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CINE SUNTEM?

Scurta introducere

 TMK-ARTROM S.A. este o companie localizata in sudul Romaniei, in Slatina, 
judetul Olt,  lider European in productia de tevi din otel fara sudura, laminate la 
cald si laminate la rece, pentru aplicatii industriale. 

 TMK ARTROM S.A controleaza integral actiunile altor trei companii, respectiv 
TMK-Resita, (producator de tagle din otel) si doua companii comerciale: TMK-Italia 
(in Lecco, Italia) si TMK Industrial Solutions (in Houston,Texas, USA) formand 
impreuna prin consolidare TMK ARTROM Grup S.A.

 TMK ARTROM S.A a implementat si a certificat pentru toate companiile sale prin 
organizatia Lloyd 'S Register un sistem integrat de management pentru Calitate, 
Mediu si Sanatate si Securitate in Munca conform ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 45001:2018.

 TMK ARTROM S.A a realizat si a publicat din anul 2017 Raportul activitatii non-
finaciare confrom standardelor GRI.



TMK-ARTROM S.A. are 2500 de salariati in patru entitati si este anul

acesta la a treia raportare de sustenabilitate.In anul 2018 raportarea a fost

efectuata consolidate la nivel de grup.



De ce o raportare non-financiara de 

sustenabilitate?
• In anul 2014 Parlamentul European si Consiliul European au adoptat Directiva 95 prin care entitatile de interes public cu peste 500 de

angajati sunt obligate ca pe langa raportul administratorilor sa depuna si o declaratie nefinanciara sau un raport nefinanciar de sine statator
care sa includa informatii despre impactul economic, social si de mediu ale societatii.

• Directiva a fost transpusa in legislatia romaneasca prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1938/2016 si Ordinul Ministrului Finantelor
Publice 3456/2018, prin Legea 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011,dar si printr-o serie de norme adoptate de Banca Nationala a
Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

• La inceputul lunii noiembrie, in Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat Ordinul MFP nr. 3456/2018 privind modificarea si completarea
unor reglementari contabile, care impune tuturor companiilor cu peste 500 de salariati sa intocmeasca raportarea non-financiara.

• Declaratia non-financiara este parte integranta din raportul administratorilor. Pentru companiile publice (listate pe Bursa) trebuie depus la
autoritatea fiscala si publicat pe site-ul companiei si la Bursa odata cu raportul administratorilor si bilantul pentru anul de raportare in
termenele prevazute de legislatia pietei de capital, reglemantarile ASF si regulamentul Bursei pe care se face listarea. Pentru companiile de
tip inchis (nelistate) exista doar obligatia de a fi pus la dispozitia autoritatilor fiscale in termenul prevazut de legislatia valabila in anul in care
se face raportarea (de regula se stabileste prin Ordin al MFP). La companiile de tip inchis, publicarea raportului este voluntara si tine de
politica firmei care realizeaza raportul.

• Responsabilitatea sub aspectul intocmirii si publicarii acestora cu respectarea legislatiei nationale revine membrilor organelor
de administratie, de conducere si supraveghere ale persoanelor juridice.

• Nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere de a intocmi si de a
publica declaratia nefinanciara anuala constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.



Cui se adreseaza documentul si ce trebuie

sa stie cei ce emit pentru prima data un 

raport non-financiar?
 Documentul se adreseaza acelora care prin forte proprii doresc sa isi intocmeasca raportul de sustenabilitate.

Trebuie sa stiti ca:

1. Identificarea continutului raportului este un proces care poate dura cateva luni, in functie de marimea companiei.

2. Realizarea unei raportari nefinanciare necesita in jur de 3-6 luni, in functie de marimea entitatii care raporteaza, implicarea
echipei de raportare.

 Pe parcursul acestei perioade sunt culese, analizate, comparate si selectate informatii despre performanta economica,
sociala de mediu si politica anticoruptie a companiei, obiective, tendinte ale business-ului.

 Odata devenite publice, aceste informatii vor putea fi utilizate si evaluate de autoritati, angajati, clienti, consumatori sau
concurenti. De aceea, documentul final trebuie sa reflecte cat mai corect impactul pe termen scurt, mediu sau lung pe care il
are organizatia respectiva, respectiv contributia sa reala la dezvoltarea comunitatii in care isi desfasoara activitatea.

 Raportarea non-financiara poate fi integrata in raportul de administrare al entitatii in cauza sau poate fi o anexa a acestuia.



Beneficii aduse de raportarea 

non-financiara 
Raportarea non-financiara creeaza o legatura intre performanta financiara si non-financiara, existand posibilitatea unei prioritizari pe termen

lung a planurilor de afaceri cu beneficiu asupra societatii cat si in sfera exterioara acesteia. In cazul TMK Artrom Grup beneficiile au insemnat:

 S-a monitorizat si evaluat performanta de sustenabilitate,s-au identificat zonele care necesita anumite imbunatatiri si s-a reusit sa se

optimizeze anumite procese,s-au redus costurilesi a crescut productivitatea in anumite zone ale companiei.

 S-a putut compara performanta companiei cu a altor organizatii din acelasi sector de activitate,a crescut increderea in brand.

 Potentialii investitori,stakeholderi au avut acces la mai multe informatii relevante privind toate aspectele de mediu,personal,drepturile

omului sau masurile intreprinse pentru combaterea coruptiei aplicate in companie, atat pentru persoanele care fac parte din organizatie

cat si pentru cele din exterior(clienti, furnizori, investitori, comunitatea locala, societatea civila etc.).

 A crescut vizibilitatea companiei in comunitate ca urmare a initiativelor de responsabilitate sociala desfasurate.

CE TREBUIE SA INTELEGEM? Raportul poate descrie atat partile frumoase cat si cele mai putin frumoase.

 Pentru companii din domenii de activitate recunoscute a fi poluatoare este important sa dea dovada de transparenta cu privire la

eforturile si investitiile pe care le fac pentru a contracara impactul asupra mediului inconjurator.

 O companie a carei reputatie a avut de suferit va utiliza raportul non-financiar pentru a comunica acele aspecte relevante economice,

sociale si de mediu, astfel incat societatea sa isi recapete increderea in brand.



Standarde de raportare. Raportare de sine 

statatoare sau consolidate.
 Standarde de raportare

 Nici Directiva 2014/95/UE,nici Ordinul MFnr.1938 nu prevad limitari in privinta modului de raportare, companiile putand sa

aleaga standardul si modelul de raportare a informatiilor solicitate.

 Se pot utiliza standarde nationale,standarde ale UE sau orice alta metoda recunoscuta international pentru realizarea

raportului (GRI, “Ghid privind raportarea informatiilor nefinanciare;metodologia de raportare a informatiilor nefinanciare

2017/C215/01”,GRI + LBG)sau se poate opta pentru solutii mixte,personalizate la nevoile fiecarei entitati

 si/sau ale grupurilor interesate.

Grupul TMK ARTROM a ales sa raporteze in conformitate cu standardele GRI, metoda cea mai utilizata in lume.

 Raportare la nivel de companie sau raportare consolidata?

 Multe dintre intreprinderile care intra in domeniul de aplicare a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European si a

Consiliului (3) sunt membre ale unor grupuri de companii.

 Rapoartele consolidate de administrare trebuie intocmite astfel incat informatiile privind aceste entitati sa poata fi

transmise membrilor si partilor terte. Legislatiile nationale privind rapoartele de gestiune consolidate trebuie sa fie

coordonate pentru realizarea obiectivelor de comparabilitate si coerenta a informatiilor pe care entitatile trebuie sa le

publice.



DE CE AM ALES GRI (Global Reporting Initiative)?

• GRI este o organizatie independenta la nivel mondial,lider

in ceea ce priveste raportarea de sustanabilitate inca din 

anul 1997

• .GRI ajuta entitatile si guvernele din intreaga lume sa

inteleaga si sa-si comunice impactul asupra asupra aspectelor

critice de sustenabilitate, cum ar fi schimbările

climatice,drepturile omului, guvernanța și bunastarea

sociala.Acest lucru permite o actiune reala pentru a crea

beneficii sociale, de mediu și economice pentru toată lumea.

• Standardele de raportare a sustenabilitatii GRI sunt dezvoltate

cu contributii din partea multor stakeholderi și sunt

inradacinate în interesul public. 

• 93% din cele mai mari 250 de companii din lume intocmesc

raportarea de sustenabilitate conform GRI.

• Standarde clare,materiale oferite gratuit pe site-ul oficial

Fotografie preluata de pe www.globalreporting.org



Ce pasi trebuie sa urmam la 

intocmirea raportului non-

financiar de sustenabilitate?

1. Instruire.

2. Discutii cu managementul.Stabilirea
materialitatii.

3. Stabilirea grupului de lucru si instruirea
acestuia.

4. Stabilirea programului de colectare
date, intocmire,validare si raportare.



Pasul 1: INSTRUIREA 

 Chiar daca decideti sa externalizati aceste servicii, persoana/ persoanele responsabile din interiorul companiei trebuie sa se familiarizeze

cu metodele de raportare pentru ca oricum ele vor transfera informatiile consultantului.

 Site-ul organizatiei GRI are informatii legate de instruire si de parteneri agreati: https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx

 Multi dintre colegii nostri au efectuat in anul doi de raportare cursuri online privind raportul de sustenabilitate. Cursul a fost sustinut de

lectori pe skype,a fost foarte bine sintetizat si foarte util.

 La doi ani de la aparitia legii privind raportarea non-financiara exista o multime de firme competente care va pot instrui. Alegeti din gama de

cursuri existente pe piata pe cele care credeti ca va pot ajuta cel mai mult si vi se potrivesc.

 Cu ajutorul cursurilor veti intelege cum trebuie sa raportati si veti avea cunostinte despre emiterea raportului de sustenabilitate.

 Dupa curs, indiferent ca este facut cu parteneri agreati GRI sau altii, persoana responsabila de intocmirea raportului non-financiar ar trebui

sa descarce standardele si sa le inteleaga.Cursul va familiarizeaza cu conceptul de raportare, va explica despre ce este vorba,insa

intelegerea standardelor in profunzime revine celui care va intocmi raportarea si care are rolul de a coordona intreaga activitate.

 Standardele GRI sunt bazate pe ultima versiune a ghidului GRI-G4 care a aparut acum 15 ani si care acum au fost restructurate intr-un set

modular de standard numite ,,GRI Sustainability Reporting Standards.”Acestea sunt primele standarde globale de sustenabilitate.

Descarcarea standardelor GRI este gratuita. Puteti afla mai multe informatii aici: https://www.globalreporting.org/standards/the-reporting-

process/.

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/standards/the-reporting-process/


Pasul 2. DISCUTII CU MANAGEMENTUL. 

STABILIREA TIPULUI DE RAPORTARE.

 Raportarea nonfinanciara nu poate fi facuta decat in echipa cu sprijinul

managementului care are viziune de business. Fara sprijinul acestora,raportarea

nu va avea success si nu va genera plus valoare.

 Veti discuta cu managementul despre materialitate si veti incerca sa intelegeti care

sunt nevoile afacerii,care sunt prioritatile astfel incat sa stiti clar de ce documente

aveti nevoie.



Despre materialitatea sau cum incepem sa gandim ce anume vom raporta

 Conform standardelor GRI,MATERIALITATEA implica analiza pe care o face compania in privinta impactului pe care
activitatea sa il are din punct de vedere economic,de mediu si social.Informatiile furnizate trebuie sa dea stakeholderilor o
imagine de ansamblu referitoare la contributia organizatiei in sens pozitiv sau negativ impreuna cu tintele de sustenabilitate.

 Procesul de identificare a ,,materialitatii” e destul de confuz, iar definirea lui necesita timp. Din punct de vedere al raportarii,
organizatiile care se aliniaza la GRI vor sa prioritizeze topicurile bazate pe cel mai mare impact si lucrurile care influenteaza
deciziile stakeholderilor (raspunsurile angajatilor sau investitorilor pot ajuta la aceste decizii)

 Evaluarea materialitatii poate sa se refere la raportare,dar si la strategie, componente pe care GRI le considera
interconectate .Exista totdeauna tensiuni intre doua obiective: decizia a ceea ce trebuie sa raportezi si decizia legata de
strategia companiei. Acestea pot fi uneori diferite.

 Din punct de vedere al strategiei trebuie prioritizat ce poate sa faca organizatia ,ce face,cum se poate schimba ceva in
companie,cum/ce inovatii ne pot ajuta.

 O matrice de materialitate ne poate ajuta in evaluare.O matrice care uneste materialitatea si strategia poate fi una foarte
utila Daca alegi sa utilizezi matricea aceasta ar trebui sa vezi care este cel mai mare impact pe care il are compania si ce
vor sa stie investitorii sau angajatii.

  



Stabilirea tipului de raportare

 Raportul de sustenabilitate pregatit in conformitate cu standardele GRI poate

avea doua optiuni (Core sau Comprehensive), in functie de modul in care este

aplicat standardul.Pentru fiecare optiune in parte exista cerinte clare pe care

organizatia trebuie sa le raporteze.

 Criteriile care se refera la tipul de raportare din standardele GRI se gasesc la

pagina 22-23 din “’GRI 101-Foundation”’

 Trebuie stabilit cu top managementul ce fel de raportare se doreste.



Pasul 3. STABILIREA GRUPULUI DE 

LUCRU SI INSTRUIREA ACESTUIA
3.1. Emiterea deciziei privind grupul de lucru (din grupul de lucru vor face parte specialisti, sefii de
compartimente, top management).

3.2. Instruire generala a grupului de lucru privind sustenabilitatea,pe baza standardelor de raportare
agreate si efectuata de responsabilul de responsabilitate sociala. Grupul de lucru s-a familiarizat cu
standardele GRI si cerintele de raportare .Fiecare membru al grupului de lucru a primit indicatii privind
cerintele de raportare pentru care trebuia sa colecteze informatiile.Ca si coordonator si responsabil de
intocmire a raportului, am discutat fiecare standard cu persoana responsabila de transmitere date astfel incat
sa primesc informatiile de care avem nevoie corect si complet
Membrilor echipei le-a fost recomandat pe situl GRI si sa citeasca notiuni de sustenabilitate:.
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx

3.3. Stabilirea de catre grupul de lucru a calendarului de lucru si a documentelor pe care le va
transmite fiecare responsabilului de sustenabilitate.

Grupul de lucru s-a intalnit saptamanal si a predat documentele pe masura ce acestea erau disponibile.

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx


Pasul 4. COLECTARE DE DATE, 

INTOCMIRE SI RAPORTARE.

 Fiecare sef de compartiment sau expert
a colectat si transmis informatii din
sfera lui de activitate: de exemplu
standardele de mediu GRI 300 au fost
repartizate la Directia Calitate
Mediu,Standardul GRI-401 legat de
angajarea personalului a fost repartizat
la Biroul Resurse Umane s.a.m.d .

 Sefii de department transmit mai
departe aceste informatii catre
persoana responsabila de intocmirea
raportului de sustenabilitate.

 Pe parcursul colectarii datelor este
indicat ca persoana responsabila cu
intocmirea raportului de sustenabilitate
sa inceapa sa asambleze documentul.

 Intocmirea raportului se va face
respectand toate punctele din
standardele GRI.



POSIBILE PROVOCARI
In realizarea unui raport non-financiar pentru fiecare aspect non-financiar identificat trebuie stabiliti indicatori de performanta non-financiara.

Acest lucru ii ajuta pe cei care citesc un raport non-financiar sa inteleaga care este progresul inregistrat de o companie de la an la an.

Ce va poate ajuta?

Daca aveti compania certificata din punct de vedere al calitatii mediului, sanatatii si securitatii in munca (ISO 9001,14001,45001) aproape

toate informatiile solicitate in raportare va sunt disponibile si prelucrate intr-o anumita forma.Standardele au ca cerinta inclusiv evaluari de

risc care ajuta si in intocmirea raportarii.

Daca datele solicitate sunt in sistem si se colecteaza automat atunci erorile in procesul de colectare se minimalizeaza.

Ce probleme pot aparea?

 Colectarea datelor este un efort laborios ce consuma mult timp. Desi culegerea datelor necesare din cadrul organizatiei poate fi

realizata relativ usor, pot fi intampinate probleme la culegerea datelor atat intern, cat si de la furnizori si parteneri (comunitari sau de

business).

 Poate ati raportat sau cuantificati anumiti parametrii intr-un fel, iar raportarea GRI va cere un alt mod de analiza. De exemplu, GRI 403 -

Occupational health and safety solicita raportarea accidentelor legate de munca (403-9). Formulele acestea sunt internationale, insa in

legislatia nationala actuala nu mai exista niciun mod de calcul. Analiza accidentelor legate de munca e posibil sa se fi facut dupa

standarde nationale sau alte standarde decat cele indicate in GRI. Trebuie deci ca datele pe care le aveti sa le raportati asa cum se

solicita.

 Poate veti constata ca nu aveti proiecte de responsabilitate sociala, ca nu v-ati implicat in viata comunitatii. In acest caz la punctul

corespunzator din standardul GRI veti scrie neaplicabil pentru moment si veti gandi incepand de anul viitor un buget si proiecte sociale

care sa ajute comunitatea in care activati. Sau poate ati avut o multime de proiecte sociale pe care nu le-ati cuantificat si colectand

informatiile puteti vedea implicarea dumneavoastra.

 Odata cu trimiterea chestionarelor catre stakeholderii interesati veti intelege cum va vad acestia si nu cum credeti ca va vad. E

important sa analizati de asemenea si asteptarile stakeholderilor la modul separat si in context cu asteptarile dumneavoastra.

 Nu reusiti sa strangeti in timp documentatia. Va sugeram sa aveti toate datele raportului cu cel putin o luna inainte pentru a avea timp

sa il redactati si sa ii dati o forma cat mai placuta pentru a fi citit.

Ce trebuie sa mai stiti?

O raportare conform standardelor GRI trebuie sa se refere la toate punctele, nu trebuie omis nici un punct.

Motivul de omisiune daca exista in cazuri exceptionale trebuie justificat.





Standardele GRI pot fi descarcate de

pe site direct doar cu o autentificare.

Partea buna este ca aceste

standarde sunt sub forma de module

si in cazul in care se modifica un

standard nu e nevoie sa se modifice

/revizuiasca intreaga documentatie.







Pentru a veni in ajutorul celor care raporteaza in 
conformitate cu standardul GRI exista posibilitatea

achizitionarii unor softuri specializate care ajuta ca nicio
informatie care trebuie raportata sa nu fie omisa, dar si

ca raportarea sa fie intocmita mai usor.   











Exemplu de standard 

GRI.In cazul de fata de 

refera la instruire si

educatie



Va multumesc pentru 

atentia acordata! 


