
Integrarea sustenabilității în 
business



Structura Grupului TeraPlast

• Producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu 
• Peste 15 ani de experiență în piață 
• 69% din cifra de afaceri reprezintă exporturi către Germania, Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia Participație TRP: 100%

• Reciclator de PVC rigid
• În 2021 atingem o capacitate de procesare de 33.000 t
• Cel mai mare producător de PVC reciclat micronizat din Europa și în top 5 reciclatori europeni de PVC rigid Participație TRP: 99%

• Participație achiziționată în decembrie 2020. Controlul efectiv preluat la final de aprilie 2021. 
• Activitate principală: administrarea locației de producție din Năsăud, unde își desfășoară activitatea TeraPlast 

Recycling și parte din TeraBio PackParticipație TRP: 70%

• Producător de folii și filme biodegradabile  |  Producător de folii și filme din polietlenă
• Investiție greenfield de 12 mil EUR în curs de operaționalizare, ceea ce înseamnă o capacitate de producție de 

5.000 t/an
• Integrează producția și reciclarea de ambalaje din polietilenă de la Somplast și Brikston Construction Solutions, cu o 

capacitate totală de 5.000 t/anParticipație TRP: 100%

• Liderul pieței de canalizări exterioare și Granule PVC din România
• În curs de implementare investiții de 20 mil. EUR în extinderea capacităților de producție pentru sisteme de 

canalizări interioare, sisteme PE-Xa și sisteme pentru apă și gaz
• Capacități de procesare de 96.000 t de polimeri – LIDERI ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST



Liniile de business ale Grupului TeraPlast

Instalații PVC, PE, PP

Parc Industrial TeraPlast, 
Sărățel, jud. BN

Granule

Parc Industrial TeraPlast, 
Sărățel, jud. BN

Reciclare PVC rigid

Parc Industrial TeraPlast, 
Sărățel, jud. BN

Ambalaje biodegradabile

Parc Industrial TeraPlast, 
Sărățel, jud. BN

Ambalaje polietilenă

Năsăud, jud. BN
Sighișoara, jud. MS

Ferestre și Uși

Bistrița, Romania



Abordarea noastră în sustenabilitate

➢ Implementăm bune practici de guvernanță corporativă pentru a ne crește competitivitatea pe
piața de capital și a livra valoare acționarilor și angajaților noștri

➢Monitorizăm permanent performanța portofoliului nostru de produse și dezvoltarea de rețete;
lansăm soluții noi, îmbunătățite

➢Ne implicăm activ în comunitate în acord cu platforma de CSR Împreună Clădim România, pe 3
piloni principali: Educație, Social, Sănătate&Mediu

➢ Investim în dezvoltarea portofoliului de business în mod durabil: ambalaje biodegradabile, țevi
multistrat din 100% PVC reciclat, țeava Gri(n)Pipe

Economisim

62 000 tone
de CO2 anual

prin activitatea
TeraPlast Recycling

Economiile de CO2 sunt echivalentul amprentei de carbon a 16.000 de persoane. 

Implementăm o

cultură
paperless

prin automatizări, 
semnătură digitală și 

reducerea nr. de facturi 
emise fizic

660 tone
de CO2 anual

prin asigurarea a 
cca. 11% din energia 

necesară prin 
centrala fotovoltaică

Economisim



Acțiuni concrete cu impact în business (1/4)

Am investit

4 mil
EUR până acum

TeraPlast Recycling

Am atins

31.000t
capacitate anuală de 
procesare

1.875kg
de CO2 sunt economisite 
pentru 1.000kg de PVC rigid 
reciclat

PVC-ul poate fi reciclat 
de până la

8 ori
fără să își piardă
caracteristicile



Centrala fotovoltaică

Cuprinde

7.000
de module

Care înseamnă peste

12.000
m2 în suprafață

Asigură aproximativ

11,45%
din totalul de energie necesară

Și facilitează 
economisirea a

660t
de CO2 anual

Modulele fotovoltaice vor fi 
instalate și pe clădirile noi din 
Parcul Industrial
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Transformare digitală

Sisteme ERP multi-modul: 
Warehouse Management 
System, SAP 4 Hana, sistem 
de facturare electronic

Soft de programare a producției 
– Advanced Planning System

RPA (robotics process 
automation by UiPath) 
pentru credit controlling, 
plăți & încasări

Cultură paperless: semnătură 
digitală, arhivare electronică
& tablete integrate cu SAP 
pentru colegii responsabili cu 
mișcările de stocuri

Instrumente de Business 
Intelligence: QlikView, 
capabil de personalizarea 
extensivă a datelor și 
prelucrarea datelor brute

Ne digitalizăm pentru a
optimiza procesele de 
producție, pentru a intensifica 
relația cu clienții și a crea 
structuri de vânzări și 
administrative eficiente. 
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Dezvoltarea de produse și implicarea în comunitate

Susținem activități sportive 
precum echipa locală de 
handbal, tenis și competiții 
sportive.

Suntem implicați într-un 
program de învățământ 
dual cu un liceu local.

Susținem recompensa 
performanței academice a 
elevilor din medii defavorizate.

Participăm în inițiative de 
reîmpădurire și susținem Via 
Transilvanica – un El Camino al 
României.

Am implementat un 
program de semnalare a 
neregulilor (whistleblowing) 
pentru angajații și 
partenerii noștri.

Ne îmbunătățim constant 
portofoliul: ambalaje 
biodegradabile, țevi PE 100-RC, 
utilizarea de PVC reciclat în 
producția de țevi.
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Actualul material are caracter informativ şi îşi propune să prezinte într-un mod obiectiv compania TeraPlast SA.
Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului prezentului material de
către orice persoană fără acordul prealabil al companiei.

©2021 TeraPlast SA. Toate drepturile rezervate.


