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Raportul de Sustenabilitate și  Verificarea
Independentă a Raportului de
Sustenabilitate  s-au transformat în
instrumente esențiale care reușesc să
asigure conformarea legală.  Acest aspect,
al  conformării  din punct de vedere legal,
devine unul foarte puternic începând cu
anul 2021 – an în care se va modifica
Directiva UE de Raportare
Nefinanciară(EU Non-Financial Reporting
Directive) ,  care va include cerințe de
raportare conform standardelor
internaționale (de ex.  GRI) precum și de
auditare a raportului (Assurance).  
Legislația europeană supune companiile
mari la activități  de raportare a anumitor
aspecte care au în vedere atitudinea
companiilor față de mediul înconjurător și
cel social.  Principalii  beneficiari  ai  acestei
raportări fac parte din grupurile care au
un interes asupra companiei:  investitori ,
angajați ,  acționari,  autorități  locale,
competitori ,  clienți  etc.

Raportarea
Nefinanciară

Directiva UE

Pentru anul 2021,  în primul trimestru,  se
așteaptă lansearea unei noi propuneri de
Directivă de Raportare Nefinanciară din
partea Comisiei Europene,  cu o nouă
abordare ce va avea în vedere rezultatele
consultării .  Conform rezultatelor
publicate,  se apreciază că aceste revizuiri
vor avea în vedere o aliniere a cerințelor de
raportare la standardele și  obiectivele
internaționale (GRI,  SDG, IIRC),  precum și
obligativitatea efectuarii  unei verificări
independente a raportului (assurance).

Ce urmează?

Comisia Europeană s-a angajat în
numeroase demersuri pentru revizuirea
acestei Directive.  În cursul anului 2020,  pe
data de 20 februarie,  Comisa a lansat o
consultare publică privind revizuirea
Directivei de Raportare Nefinanciară.
Astfel ,  părțile interesate au fost încurajate
să își  expună propriile propuneri de
abordare a modurilor de raportare.

Normele de raportare,  privind expunerea
acestor informații  nefinanciare sunt
stabilite prin intermediul Directivei UE de
Raportare Nefinanciară și  se aplică în cazul
companiilor mari,  care au peste 500 de
angajați  sau cele de interes public financiar
precum entitățile listate la bursele de valori,
băncile sau companiile de asigurări.   Atunci
când raportează,  aceste entități  trebuie să
ofere informații  aferente următoarelor
aspecte:  responsabilitate socială,  protecția
mediului,  respectarea drepturilor omului,
respectarea și  implementarea politicilor
care au în vedere practicile anti-corupție și
luare de mită,  încurajarea diversității  în
rândul angajaților și  gestionarea anti-
discriminării ,  relația cu părțile interesate
etc.

Cristina Angheluță
cristina.angheluta@denkstatt.ro



Climathon-ul reprezintă o mișcare globală
apărută în 2015,  de tip ideathon[1]care se
organizează local în orașele participante și
se adresează tuturor celor care doresc să
acționeze în vederea soluționării  unor
probleme sau nevoi ale orașelor.  
Evenimentul de anul acesta a trebuit să mai
răspundă unei provocări,  cea a pandemiei,
și  s-a desfășurat online,  dar asta nu a
împiedicat cele cinci echipe participante să
lucreze timp de 24 de ore la ideile lor.  Mai
mult decât atât,  a făcut posibilă
participarea de la distanță a unor oameni
doritori să-și  prezinte ideile inovatoare.
După prezentarea proiectelor,  un juriu
avizat a decis cele trei  echipe câștigătoare.
În continuare voi prezenta ideea
câștigătoare a locului I ,  deoarece am fost
parte din echipă,  alături de Luiza
Hălmăgan, Silvia-Elena Samfirescu și  Vlad
Cumpănaș.  Echipa Let IT dRain este un
grup de 3 geografi  (Departamentul de
Geografie,  UVT) și  o elevă (Colegiul
Național "C.D.Loga"),  pasionați  de mediul
înconjurător și  de rezolvarea problemelor
urbane.

[1] Un ideathon este de fapt un eveniment intensiv care
implică o serie de cetățeni interesați  să genereze soluții  la
provocările existente în comunitatea în care trăiesc.
Participanții  lucrează în echipe și  folosesc metode inovative
(precum design thinking sau brainstorming) pentru a
identifica soluții  posibile pentru o anumită problemă.

Resimțim tot mai mult impactul
schimbărilor climatice.  Orașele trebuie să-
și  reducă emisiile de CO2 cu până la 40%
până în 2030,  iar până în 2050 ele trebuie să
devină reziliente,  cu emisii  reduse de CO2.
Schimbarea trebuie să pornească de la noi
toți :  cetățeni,  autorități  locale,  instituții  de
învățământ,  companii,  ONG-uri,  mass media
etc.

Grădinile de ploaie

O soluție pentru a combate
inundațiile din orașe

Aquatim și  Fundația Aquademica,  CCIA
Timiș (în calitate de partener național al
EIT Climate-KIC) și  Asociația One Source
au organizat în perioada 20 – 21 noiembrie
un concurs de idei și  propuneri ce pot fi
transformate în soluții  și  acțiuni pentru
adaptarea la schimbările climatice.
Evenimentul Climathon Timișoara 2020
(desfășurat sub sloganul „be WATER
SMART”) și-a propus să reconecteze
locuitorii  orașului cu apa,  văzută atât ca
resursă regenerabilă,  dar și  ca parte
integrantă a orașului.

Nu pot să nu menționez faptul că reprezint
în același timp și  consultantul denkstatt,
interesat de aspectele de management urban
și sustenabilitate.  Echipa noastră s-a axat pe
subiectul apelor pluviale,  care ar putea
reprezenta o provocare din ce în ce mai mare
pentru orașul Timișoara,  mai ales în
contextul schimbărilor climatice
(manifestate prin evenimente meteorologice
extreme, precipitații  torențiale,  schimbarea
modelelor de precipitații  etc.) .  Orașul
trebuie să atenueze consecințele negative
ale apei de ploaie de pe carosabil  sau în
zonele microdepresionare și  trebuie să își
adapteze infrastructura.

Climathon Timișoara 2020 și
crearea echipei Let IT dRain Care este scopul Let

IT dRain?

Let IT dRain este o inițiativă care încearcă
să abordeze problemele referitoare la
drenajul apelor pluviale din Timișoara prin
intermediul grădinilor de ploaie.  Soluția în
sine nu este nouă,  dar implementarea unor
astfel  de măsuri de management de drenaj
ar putea aduce ceva nou pentru Timișoara
și pentru alte orașe din România.  



Pe lângă creșterea infiltrării  apei în sol,
reducerea inundațiilor urbane și
reducerea costurilor operaționale ale
stației  de epurare,  s-ar putea crea spații
verzi atractive,  ar putea crește calitatea
vieții  cetățenilor,  s-ar putea crea
comunități .  Let IT dRain nu propune doar
implementarea unor grădini de ploaie,  ci
presupune un ghid ce conține informații
utile cu privire la grădinile de ploaie (ce
este o grădină de ploaie,  soluțiile de
proiectare a grădinilor de ploaie,
beneficiile acestor măsuri etc.)  pentru toți
factorii  interesați  și  o platformă ce creează
legătura dintre cetățeni și  autorități .
Pentru prezentarea în cadrul Climathon-
ului,  noi am propus patru zone unde am
putea implementa aceste grădini de ploaie.  

Acestea contribuie la reducerea scurgerii
rapide a apelor pluviale către rețeaua de
canalizare și  îi  permite să se infiltreze în
sol.  Grădinile de ploaie sunt spații  verzi
amenajate într-o microdepresiune ce
conțin plante care pot supraviețui în solul
îmbibat cu apă rezultat în urma
precipitațiilor.  Ele pot fi  autonome sau pot
fi  amenajate cu geotextil  și  țevi perforate,
pentru a direcționa surplusul de apă în
sistemul de canalizare,  prevenind astfel
infiltrarea apei în locurile nedorite.
Trebuie avută în vedere și  o filtrare
corespunzătoare,  pentru ca poluanții
transportați  să nu pătrundă în circuitul
natural al  apei.

Două din propunerile
noastre:

Astfel ,  cetățenilor li  se oferă posibilitatea
de a contribui la implicarea în procesul de
luare a deciziilor,  ei  putând marca zonele
în care ar dori să fie amenajată o grădină
de ploaie în cartierul lor,  iar autoritățile
pot evalua propunerea.  Echipa noastră
poate monitoriza platforma, prin
verificarea tuturor propunerilor
cetățenilor și  vor contribui la selectarea de
către autorități  a celor mai potrivite zone
pentru implementare.

Despre grădinile de
ploaie

a) o grădină de ploaie amenajată între
stradă și  pista de biciclete de pe Calea
Torontalului;
b) o grădină de ploaie amenajată în locul
unui spațiu verde insuficient întreținut -  
 Calea Dorobanților.

Grădinile de ploaie sunt sisteme de drenaj
sustenabil ,  special proiectate pentru a fi
inundate în perioadele cu precipitații  și  a
reține temporar (de la câteva ore la 48 de
ore) apa meteorică de pe străzi,  alei ,
parcări,  acoperișuri sau terase.  Ele nu sunt
spații  cu apă care stagnează permanent.

Sursa:
https://www.bobvila.com/a
rticles/bob-vila-radio-
rain-gardens/

Sursa:
https://www.outdoorlivi
ngpa.com/rain-garden/

https://www.bobvila.com/articles/bob-vila-radio-rain-gardens/
https://www.outdoorlivingpa.com/rain-garden/


Astfel de măsuri pot fi  propuse în cadrul
strategiilor și  planurilor de dezvoltare ale
orașelor (ex.  Strategia integrată de
dezvoltare urbană,  Strategia pentru un
oraș verde,  Strategia de dezvoltare a
spațiilor verzi,  Planul de acțiune privind
energia durabilă și  clima - PAEDC),  mai
ales că în planificare trebuie să se ia în
considerare riscurile și  vulnerabilitățile
legate de schimbările climatice,  adaptarea
la acestea și  atenuarea efectelor
schimbărilor climatice.
denkstatt sprijină autoritățile locale în
crearea de orașe reziliente prin elaborarea
de strategii  și  planuri de dezvoltare,
oferind o abordare sistemică și  soluții
interdisciplinare pentru sectoarele de
interes.

Cum ducem ideea mai
departe?

Raluca Văduva
raluca.vaduva@denkstatt.ro



Cronicile anului 2020
Cum ne repliem?

Din poziția pe care mi-o oferă natura
muncii  pe care o desfășor:  specialist  în
comunicare în domeniul sustenabilității ,
eram convinsă că luna decembrie a acestui
an va fi  una destinată reflexiilor pozitive și
a reușitelor pe care le-a adus totuși acest
2020.  Parcă a fost de ajuns,  un an întreg,  să
tot facem liste cu lucrurile negative sau
mai puțin bune pe care cu toții  le-am
experimentat anul acesta.
Izolarea îndelungată,  restricțiile
experimentate de activitățile economice,
încetinirea proceselor tehnologice,
amânarea investițiilor,  restricționarea
comportamentului uman în ceea ce
privește consumerismul și  chiar și
revizuirea bugetelor individuale sunt doar
câteva dintre acțiunile pe care,  personal,  le
consider pasibile să contribuie esențial la
protejarea și  conservarea mediului
înconjurător.  Au contat oare toate acestea?
Au contribuit major la limitarea emisiilor
atât de nocive pentru biodiversitate?

Privind într-o manieră optimistă,  putem să
ne bucurăm și de această pauză,  de acest
mare stop și  să încercăm să compensăm
celelalte nenumărate pierderi,  cu acest mare
câștig.  Însă,  din păcate,  privind dintr-un
unghi realistic,  provocările aduse de anul
2020 au pus și  mai mare presiune pe
întreaga situație în care se află Planeta
noastră din punct de vedere al
sustenabilității .

Pentru Planeta noastră atât de
sufocată de acțiunile noastre
intenționate și neintenționate a fost
oare acest 2020, ca o gură de aer
proaspăt?

 

Care sunt cele mai mari
provocări accentuate
considerabil in acest an?

Organizația Națiunilor Unite (ONU) a
realizat o listă a tuturor sectoarelor din
domeniul sustenabilității  care au înregistrat
numeroase provocări în acest an pandemic.
Această listă devine foarte prețioasă pentru
noi toți ,  din simplul motiv,  că funcționează
ca un ghid care ne îndrumă spre acțiuni
compatibile cu reorientarea,  restructurarea,
redresarea din punct de vedere economic,
social și  de mediu.

ONU include în această listă,  următoarele
domenii:  Egalitatea de gen,  Oceanul,
Administrarea apei,  Clima, Oportunități  de
muncă,  Economia durabilă,  Drepturile
omului și  anticorupție.  Toate aceste aspecte
definesc sectoare cheie,  sectoare
vulnerabile,  al  căror bun mers,  poate
conduce cu adevărat societatea către una
sustenabilă.  Din păcate anul 2020 ne-a făcut
să neglijăm aceste aspecte și  să ne
îndreptăm resursele către combaterea crizei
sanitare.
De exemplu,  în ceea ce privește Clima,
resursele și  capitalul politic concentrate,
sunt în mare risc de a fi  absorbite de
acțiunile care luptă împotriva noului virus.
În ciuda faptului că virusul COVID19 a
generat diminuarea emisiilor de carbon și  a
redus poluarea aerului,  aceste efecte vor
rămâne unele punctuale și  de scurtă durată
dacă angajamentele stabilite anterior crizei
pandemice,  nu vor fi  respectate.



Concluzii:
Ceea ce este important să realizăm, este
faptul că Planeta trebuie să rămână un
punct  de maximă focusare,  indiferent de
situațiile globale în care omenirea poate fi
pusă la un moment dat.  Nu este nici
suficient,  nici  corect să ne bazăm doar pe
capacitatea incredibilă a mediului
înconjurător de a se regenera,  deoarece
influențele umane au reușit  să diminueze și
această putere incredibilă a naturii  în
general.
Cele prezentate mai sus,  dorim să fie văzute
doar ca o scurtă introducere a subiectelor
mult mai largi pe care le vom aborda în
anul 2021,  dar și  ca parte a preocupărilor
noastre ca și  consultanți de mediu.
denkstatt își  va continua misiunea nobilă
de a influența într-un mod pozitiv sfera
largă a sustenabilității  și  va construi
împreună cu actorii  economici responsabili ,
noi rețele de bune practici  și  noi maniere
de eficientizare a resurselor pe care le avem
la îndemână.  

Referindu-ne la modele de administrare a
apei și  la oportunități  de muncă decentă,
acestea au o importanță majoră desigur și
în evitarea răspândirii  virusului,  însă
resursele nu trebuie îndreptate doar în
sensul acesta.  Având în vedere toate
domeniile subliniate de Organizația
Națiunilor Unite,  multe dintre acestea au
fost sufocate de fluxul mare de birocrație și
proceduri pentru a limita răspândirea
noului virus.  De exemplu,  oceanele vor juca
întotdeauna un rol crucial în lupta pentru
combaterea virusului,  însă,  dacă ne
raportăm la porturi și  alte birouri
adiacente,  acestea au lăsat acțiunile de
eficientizare sustenabilă pe mai târziu și  s-
au concentrat pe implementarea
procedurilor impuse de criza pandemică.
Aceste exemple pot continua și  pot face cu
siguranță subiectul unor dezbateri mai
ample și  mai amănunțite.

 

Referințe bibliografice:

https://www.unglobalcompact.org/take-
action/20th-anniversary-campaign/uniting-
business-to-tackle-covid-19

Ioana Silaghi
ioana.silaghi@denkstatt.ro

https://www.unglobalcompact.org/take-action/20th-anniversary-campaign/uniting-business-to-tackle-covid-19


În viață te lovești  de multe ori  de anumite
întrebări lansate de prieteni sau de alte
persoane cu alte meserii ,  cum ar fi  :  , ,care
este meseria ta,  ce faci?" 
Aș vrea să împărtășesc cu dvs.  o experiență
personală.  Am fost întrebată acest lucru și
am încercat prin vorbe simple să explic
scopul muncii  mele.  Dar fără a mă pierde în
anumite detalii  tehnice sau ample precum
un consultant,  pentru că nu își  aveau
sensul.  Râspunsul interlocutorului a fost:
, ,Ahh.. . .deci vinzi vorbe".  Eu am
zâmbit. . .pentru că această percepție este
una poate nu în concordanță cu realitatea
de zi  cu zi  și  cu viața unui consultant.
Consultantul este omul care învață,  citește,
prospectează și  este mereu informat în
domeniul lui de activitate.  Este omul
pasionat de munca lui și  crede cu tărie că
poate oferi  soluții  unor probleme sau
provocări cu care unii  responsabili  se
confruntă.  El  este mereu în gardă și  pune în
balanță multe informații ,  le analizează cu
un spirit  logic și  reflectă mult asupra
soluțiilor potențiale pe o nevoie specifică și
este înflăcărat atunci când soluția propusă
este îmbrățișată.

Misiunea
consultantului

Consultantul este sistematic în abordări și
utilizează metode specifice și  flexibile care
să îl  ajute în parcurgerea cu succes a
labirintului nemărginit al  unui necunoscut.
De cele mai multe ori  este ajutat de
experiență,  de acel fler sau intuiție -  care
este un simț specific dezvoltat prin
experiență sau de multe ori  de munca în
echipă.

Puterea lui stă în dorința de a crea ceva
bun. Consultantul este condus de valori
puternice și  încearcă să influențeze,  să
creeze perspectivele care conduc spre o
schimbare în bine.  Toate acestea pentru a
genera un impact pozitiv măsurabil  de cele
mai multe ori.  Măsurabile sau
nemăsurabile,  consultantul crează
impacturi pozitive directe sau indirecte în
casacadă.

Toate acestea pentru ca ”piesa care se joacă
pe podiumul clientului”  să capate
orizonturi noi de evoluție în sens pozitiv.
Fie că e vorba de măsuri identificate de
diminuare a consumului de energie,
rezultate ale unor evaluări de mediu,
evaluări ale unor sisteme de management,
evaluări de risc,  evaluări ale amprentei de
carbon, sau punerea pe tapet a unor
performanțe din interiorul unei organizații ,
acestea nu vor râmîne la stadiul de vorbe ci
vor trece în acțiune la nivelul clientului
pentru că toate crează valoare.

 

Cu și
despre 
oameni

Consultantul se apropie de oameni prin
natura muncii  sale și  transferă informații  și
competențe.  Este acel regizor care
conlucrează la o piesă de succes și  râmăne o
persoană din umbră care cu puterea și
dorința lui influențează întregul proces.
Astfel ,  consultantul în sustenabilitate este
omul care vrea să concentreze în jurul lui
oameni care să lupte pentru unica Planetă
locuită de oameni.



Final de an!
Acum la finele unui an tumultuos,
consultantul privește optimist spre anii
care urmează și  este convins că toate
greutățile întâmpinate de această lume vor
transcende spre un univers mai bun.
Oamenii sunt cei care pot prin bunătatea
lor și  prin lucrurile bune să influențeze
viitorul!

Să nu uităm, așa cum spunea Dalai Lama –
”The planet does not need more successful
people.  The planet desperately needs more
peacemakers,  healers,  restorers,
storytellers,  and lovers of all  kinds.”

BUCURAȚI-VĂ, REFLECTAȚI și  VEȚI PUTEA
crea în jurul dvs.  acea schimbarea care să
vă ÎMPLINEASCĂ!

Dragi colaboratori,
Vă dorim SĂRBĂTORI FERICITE alături de
prieteni și  familie!

Gabriela Fistiș
gabriela.fistis@denkstatt.ro

Sărbători Fericite!

Echipa denkstatt România


