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"
Misiunea
ROMSTAL

Misiunea noastră este de a fi
principalul partener de încredere
al instalatorilor, furnizându-le
produse care reduc consumul
de energie, apă şi emisiile de
gaze cu efect de seră.
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Despre noi
SUNTEM O COMPANIE CE ACTIVEAZĂ PE PIEȚELE DIN
ROMÂNIA, MOLDOVA, UCRAINA, SERBIA ŞI BULGARIA,
SPECIALIZATĂ ÎN COMERCIALIZAREA ECHIPAMENTELOR
DE INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII.

Oferta companiei include peste 19.000 de produse aflate în stoc,
caracterizate de o calitate recunoscută mondial, pe care Romstal
o adoptă ca politică de piață.

>164,7 mil.
Euro

cifra de afaceri

>1.024
angajaţi

Portofoliul Romstal este grupat în 5 categorii de
interes, gestionate de divizii specializate: Termo,
Hidro, Sanitare, Electrice şi Ceramice. Romstal asigură
consultanţă tehnică în configurarea sistemelor şi în
alegerea produselor, un nivel de stoc livrabil imediat, in
orice punct din tara, suficient pentru proiecte de mari

dimensiuni, livrare promptă la domiciliul clientului, la
baza căreia stau reţeaua extinsă de depozite regionale şi parcul auto important, punere în funcţiune
şi autorizări conforme cu cerințele legale în vigoare,
service şi piese de schimb în perioada de garanţie şi
postgaranţie.
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Portofoliul
Romstal
TERMO

HIDRO

Unul dintre cele mai importante aspecte atunci când vorbim despre o locuință este cu siguranță sistemul de încălzire. Care sunt cele mai eficiente
sisteme de încălzire și cum le alegem?

Divizia Hidro gestionează un portofoliu
important de furnizori grupaţi pe categorii
de produse:

Aici intervenim noi, punând la dispoziția clienților noștri un program gratuit
de consiliere, menit să ofere soluția perfectă pentru fiecare casă.
Produsele noastre sunt destinate atât sectorului rezidențial, cât și comercial
și industrial.

•

Gama noastră de soluții cu impact redus asupra mediului include panouri
solare, pompe de căldură, cazane pe peleți, sisteme de automatizare,
precum și sisteme de control a consumului (cronotermostate și termostate). Venim în ajutorul clieților nostri cu instalații complete şi complexe
de încălzire cu combustibil fosil (gaz metan, GPL, lichid, lemn), combustibil
regenerabil (lemn, peleți, energie solară) sau electrice (centrale termice,
pompe de căldură), instalații de răcire (chiller, roof-top, sisteme VRV, mono
sau multi-split), generatoare de aer cald şi rece, preparatoare de apă
caldă menajeră, calorifere, precum și sisteme alternative de încălzire.

pompe și vase de expansiune, ţevi,
robineţi, fitinguri, sisteme de canalizare și scurgere, sisteme de irigaţii
şi antiincendiu, rezervoare, pompe,
contoare, precum și garnituri și alte
sistele de îmbinare.

În cadrul Romstal se regăsește cea mai
mare gamă de filtre din România pentru
uzul casnic. Menite să reducă consumul
inutil de resurse, filtrele noastre asigură o
calitate excepțională a apei, din punct de
vedere al sărurilor, procentajului de nitrați
și nitriți, precum și a clorului.

SANITARE

ELECTRICE

În cadrul diviziei SANITARE, colecţiile de tip ambient sunt create pentru a
defini spaţiul dedicat băii dar si bucatariei d în fiecare cămin. Ne dorim să
generăm o experiență inedită clinților noștri, astfel că am acordat o atenție
deosebită designului produselor pe care le comercializăm. O parte din
colecțiile Romstal poartă semnătura unor designeri celebri, precum Gianni
Versace, Marc Sadler, Michael Stein, Robin Levien, Antonio Citterio.

Un cămin frumos are nevoie de multă
lumină. O clădire perfect funcțională
are nevoie de instalații şi echipamente
electrice fiabile şi inteligente. Corpurile
de iluminat comercializate de Romstal
sunt atât de diverse încât permit individualizarea oricărui spaţiu, fie că vorbim de domeniul clădirilor rezidenţiale
fie de cele domestice.

Calitatea materialelor și creativitatea formelor conving de cele mai multe
ori vizitatorii magazinelor noastre să investească în decoruri de înaltă
clasă. Gama noastră include obiecte sanitare, baterii de baie și bucătărie,
căzi de baie, coloane de dus, chiuvete pentru bucătărie, uscătoare și distribuitoare, precum și accesorii de baie.

CERAMICE
Fiecare casă are propria sa poveste, noi la Romstal ne dorim sa fim parte
din ea. Oferim soluții complete pentru amenajarea locuinței în materie
de plăci ceramice. Personalitatea fiecărui cămin poate fi pusă în valoare
folosind cele mai noi colecţii de gresie şi faianţă.
Fie că vorbim de interior sau exterior, fiecare client poate alege dintr-o
bogată varietate de texturi, nuanţe şi finisaje clasice sau inedite.

Divizia electrice grupează soluţiile
de iluminat atât pentru spații tehnico – comerciale cât şi corpurile de
iluminat decorative. Gama de produse
mai cuprinde: aparataj de protecție,
semnalizare şi măsurare, tablouri de
distribuție şi aparataj de câmp, tablouri
şi echipamente pentru acționări
electrice.
Printre cele mai importante game
de produse, menționăm și sursele
regenerabile, precum sistemele
de panouri fotovoltaice, turbinele
eoliene, corpurile de iluminat cu led
și stațiile de încărcare pentru mașini
electrice.
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Politica energetică

a companiei Romstal în perioada 2014 - 2019
PRIVITOR LA CREŞTEREA EFICIENȚEI UTILIZĂRII RESURSELOR, ÎN
VEDEREA LIMITĂRII RISCULUI APARIȚIEI DE DEFICITE ŞI MENȚINERII
IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎN LIMITELE NATURALE ALE
PLANETEI, PRIN ECONOMISIRE, RECICLARE, SUBSTITUIRE,
REDUCERE ŞI EVALUARE.

În 2014 ne-am fixat
ţintele de performanţă, în domeniul
utilizării energiei.

Reducerea
consumului
de energie
electrică cu

Reducerea
consumului de
combustibil
pentru încălzire,
şi ACM cu

Asigurarea
energiei electrice
din surse proprii
în proporţie de

Reducerea
consumului de
combustibil pentru
transport (marfă
şi persoane) cu

75%

40%

80%

25%

2014
24,67%

40,65%
50,77%
68%

2018
Target
Realizat

2019
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Sustenabilitate în Romstal
COMPANIA ROMSTAL CONTRIBUIE ACTIV
LA REDUCEREA EMISIILOR DE CO2 LA NIVEL
LOCAL ŞI GLOBAL, PRIN:

●

comercializarea produselor ECO, ceea ce conduce la reducerea amprentei de CO2 la clădirile/lucrările clienților
Romstal;

●

diminuarea amprentei energetice a clădirilor (izolare termică, eficientizarea instalațiilor folosite pentru încălzirea /
răcirea incintelor, înlocuirea iluminatului clasic cu cel pe
LED-uri, folosirea sistemului BMS (Building Management
System) pentru controlul şi monitorizarea automatizată a
echipamentelor şi instalațiilor care funcționează în locațiile
Romstal, compensarea automată a energiei reactive);

●

reducerea consumului altor resurse (apa prin instalarea
perlatoarelor, hârtie prin montarea uscătoarelor de mâini,
tipărirea documentelor numai când este absolut necesar şi
atunci față - verso);

●

optimizarea transportului şi înlocuirea flotei auto poluante;

●

producerea de energie regenerabilă;

●

colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor (compania
a conceput si dezvoltat un sistem de colectare a tuturor tipurilor de deseuri generate intern.Acestea sunt livrate spre
reciclare operatorilor ecomonici autorizati).

Monitorizarea emisiilor de CO2
ne ajută să evidențiem progresul datorat investițiilor atât în
modernizarea şi eficientizarea
din punct de vedere energetic a
clădirilor Romstal, cât şi a flotei
auto şi să atingem cât mai rapid
obiectivul propus pentru reducerea amprentei de carbon,
conform politicii energetice a
companiei, pentru perioada
2014 – 2019.
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În anul 2019, Romstal
a vândut către clienţi
270.997 produse ECO.
Folosirea acestora
conduce la reducerea
emisiilor de CO2
cu 37.317 tone/an.

Avantajele folosirii
produselor ECO

Reducerea impactului energetic al produselor şi soluțiilor ECO

CENTRALĂ TERMICĂ
+ 5 APARATE AER CONDIŢIONAŢ
+ RECUPERATOR DE CĂLDURĂ

Preţ
achiziție
17.000 lei

Consum
energie
termică
13.800
kWh/an

Economie
de 1178 lei/
an

Reducerea
emisiilor
de CO2
cu până la
1.390 kg / an

Echivalentul
a 33 copaci
plantați

€

CENTRALĂ TERMICĂ
+ 5 APARATE AER CONDIŢIONAT

Preţ achiziție
10.500 lei

Consum
energie
termică
19.200
kWh/an

* Solutie in incalzire si climatizare pentru o locuinta

MICROCENTRALĂ
ÎN CONDENSAŢIE + PACHET SOLAR
(2 x Panou solar 15 tuburi + boiler 300L)

Preţ
achiziție
10.000 lei

350m3
mai putin
combustibil

Economie
de 600 lei/an

€

MICROCENTRALĂ
ÎN CONDENSAŢIE + BOILER 300L

Preţ
achiziție
5.800 lei

Reducerea
emisiilor
de CO2
cu până la
600 kg / an

Echivalentul
a 6 copaci
plantați
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POMPĂ CĂLDURĂ AER/APĂ

Preţ
achiziție
33.600 lei

Consum
energie
electrică
3.953 kWh/
160zile

Economie
de 5.392
lei/an

Reducerea
emisiilor
de CO2
cu până la
5.200 kg
/ an

Echivalentul
a 52 copaci
plantați

Reducerea
emisiilor
de CO2
cu până la
270 kg / an

Echivalentul
a 3 copaci
plantați

Reducerea
emisiilor
de CO2
cu până la
2.990 kg
/ an

Echivalentul
a 30 copaci
plantați

€

MICROCENTRALĂ ELECTRICĂ

SISTEM ULTRAFILTRARE PUR 3

Preţ
achiziție
4.000 lei

Preţ achiziție
380 lei
Preţ
exploatare/an
130 lei

Consum
energie
electrică
13.440 kWh
/160zile

ZERO
PET-uri
/ an

Economie
de 2.028
lei/an

€

APĂ LA PET

Preţ achiziție
2.190 lei/an

1.095
PET-uri / an

* Calculul e facut pentru o familie cu 4 persoane.

PACHET FOTOVOLTAIC
MONOFAZAT ON-GRID 5kW

Producţie
medie
energie
electrică
6.044 kWh
/an

Economie
de 3.397
lei/an
€

REŢEA ELECTRICĂ

Consum
mediu
energie
electrică
6.500 kWh/an

Amortizarea
investiţiei
6,2 ani
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Acțiuni pentru diminuarea
amprentei energetice
Minimizarea pierderilor de căldură
prin invelişul exterior
al clădirilor

Reducerea
consumurilor de
energie termică
şi a emisiilor de
CO2



Termoizolarea tuturor sediilor Romstal

96%



Înlocuirea cazanelor vechi, cu ardere clasică, cu
variante în condensaţie şi arzătoare cu randamente
superioare, utilizarea pompelor de căldură şi a cazanelor pe peleţi

33%



Înlocuirea conductelor metalice vechi şi / sau
izolarea termică a acestora

30%



Utilizarea bufferelor ca stocatoare de energie
pentru creşterea randamentului instalaţiilor de
încălzire / răcire

20%

Reducerea consumului de energie
electrică pentru iluminat



Redimensionarea surselor de iluminat clasic în funcţie
de specificul activităţii zonale şi înlocuirea lor cu
surse LED

Reducerea consumului de energie
electrică utilizată la pompele de
circulaţie



Înlocuirea pompelor clasice cu cele cu turaţie
variabilă şi consum redus de energie electrică.

65%

Reducerea pierderilor de energie
electrică reactivă (inductivă şi /
sau capacitivă)



Instalarea unor sisteme de compensare automată a
energiei reactive din instalaţiile electrice proprii

50%

Controlul permanent şi
optimizarea consumurilor de
energie electrică în clădiri



Programarea funcţionării automate a consumatorilor
nepermanenţi. Instalarea sistemelor BMS pentru circuitele de iluminat şi prize. Automatizarea şi
urmărirea completă a funcţionării consumatorilor mari
(centrale termice, CTA, CHILERE, pompe etc.)

30%

Producerea de apă caldă
menajeră cu panouri solare



Instalarea de panouri solare în sediile unde există
consum semnificativ de apă caldă menajeră.

10%

Producerea de energie electrică
cu panouri fotovoltaice.



Instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice, în
regim on-grid şi off-grid pe clădirile Romstal disponibile şi adiacente

60%

Urmarire si control ambiental.



Instalarea sistemelor automate de urmarire
si control ambiental in magazine: SALUS si SIEMENS.

90%

Reducerea utilizării, ca surse de
energie, a combustibililor fosili

Reducerea pierderilor de căldură
în instalaţii de încălzire / răcire

Reducerea
consumurilor de
energie electrică
şi a emisiilor de
CO2

Utilizarea
energiei obţinută
din surse
regenerabile

Actiuni noi
incepute in 2019

100%

*Gradul de realizare al acțiunilor pentru diminuarea amprentei energetice
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Producerea de energie
regenerabilă cu panouri
fotovoltaice
INSTALAREA SISTEMELOR FOTOVOLTAICE
IN FILIALELE ROMSTAL.
Anul 2019 a insemnat o noua etapa, chiar una importanta, in cadrul Programului de productie si utilzare
a energiei verzi, regenerabile, in Centrale Electrice
Fotovoltaice (CEF) proprii.

813

kW

total putere instalată
în 2019

Activitatea s-a desfasurat pe trei directii:
1.

construirea de Centrale Electrice Fotovoltaice
(CEF) noi, pe cladirile Grupului Romstal din toata
tara,
2. autorizarea CEF-urilor construite in 2018 astfel
incat sa putem injecta surplusul de energie electrica produsa in Reteaua Publica,

3.

upgradarea CEF-urilor deja autorizate pentru injectia in retea, astfel incat sa marim randamentul
de captare a energiei solare pe partea de curent
continuu.

Ce am realizat:
Au fost proiectate, executate si puse in functiune,
cu debitare doar in consumul propriu, urmatoarele
CEF-uri:
- CEF Romstal Dr. Taberei
99 / 75 Kw,
- CEF Romstal Timisoara
99 / 75 Kw,
- CEF Romstal Suceava		
99 / 75 Kw
- CEF Romstal Galati
132 / 100 Kw
				(incluzand si
				CEF anterior
				de 27 Kw),

- CEF Romstal Pipera 2
- CEF Romstal Focsani		
- CEF Romstal Targoviste
- CEF Romstal Buzau		
- CEF Romstal Arad		
- CEF Romstal Oradea		
- CEF Romstal Sebes		
- CEF Romstal Baia Mare		
- CEF Romstal Alexandria

66 / 50 Kw
33 / 25 Kw
33 / 25 Kw
33 / 25 Kw
33 / 25 Kw
33 / 25 Kw
33 / 25 Kw
33 / 25 Kw
33 / 25 Kw

Au fost finalizate demersurile pentru autorizare si
injectie in retea pentru urmatoarele CEF:
- CEF Romstal Vitan 		
450 / 400 Kw
- CEF Romstal Pipera 1+2
208 / 200 Kw
- CEF Romstal Sos. Giurgilui
45 / 40 Kw
- CEF Romstal Pitesti		
52 / 50 Kw
A fost marita puterea pe cc la urmatoarele CEF:
- CEF Romstal Vitan 		
+ 66 Kw
- CEF Romstal Iasi 		
+ 7 Kw
- CEF Romstal Fundeni		
+ 7 Kw
- CEF Romstal Braila		
+ 7 Kw		
Nota: valorile de putere “P1 / P2” reprezinta:
P1 – puterea in cc = puterea instalata a campului fotovoltaic
P2 – puterea in ca = puterea invertoarelor

Programul continua si in 2020!
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Supraveghere și control
a consumurilor energetice
A DOUA COMPONENTA IMPORTANTA – DUPA INVESTITIA IN INSTALATII CU
PANOURI FOTOVOLTAICE – A PLANULUI DE MANAGEMENT ENERGETIC IN
ROMSTAL A FOST, IN 2019, PROIECTUL DE INSTALARE IN TOATE CLADIRILE
COMPANIEI A UNOR ECHIPAMENTE DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL
A CONSUMURILOR ENERGETICE, INTEGRATE INTR-UN SISTEM UNIC DE
PROGRAMARE SI URMARIRE IN TIMP REAL, PRIN INTERNET.
Practic, printr-o aplicatie unica si un dispecer unic, pot fi
controlate toate sistemele de incalzire, racire si ventilatie
din toata tara.
Consumul de energie, electric si gaz natural, poate fi
optimizat in functie de:
• temperatura de ambient, citita in mai multe
puncte;
• tempertura exterioara;
• program orar, zilnic si saptamanal;
• program de sezon.
Parametrii de comanda si reglare pentru sistemele de climatizare pot fi unici, pentru toata tara, sau pot fi ajustati
zonal in functie de particularitatile climatice ale zonei
geografice, de caracteristicile termodinamice ale cladirii
sau de nivelul de confort dorit al personalului .
Au fost instalate si puse in functiune un numar de 48
sisteme, respectiv in peste 90% din locatiile Romstal din
toata tara.
Toate componentele unui sistem comunica Wireless,
montajul si mentenanta fiind foarte facile.
Echipamentele folosite sunt din seria SALUS - IT 600,
aceleasi pe care le vindem si clientilor nostri .
Eficienta acestui proiect se vede foarte clar in evolutia
indicatorilor de performanta energetica pe anul 2019,
dupa cum se vede in paginile urmatoare ale Raportului
de Sustenabilitate.
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Transportul de
marfă și persoane
INVESTIȚIA DIRECTĂ ÎN ACHIZIȚIA DE MAȘINI NOI ȘI / SAU CU PERFORMANȚE
ÎMBUNĂTĂȚITE A FOST DE 4.858.368 LEI, RESPECTIV 1.018.526 EURO,
LA NIVELUL ANULUI 2019.

1.018.526
Euro

INVESTIȚIA DIRECTĂ ÎN ACHIZIȚIA DE MAȘINI NOI
(EURO)

1.018.526
889. 937 649.179

investiţia 2019

2019 a fost unul din anii de vârf în ceea ce privește
înnoirea parcului de mașini, atat pentru transportul
persoanelor cât și pentru transportul de marfă (distribuția
între depozite și filiale / magazine / francize și livrarea la
sediul clienților).
Astfel, au fost vândute următoarele automobile:
•

20 autoturisme pentru transportul persoanelor,
având dată de achiziție între 2001 și 2017

30 autoutilitare, avand ca data de achizitie 2001-2009,
din care:
• 3 autoutilitare cu masa max.3,5 tone
• 16 autoutilitare cu masa max. 7,5 tone
• 10 autoutilitare cu masa max. 26 tone
• 1 remorcă
Au fost casate :
• 2 autoturisme, durata de utilizare fiind de 10 ani
• 1 autoutilitara, durata de utilizare fiind de 12 ani
Au fost achiziționate:
• 9 mașini noi pentru transportul persoanelor,
• 9 autoutilitare cu masa max. 3,5 tone
• 8 autoutilitare cu masa de max. 7,5 tone
• 4 autoutilitare cu masa de max. 26 tone

2017

2018

2019

CONSUM COMBUSTIBIL PENTRU TRANSPORT (litri):

946.980
1.187.533

1.106.398

2017

2018

2019

EMISII DE CO2 (t)
3.140

2.953

2017

2018

2.504

2019
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Rezultate
obţinute
în perioada

Amprenta CO2 Romstal România (t)

6.166

5.896

2017

2018

4.325

2017 - 2019
2019

Rezultatele anului 2019 la nivelul reducerii amprentei totale de CO2 in
Romstal sunt spectaculoase.
Procentul de reducere a fost de 26,6%, record al intregii campanii,
putem spune. Faptul ca au fost reduceri semnificative pe toate cele 4
componente consumatoare de energie, respectiv energie electrica,
energie termica (combustibil gazos), transport (combustibil lichid) si apa,
denota realitatea aplicarii unui program bine gandit si structurat la nivelul
intregii companii. Si tot acest succes a fost obtinut fara sa afecteze
ritmul de dezvoltare al firmei , ba dimpotriva.

Emisii CO2 rezultate din consumul de energie
electrică (t)

1.576

2017

1.117

1.655

2018

Emisii CO2 rezultate din consumul de gaze (t)

2019

Calculul emisiilor de CO2 s-a facut la nivelul standardizat pentru Romania de 0.702 tone CO2 / MWh.
Contributia consumului de energie electrica la totalul emisiilor de CO2
a fost redusa semnificativ pe parcursul anului 2019, mai precis cu un
procent de 32%. Principalele actiuni benefice au fost:
• cresterea investitiilor in echipamente care utilizeaza energia
regenerabile (panouri fotovoltaice),
• automatizarea functionarii echipamentelor de climatizare si controlul permanent on line.
• gestionarea stricta a consumurilor la nivel de filiala, cladire,
department.
Pe langa reducerea consumului de energie electrica este de subliniat
si efectul pozitiv al injectarii de energie verde in Reteua publica de
energie electrica.

1.348

1.241

2017

2018

671

2019

Nivelul emisiilor de CO2 din gaz natural a fost calculate la 0.202 tone
CO2 / MWh.
Rezultatul pe 2019 este remarcabil. Scaderea procentuala este foarte
aproape de 50 %.
Controlul permanent si in timp real, prin internet, a consumatorilor,
automatizarea comenzilor de pornire / oprire in functie de program
si temperatura si implicarea factorilor de decizie locali in indeplinirea
standardelor asumate la nivel de Companie au condus la un succes real
pe acest indicator. De remarcat ca a fost depasita chiar si tinta de -40%
fixata prin Politica energetica a Companiei pe perioada 2014 – 2019.
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Emisii CO2 rezultate din consumul de carburant (t)

3.140

2.953

2017

2018

2.504

2019

Emisii CO2 rezultate din consumul de apă (t)

46

2017

2018

43

2017

Si la consumul de combustibil lichid, pentru transport marfa si personae,
trendul de scadere a fost mentinut.
In 2019 scaderea a fost de 15,2 % fata de 2018. Pentru a putea fi mai
eficienti in analiza si luarea deciziilor, incepand cu anul acesta urmarirea
consumurilor se face defalcat pe transport marfa / transport angajati si
motorina / benzina. Principalii factori care au influentat scaderea au fost
innoirea parcului de autovehicule si optimizarea transportului de marfuri.

73

Emisii CO2 (Kg) /1000 euro vânduţi

33,4

2019

Dupa cum se vede am redus semnificativ si consumul de apa, respectiv
cu 27,3 % fata de 2018. S-au eliminat pierderile prin diverse metode:
• montarea bateriilor cu fotocelula la lavoare si pisoare, optimizarea
instalatiilor, urmarirea permanenta a consumurilor, etc.

26,2

40

2018

2019

Desi cifra de afaceri a crescut in 2019 indicatorul emisii CO2 per 1000
euro vanduti a scazut semnificativ, respectiv cu 40,4 %. Evident, este
rezultatul scaderii Amprentei totale de CO2, ceea ce face ca Romstal
sa fie o afacere din ce in ce mai “curata”.

Emisii CO2 raportate la nr. angajaţi (t)

5,34

5,20

2017

2018

4,21

2019

Numarul de angajati a ramas practic constant in ultimii ani. In 2019,
emisiile de CO2 raportate la fiecare angajat Romstal au scazut cu 19 %
in 2019 fata de 2018.
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Colectarea selectivă
și reciclarea deșeurilor
DEŞEURILE REPREZINTĂ O PROBLEMĂ ACUTĂ ŞI ACTUALĂ
A UMANITĂŢII, ÎN CONDIŢIILE UNOR CREŞTERI MASIVE A
CERINŢELOR DE CONSUM, DIRECT PROPORŢIONALE CU
O DEZVOLTARE DEMOGRAFICĂ ACCENTUATĂ ŞI RAPIDĂ.

Compania Romstal şi-a propus să contribuie la reducerea cantităţii de deşeuri generate, la colectarea
selectivă şi la trimiterea lor spre reciclare.
Astfel, în domeniul deşeurilor din ambalaje, Romstal
colaborează cu doua organizaţii de transfer a responsabilităţii privind colectarea şi valorificarea
deşeurilor (OTR), dar a conceput şi dezvoltat un
sistem individual de gestionare a deşeurilor din

ambalaje generate intern, pe trei fluxuri principale:
hârtie/carton, plastic (folie) si lemn.
Deşeurile din ambalaje astfel colectate sunt livrate
direct spre reciclare operatorilor ecomonici autorizaţi.
Conform legislaţiei în vigoare, companiile au obligaţia
de a recicla/valorifica 60% din cantitatea de ambalaje
pe care o introduc pe piaţă prin importul de produse/
echipamente şi achiziţia de ambalaje postconsum.
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Situaţia realizării
obligaţiilor legislative
a cerinţelor legale de
reciclare de către
Romstal este următoarea:

„ Economia este ea însăşi
subsidiară biosferei. Biosfera
furnizează tot ceea ce face
posibilă viaţa, inclusiv convertirea deşeurilor în ceva ce
putem refolosi.”
(Anthony Cortes -„Second nature”)

Total ambalaje introduse pe piaţă /
Ambalaje reciclate (cantitati in tone):
1495 / 897

Obiectivul propus pentru anul 2017 “creşterea procentului de
realizare a cerinţelor legale de reciclare în mod individual de la
26%, cât s-a realizat în 2016, la 65%”, pe cele pe trei fluxuri principale: hârtie/carton, plastic (folie) si lemn, s-a realizat astfel:

2019
2018

1549 / 929

2017

1458 / 880

70%
Ambalaje reciclate de către terţi în numele
Romstal/ Ambalaje reciclate in mod individual de către Romstal (cantitati in tone):

72%

26%

684 / 213*
2019
2018

273 / 666

2017

264 / 616

*Datorita schimbarilor legislative care nu mai permit
realizarea obiectivelor individuale decat in anumite
conditii Romstal a realizat din deseurile de ambalaje
proprii doar partial obiective pentru lemn.
Deseurile din carton si folie au fost in continuare
colectate si livrate spre reciclarela operatorilor economici autorizati, participand astfel indirect la realizarea obiectivelor de valorificare prin raportarea cantitatilor reciclate catre OTR cu care Romstal colaboreaza.

2016

2017

2018

In anul 2019 datorita modificarilor legislative restrictive, obiectivul propus s-a aplicat doar ambalajului
din lemn. Pentru cantitatile de ambalaje din lemn
gestionate in mod individual a fost realizat obiectivul
anual de valorificare.
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În vederea reducerii cantitatii materialelor de ambalare (cutii de carton si folie) respectiv a deşeurilor de materiale plastice şi carton rezultate, una
dintre măsurile luate a fost înlocuirea cutiilor de
carton de unică folosinţă cu alte cutii reutilizabile,
din plastic reciclabil.
Aceste cutii se folosesc pe fluxul de livrare marfa
catre client si catre punctele de vanzare Romstal
fiind recuperate dupa predarea marfurilor si reintroduse in circuitul de livrare.
În afara sistemului de reciclare a adeşeurilor de
ambalaje pentru care există obligaţii legale prezentat
mai sus, Romstal a dezvoltat şi un sistem intern de
colectare separate a deşeurilor reciclabile generate din
activitatea proprie, buy back şi aduse de căre angajaţi pe mai multe tipuri de deşeuri: echipamente
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori,
materiale plastic în amestec, materiale feroase
şi neferoase, deşeuri generate din construcţii,
deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase.
În concluzie, în ultimii 3 ani, Romstal a colectat selectiv şi trimis spre reciclare următoarele cantităţi
de deşeuri:

Echipamente electrice şi electronice
cantităţi în tone:

2017

7

2018

2019

738
735

809

2017

2018

2019

Hârtie/Carton cantităţi în tone:

206
187

194

2017

2018

2019

Feroase/neferoase cantităţi în tone:

19
12

Deseuri livrate spre reciclare (inclusive ambalajele)
de Romstal cantităţi în tone:

209
107

54

2017

2018

2019
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Plastic cantităţi în tone:

Lemn cantităţi în tone:

73
61

81

2017

2018

225

2019

365

472

2017

2018

2019

De la angajatii Romstal se colecteaza pe parcursul
unui an, in medie, urmatoarele cantitati de deseuri:

50 kg
50 kg

aluminiu

pet

100 kg
folie

500 kg
carton

350 kg
sticlă

Colectarea selectivă a deşeurilor a condus şi la
scăderea cantităţilor de deşeuri menajere în ultimii
ani. De exemplu, la sediul central şi magazinele
din Bucureşti, cantitatea de deşeuri menajere s-a
redus cu 76%, de la 252 tone în 2014, la 61 tone în
2019.
Cantitatea de deseuri menajere colectata de la
filialele Romstal din tara este de 111 tone. Obiectivul propus pentru anul 2020 este de diminuarea
a acestor cantitati de deseuri cu minim 20%.

În acest moment, România
reciclează doar 13,98 %
din gunoiul produs în ţară,
conform ultimei statistici
oficiale realizate pentru
anul 2017, afisata pe site-ul
Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Mediului, deşi
ţinta pentru următorii ani
este de până la 50%, iar în
2030 trebuie să reciclăm
65% din ce aruncăm la
tomberon, potrivit angajamentelor luate de România
în cadrul Uniunii Europene.

Deşeuri menajere
(Vitan + Magazine Bucureşti) cantităţi în tone:

61
252

56

44

2014...

2017

2018

2019
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Sănătate și siguranţă
ocupațională
DIN ANUL 2010 ÎN ROMSTAL ESTE OPERAŢIONAL UN SISTEM DE MANAGEMENT
INTEGRAT DE CALITATE, MEDIU, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ,
CERTIFICAT ÎN CONFORMITATE CU CERINŢELE STANDARDELOR SR EN ISO
9001/2015, 14001:2015 ŞI SR OHSAS 18001:2008. DE CĂTRE LLOYD'S REGISTER
ROMÂNIA.

Scopul implementării şi menţinerii acestui sistem
este de a asigura clienţii, ca produsele şi serviciile
furnizate de ROMSTAL raspund permanent cerinţelor
şi nevoilor acestora.
Pe de altă parte, acest sistem, este o garanţie că în
organizaţie există o preocupare constantă pentru
controlul, dezvoltarea şi îmbunătăţirea performanţelor în domeniul calităţii, protecţiei mediului,
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale pentru angajaţi.

COMUNICARE ŞI CONSULTANŢĂ
în domeniul mediului, sănătăţii si
securităţii ocupaţionale

Managementul companiei a emis declaraţia privind
politica de mediu, sănătate şi securitate ocupaţională.

Data emiterii:
Data expirării:
Număr de certificat:

4 Decembrie 2019
11 Decembrie 2022
10235772

Aprobare iniţială:
ISO 9001 - 12 Decembrie 1998

Data emiterii:
Data expirării:
Număr de certificat:

13 Noiembrie 2019
17 Noiembrie 2022
10232667

Aprobare iniţială:
ISO 14001 - 4 Decembrie 2010

Data emiterii:
Data expirării:
Număr de certificat:

22 Noiembrie 2019
11 Martie 2021
10232669

Aprobare iniţială:
OHSAS 18001 - 10 Decembrie 2010

Certificat de Aprobare

Certificat de Aprobare

Certificat de Aprobare

Acest certificat atestă că Sistemul de Management al:

Acest certificat atestă că Sistemul de Management al:

Acest certificat atestă că Sistemul de Management al:

ROMSTAL IMEX S.R.L.

ROMSTAL IMEX S.R.L.

ROMSTAL IMEX S.R.L.

Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A, Sector 4,042122, Bucuresti, ROMANIA

Sos. Vitan-Barzesti, nr. 11A, Sector 4, 042122 Bucuresti, România

Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A, Sector 4,042122, Bucuresti, ROMANIA

A fost aprobat de către Lloyd's Register în conformitate cu următoarele standarde:

A fost aprobat de către Lloyd's Register în conformitate cu următoarele standarde:

A fost aprobat de către Lloyd's Register în conformitate cu următoarele standarde:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

Număr de aprobare: ISO 9001 – 0027381

Număr de aprobare: ISO 14001 – 0027502

Număr de aprobare: OHSAS 18001 – 00017277

Aprobarea este aplicabilă următorului domeniu:

Aprobarea este aplicabilă următorului domeniu:

Activităţi incluzând şi fiind asociate cu: Comercializarea și managementul activităților de import și distribuție pentru echipamente: de
încălzire, de răcire, electrice, obiecte sanitare și a părților de instalații și componentelor acestora.

Activităţi incluzând şi fiind asociate cu: Comercializarea și managementul activităților de import și distribuție pentru echipamente: de
încălzire, de răcire, electrice, obiecte sanitare și a părților de instalații și componentelor acestora.

Acest certificat este valabil numai însoţit de anexele care au acelaşi număr de certificat şi care prezintă lista sediilor incluse în
certificare.

Aprobarea este aplicabilă următorului domeniu:
Importul şi distribuţia echipamentelor de încălzire si de răcire, a altor echipamente electrice, a obiectelor sanitare (inclusiv
ceramice) şi a componentelor acestora.

Daniel Oliva Marcilio de Souza

Daniel Oliva Marcilio de Souza

Area Operations Manager - South Europe

Daniel Oliva Marcilio de Souza

Area Operations Manager - South Europe

Emis de: Lloyd's Register (Romania) (Srl)

Area Operations Manager - South Europe

Emis de: Lloyd's Register (Romania) (Srl)

Emis de: Lloyd's Register (Romania) (Srl)

pentru şi în numele: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

pentru şi în numele: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

pentru şi în numele: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss,
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Emis de: Lloyd's Register (Romania) (Srl), 31 Iancului Ave, 3 Floor, 2 District, 021716 Bucharest, Romania pentru şi în numele: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1
Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Romstal a stabilit şi menţine proceduri
de comunicare în interiorul companiei,
pentru:
● a dovedi angajamentul managementului
faţă de problemele de mediu şi riscurile
de sănătate şi securitate ocupaţională
ale angajaţilor;
● a consulta angajaţii referitor la sistemul
de management al sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale;
● a comunica angajaţilor politica, obiectivele şi programele organizaţiei referitoare la mediu, sănătate şi securitate
ocupaţională;
● a informa părţile interesate în legătură
cu performantele sistemului de management al mediului, sănătătii şi securitătii
ocupaţionale;
● a încuraja comunicarea;
● a se asigura că toate informaţiile sunt
verificabile, inteligibile, si bine prezentate.
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"

Misiunea noastră este de a fi principalul partener de încredere al
instalatorilor, furnizându-le produse care reduc consumul de energie,
apă şi emisiile de gaze cu efect de seră

DECLARAŢIA PRIVIND POLITICA DE MEDIU,SĂNĂTATE
ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ
Pentru compania noastră cel mai importat lucru este să livrăm excelență pornind de
la produsele pe care le comercializăm, șantierele pe care le gestionăm, precum și
proiectele în care ne implicăm. De 25 de ani pasiunea și devotamentul companiei se
transpun în produse inovatoare, exclusive, care demonstrează de fiecare dată eficiență și fiabilitate.
Angajamentul față de clienti noștri este unul pe termen lung, oferind soluții pentru
toate genurile de proiecte, într-un sistem complex de consultanță, oferit gratuit publicului.
Prin acțiunile întreprinse încearcăm să oferim suport societății, contribuind la calitatea
vieții în comunitățile locale.
Totodată, compania noastră pledează pentru o atitudine proactivă față de găsirea
unor soluții eficiente și sustenabile pentru un viitor mai verde prin noua POLITICA ENERGETICĂ A COMPANIEI ROMSTAL 2020 - 2025. Promovăm un stil de viață sănătos
atât în rândul angajaților prin acțiunile pe care le realizăm și promovarea unor tehnici
de diminare a consumului de resurse, precum și în randul partenerilor prin cursurile
specializate pe soluții ecologice.
Echipamentele tehnice pe care le comercializăm corespund standardelor cu privire la
gradul de poluare generat. În aceast context, am implementat un sistem de management de mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională, în conformitate cu standardele
ISO 14001:2015 şi OHSAS 18001:2008.

Mihail Alexandru Petrescu
CEO

2 2 | R A P O R T S U S T E N A B I L I TAT E 2 0 2 0

Politicile de HR în crearea
unei culturi și companii
Am trecut pe verde
sustenabile
ECO TEAM
CEO-UL ESTE PROMOTORUL CONSTANT AL VIZIUNII
SUSTENABILITĂŢII, PRINCIPALUL FACTOR AL SCHIMBĂRII
ÎN DECIZIILE DE BUSINESS ŞI ÎN TOATE INTERACŢIUNILE
CU ANGAJAŢII.
De la lansarea politicii energetice cu scopul diminuării amprentei de CO2 a companiei asupra mediului
înconjurător, eforturile companiei s-au concentrat pe
implementarea de schimbări la nivelul de business:
de la diminuarea consumurilor propriilor clădiri, a
transporturilor, reciclarea deşeurilor, la promovarea
în piaţă a soluţiilor eficiente energetic, consultanţă şi
vânzarea de produse şi instalaţii cu impact energetic
scăzut. Departamentul HR şi-a asumat un rol important în obţinerea suportului angajaţilor pentru sustenabilitate.
Integrarea sustenabilităţii în comportamentul organizaţional. Crearea unui culturi organizaţionale care
să susţină sustenabilitatea
Performanţa în sustenabilitate a businessului depinde
în primul rând de participarea şi implicarea angajaţilor,
de felul în care se raportează ei la principiile de sustenabilitate atât la job, cât şi în viaţa personală. Cum
procesul de schimbare de atitudine şi comportament
faţă de mediu este unul de natură continuă, schimbările la nivel de companie şi de strategie de vânzare
au fost dublate de programe de comunicare interne
care să faciliteze înţelegerea importanţei impactului
asupra mediului.
Ecologia este un mindset.
Este modul cum ne raportăm la lumea noastră exterioară, este echilibrul între egocentrism şi altruism.
Am construit un program dedicat de schimbare al culturii organizaţionale şi vânzărilor într-un mod sustenabil, spre comportamente şi soluţi “verzi” în instalaţii.
Programul de comunicare ‘Am trecut pe verde' are

drept scop principal ca angajaţii să înţeleagă încă de
la început care este viziunea companiei în privinţa
sustenabilităţii, DE CE sa facă o schimbare în propriile
comportamente de consum şi în promovarea soluţiilor
către clienţi. Comunicarea şi acţiunile derulate au
urmărit o bună conectare a angajaţilor cu concepte şi
realităţi legate de ecologie şi sustenabilitate, cu accent
pe importanţa implicării personale în schimbarea unor
comportamente de consum şi de alegere de produse.
Comunicarea şi acţiunile desfăşurate au facilitat un
proces de asumare a acestor realităţi astfel încât valorile legate de ecologie să fie transferate mai eficient
în comportamentul angajaţilor de la job, dar şi în cel
legat de viaţa personală.
La nivel de conţinut, programul vizează în primul rând
cunoaşterea viziunii de dezvoltare a business-ului
în direcţia sustenabilităţii, înţelegerea dimensiunilor
ecologiei şi conştientizarea impactului personal asupra resurselor.
Vreau să promovez produsele companiei care reduc
consumul de energie şi poluează mai puţin. Este contribuţia mea ca profesionist în instalaţii la reducerea
impactului energetic asupra mediului.
Crearea unei echipe dedicate în cadrul companiei
La momentul lansării politicii energetice s-a înfiinţat un departament dedicat de Management
energetic care a reunit specialişti cu vechime în
Romstal, consultanţi în soluţii de încălzire, ventilare, climatizare şi termoizolare şi tineri specializaţi pe domenii noi de expertiză: analiză energetică, proiectare şi instalare sisteme BMS .
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Pentru a oferi tot suportul necesar în vânzarea
produselor cu impact scăzut asupra mediului
înconjurător, s-au creat posturi specializate în
Consultanţă în domeniul produselor ECO.

Ulterior s-a extins către toţi angajaţii din companie.
Am implicat angajaţii în initiaţive de mediu la birou
(green office) :

S-a format, de asemenea, o echipă interdepartamentală de comunicare – EcoTeam, incluzând
specialişti din departamentele de HR şi Marketing,
cu scopul să faciliteze o comunicare unitară şi
focusată care să susţină strategia de business şi
de schimbare în direcţia ECO.

•

Principiul implicării a pornit de la atragerea angajaţilor care cred în ecologie (au ca valori personale aceste preocupări), vor să afle şi să facă mai
mult şi au entuziasmul şi energia de a promova şi
către ceilalţi (angajaţi, clienţi, colaboratori).

•

46
5%

din angajaţii Romstal
folosesc bicicleta pentru
deplasarea căre şi dinspre locul de muncă

•

•

de biciclete sunt la
dispoziţia angajaţilor
pentru deplasarea
către şi dinspre locul
de muncă

colectare selectivă, reciclare - campanie de
conştientizare a impactului diferitelor tipuri
de deşeuri, oferirea posibilităţii de a aduce
la birou spre reciclare deşeurile din propriile
locuinţe;
reducerea cantităţii de plastic utilizat prin
renunţarea la paharele din plastic;
biciclete pentru angajaţii care vor să le împrumute pentru parcurgerea drumului de la şi
către job;
cantină la sediul central cu meniu verde, fresh
bar, magazin cu fructe şi legume;
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•
•
•

•

•

oferirea de produse care reduc consumul de
apă, de energie;
posibilitatea de implicare personală în
susţinerea copiilor cu nevoi speciale sau în
ajutarea bătrânilor;
campanii de comunicare prin newslettere,
afişaj în sedii şi magazine, proiecţie de filme
şi documentare cu teme de mediu, workshop-uri şi prezentări.
98% din produsele utilizate la cantina angajaţilor au fost produse în România. Meniul
este bine echilibrat, existând atât opţiuni
gătite dar şi vegane, meniu vegetarian dar
şi preparate pe bază de carne. Există bufet
de legume diverse, seminţe şi verdeţuri din
care angajaţii îşi pot prepara în fiecare zi
propriile salate aşa cum doresc.
Romstal Corner - în magazinul central
Romstal există barul Romstal Corner unde
angajații și clienții pot servi, pe lângă cafea,
diverse fresh-uri de legume și fructe.

Integrarea sustenabilităţii în programul
de training şi leadership al companiei
În cadrul Academiei Romstal ne ocupăm de programul de induction pentru noii angajaţi, precum şi
de dezvoltarea personală şi profesională continuă
a acestora.
Programul adresat noilor angajaţi este alcătuit din
training la sală, practică şi mentoring împreună cu
un angajat senior sau manager. La angajaţii din
vânzări se adaugă alte stagii de învăţare - training-uri la sală, pe eLearning si webinare/webinarii,
pentru a aprofunda cunoştinţele tehnice şi comerciale.
În toată aceasta perioadă, dar şi după, lansăm
periodic cursuri pentru dezvoltarea continuă a
colegilor. În cadrul acestor programe de training,
viziunea companiei asupra protecţiei mediului
înconjurător, consumul responsabil de resurse,
reducerea emisiilor de CO2, într-un cuvânt, viziunea
asupra sustenabilităţii, este împărtăşită colegilor
prin intermediul mai multor instrumente:
•
•

•

Prezentări cu rol de conştientizare referitoare la
încălzirea globală şi factorii declanşatori
Prezentări referitoare la modalităţi de reducere
a amprentei personale de carbon (colectare
selectivă, consum responsabil de alimente, utilizarea mijloacelor de transport sustenabile s.a.)
Prezentări referitoare la strategiile implementate de Romstal pentru diminuarea consumului

Numarul participanţilor la cursurile pentru soluţii
ECO organizate în cadrul Academiei Romstal

3.100
1.900

2017

2800

2018

2019

Bugetele investite
în aceste programede training (Euro)

330.000
260.000

300.000

2017

2018

2019

Numărul cursurilor e-Learning

45
35

40

2017

2018

2019

R A P O R T S U S T E N A B I L I TAT E 2 0 2 0 | 2 5

•

•

•

•

de energie şi materiale, precum şi a emisiilor de CO2
Cursuri referitoare la contextul energetic actual
şi legislaţia europeană şi naţională din domeniul
eficienţei energetice şi a surselor regenerabile
de energie
Cursuri tehnice despre produsele eficiente ECO
pe care Romstal le comercializează şi promovează în care sunt expuse, pe larg, beneficiile
aduse de implementarea acestor soluţii pentru
clienţi: - reducerea consumurilor de energie,
reducerea consumurilor de apă, reducerea
emisiilor de CO2, exploatare sigură şi sănătoasă,
reducerea costurilor anuale, protecţia mediului s.a.
Metode de calcul pentru analiza consumurilor
de energie şi a emisiilor de CO2 pentru soluţiile
implementate de Romstal
Comparaţii între soluţiile clasice şi soluţiile eficiente energetic în care se pun în evidenţă punctual, diferenţele între emisiile de CO2 (kg CO2/an),
diferenţele între consumurile de energie (kWh/an),
economia financiară realizată, precum şi numarul
de copaci protejaţi anual prin reducerea emisiilor.

“Intr-o lume în schimbare, educația este
cea mai bună pregătire pentru a fi capabili sa ne adaptam”
				
(Bill Gates)

surile pe care le face la nivel de companie şi la nivel
de societate.
În plus, ROMSTAL îi încurajează şi susţine pe angajaţii
săi să îşi dezvolte cariere pe termen lung în cadrul
companiei.
Accesul la poziţiile vacante din cadrul companiei
este garantat tuturor candidaţilor indiferent de sex,
vârstă, religie, etnie, rasă sau naţionalitate, singurul
criteriu de selecţie fiind cel al competenţei şi calificării
necesare pe post. Pentru garantarea non-discriminării
în regulamentul intern al companiei au fost prevăzute
expres interdicţiile cu privire la discriminarea directă
sau indirectă a oricărui angajat în toate domeniile
care au legatură cu prestarea activităţii.
Totodată, sunt stipulate şi obligaţiile de reprezentare şi conduită ale salariaţilor care susţin şi întăresc
principiile non-discriminării atât în relaţiile din cadrul
companiei, cât şi în cele din exteriorul acesteia. În
cadrul companiei, datorită specificului activităţii, care
presupune efort fizic intens în lanţul de supply-chain,
distribuţia pe sexe a salariaţilor este de 25% femei şi
75% bărbaţi.
Aproximativ aceeaşi proporţie a numărului de femei
în numărul total de salariaţi se regăseşte şi în cadrul
poziţiilor de management.
În cadrul departamentelor de suport există un procent egal între femei şi bărbaţi.

ECO ateliere Seneca EcoLogos
Seria de ateliere organizate de Seneca EcoLogos
pentru angajati au oferit contexte de invatare practica
si de aplicare a principiilor de ecologie in viata noastra
personala.
• Amprenta ecologica
• Colectarea selectiva
• Alegeri alimentare inspirate
		

Non discriminare, diversitate şi şanse egale
Angajaţii constituie principalul punct forte al companiei ROMSTAL. Compania urmăreşte să angajeze
şi să păstreze cei mai buni profesionişti de pe piaţă
astfel încât să-şi îmbunătăţească continuu activitatea
şi să creeze valoare adăugată pentru ea, clienţi şi
comunitate.
Problema drepturilor omului joacă un rol important în
activitatea companiei de resurse umane, sprijinul
pentru respectarea acestora este esenţial în demer-

Dialogul cu angajaţii
ROMSTAL acordă o atenţie deosebită dialogului cu
angajaţii. Implicarea într-un dialog permanent cu
angajaţii constituie un obiectiv important pentru companie. Romstal este o companie cu peste 60 de filiale
şi peste 1.045 de angajaţi. Asta înseamnă foarte mulţi
parteneri de dialog. Pentru a purta un dialog semnificativ şi relevant cu cât mai multi dintre ei, compania a
dezvoltat o serie de instrumente şi canale de comunicare internă.
Unul dintre instrumentele principale este aplicaţia online prin intermediul căreia orice angajat poate trimite
către echipa de management propuneri, sugestii,
opinii cu privire la activităţile şi procesele care se
desfăşoară în cadrul companiei.
O altă modalitate de comunicare cu angajaţii este
prin aplicarea chestionarelor de feedback după
fiecare eveniment la care aceştia participă, de tipul
training, conferinţă, workshop. Chestionarul este
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structurat pe diverse aspecte legate de utilitatea
evenimentului şi a informaţiilor prezentate, mediul de
lucru, comunicarea pe parcursul evenimentului, precum şi sugestii pentru viitoare întâlniri. Răspunsurile
individuale sunt păstrate confidenţiale. În baza acestor rezultate, se dezvoltă anual un plan de training în
vederea optimizării resurselor disponibile şi a performanţelor echipelor.
Pentru a răspunde în timp util plângerilor,
reclamaţiilor, sesizărilor formulate de angajaţi este
reglementat prin regulamentul intern modalitatea
de soluţionare a petiţiilor. Conform acesteia, toate
petiţiile se înaintează direcţiei de Resurse Umane,
aceasta repartizează petiţia compartimentelor de
specialitate, iar în funcţie de obiectul respectivei petiţii, urmăreşte soluţionarea acesteia şi redactează un
răspuns în termen de maxim 30 de zile.

Recrutarea tinerilor.
Programe adresate tinerilor absolvenţi.
Formarea şi dezvoltarea carierei lor
Compania Romstal a integrat în strategia de selecţie
şi recrutare, programe special adresate tinerilor studenţi şi absolvenţi care nu au experienţă practică, al
căror potenţial însă este promiţător şi poate reprezenta baza unei dezvoltări ulterioare.

24,25%

Anual, se desfăşoară proiecte de recrutare care se
adresează în mod special tinerilor absolvenţi, iar în
urma evaluării de abilităţi şi atitudine, sunt selectaţi
cei care au resurse ce pot fi dezvoltate şi integraţi
apoi în departamentele din zona comercial-tehnică:
departamentele de vânzări, departamentul tehnic sau
alte zone-suport pentru core-businessul companiei.

femei

75,75%
bărbaţi

Compania Romstal are un parteneriat de tradiţie cu
Facultatea de Instalaţii din cadrul Universitatii Tehnice
de Construcţii Bucureşti.

24,49%

In cadrul programului de practica pentru studenti
discutam despre gama de produse ECO, modul de
funcţionare al acestora şi analizăm instalaţiile funcţionale din Laboratorul Academiei Romstal.

75,51%

Analizăm împreună pompele de căldură geotermale,
aerotermale, sistemele BMS, sistemele fotovoltaice,
precum şi alte echipamente care contribuie la reducerea consumurilor de energie ale unei clădiri.

femei în posturi de conducere

bărbaţi în posturi de conducere

Raportul dintre salariul
mediu din firma si salariul
minim pe economie
in functie de gen pentru
salariul de incadrare.

Femei
Bărbaţi

2,25
1,68
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“Experienţa ta PRACTICĂ la Romstal”
Compania a încercat să faciliteze tinerilor aflaţi la
început de carieră posibilitatea de a-şi dezvolta
abilităţile şi competenţele, de a identifica activităţile
practice specifice meseriei lor pe care le desfăşoară
cu plăcere, pentru care au abilităţi şi care le sunt
potrivite din punct de vedere al trasăturilor de personalitate.
Programele de tip internship sunt concepute sub
forma unor activităţi de învăţare experienţială, pot
avea durata de 3 săptămâni până la câteva luni şi
vizează dezvoltarea unor competenţe soft-skills, de
relaţionare, argumentare, rezolvare de probleme, cât
şi competenţe tehnice, de inţelegere a principiilor de
funcţionare ale echipamentelor de instalaţii.
După parcurgerea acestor ateliere de învătare, studenţii au avut şansa să acceseze oportunităţile de
carieră oferite în cadrul companiei.

Dezvoltarea
unei strategii
de well - being
a angajaţilor

Programe de Green Thinking
şi Green Living
●
●
●

●

●

Promovarea consumului de produse locale.
Acţiuni dedicate copiilor angajaţilor în care a fost
inclusă şi educaţia ecologică pentru ei
Susţinerea angajaţilor să facă sport:
- susţinerea lor la competiţii sportive
interne şi externe (tenis de masă, fotbal,
maraton) etc.;
- sală de tenis de masă, fitness la sediul
central
Informarea angajaţilor cu privire la ce înseamnă
obiceiuri de viaţă sănătoase si conştientizarea
importanţei unui stil de viaţă sănătos.
Newsletter de marcare a unor evenimente de tip
Zile Mondiale sau evenimente globale de ecologie prin care am invitat angajatii sa participe (Ora
Pamantului si altele)
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Cultura, climatul si satisfactia angajatilor
Anual desfasuram in compnaie studii de satisfactie
pentru ca ne intereseaza um se simt abgajatii nostri si
ce anume si-ar dori sa le oferim pentru un mediu de
lucru placut care sa sustina performanta.
La studiu au participat

600
de angajati

Concluziile studiului:
• Oamenii sunt mandri ca lucreaza in Romstal.
• Ei apreciaza foarte mult training-urile pe care
compania le ofera si programele de dezvoltare
profesionala.
• Angajatii stiu cum munca lor contribuie la obiectivele companiei.
• Angajatii au incredere in deciziile managerului
direct.
• Angajatii percep ca firma este orientata catre
client.
• Majoritatea apreciaza si: seriozitatea companiei,
stabilitatea, acordarea la timp a salariului si respectarea drepturilor salariale, colectivul.
• Ceea ce ne dorim sa continuam sa imbunatatim
este modul de lucru intre departamente, sa fie
mai clara pentru oameni corelatia dintre sistemul
de venituri variabile si performanta, optimizarea
si eficientizarea unor procese de lucru interne si
introducerea unor noi beneficii.
In afara de analiza satisfactiei angajatilor, compania s-a
preocupat de dezvoltarea unei culturi si a unui climat
care sa sustina strategia de buziness. In parteneriat
cu companii de consultanta de top in domeniu, am
reinitiat o diagnoza a culturii & climatului organizational
dar si a stilului de leadership pentru top management,
cu instrumente de masurare specifice.
Interventia ulterioara a avut ca obiective integrarea
rezultatelor din studiu cu actiuni clare pe factorii cauzali indentificati ca pargii de schimbare in companie. In
paralel, top managementul a intrat intr-un program sustinut de dezvoltare a stilului de conducere a oamenilor
astfel incat sa fie aliniat cu modelul de leadership dezirabil pentru a sustine strategia companiei pe termen
mediu si lung. In baza unor evaluari 360, s-a masurat
stilul lor actual de leadership si s-au identificat competentele foarte si cele care necesita dezvoltare. Ei sunt
sustinut continuu in acest demerc in acest demers atat
prin consultanta si coaching extern cat si prin coaching
intern.

Programul de cursuri pentru manageri a pus accent pe
dezvoltarea competentelor lor de coaching, astfel incat
sa creasca autonomia si implicarea angajatilor, sa dezvolte competentele si initiativele angajatilor.

300

de angajati respondenti
Prevenirea accidentelor de muncă se poate face prin
asigurarea condiţiilor optime de lucru, instruirea permanentă a personalului nostru şi toleranţa zero faţă de
nerespectarea regulilor pe care compania le consideră
fundamentale.
Însă, crearea unui loc sigur de muncă şi satisfăcător
profesional nu implică doar identificarea şi neutralizarea
pericolelor, ci şi asigurarea sănătăţii şi stării de bine a
fiecărui angajat.

Customer Care,
una dintre prioritatile noastre
Un program amplu a fost si cel de Customer Care prin care
am dezvoltate in magazine noastre o rutina zilnica de
management care sa implice intreaga echipa in asumarea
unor rezultate concrete si a unor actiuni punctuale care
sustin vanzarile si orientarea catre client.
Prin Mystery Shopping am putut masura progresul pe care
colegii nostri din magazin l-au facut in orientarea catre
clienti si servirea lor la standarde exceptionale. Metoda
lucrului zilnic cu echipele din magazin pentru a sustine
vanzarile si a furniza servicii de customer care la standarde
inalte o vom mentine pentru ca ne dorim sa oferim tuturor
clientilor nostru o experienta frumoasa de achizitie.
Pentru a castiga si a mentine increderea clientilor,
partenerilor, furnizorilor nostri, actionam in mod etic si cu
integritate.
Codul de conduita Romstal este reflectia acestui mod
de a face business si seteaza ceea ce asteptam de la
fiecare persoana care lucreaza cu Romstal. El subliniaza
responsabilitatea noastra fata de angajatii proprii, parteneri
si furnizori. Mita, coruptia au toleranta zero, acesta fiind
principiul dupa care ne ghidam in business.
Astfel, in codul de conduita Romstal, in notele de Grup precum si in alte documente exista stabilite clar principii, reguli
si limite in care pot actiona angajatii Romstal.
De asemenea, in relatia cu partenerii externi, avem stabilite
reguli si modalitati de lucru etice, ce sunt comunicate
tuturor partenerilor Romstal."
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Relaţiile cu comunitatea
COMPANIA ROMSTAL SE IMPLICĂ ACTIV ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII ŞI A
COMUNITĂŢILOR DIN CARE FACE PARTE, SUSŢINÂND PROIECTE DIN DOMENII
PRECUM EDUCAŢIE, SĂNĂTATE, SPORT ŞI ECOLOGIE. PRIN ACŢIUNILE ÎNTREPRINSE, ROMSTAL ÎNCEARCĂ SĂ OFERE SUPORT SOCIETĂŢII, CONTRIBUIND
LA CALITATEA VIEŢII ÎN COMUNITĂŢILE LOCALE. TOTODATĂ, COMPANIA PLEDEAZĂ PENTRU O ATITUDINE PROACTIVĂ FAŢĂ DE GĂSIREA UNOR SOLUŢII
EFICIENTE ŞI SUSTENABILE PENTRU UN VIITOR MAI VERDE.

392.924
EURO

Valoarea sponsorizărilor in 2019
(nu include proiectele cu federatiile sportive)

300.000
EURO

Valoarea sponsorizărilor in 2018

270.000
EURO

Valoarea sponsorizărilor in 2017

Sumele investite au avut ca obiectiv dezvoltarea
comunităților locale, crearea unor condiții mai bune în
instituțiile medicale, suținerea proiectelor educaționale,
precum și suținerea diferitelor cauze sociale.
Am sustinut atât proiecte din zona sportivă, Romstal
fiind sponsor oficial al Federaţiei Române de Tenis de
Masă si al Federatiei Romane de Fotbal cât şi ONG-uri
şi instituţii de învătământ. Am oferit oferit sponsorizări
în bani, cât şi în materiale de construcţii sau obiecte
sanitare.
În anul 2018, compania Romstal a desfășurat 25 de
proiecte de sponsorizare, în valoare de peste 300.000
de euro.
Sumele investite au avut ca obiectiv dezvoltarea
comunităților locale, crearea unor condiții mai bune în
instituțiile medicale, suținerea proiectelor educaționale,
precum și suținerea diferitelor cauze sociale. Pe lângă
cele menționate anterior, unul dintre cele mai mari
proiecte în care compania Romstal s-a implicat este
Asociația Magic Camp.
Am susținut cu peste 20.000 de euro inițiativele
asociației, printre care enumăm tabăra de copii Magic
Camp și construcția Magic Home, o locuință pentru
părinții cu copiii cu probleme oncologice.
În anul 2017, Romstal a desfăşurat proiecte de sponsorizare în valoare de 270.000 de euro, susţinând asociaţii pentru persoane cu dizabilităţi, asociaţii sportive,
centre religioase (biserici), precum şi asociaţii ce au ca
rol promovarea proiectelor de sustenabilitate.
Au fost susţinute atât proiecte din zona sportivă, Romstal
fiind sponsor oficial al Federaţiei Române de Tenis de
Masă, cât şi ONG-uri şi instituţii de învătământ. Au fost
oferite atât sponsorizări în bani, cât şi în materiale de
construcţii sau obiecte sanitare.
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2019 - un an grozav
pentru tenisul de masă
românesc!
UNUL DINTRE CELE MAI SPECIALE PROIECTE ÎN CARE COMPANIA
ROMSTAL S-A IMPLICAT ESTE FĂRĂ ÎNDOIALĂ COLABORAREA CU
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS DE MASĂ.

An dupa an, FRTM isi adauga la cartea de vizita noi
performante care contribuie la scrierea istoriei in
acest sport.
Asa cum v-am obisnuit an de an, si anul 2019 a fost
prolific pentru Federatia Romana de Tenis de Masa
care si-a consolidat pozitia de lider incontestabil al
Europei la fete, la toate categoriile de varsta, dar si-a
adaugat in palmares si o medalie la Campionatul
Mondial (la dublu masculin), precum si multe titluri
continentale si nu numai la U21, juniori I si II masculin.

"Parteneriatul ROMSTAL - FRTM
este parteneriat de notorietate, recunoscut in
toate mediile in tara si in strainatate. Colaborarea noastra a descurs firesc avand la baza
performanta ambilor parteneri in domeniile in
care fiecare activeaza "

Beatrice Romanescu
Director de marketing
Federatia Romana de Tenis de Masa

De 18 ani ani, Romstal este sponsor oficial al Federației.
Este un parteneriat de suflet, iar rezultatele obținute
de echipă sunt dovada că orice este posibil, atunci
când toate resusele sunt orientate spre obiectivul
propus.
Romstal susține Federația atât financiar, cât și prin
produse de instalați. Investiția financiară este destinată
în special participării sportivilor la competiții internaționale sau premierii performanțelor acestora.
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Parteneriat
pentru performanţă
2019 A FOST ANUL ÎN CARE ROMSTAL SI FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE FOTBAL ȘI ROMSTAL AU DEMARAT UN PARTENERIAT CU PE
DURATĂ DE PATRU ANI PRIN CARE COMPANIA NOASTRA DEVINE
SPONSOR OFICIAL AL ECHIPEI NAȚIONALE DE FOTBAL
A ROMÂNIEI.

“Sunt foarte bucuros că o companie
românească de prestigiu se alătură, prin susținerea pe care o acordă, echipei naționale
de fotbal a României. Acest parteneriat este
unul firesc, așadar. Pentru că vorbim de liderii
unei piețe din România care încep astăzi un
drum alături de echipa cea mai iubită de către
români. În același timp, e un parteneriat firesc
pentru că Romstal reprezintă un brand care
a depășit granițele României și s-a consacrat
ca un lider regional european. Iar Federația
Română de Fotbal, prin aplicarea principiilor
bunei guvernanțe și prin reformele adoptate,
se poziționează ca un model regional la nivel
de instituții sportive”

A declarat Răzvan Burleanu, președintele
Federației Române de Fotbal, in momentul
semnarii parteneriatului cu Romstal.

“Suntem norocoși să putem fi
alături de Echipa Națională de Fotbal, un
simbol al sportului românesc. Ne onorează
faptul că putem ajuta la dezvoltarea performanței în fotbalul românesc și sperăm că
suportul nostru să contribuie la obținerea
unor rezultate excelente din partea echipei.
Acest parteneriat ne aduce mai aproape
de țelul nostru: acela de a promova un stil
de viață sustenabil prin activițăti sportive.
Adăugam astfel un nou proiect de valoare
dezvoltat sub umbrela Parteneriat pentru
performanță”

A spus Alexandru Petrescu, CEO Romstal.
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OvidiuRO educație timpurie
de calitate
MISIUNEA ASOCIAȚIEI OVIDIURO ESTE
CA FIECARE COPIL SĂRAC SĂ BENEFICIEZE
DE EDUCAȚIE TIMPURIE DE CALITATE ȘI
SĂ DEVINĂ, ASTFEL, UN MEMBRU ACTIV
AL SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI.

Colaborarea cu Romstal, devenită mai mult
decât o tradiție, ne-a ajutat pe noi, cei de la
OvidiuRo, să fim sustenabili și să derulăm
programe menite să ofere copiilor preșcolari
și școlari din România șansa de a învăța.
Pentru noi, contează foarte mult faptul că
ne putem baza pe sprijinul constant al unui
partener precum Romstal, consistența programelor noastre fiind astfel asigurată, prin
derularea lor pe o perioadă suficient de mare,
cu rezultatele reale și care aduc, într-adevăr,
o schimbare în bine în viața beneficiarilor
noștri. Cu ajutorul Romstal, Fiecare Copil
Merită o Poveste, umbrela sub care se
desfașoară intervențiile Asociației OvidiuRo,
a dat șansa copiilor din medii defavorizate
nu doar să primească prima lor carte, ci și
să învețe s-o descopere, să audă poveștile
copilăriei citite chiar la ei în comunitate, să
se bucure de magia carților și să își iubească
dascalii, grădinița și școala. Putem spune, fară
urmă de îndoială, că Romstal, împreună cu
OvidiuRo, au contribuit la consolidarea unui
start sănatos în viața copiilor la care au putut
ajunge programele noastre.

Maria Gheorghiu
Co-fondator al Asociatiei Ovidiu RO

INCEPÂND DIN ANUL 2019,
ROMSTAL A SUSȚINUT NEÎNTRERUPT PROGRAMELE
ASOCIAȚIEI OVIDIURO,
SUMA TOTALA A SPONSORIZĂRILOR DEPAȘIND

136.743
EURO.

Ca urmare a desfașurării, timp de cinci ani,
a unui proiect pilot ce încuraja accesul și
prezența la grădiniță a copiilor din familii defavorizate, printr-un set de intervenții integrate
socio-educaționale având ca mecanism central
tichetul social pentru grădiniță condiționat de
frecvența, in anul 2016 a intrat in vigoare legea
Fiecare Copil in Gradinita, prin care toti copiii
din medii defavorizate primesc aceste tichete,
dacă frecventează in mod constant gradinița.
În anii următori au fost implementate o serie
de proiecte care au adus cărțile si literația mai
aproape de copii, părinti si profesori:
Caravana Fiecare copil în grădiniță 2016, Caravana Poftă de carte 2017, Caravana Fiecare
copil merită o poveste 2018, Ateliere de vară
Șotron sau Centre de lectură și științe Povești
sub Lupă, toate însoțite de formări pentru profesorii - voluntari participanți la proiecte.
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In anul 2019, OvidiuRo a continuat, și cu sprijinul
Romstal, programul lansat cu un an inainte, Fiecare
copil merită o poveste – un program pilot de stimulare a lecturii în grădinițe și acasă și de dezvoltare a
vocabularului, ce aduce în toate județele țării o serie
de intervenții deja testate și care s-au dovedit a fi
necesare și de impact, astfel încât copiii din medii
rurale și urbane defavorizate să aibă șansa unui start
bun la școală.
Până la finalul anului 2019, peste 100.000 de cărți
ilustrate au ajuns la copii acasă și în grădinițe, iar 1500
de educatoare au beneficiat de formări intensive –
profesori-resursă care „dau mai departe" practici
educaționale centrate pe metode specifice literației
timpurii, folosind cărți ilustrate, pentru dezvoltarea
competențelor de comunicare ale copiilor.

100.000

de cărți ilustrate au ajuns la copii

1.500

de educatoare au beneficiat de formări
intensive

În vara anului 2019, OvidiuRo a desfășurat
Atelierele de Vară Șotron 2019, un modul educațional de care au beneficiat, în total, 6000
de copii din 37 de județe, cu susținerea voluntară a 1200 de profesori care au organizat
activități cu copiii pe parcursul a 12 zile. Până
la finalul verii, 18.000 de cărți ilustrate pentru
copii au fost distribuite, în cadrul celor 480 de
Ateliere Șotron desfășurate.
La finalul lui 2019, OvidiuRo a lansat un
proiect-pilot pentru încurajarea lecturii începând de la naștere – Punguța cu 2 cărți,
prin care sunt extinse intervențiile centrate
pe literație și pe dezvoltarea vocabularului
- de la preșcolari (3-6 ani) la copiii mici (0-3
ani), astfel încât copiii aflați în situație de risc
educațional să înceapă grădinița - și apoi
școala - mai bine pregătiți. 300 de familii defavorizate (cu copii de 0-3ani) au primit 2 cărți
pentru acasă, în urma unor sesiuni de lectură,
la grădiniță.
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Asociația Reality Check
MISIUNEA ASOCIAȚIEI REALITY CHECK ESTE DE A SPRIJINI DEZVOLTAREA
DE PROGRAME ȘI POLITICI PUBLICE DEȘTEPTE, CU IMPACT, GÂNDITE ÎN
FAVOAREA CETĂȚENILOR ȘI APLICATE EFICIENT ȘI CORECT.
În 2019, Reality Check a
continuat cu sprijinul Romstal
derularea programelor
axate pe:
Dezvoltare comunitară cu accent pe
educație în două dintre cele mai sărace
comunități din România - ajutăm
copiii și familiile lor să aibă acces la
educație, sa devină mai puternici și să
depășească momente de criză legate
de sănătate, locuire, școală.
Monitorizare și evaluare legi
Formulăm recomandări de îmbunătățire și lucrăm cu autoritățile publice pentru a le ajuta să aibă un impact
pozitiv mai mare.

2019

în cifre:

		
●

114 copii au fost susținuți să meargă la școală; familiile lor au primit tichete
sociale condiționate de prezență în valoare de 50 de lei/lună

●

20 de copiii au participat într-o tabără de învățare accelerată

●

5 copii au primit burse de transport pentru a merge la liceu

●

241 de copii au primit o masă caldă (la școală și la gradiniță)

●

11 părinți și 3 membri ai autorităților locale au fost în teambuilding pentru
consolidarea grupului de inițiativă locală

●

20 de familii au fost sprijinite să își îmbunătățească locuințele

●

10 familii au fost sprijinite să își amenajeze o mică grădină de legume

●

294 de copii au primit cadouri de Crăciun.
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15.000
EURO

Valoarea
sponsorizării în 2019.

Dezvoltare comunitară în Ponorâta,
Maramureș
Ponorâta este una dintre cele mai sărace comunități din România.
Aproximativ 700 de persoane, dintre care peste 400 sunt copii, încă
locuiesc în condiții greu de imaginat, fără electricitate, apă curentă și
baie. 95% dintre adulți sunt analfabeți sau analfabeți funcțional.
Cu implicarea Reality Check, cu sprijinul sponsorilor și donatorilor
care susțin comunitatea, viața oamenilor s-a îmbunătățit semnificativ
pe parcursul ultimilor 8 ani. Copiii frecventează regulat grădinița și
școala și datorită acestui fapt din ce în ce mai mulți știu să scrie și
să citească, cinci dintre aceștia sunt acum la liceu. Toți locuitorii au
acces la baia publică inaugurată în 2015. O parte dintre ei au condiții
mai bune de locuit. Grupul de inițiativă locală informal format în 2017
se implică activ în identificarea și rezolvarea problemelor comunității.

Romstal este un susținător de cursă lungă al proiectelor din Ponorâta, contribuind la dezvoltarea comunității din Ponorâta din 2014.
În 2019, în parteneriat cu Asociația OvidiuRo, 20 de copii au fost
ajutați să-și dezvolte orizontul de cunoaștere și să își consolideze
cunoștințele de matematică, limba română, biologie, geografie, limba
engleză într-un mod distractiv și interactiv, pe parcursul a 10 zile de
tabără, cu profesori voluntari.
Ajunși la Gura Șuții, județul Dâmbovița, copiii au mai participat la ateliere de ecologie cu partenerii de la Seneca Ecologos, la un atelier
de supraviețuire în pădure, la jocuri de echipă, au mers la piscină, au
vizitat Palatul Brâncovenesc de la Potlogi și casa lui Nicolae Grigorescu de la Pitaru, au fost la film 3D, au jucat fotbal, volei, badminton.

Romstal este un susținător de cursă lungă al
proiectelor de dezvoltare comunitară centrate pe educație implementate de Asociația
Reality Check în două comunități vulnerabile
din Romănia. Suntem recunoscători să avem
alături un astfel de partener, care se implică
nu doar financiar, ci și cu voluntari inimoși
pentru ca unii dintre cei mai săraci copii să
aibă șansa unui viitor mai bun.

Nadia Gavrila
Presedinte Reality Check

Copiii au mers și în excursie la București, unde au vizitat muzeul Antipa și au mâncat la restaurant. Pentru a sprijini educația copiilor din
Ponorâta, Romstal a oferit burse pentru copiii care merg la liceu.
În decembrie 2019, 294 de copii înscriși la școală și la grădiniță, au
primit cadouri care le-au făcut sărbătorile mai frumoase. Sacul lui
Moș Crăciun a fost umplut de Romstal.
O altă componentă importantă a intervenției Reality Check la Ponorâta este cea de locuire. În 2019, cu sprijinul Romstal și al partenerilor
săi, 5 familii au fost ajutate să își repare locuințele și aibă condiții mai
bune de trai. Reparațiile au fost realizate de fiecare familie în parte,
cu ajutor din partea vecinilor.
700 de oameni din comunitate au beneficiat pe parcursul întregului
an de baia publică. Chiar dacă acasă nu acces la utilități, aceștia au
putut să își mențină o igienă corespunzătoare și să își spele hainele.
Romstal a ajutat 5 copii cu diverse probleme de sănătate să primească ajutor medical de urgență.
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În 2019, Romstal
a continuat parteneriatul
cu asociația Tășuleasa Social
SUSȚINÂND PROIECTUL VIA TRANSILVANICA CU ÎNCĂ 30 KILOMETRI,
ROMSTAL A CONTRIBUIT LA CREȘTEREA TRASEULUI DE LUNGĂ DISTANȚĂ,
CARE PARCURGE TRANSILVANIA ȘI BOGĂȚIILE EI ETNICE, CULTURALE ȘI
ISTORICE.
Astfel, în prezent, traseul are lungimea
de 398 kilometri, din cei 1000 kilometri
propuși.
Pe lângă sumele propriuzise, Romstal a
achiziționat o sobă performantă pentru
campusul Tășuleasa Social, asigurând
încălzirea și apa caldă pentru întregul
proiect. Iar panourile fotovoltaice de 10
kw, donate de Romstal, ajută asociația să
facă o mare economie cu energia, folosindu-se de resursele solare.
Pe anul următor, Tășuleasa Social își
propune să marcheze, semnalizeze și
să construiască alți 300 kilometri din Via
Transilvanica, în județele Mureș, Harghita
și Sibiu. În total, la finalul anului 2020,
„drumul care unește” va avea o lungime
de aproximativ 700 kilometri, depășind
astfel jumătate din lungimea aproximativă
a acestuia.

34.000

EURO
Valoarea sponsorizărilor celorlalte
proiecte marca Tășuleasa Social,
în 2019.
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Cadouri de Paşte şi Crăciun
pentru copii
UN PROIECT DE SUFLET ESTE ACELA ÎN CARE NU A INVESTIT
COMPANIA CI OAMENII DIN EA.
ÎN ULTIMII 8 ANI, DE CRĂCIUN ŞI DE PAŞTE COPIII DE LA SCOALA
SPECIALA GIURGIU TRIMIT SCRISORI CĂTRE ANGAJAŢII ROMSTAL
ÎN CARE POVESTESC DESPRE DORINŢELE LOR.

Implicarea angajatilor este o alegere
personala a fiecaruia. Ei participa fie cu
bani, fie cu cadouri pentru copii (copiii
noteaza in scrisorile catre Mos Craciun
ce isi doresc sa primeasca).
Angajatii primesc aceste scrisori, ele
sunt afisate in diverse zone din companie iar cei care doresc sa se implice,
aleg o scrisoare si revin cu cadoul
pentru copil.
Toate cadourile sunt colectate si ajung
apoi la copii, in cadrul unui eveniment
festiv in care organizam pentru ei o
petrecere intr-o locatie din oras, cu
animantori, dans, servesc masa si tortul
delicios.
La finalul petrecerii, copiii primesc
cadourile iar bucuria lor este cel mai
frumos si emotionant raspuns pe care il
primim de fiecare data.

Peste

100 de copii beneficiari
100 de angajati

Peste
care se implica

8 ani de campanie
De 2 ori pe an: Paste si Craciun
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Casa de copii Gorodetkii
ROMSTAL UCRAINA (Vorzel, regiunea Kiev)

Acţiunile realizate de Romstal Ucraina pentru Casa
de copii Gorodetkii:
• au fost achiziţionate produse pentru copii
(alimente, fructe, legume, haine, încălţăminte,
pampers), combustibil, lemne de foc, vaccinuri,
cadouri la zilele de naştere ale copiilor;
• au fost finanţate cursuri pentru personalul medical
(prezentarea celor mai noi metode de lucru cu
copii cu nevoi speciale);

4.000
EURO

valoarea
sponsorizarilor
in 2019

•
•

a fost renovat sistemul de încălzire şi aprovizionare
cu apă a grupurilor sanitare,
angajaţii companiei au făcut donaţii personale
şi au organizat 2 zile de muncă voluntară pentru
curăţenie în curte, au adunat bani la meciuri de
fotbal în favoarea copiilor.
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Seneca Anticafe
SENECA ANTICAFE ESTE LOCUL UNDE TIMPUL ARE VALOARE
ABSOLUTĂ.

2019 în Seneca Anticafe
a însemnat:

40.000

Musafirii nu plătesc consumația, ci timpul petrecut aici – se citește, se învață, se lucrează, se stă
de vorbă la un ceai, se joacă jocuri de societate,
se află lucruri noi la evenimente și conferințe sau
se admiră lucrările de artă din expoziție.

vizitatori care au petrecut timp de valoare

4.500

titluri de cărți noi pe care le-am ales
cu grijă și le-am pus la

38.000

EURO

130

de evenimente cu sens: expoziții, lansări
de carte, ateliere, conferințe

4 tone

de alimente donate bătrânilor

1,5 tone

deșeuri transformate În 350 kg
de compost

valoarea sponsorizarilor in 2019
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"Dacă n-ar fi, nu s-ar povesti.
Cam așa este realitatea cărților de ecologie
în România. Dacă nu ar fi sprijinul companiei Romstal, ar lipsi de pe piața de carte
jumătate din titlurile de mediu.
Editura Seneca – singura editură verde din
țară – nu ar putea înainta pe drumul său
idealist fără ajutorul unor oameni de afaceri
vizionari."

Editura Seneca
FIECARE CARTE PUBLICATĂ URMĂREȘTE SCOPUL
ASOCIAȚIEI.

Anastasia Staicu
Director Editorial

Prima editură verde din România
Editura Seneca tipărește pe hârtie 100% reciclată
titluri de filozofie (pentru ca omul să trăiască în
armonie cu sine însuși) și ecologie (pentru viața în
armonie cu natura). Pentru fiecare titlu, calculăm
cantitatea de CO2 emisă ca urmare a producției și
plantăm în parteneriat cu Asociația Pădurea Copiilor
suficienți copaci pentru a o compensa. Astfel, cărțile
noastre devin copaci plantați, nu tăiați.

AM FOLOSIT
HÂRTIE RECICLATĂ 100%
ȘI AM PLANTAT
2000 DE COPACI

32.000
de carti publicate

8 titluri noi,
9 reeditări,
5 evenimente - cu 350 de cititori
activiști de mediu

Prin utilizarea hârtiei 100% reciclate am economisit:

62.600 4.500 2.260 400
litri de APĂ

kWh ENERGIE

kg DEȘEURI

kg CO2
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Seneca Ecologos
CENTRU DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ

93

TRAININGURI ȘI ATELIERE

7

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

8

COMPANII

Două proiecte în parteneriat în
comunitatea Bran:
●

Tabără de vară pentru 15 copii din
comunitatea Bran

●

Refacerea marcajelor pe 3 trasee
din munții Bucegi:
- 30 km
- 25 stâlpi
- 86 săgeți
- 4 panouri
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Romstal semnează
electronic!
DIN DECEMBRIE 2019, TOATE DOCUMENTELE
DIN ROMSTAL SUNT SEMNATE ELECTRONIC.
Standarde internaţionale
Semnătura electronică este recunoscută legal în tot mai
multe țări. Astfel ne aliniem la standardele de calitate
prin eficentizarea procesului de semnare a documentelor și economisirea timpilor pierduți.
Ne dorim să fim trend setters și să creștem la nivelul
celor mai importanți jucători de pe piața internațională

Eficienţă

Eco

Vom economisi zecile de drumuri făcute pentru semnarea
documentelor.
Vom avea mai mult timp și resurse de energie pe care le vom
investiîn alte proiecte!

Securitate sporită
hârtie

Documentele semnate digital nu
pot fi modificate ulterior semnării
acestora.
Semnătura electronică este
protejată împotriva falsificării.

copaci
CO2
DEEE

productivitate
Impact POZITIV
asupra mediului
înconjurător

timp pierdut
drumuri

Calitatea aerului
respirat

birocraţie

Stratistici 2019:

1.708
50
useri

299

documente semnate

70

ore economisite
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Donăm sânge,
salvăm vieţi împreună!
259
Mulțumim donatorilor de sânge!
Din 2017 organizăm în cadrul firmei campanii de
donat sânge cu un procent important de donatori
admisi (peste 74%).
Au fost 259 de donatori participanţi la cele
5 campanii organizate până în anul 2019.

de donatori
până în anul 2019
Număr donatori 2017 - 2019

90
63

106

2017

2018

2019

UN SINGUR DONATOR
DE SÂNGE SALVEAZĂ TREI VIEŢI.
ŞI TU POŢI SALVA!
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