


Ce este Angajamentul 
pentru Mediu?

Este un pas mare înainte pentru realizarea 
Acordului de la Paris privind combaterea 

schimbărilor climatice.



Context de mediu

Încălzirea globală și efectele ei
se resimt din ce în ce mai mult asupra 
societății, iar decarbonarea economiei 
este angajamentul de care avem cu toții 
nevoie urgent. 

Acțiunile de protejarea mediului
trebuie preluate de cât mai multe 
companii, de la furnizori, la parteneri și 
competitori.



Context

Acordul de la Paris

În data de 12 decembrie 2015, 195 de state, inclusiv România, au 
adoptat un acord în Convenția-cadru ONU pentru a limita 
creșterea temperaturii medii globale sub 2°C. 

Acest acord este unul obligatoriu din punct de vedere juridic 
și cu participare activă a țărilor implicate.



Principalele elemente ale Acordului

Guvernele au convenit să mențină creșterea temperaturii medii la 
nivel mondial mult sub 2°C și să continue eforturile 
de a o limita la 1,5°C.

La fiecare 5 ani, guvernele trebuie să comunice contribuțiile 
lor pentru a stabili obiective mai ambițioase.

Țările trebuie să se informeze reciproc, dar și publicul, 
cu privire la rezultatul eforturilor lor de realizare a obiectivelor 
pe care și le-au propus, pentru a asigura transparența.



De ce Angajamentul pentru Mediu?

Faptul că suntem afectați cu toții de schimbările climatice 
nu este o noutate, iar adoptarea măsurilor de prevenire 
a unor situații demne de scenarii de filme este mai mult 

decât necesară.



O inițiativă fără precedent a 
comunității de business

Inițiativa  are scopul de a uni mediul de 
afaceri local pentru a lansa o serie de 
măsuri pentru un viitor sustenabil.

Proiectul inițiat de eMAG, Fundația 
Conservation Carpathia  (partener 
strategic) și GreenTech (partener de 
compensare) își propune să contribuie 
la realizarea Acordului de la Paris 
privind  combaterea schimbărilor 
climatice.



Ce trebuie să facem?

Calcularea amprentei de carbon

Reducerea amprentei de carbon

Compensarea emisiilor rămase

Publicarea unui raport nefinanciar

Aderarea la o inițiativă globală

Angajamentul presupune ca semnatarii să își asume parcurgerea a 5 pași:
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Misiunea eMAG

Misiunea eMAG este aceea de a oferi

un sprijin semnificativ în evoluția omenirii 

atât la nivel individual, cât și la nivel

de societate, fără să ignorăm însă mediul

înconjurător.

RESPONSABILITATEA NOASTRĂ NU 

SE OPREȘTE NICIODATĂ

înglobează inițiativele de dezvoltare

eMAG pe mai multe planuri cheie în societate:

educație, mediu, antreprenoriat și tehnologie.



Cei 5 pași parcurși de eMAG



Pasul 1

Calcularea amprentei de carbon

eMAG a inițiat o analiză amănunțită 
a activităților, a măsurat consumul 
de energie, carburanți și gaze naturale în 
toate locațiile și a calculat nivelul emisiilor 
de carbon, aplicând metodologia 
protocolului emisiilor de gaze cu efect de 
seră (GHG Protocol).

1



Pasul 2

Reducerea emisiilor de carbon

eMAG a identificat soluțiile prin care 
se poate reduce impactul asupra mediului 
a tuturor departamentelor și entităților din 
cadrul grupului, printre care:2

Centre
logistice

Flota
Green 

Delivery

Infrastructura 
easybox

Procese
birocratice



Cele două centre logistice din Joița, (~290.000 mp), sunt certificate 
prin metoda de evaluare BREEAM, unde se urmărește obținerea unui 
impact redus asupra mediului și a unor condiții superioare de 
confort. 

Generarea energiei fotovoltaice on-site evită emiterea a aproximativ 
291 tone de CO2 pe an.
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Centre logistice



Prin flota Green Delivery, dezvoltată de Sameday, eMAG a redus 
emisiile de carbon generate de livrarea last mile cu 6% în 2020 față 
de anul precedent. 

Astfel, a evitat emiterea a 142 de tone de CO2.
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Flota Green Delivery



Infrastructura easybox dezvoltată de Sameday este una dintre cele 
mai moderne soluții de livrare din lume și contribuie la reducerea 
emisiilor de carbon, datorită numărului redus de drumuri pe care o 
mașină trebuie să le parcurgă pentru a îndeplini o comandă.

Conform calculelor, dacă un colet livrat prin curier produce 300
de grame de CO2, un colet livrat prin easybox va genera doar 
14 grame. Datorită rețelei easybox dezvoltată de către Sameday și 
utilizată de clienții eMAG, emisiile directe de carbon au scăzut cu 
15,8%, evitând 862 tone CO2.
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Infrastructura easybox



eMAG a digitalizat procesele birocratice atât intern, 
cât și în relațiile cu clienții și partenerii, iar asta a adus 
un mare beneficiu pentru mediu: reducerea consumului de hârtie.

Rezultat:

43 de tone de CO₂ evitate prin facturare electronică; 
1.4 tone de lemn salvat; 
259 kg de deșeuri evitate.
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Procese birocratice



Ambalaje din materiale 
reciclabile

Pungile de plastic și cutiile de carton pe 
care le folosim în procesul de ambalare 
sunt din materiale reciclate și 100% 
reciclabile.



Alte măsuri sustenabile luate 
de eMAG

eMAG a dezvoltat propriul program de buy 
back ce oferă clienților posibilitatea de a 
înlocui un produs electrocasnic vechi cu unul 
eficient din punct de vedere energetic. 
Totodată, toate electrocasnice vechi strânse 
de la clienți sunt predate partenerilor 
reciclatori.

Alte servicii circulare oferite de eMAG:

• Categoria de produse resigilate, care a 
crescut cu 26% in ultimul an;

• Serviciul de reparatii Depanero;

• Servicii de reconditionare si revanzare a 
telefoanelor mobile, flip.ro.



Pasul 3

Compensarea emisiilor de carbon 
care nu au putut fi evitate

Prin parteneriatul cu GreenTech, în 2020, 
eMAG a compensat două treimi ale 
amprentei operaționale de carbon (5.454 
tone CO2e), echivalentul domeniului de 
aplicare 1.

Emisiile indirecte aferente domeniului de 
aplicare 2 (3.762 tone CO2e) au fost 
compensate printr-un proiect care 
protejează pădurile amazoniene împotriva 
defrișării. 

Ambele proiecte sunt acreditate de Gold 
Standard.
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După acești primi 3 pași...

eMAG a atins neutralitatea de carbon
în anul 2020, așa cum rezultă din Raportul de Sustenabilitate 

pentru anul respectiv.



Pasul 4

Publicarea Raportului
de Sustenabilitate

Raportul de Sustenabilitate (raport 
nefinanciar) realizat de eMAG 
pentru anul 2020 este disponibil pe 

www.emag.ro/desprenoi4



Pasul 5

Aderarea la o inițiativă globală

eMAG a aderat la Global Compact, parte 
a Organizației Națiunilor Unite, cea mai 
mare inițiativă pentru dezvoltare 
durabilă din lume.

Astfel, eMAG reconfirmă principiile de 
dezvoltare durabilă și angajamentul ferm 
de a implementa un set de măsuri menite 
să contribuie la limitarea încălzirii 
globale la 1.5°C, conform Acordului de la 
Paris.
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CIRCULAR  ECONOMY  AND CO2  EMISSIONS SAVING  
- GreenTechCase Study
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The European context  
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-55%

The Environment committee votes over the last few days prove that the Parliament
has the chance to keep its promise in defending higher ambition, beyond the
insufficient -55% net emissions target. - reaching 65% CO2 emissions reduction by
2030

The 2030 Climate Target plan- Brussels 17 May 

Source: Eurlex Europe,2022
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Plastic everywhere?  

„Trash Island” Caribbean Island
Photo: Caroline Power, BBC

Romania, Landfill,  Bucharest 

What problem is solving? Recycling 150.000 to/year in EUROPE
EUROPE IS OUR HOMELAND 
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An offset solution
GreenTech is the first recycling company in Europe certified by Gold 
Standard to obtain Verified Emissions Reductions – VERs (Voluntary  
certificates for the CO2 Market) 

Companies can purchase GreenTech Carbon Credits to take responsibility 
and compensate for all the emissions they produce. 

Offsetting is an effective way to reduce emissions globally and create 
sustainable development benefits for communities around the world.

The annual average GHG emission reduction is  more than 45,000 t 
CO2/year. Crediting period 2016 – 2025. 
Total estimation: 453,800t CO2 reduced over the project lifespan
Calculations of CO2 Savings are based on CDM methodology AMS III AJ –
United Nations 

CO2 Emission Reductions from PET 
Recycling 
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Key data –CO2 reduction 
GreenTechrecycles 5 bnPET bottles/year



29CO2 reduction  -Recycled fibers vs. virgin 
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 The project is based on the recycling of approximately           billion PET 
bottles per annum, contributing to the decrease of plastic waste pollution 
and disposal 
 Full traceability of the reported CO2 savings; no risk of double counting
 Project revenues are reinvested in upgrading and extending the 

recycling capacity in Romania and CEE region
 Top quality carbon credits, contributing with 28 parameters to the 10 

of UN SDG’s, such as: 

GreenTech Emission Reductions from PET Recycling, Romania

Project Benefits
5



Top quality carbon credits according to 
parameters  that contribute to the UN  SDG
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The project  -a sustainable option for 
both businesses and individuals



Fundația Conservation Carpathia



01 Abordare integrată (”landscape

approach”): conservarea unor zone 

nefragmentate, mari de natură

02 Abordare holistică: soluții cu implicații 

sociale, economice și ecologice 

03 Întreaga societate trebuie implicată, nu 

e o temă doar pentru ONG-urile de 

mediu

Criza climatică: Ce 
este de făcut?



 Crearea unui parc național în munții 

Făgăraș, cel mai mare și important 

din Europa

 Avem misiunea de a proteja pădurile 

și fauna sălbatică în beneficiul naturii 

și al comunităților locale

 Construim un proiect model, unde 

conservarea naturii și bunăstarea 

economică și socială se întrepătrund

Viziunea Carpathia



Conservation Carpathia în cifre:

Conservare 

păduri

Reconstrucție 

zone 

degradate

Conservare 

faună 

sălbatică

Implicare 

comunitară Afaceri verzi

27 000 ha de 
păduri protejate

1100 ha 
replantate cu 
peste 3 100 000 
puieți

85 000 ha pentru 
protecție faună, 
fără vânătoare

1 200 elevi și 
profesori implicați 
în proiecte de 
educație de mediu

100+ angajați 
dedicați 
conservării; peste 
250 localnici au un 
venit prin proiectul 
Carpathia



Companii care au aderat 
până în acest moment 

Ascendis, BT, BIT Software, Carbon Expert, Chimica SA, 
Concelex, Conversion, Conviv Media, Depanero, eMAG, Fundația 
Conservation Carpathia, Fundația pentru Sănătate Orhideea SPA, 

Filip&Co, GreenGroup, ING Bank, NOD, PCG, Pehart, Restart 
Energy, SameDay, Smart Point, Tazz, Zentiva.



Cine poate adera? 

Toată lumea.



Mulțumim




