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Lider
al industriei de băuturi

15.800
alte joburi susținute 
prin lanțul de valoare

1 miliard litri
de băuturi produse pe an

1.559
angajați

Portofoliu de 
băuturi 24/7
15 mărci în categorii diferite

93.000
clienți

Cea mai sustenabilă 
companie din România 

în ultimii 5 ani

384 MIL €
investiți în operațiuni, 
din 1991

1.222
furnizori, dintre
care 83% locali



OPERAȚIUNI PORTOFOLIU ANGAJAȚI

MEDIU COMUNITATEAl 8-lea raport de sustenabilitate

MEREU CU GRIJĂ PENTRU 
CE RĂMÂNE 
#DUPĂ NOI



CONSTRUIREA RAPORTULUI CONFORM 
STANDARDELOR GRI

Raportul de Sustenabilitate 2020 a fost
pregătit în conformitate cu Standardele GRI: 
opţiunea De Bază (Core). 

Acolo unde a fost relevant, am ales să
includem mai mulți indicatori decât
prevederile standardelor.

Raportul de sustenabilitate pe anul 2020 poate
fi consultat aici:

dupanoi.ro

ro.coca-colahellenic.com

https://dupanoi.ro/
https://ro.coca-colahellenic.com/


SUSŢINEM 
UN LANŢ DE VALOARE 
PUTERNIC

3 fabrici

15 linii îmbuteliere

25 depozite logistice

83% dintre

furnizorii cu care 
lucrăm sunt furnizori

locali

+18%
proporţia creşterii cheltuielilor cu 

furnizorii din România,
comparativ cu 2019

PORTOFOLIU & MARKETING 
RESPONSABIL

27,6%
din totalul

vânzărilor noastre a 
fost reprezentat de 

băuturi low&no
calories și apă

90%
din publicitatea
făcută pentru

brandul Coca-Cola 
a promovat

Coca-Cola Zero Zahăr

OAMENI

1.559
total angajați

37 de ore
de formare

profesională per angajat

egalitatea de șanse
__

procedurile de

health & safety 
pentru angajati

publicitate adresată

copiilor sub 12 ani

Fără

Sprijinim



INVESTIM ÎN AMBALAJE SUSTENABILE 
PENTRU O ECONOMIE CIRCULARĂ

20%
din totalul

portofoliului este
îmbuteliat în PET 

reciclat

100%
din portofoliul de 

băuturi răcoritoare este
îmbuteliat în ambalaje

reciclabile

70%
ambalaje reciclate din 

totalul ambalajelor
primare puse pe piață

Obiectiv 2025: 75%

94%
din cantitatea totală de 

deșeuri generate on-site 
au fost reciclate



FOLOSIM EFICIENT RESURSELE

100%
din totalul energiei electrice 
utilizate în fabrici provine din 
surse regenerabile și curate

ENERGIE

>11 mil €
valoarea totală a proiectelor
de reducere a consumului de 

energie încheiate în 2020

832.338 kWh 
energie economisită

~1,9%
scădere a intensității consumului de 

apă față de 2019, raportat la volumul 
de băuturi produs în 2020

APĂ

certificare GOLD 
AWS

pentru toate fabricile noastre



Ambalare Producție Distribuție Refrigerare

-12% -22% -37% -39% -43%

Ingrediente

Produse fără zahăr/cu 
conţinut redus de zahăr

Factor de carbon 
îmbunătățit la nivelul 
furnizorului

Îmbunătăţire a 
eficienţei producţiei

PET, sticlă și doze 
de aluminiu cu 
greutate redusă

Optimizarea 
ambalajelor 
secundare

Introducerea 
rPET și bPET

Programe de 
economisire a energiei

Investiţii/parteneriate 
pentru cogenerare 
(CHP)

Noi linii de producţie/ 
consolidarea producţiei

Achiziţia de energie 
electrică din surse
regenerabile

Optimizarea reţelei de 
aprovizionare

Optimizarea flotei

Flotă de generaţie nouă

Frigidere fără HFC

Modele noi, 
eficiente din punct 
de vedere energetic

Înlocuirea 
frigiderelor vechi

GRUPUL COCA-COLA HBC: 
Reducere totală absolută a emisiilor de 

gaze cu efect de seră cu 31% sau

1,8 milioane de tone de CO2 în 

ultimii 10 ani

Coca-Cola HBC Romania

~2% scădere a intensității emisiilor

din Scopul 1 și Scopul 2, raportat la 
volumul de băuturi produs în 2020

REDUCEM EMISIILE
NETZEROBY40



+9,5 milioane lei investiți în comunitate

Platforma noastră de sustenabilitate– După Noi.
Angajamentul nostru - #NuNeOprimAici

Susținem parteneriate 
pentru educare și 

dezvoltarea 
infrastructurii de 

colectare separată

Ne propunem să 
readucem în 

natură 100% din 
apa pe care o 

folosim

✓ Azi pentru Mâine
✓ Harta Reciclării
✓ Big Belly 
✓ ExtravaCANza
✓ ECO-BON

✓ H2O – Helping to 
Obtain Water

✓ Parteneriatul 
”Împreună pentru 
Dunăre”

Susținem tinerii să-și 
atingă potențialul 

prin afaceri 
sustenabile & 

consiliere în carieră

Promovăm
valorile și 

potențialul local 
și încurajăm 
spiritul civic

✓ Future Makers
✓ La TINEri este

puterea

✓ Lucrez din nou
✓ Dupa Noi în Ţara

Dornelor
✓ Via Transilvanica
✓ Muzeul Viu de la 

Tecșești
✓ Ziua Bună, Ziua

voluntarilor mici

PROTEJAREA RESURSELOR 
DE APĂ

SUSȚINEREA 
TINERILOR

DEZVOLTAREA 
COMUNITĂȚILOR

PROTEJAREA 
MEDIULUI

AVEM GRIJĂ DE COMUNITĂŢI



#NUNEOPRIMAICI


