înainte de 31 decembrie 2020.
 

Standardul GRI 403:
Sănătate și  securitate
ocupațională
 
Noul Standard GRI 403:  Sănătate și  securitate
ocupațională 2018,  va înlocui varianta din
2016.  
Standardul final,  publicat la 28 iunie 2018,
reprezintă cele mai bune practici  globale de
raportare privind sistemele de management al
sănătății  și  securității  ocupaționale,
prevenirea vătămărilor și  promovarea
sănătății  la locul de muncă.
Noul Standard pune angajatul în centru.  În
primul rând, acoperă o gamă largă de
lucrători,  depășind ideea tradițională de
angajat al  companiei,  oferind un răspuns la
metodele moderne de lucru precum leasingul
de personal,  voluntariatul,  freelancing-ul etc.



privind consumul de apă,  evacuarea apei,
impactul asupra zonelor cu apă și  impactul
asupra lanțului de aprovizionare.  Principalele
caracteristici  și  beneficii  aduse Standardului
GRI 303:  Apă și  Efluenți 2018:

Realizarea unui singur standard care permite
organizațiilor să măsoare impactul rezultat
din interacțiunile lor cheie cu apa,  pe
întregul lanț valoric,  de la extracție,  la
consum și până la evacuare;
Accent asupra modului în care apa este
gestionată ca o resursă partajată și  a modului
în care sunt gestionate impacturile la nivel
local prin intermediul unui nou conținut
specific de abordare a managementului;
Elemente de informare (disclosures) privind
consumul de apă pentru cuantificarea apei
care nu mai este disponibilă pentru utilizare
de către ecosisteme sau de către comunitățile
locale;
Ajută la îmbunătățirea calității  și
comparabilității  informațiilor raportate prin
oferirea de instrucțiuni și  metodologii
îmbunătățite pentru calcularea datelor.

 

Standardul GRI 306:  Efluenți și
Deșeuri
 
Revizuirea Standardului GRI 303:  Apă 2016 a
afectat Standardul GRI 306:  Efluenți și  Deșeuri
2016.
 

Tot conținutul referitor la efluenți din GRI
306: Efluenți și  Deșeuri 2016 a fost mutat în
GRI 303:  Apă și  Efluenți 2018,  deoarece
evacuarea apei uzate reprezintă o componentă
esențială a utilizării  apei.  Restul conținutului
referitor la deșeuri din GRI 306 este în
prezent în curs de revizuire pentru a ajuta
organizațiile să înțeleagă mai bine și  să
comunice impactul crizei globale a deșeurilor.
 
Proiectul de modificare a Standardului GRI
privind deșeurile este deschis pentru
comentarii  publice până pe 15 iulie 2019.
Proiectul de modificare a Standardului
recunoaște importanța tranziției  către o
economie circulară și  include:

O schimbare fundamentală asupra
percepției  deșeurilor -  de la o povară
nedorită la o sursă de materiale valoroase;
Un accent asupra modului în care deciziile
privind achiziționarea și  utilizarea
materialelor au legătură directă cu
generarea de deșeuri;
Elemente de informare pentru a înțelege
modul în care au fost generate deșeurile și
semnificația acestui impact;
Recunoașterea impactului unei organizații
asupra lanțului valoric și  raportarea
modului în care acesta este gestionat.

 

În al  doilea rând, Standardul pune un
accent mai mare pe recuperarea
lucrătorilor care au suferit  un accident de
muncă – lăsând în urmă măsurile care se
concentrează exclusiv pe timpul de muncă
pierdut ca urmare a accidentelor de muncă.
Astfel ,  Standardul include elemente de
informare privind identificarea pericolelor,
evaluarea riscurilor,  serviciile de sănătate
la locul de muncă,  participarea și  formarea
lucrătorilor,  care vizează protejarea
lucrătorilor împotriva accidentelor de
muncă și  a îmbolnăvirilor.
 
În plus,  deoarece alegerile legate de stilul
de viață afectează,  de asemenea,  starea
generală a sănătății  lucrătorilor,
standardul include informații  privind
serviciile de sănătate non-ocupaționale și
programele voluntare de promovare a
sănătății .  Toate acestea ajută la
promovarea unui stil  de viață mai sănătos,
prin îmbunătățirea dietei sau renunțarea la
fumat.
 

Standardul GRI 303:  Apă
 
Noul Standard GRI 303:
Apă și  Efluenți 2018,  va înlocui Standardul
GRI 303:  Apă 2016.
Standardul final,  publicat la 28 iunie 2018,
introduce informații  noi sau îmbunătățite
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   Rețeaua activă pe 6 continente organizează
două conferințe anuale în diferite state în
care asociații  rețelei  activează pentru a crea
valoare pe termen lung clienților și
comunităților locale.
 
Anul acesta la Stresa în Italia,  consultanții
din rețeaua Inogen au dezbătut subiecte
relevante cu privire la importanța
digitalizării  în consultanță,  noile trend-uri și
cerințe din piață,  au făcut schimburi de
experiență și  au împărtășit  bune practici .
 
Sub abordarea ”Global Thinking – Local
delivery”  rețeaua își  propune să creeze noi
perspective de business pentru asociații
acesteia prin imersarea diversității  de
servicii  și  crearea de sinergii  pentru a oferi
suport pe termen lung clienților acesteia.

In perioada 6-7 mai 2019 denkstatt a
participat la conferința internațională în
cadrul grupului INOGEN Environmental
Alliance,  conferință organizată în Stresa,
Italia.
 
Grupul Inogen  este una dintre cele mai mari
rețele de profesioniști  din lume care
cooptează în mediul profesional peste 6400
de consultanți  din întreaga lume. Inogen
oferă atât o acoperire geografică de neegalat
cât și  servicii  de consultanță pentru
sectoarele automotive,  retail ,  produse de
consum, sectorul financiar-bancar,  produse
alimentare și  băuturi,  sectorul de sănătate,
asigurări,  sectorul petrol& gaze,  imobiliare
și transport.

Conferinta̦ Global
EHS & Sustainability
– colaborare
internati̦onală pentru
un impact local
 

  Ce trebuie să stiți?

”Din perspectiva consultanței și  a noilor
abordări suntem norocoși să activăm într-o
asemenea rețea,  făcând front comun cu
specialiști  de renume la nivel mondial,
denkstatt poziționându-se ca asociat de bază
cu expertiză multiplă în segmentul de HSE și
Sustenabilitate,  care acoperă zona centrală
și de est a Europei atunci când vine vorba de
intervenții  și  suport clienți  de nivelul
multinaționalelor”.  
Gabriela Fistis – Director Executiv denkstatt
Romania.
 
Denkstatt a derulat în România foarte multe
proiecte în colaborare cu rețeaua din care
face parte încă din 2010 și  aici  putem aminti
proiecte derulate pentru noi investitori
(Environmental Due Dilligences),  pentru
industria automotive (Audituri de
conformare legală pe HSE),  Evaluări extinse
de mediu etc.
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În zilele noastre,  activitatea zilnică este
ghidată de prea multă complexitate și
birocrație,  având implicații  asupra
aspectelor economice,  aspectelor de mediu,
securității  și  sănătății  angajatului.
Unul dintre motivele principale este
reprezentat de conformarea cu cerințele
legale,  presiunile privind competitivitatea
companiilor,  întrunirea nevoilor clienților,
instabilitatea economică a unor regiuni,
precum și alinierea la standarde înalte de
operare ale companiilor,  toate acestea
compilate într-o strategie frumos elaborată
de managementul organizației.

Managementul corect
al stresului - De la
implicare...la pierderi
de personal
 

Ce trebuie să stiți?

De multe ori  am auzit managerii  spunând că
dețin suficiente cunoștințe pentru a face reală
strategia de HSE sau celei  de resurse umane. Să
fie adevărat sau nu? Totuși,  există uneori o
discrepanță între realitate și  viziunea
managementului.
Păstrând lucrurile cât mai simple posibil ,  ne
putem asigura că afacerea urmează o traiectorie
de succes.
În schimb uităm că principalele noastre active
sunt oamenii ,  indiferent de natura afacerii .  De
aceea trebuie să avem grijă de ei .
 
Stresul este incontestabil  un aspect greu de
gestionat în cadrul unei organizații ,  iar
majoritatea nu abordează foarte deschis acest
subiect.  Strategiile de resurse umane sau cea de
securitate și  sănătate în muncă ale companiilor
au început să includă acest concept în
domeniul lor de interes și  să aplice metodele de
detașare de stresul de la locul de muncă.
Legea aplicabilă în diferite țări  încearcă să
controleze acest aspect prin definirea clară a
unor factori de stres specifici ,  care pot fi  critici
în situații  precum: pericole,  tulburarea de stres
post-traumatic (TSPT),  control,  task-uri
multiple,  complexitatea proiectelor,  produse
noi,  diversitatea culturală sau chiar
diversitatea producției.  Abordarea
managementului riscului a definit
managementul stresului la locul de muncă ca
fiind un aspect critic în acțiunile pe care 

angajații  le pot lua în situații  stresante și
modul în care acestea pot afecta mediul
organizațional.  Stresul uman poate fi  legat de
muncă sau o combinație cu factori externi
(relații  de familie,  boală,  preocupări
financiare,  lipsa de aptitudini și  competențe
etc.) .
Chiar dacă subiectul este unul sensibil ,
managerii  stabilesc strategiile de evaluare a
competențelor pentru fiecare categorie de
angajați  și  eficacitatea afacerii ,  urmărind cu
atenție modul în care managementul
stresului poate afecta acești  factori
importanți pentru succesul organizației.
Evaluând cele mai importante aspecte care
pot genera stres,  se poate minimiza riscul,  iar
organizația se poate orienta spre cele mai
bune practici  în gestionarea stresului la
locul de muncă.
Metodele și  tehnicile de gestionare a
stresului sunt definite de fiecare organizație
în parte,  punând accent pe tehnicile fizice și
psihologice și  pe necesitatea de a modifica
noțiunea de stres prin dezvoltarea
organizațională.  Există potențiale beneficii
care ar putea fi  oferite pentru a atenua
stresul și  pentru îmbunătățirea stării  de
sănătate,  care sunt acordate de obicei în
beneficiul angajaților,  cum ar fi :
subvenționarea produselor alimentare,
subvenționarea transportului,  controale
regulate de sănătate,  programe de sănătate,
program de sport sau instruiri .



În primul rând, organizația trebuie să
conștientizeze factorii  de stres principali  și  să
le acorde o importanță deosebită.
 
De aceea,  mediul organizațional trebuie să aibă
o abordare în sprijinul eliberării  stresului iar
acest lucru trebuie comunicat în mod deschis și
pe scară largă,  și  să promoveze un
"comportament pozitiv al  managerului"  ca o
acțiune obișnuită de prevenire a stresului.
Alături de această atitudine,  organizația
trebuie să inițieze mai multe acțiuni pentru
eliberarea stresului organizațional,  cum ar fi :
 
-            Program de lucru flexibil
 
-            Inițierea unui program de sănătate și
bunăstare adaptat nevoilor angajaților.
 
Programul poate varia de la promovarea
activităților fie în interiorul companiei,  fie în
locații  externe,  iar aici  putem da câteva
exemple:  sesiune de relaxare yoga,  sesiune de
masaj,  cursuri de dans,  zone de meditații ,  clase
de fitness etc.  Toate aceste programe care pot
aduce o stare de bine au potențialul de a deveni
o metodă importantă pentru promovarea
activității  fizice,  îmbunătățind astfel  sănătatea
și calitatea vieții  angajaților.
Nevoile sunt diferite de la angajat la angajat și
mediul de lucru.  Angajații  au identificat
diferite beneficii  ale programelor de sănătate 
 

și  bunăstare,  care ar putea include:
îmbunătățirea atitudinii  și  moralului,  munca
în echipă,  satisfacție mai mare la locul de
muncă și  implicare mai puternică,
productivitate îmbunătățită și  sănătatea
oamenilor.
Pregătirea unui program de bunăstare a
angajaților nu este o activitate ușoară,
programul trebuind să fie bine gândit pentru
a avea succes și  pliat pe nevoia angajaților.
Simpla copiere a altor programe nu are sens ,
f iind posibil  să nu se potrivească nevoilor
companiei.
Managerul trebuie să fie destul de critic
pentru a face acest lucru în interesul
companiei pe care o conduce și  în interesul
angajatului de care depinde eficiența în
câmpul muncii .
 
-            Crearea unei structuri interne de sprijin
pentru managementul stresului.
 
Această structură va oferi  sprijin
personalului care este afectat de probleme
legate de stres,  care au legătură sau nu cu
munca.  Această structură ar putea consta în
suport intern sau extern și  ar trebui să se
potrivească scopului,  să fie ușor accesibilă și
neutră,  ceea ce înseamnă că din această
structură nu pot face parte manageri care
conduc echipa în cadrul organizației.

-      Strategie de comunicare eficientă.
 
Strategia va garanta că toți  angajații  sunt
informați de structurile de sprijin
disponibile,  de programele de bunăstare și
de modul de structurare,  bazele de pornire
și stabilire a programului și  modalitatea de
accesare a acestora.  Totodată,  acest lucru va
demonstra angajamentul managementului
cu privire la managementul stresului și
bunăstarea personalului.
 
-            Instruirea angajaților
 
Este necesară implementarea de programe
specifice de formare a competențelor soft
(”soft  skills”) .  Programele de team building 
în exterior,  bunăstarea psihologică și
capacitatea de adaptare sunt esențiale
pentru prevenirea stresului și  pentru
crearea unei comunicări mai puternice la
nivelul echipei.



Managerii  nu trebuie să neglijeze impactul și
riscurile ce pot apărea din cauza
problemelor legate de stres.  Aceste probleme
trebuie abordate,  trebuie să facă parte din
procesul intern de gestionare a riscurilor și
trebuie implementat un program proactiv
cuprinzător și  transparent,  care ar conduce
la atenuarea oricăror probleme majore de
sănătate.
 
Monitorizarea programelor implementate
poate oferi  o imagine de ansamblu clară a
îmbunătățirilor dacă la nivelul organizației
se stabilesc cei mai potriviți  indicatori de
monitorizare,  pentru a conduce procesul pe
termen lung.  Aceasta trebuie să facă parte
din strategia de afaceri și  trebuie să fie
integrată în procesul de management al
organizației.
 
Stresul legat de mediul de lucru poate
conduce la o rată ridicată a fluctuației  de
personal,  iar dacă se consideră că pentru un
angajat compania cheltuiește între 700-1000
de euro pentru prima lună (în funcție de
funcția oferită) neluând în considerare
sumele investite în dezvoltarea acestora,  se
pot estima pierderi mari pentru o companie
datorate fluctuației  de personal,  ceea ce nu
sunt de dorit.
 
 

 
 
Gabriela Fistiș
gabriela.fistis@denkstatt.ro

Denkstatt a dezvoltat de curând o
structură de identificare a celor mai
bune programe de managementul al
stresului care conduce la design-ul
unor programe de wellbeing  pliate pe
nevoia reală din interiorul companiei,
indiferent de specificul activității .
Pentru cei interesați  ne puteți
contacta pentru a crea o schimbare
reală în cadrul organizației  Dvs.
 



În perioada  24 -25 septembrie 2019 lansăm la
București  un training de Project Management în
elaborarea Raportului de Sustenabilitate.
 
Înscrierile se fac pana in data de 10 septembrie
2019,  LOCURILE FIIND LIMITATE!
 
Locația va fi  comunicată ulterior celor înscriși  !
 

Organizăm training - 
 
Sustainability Reporting
Internal Project
Management
 

Ce trebuie să stiți?


