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PROMITTO  va realiza acțiuni de
conștientizare a celor expuse prin Pactul
Climatic European, va contribui esențial la
creșterea gradului de înțelegere a
schimbărilor climatice la nivel european și
va încuraja cetățenii  europeni să se
implice activ în procese și  acțiuni care au
în vedere clima și  mediul în general.  

Acțiuni

Începem anul cu anunț important pentru
comunitatea care ne urmărește:  Grupul
denkstatt face parte din PROMITTO!

PROMITTO

Consorțiu European

Grupul denkstatt  va fi  responsabil  de
spectrul larg al  domeniului de consultanță
în sustenabilitate și  va contribui esențial la
implementarea strategiilor climatice în
următoarele țări:  Austria,  Bulgaria,  Croația,
Cehia,  Estonia,  Ungaria,  Letonia,  Lituania,
Polonia,  România,  Republica Slovacă și
Slovenia.  

Compania noastră face parte din
colaboratorii  aleși  de Uniunea Europeană
pentru a forma un consorțiu strategic,
pentru realizarea Pactului Climatic
European  – parte din Acordul Verde
European.
Parteneriatul nou format se numește
PROMITTO ,  iar alături de denkstatt  vor fi
următorii  parteneri:  ICF CDP Europe,  Count
Us In,  Friends of Europe,  Ifok,  IASS, LOW,
Presencing Institute și  Ramboll .  

Pactul Climatic
European
Lansat în decembrie 2020,  Pactul Climatic
European  este o inițiativă la nivelul Uniunii
Europene care invită oamenii,  comunitățile
și  organizațiile să participe la acțiunile
climatice.  Obiectivul său este de a ajuta la
mobilizarea și  susținerea unei mișcări
sociale de milioane de oameni din întreaga
Uniune Europeană pentru a se implica în
tranziția verde,  a se inspira reciproc și  a
dezvolta și  extinde soluții  ecologice.

Ioana Silaghi
ioana.silaghi@denkstatt.ro

http://www.icf.com/
http://www.cdp.net/eu
https://www.count-us-in.org/euclimatepact/
https://www.friendsofeurope.org/
https://www.ifok.de/en/
https://www.iass-potsdam.de/en
https://www.loweurope.eu/
https://www.presencing.org/
https://ramboll.com/services-and-sectors/management-consulting


Noile standarde GRI
aplicabile din 2021

Dacă sunteți  una dintre companiile care au
ales să raporteze performanțele în
domeniul sustenabilității  utilizând
standardele de raportare GRI,  trebuie să
știți  că din acest an trebuie să utilizați  în
procesul de raportare,  acolo unde este
cazul,  cele 3 standarde  care vizează
aspectele ce privesc Sănătatea și
Securitatea Ocupațională,  Apa și  efluenții
și  Transparența privind contribuțiile
fiscale .  

Acest standard devine unul foarte aplicat și
de actualitate,  în condițiile crizei sanitare
generate de noul virus SARS COV-2.
Standardul se dorește a fi  un instrument
care să creeze un cadru de raportare în care
accentul să fie pus pe siguranța la locul de
muncă și  starea de bine a angajaților.

GRI 403 (2018) – Sănătatea
și Securitatea Ocupațională

GRI 303 – Apa și efluenții
 

Acest standard are în vedere abordarea
holistică în ceea ce privește impactul pe care
îl  pot avea organizațiile asupra resurselor de
apă.   Se urmărește astfel  o raportare cât mai
complexă,  care să aibă în vedere modul cum
este gestionată această resursă vitală,  de la
extragere,  consum, tratare,  evacuare,  precum
și ce impact are exploatarea asupra
comunităților locale.

GRI 207 – Transparența
privind contribuțiile fiscale

Din ce în ce mai multe categorii  de
stakeholderi,  cu precădere investitorii ,
societatea civilă,  angajații ,  își  doresc o
transparentizare a comportamentului
companiilor referitor la aspectele ce țin de
contribuțiile fiscale.  Acest standard ajută
companiile să comunice cât mai eficient
publicului larg informații  despre strategia și
practicile fiscale aplicabile fiecărei țări  în
care operează.

Aceste trei standarde devin foarte
importante pentru domeniul de business și
pentru părțile interesate ale companiilor
care intră sub incidența lor,  iar alături de
celelalte standarde GRI acoperă o
multitudine de aspecte care duc către
atingerea obiectivelor de dezvoltare
durabilă,  la nivel global.

Raluca Văduva
raluca.vaduva@denkstatt.ro
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Legea solului
Actul normativ adoptat de Parlament la
finalul anului 2020 are în vedere trasarea
de noi responsabilități  pentru proprietarii
de terenuri agricole din România.
Noua legislație introduce o serie de noi
reguli  care au în vedere protejarea solului.
Acestea au fost special gândite pentru a
asigura protejarea și  utilizarea solurilor în
maniere sustenabile.

Obiectivele legii solurilor:
Prevenirea degradării  solului
Conservarea funcțiilor solului
Restaurarea și  refacerea terenurilor
degradate
Reducerea suprafeței terenurilor scoase
din circuitul agricol
Elaborarea de plauri pentru creșterea
calității  solurilor

Obligațiile statului față de
proprietari:

Accesul la informații  în domeniu
Dreptul de asociere în organizații
Dreptul la consultanță
Dreptul de a se adresa autorităților
publice
Dreptul la despăgubiri  pentru prejudicii
Efectuarea calcului despăgubirilor de
către experți  în domeniu

Obligațiile proprietarilor de
terenuri:

Adoptarea de măsuri de restaurare
Depunerea unor garanții  financiare
Certificarea anuală a modului de
folosință a terenurilor 

În contextul actual,  importanța acestei legi
este una majoră,  astfel  de reglementări
fiind unele necesare și  foarte pertinente
pentru a susține eforturile de diminuare a
impactului pe care îl  avem asupra mediului.

Sergiu Vasilie
sergiu.vasilie@denkstatt.ro



Impactul social al
proiectelor CSR

Prin intermediul proiectelor de CSR
(Corporate Social Responsibility)
companiile reușesc să își  manifeste
responsabilitatea din mai multe puncte de
vedere:  responsabilitate internă,
responsabilitate față de societate,
responsabilitate față de clienți  și
responsabilitate în lanțul de aprovizionare.
Aceste arii  majore acoperă plaja întinsă de
activități  desfășurate de o companie.  
Evaluarea impactului social generat de
astfel  de companii se dovedește a face parte
dintr-un proces complex,  având în vedere
că impactul include toate consecințele
sociale și  culturale care sunt pasibile să se
resfrângă asupra societății .
Metodele de evalure ale acestui impact sunt
numeroase și  complexe.  

În tabelul următor am inclus o analiză
succintă făcută pe 10 dintre aceste metode:

Un proces strucurat al  gestiunii  impactului
social,  cuprinde următorii  pași:

Toți  pașii  expuși sunt foarte importanți și
definesc cel mai bine atitudinea orientată
spre CSR a companiilor.  Este foarte
important ca atunci când o companie
realizează astfel  de acțiuni,  șă știe și  cum să
le aducă în ateția părților interesate.  Cel
mai important instrument în acest sens este
desigur,  Raportul de Sustenabilitate.

Gabriela Fistiș
gabriela.fistiș@denkstatt.ro



Prezența experților denkstatt  în cadrul
evenimentelor create de CSR Media
continuă. 
Discuțiile degajate ating subiecte de interes
pentru domeniul de business,  dar și  pentru
cel comunitar,  încurajând astfel  actorii
principali  să adopte o atitudine corectă în
ceea ce privește responsabilitatea socială .
Experți  din cadrul companiei denkstatt
sunt invitați  speciali  în cadrul întâlnirilor
CSR Cafe.  Expertiza și  experiența acestora a
contribuit la dezvoltarea performanței
multor organizații  și  astfel  am încercat să
diseminăm informații  relevante din diverse
perspective.
Aceste evenimente pot fi  urmărite pe
www.csrmedia.ro,  acolo unde puteți  găsi
informații  și  despre înscriere.

EVENIMENTE și NETWORKING

ANUL 2021

CSR Cafe Training pe
Sustenabilitate

Webinarii

denkstatt  pregătește un training special pe
vastul domeniu al sustenabilității .  Vom
pune accent pe partea practică,  cu susținere
relevantă din punct de vedere teoretic.  
Vă ținem la curent!

Nu uitați  de webinariile denkstatt ,  special
create pentru publicul nostru! Înscriea la
aceste webinarii  este gratuită.  
Detalii  legate despre frecvența acestora și
despre temele abordate,  puteți  găsi pe
www.denkstatt.ro.  

Considerăm anul 2021 ca fiind cel puțin la
fel  de provocator ca cel precedent,  din
punctul de vedere al  susținerii  de
evenimente.  Însă,  vom continua să ne
implicăm cât mai mult în astfel  de acțiuni,
prin continuarea celor începute deja,  dar și
prin noi abordări.
Vă vom informa în timp util ,  despre fiecare
eveniment în parte!

http://www.csrmedia.ro/
http://www.denkstatt.ro/

