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Transparență și management sustenabil



The INOGEN ALLIANCE logo and INOGEN are trademarks of Inogen
Environmental Alliance, Inc. 

Inogen Alliance Office Locations

▪ Fondată cu succes în 1993

▪ 29 ani experiență în CEE

▪ 15 ani experiență în România

▪ 200 experți dedicați la nivel de grup

▪ Reprezentare extinsă în Europa (AT, BG, DE, HU, RO, SK)

▪ Parte din rețeaua internațională Inogen®Alliance, mai 
mult de 5,000+ experți în peste 200 de birouri din lume

Consilierul dumneavoastră de 
încredere în Europa
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• Strategii de finanțare și investiții durabile
(inclusiv SRI)

• Analiza scenariului (TCFD)
• Asistență în raportarea CDP
• Analiza portofoliului
• Suport și audituri pentru evaluarea

sustenabilității
• Managementul riscului de 

sustenabilitate și conformitate

Finanțe sustenabile

• denxpert legal
• easy!sustain
• Managementul datelor de 

sustenabilitate

Soluții IT

• Strategia de sustenabilitate
• Mediu & evaluări de impact social
• Dezvoltarea modelului de afaceri
• Produse și servicii durabile
• Rapoarte și evaluări de sustenabilitate

Managementul sustenabilității

• Strategii de mediu
• Sisteme de management 

de mediu
• Managementul Sănătății și

Securității Ocupaționale

• Servicii de conformare juridică
• Evaluarea de mediu a 

amplasamentului
• Audituri de due diligence
• Evaluarea impactului asupra

mediului
• Audituri interne

Management EHS

• Managementul lanțului de aprovizionare
• Economie circulară
• Amprente de carbon/apă
• Analiza ciclului de viață (LCA)
• Capitalul natural și social

Managementul resurselor

• Managementul energiei
• Strategii climatice
• Eficiența energetică

• Managementul
subvențiilor

• Comercializarea emisiilor

Decarbonizare

• Strategie de sustenabilitate pentru dezvoltatorii imobiliari și
investitori

• Orașe inteligente și dezvoltare de clădiri și districte durabile
• Mobilitate durabilă și logistică
• Soluții energetice inovatoare
• Pregătirea pentru certificarea și certificarea clădirilor verzi

Management urban inteligent

Ariile de expertiză și serviciile noastre



Abordarea noastră în consultanță

Wir unterstützen Sie bei 
Ihrer:
• Einbeziehung aller Beteiligten

• Nachhaltigen Entwicklung

• Unternehmensverantwortung

Cea mai bună îndrumare prin:

• Bună coordonare

• Comunicare strânsă

• Sfaturi bazate pe competență

Ne concentrăm asupra:

• Suportului continuu

• Proceselor integrate

• Includerea diferitelor perspective

• ESG

Vă sprijinim în:

• Implicarea tuturor părților 
interesate 

• Dezvoltarea sustenabilă

• Responsabilitatea corporativă

Împreună cu Dumneavoastră, dorim 
să aducem o contribuție puternică în 
dezvoltarea companiei Dvs. spre un 

viitor sustenabil.

Obiectivul nostru este de a dezvolta 
soluții pentru solicitările și 

provocările Dvs.

Soluții personalizate Abordare pe termen lung Obiectiv comun

Vă sprijinim în dezvoltarea, 
actualizarea și implementarea 
operațională a strategiei Dvs.
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Principii de bază
ESG & Sustenabilitate
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Raportare, ESG și Sustenabilitate

Wir unterstützen Sie bei 
Ihrer:
• Einbeziehung aller Beteiligten

• Nachhaltigen Entwicklung

• Unternehmensverantwortung
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Wir unterstützen Sie bei 
Ihrer:
• Einbeziehung aller Beteiligten

• Nachhaltigen Entwicklung

• Unternehmensverantwortung

Progresiv între 2024 - 2028

• 1 ianuarie 2024 pentru companiile care fac deja obiectul directivei de raportare 
nefinanciară (raportare în 2025 pentru exercițiul financiar 2024). 

• 1 ianuarie 2025 pentru companiile mari care în prezent nu fac obiectul directivei 
de raportare non-financiară (raportare în 2026 pentru exercițiul financiar 2025). 

• 1 ianuarie 2026 pentru IMM-urile listate, instituțiile de credit mici și necomplexe 
și întreprinderile de asigurare captive (se raportează în 2027 pentru exercițiul 
financiar 2026).

• 1 ianuarie 2028 pentru companiile non UE / grup 

CSRD –adoptată in 10 Noiembrie de Parlamentul European

CSRD aplicare/adoptare națională – 18 luni de la adoptare EU

3 etape de aplicare

✓ CSR poate fi văzut ca un precursor al ESG-ului
✓ ESG oferă o cale materială mai clară către sustenabilitatea afacerii
✓ ESG este un cadru care este utilizat pentru a ajuta la evaluarea 

performanței unei companii în termeni de sustenabilitate și 
bunăstare pe termen lung.

✓ Sustenabilitatea este o dezvoltare a afacerii pe termen lung, 
implementată prin atenție deosebită către subiecte materiale 
relevante pentru comunitate și pentru afacere. 

ESG
- cantitativ

- reglementate extern

- legate direct de 
evaluarea afacerii

- implementate prin 
măsuri, obiective și 
audituri

CSR
- calitativ

- auto-reglementată

- nu este direct legată de 
evaluarea afacerii

- implementată prin 
cultura corporativă, 
valori și managementul 
brandului

Sustenabilitate
- calitativ si cantitativ

- ambele, reglementare 
externă și internă

- adesea legate de 
evaluarea afacerilor

- implementată printr-o 
combinație de CSR și ESG



Cadru ESG - viitoarele standarde ESRS
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Environmental

• Atenuarea schimbărilor 
climatice, inclusiv emisiile de 
gaze cu efect de seră în 
domeniul 1, domeniul 2 și, după 
caz, emisiile de gaze cu efect de 
seră în domeniul 3

• Adaptarea la schimbările 
climatice

• Resurse de apă și marine
• Utilizarea resurselor și 

economia circulară
• Poluare
• Biodiversitate și ecosisteme

Drepturile omului și 
aria Socială

• Tratament și șanse egale pentru
toți (diverse aspecte)

• Conditii de munca (diverse 
aspecte)

• Respectul pentru drepturile
omului, libertățile
fundamentale, principiile
democratice și standardele
stabilite în diferite tratate și
instrumente internaționale
privind drepturile omului

Governanță

- Rolul administrativ și 
managerial etc. 

- Principalele caracteristici ale 
controlului intern și 
managementului riscurilor 
companiei

- Etica în afaceri și cultura 
corporativă, inclusiv anti-
corupție și anti-mita

- Capacitatea companiei de a 
exercita influență politică

- Managementul si calitatea 
relatiilor cu clientii

Angajamentul față de viitoarele 
generații

Cum generați valoare în comunitate Abordarea și funcționarea

✓ Standardele vor fi adoptate de CE până în 30 iunie 2023. Standarde specifice pe sector < 30 iunie 2024.
✓ Raportul de sustenabilitate ar trebui să acopere informații calitative, cantitative, prospective și retrospective care să acopere scurte orizonturi de 

timp pe termen mediu și lung în toate aceste categorii.



Elemente cheie ale CSRD
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Dubla Materialitate Standarde noi de 
raportare

Impunerea asigurării 
informațiilor

Raportare climatică Taxonomia UE

O activitate este 
sustenabilă...dacă

Riscuri pentru succesul 
financiar al unei companii 
(„exterior în interior”)

Impactul unei companii 
asupra mediului + societate
(„din interior în exterior”)

Standardele EFRAG 
acoperă elemente și 
aspecte ESG: Impactul de 
mediu, Impactul social și 
Guvernanța

Focus pe toate domeniile de 
emisie (Scope 1-3)
Definirea obiectivelor de 
reducere pe termen lung și 
neutralitate climatică
Informații despre rezistența 
la riscurile climatice (inclusiv 
analize de scenarii)

Contribuie substanțial la cel 
puțin unul dintre cele șase 
obiective de mediu
Nu dăunează semnificativ 
obiectivelor rămase
Respectă standardele 
minime stabilite de UE, ONU 
și OCDE (garanții sociale și de 
guvernanță)

Analiza materialității 
trebuie efectuată înainte 
de procesul de raportare. 
Evaluarea a două 
dimensiuni.

Standarde UE comune de 
raportare a sustenabilită-ții 
pentru toate compa-niile 
vizate. EFRAG a publicat 
standardele. Standardul de 
asigurare încă nu.

Alinierea cu cadrele 
existente: ex: TCFD, CDP,
IFRS, SASB, SBTi

Taxonomia UE stabilește
un cadru conceptual și
doctrinar conceput pentru
a „facilita investițiile
sustenabile”



Sinergii și conexiuni (1) 

9

Compania Mediul 
si Oamenii

Compania Mediul 
si Oamenii

Afectarea companiei de 
către mediu și oameni

Impactul companiei asupra 
mediului și comunității

Informații necesare pentru a înțelege 
performanțele companiei

Informații necesare pentru a înțelege 
impactul companiei în lume

Materialitate Financiară Impactul materialității

International Sustainability Standard Board
(ISSB – IFRS)

Global Sustainability Standard Board
(GSSB – GRI)

DUBLA MATERIALITATE

- Strategie financiară în 
centrul UE

- Finanțarea tranziției 
către sustenabilitate

- Reziliență sectorului 
financiar

- Cadre de finanțare 
sustenabile

EU - EFRAG

RISCURI
OPORTUNITĂȚI



Sinergii și conexiuni (2) 
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Dezvoltarea Strategiei de 
Sustenabilitate

Analize 
interne de 

risc (PESTLE, 
altele)

Analiza de 
risc climatic 

- TCFD

CCF 
(scope

1&2&3)

Dubla 
materiali-
tate

ASPECTE MATERIALE – DUBLA MATERIALITATE
INFORMAȚII DE REFERINȚĂ calitative și cantitative
RISCURI 
OPORTUNITĂȚI

• Obiective specifice
• Angajament (Paris Agreement, SDG, etc.)
• Măsuri de reziliență și adaptare
• Noi soluții pentru afacere / competitivitate
• Inovare – noi produse / serviciii
• Etc.

• Raportare transparentă
• Încredere, conformare
• Reputație & imagine
• Rezistență la schimbare

EVALUĂRI



• Legat de Sustenabilitate

• Legat de Management & 
Leadership

• Legat de strategii

• Procesul de raportare

• Procesul de Assurance

• Crearea relației cu 
Stakeholderii Dvs.

Analiza materialității Managementul riscului Strategie și maturitate

Legături și pași
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Echipa

Beneficii: Risc Management, 
angajare, conformare internă și 
externă

Target: formarea unei echipe și 
educarea ei

• Consultare literatura de 
specialitate

• Cunoașterea 
businessului & AM

• Analiza lanțului valoric

• Verificarea standardelor 
aplicabile (SASB, etc)

• Conlucrare internă 
multidisciplinară

Beneficii: Poziționarea corectă a 
strategiei și a raportării

Target: Înțelegerea aspectelor 
ESG

• Instrumente interne

• Evaluări interne /externe din 
perspectiva micro și 
macroeconomică

• Evaluări TCFD, CCF, alte evaluări 
de referință

• Abordare holistică a legislației

• Plan de diminuare/adaptare 
riscuri

Beneficii: Analiza de risc și scenarii de 
impact pe business, plan de 
management și răspuns 
(mitigare/adaptare)

Target: Elaborarea unui proces 
intern 

• Obiective corelate

• Ținte specifice

• KPI / OI – Performance matrix

• Disclosure indicators

• Aliniere ODD-uri

• Control și Monitorizare/ 
Instrumente Digitale de 
management al datelor

• Raportare transparentă

Beneficii: Credibilitate în raportare, 
imagine, reputație, succes, 
performanță

Target: Integrarea Sustenabilității 
în strategia de afaceri



PENNY România
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Cel de al 5-lea Raport de 
Sustenabilitate al companiei în 
România 



denkstatt Romania

2 Ulpia Traiana Street AFI Park Floreasca

300215 Timișoara 169A Calea Floreasca
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România România

www.denkstatt.ro , Email: office@denkstatt.ro

Managing Director
Gabriela Fistiș
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