raport de
SUSTENABILITATE
SUSTAINABILITY
report

2019

DRAGI CITITORI,
DEAR READERS,

Alexandru Stânean CEO TeraPlast

În 2020 lumea traversează o perioadă foarte dificilă, deși pentru noi este un an record. Această perioadă necesită putere de adaptare, viziune și
responsabilitate din partea tuturor.
Pentru noi, sustenabilitatea a fost o prioritate strategică înainte ca aceasta să ia forma primului nostru raport de sustenabilitate. Misiunea noastră este
să oferim soluții eficiente pentru oameni și mediu. De-a lungul timpului am investit în secția de reciclare, în centrala fotovoltaică și suntem în curs de
implementare de soluții digitale pentru o cultură organizațională paperless. Considerăm că avem o responsabilitate deosebită față de acționarii,
angajații și partenerii noștri de business, dar și față de tot ce ne înconjoară. Ne asigurăm că în tot ceea ce facem avem o viziune cuprinzătoare și
avem în vedere impactul potențial asupra societății și mediului.
Publicarea primului nostru raport de sustenabilitate în acord cu un set de standarde internaționale este parte din orientarea noastră spre îmbunătățire
continuă. Acest raport reunește inițiativele noastre în domeniul sustenabilității cu scopul de a comunica mai bine performanța non-financiară a
Grupului TeraPlast către toate părțile interesate.
Pentru noi, dezvoltarea sustenabilă înseamnă gestionarea optimă a resurselor pe care le avem la dispoziție, identificarea și gestionarea eficientă a
zonelor cu potențial de risc. Utilizăm materie primă reciclată în procesele de producție și avem brevete pentru rețetele pe care le folosim, iar
avantajele economice și calitatea obținută sunt dovedite. Ne stabilim anual obiective de consum responsabil de resurse naturale, de gestionare
optimă a deșeurilor generate și de creștere a calității climatului de muncă pe care îl oferim. Dezvoltăm produse care au un impact minim asupra
mediului, care sunt sigure pentru beneficiari.
Din aprilie 2019, secția de reciclare PVC rigid funcționează în cadrul TeraPlast Recycling. Astfel, suntem cel mai mare reciclator de PVC rigid din
România și în top 10 în Europa. Dincolo de avantajele economice pe care le oferă acest business, considerăm că e de datoria noastră să ne implicăm,
să avem inițiativă spre un viitor mai bun, mai curat, mai responsabil. Începând cu 2020, în Parcul nostru industrial funcționează o centrală fotovoltaică
proprie, care ne asigură aproximativ 11,45% din necesarul total de energie electrică. Cu ajutorul celor peste 7.000 de module fotovoltaice instalate pe
clădirile și halele de producție din Parcul industrial, vom reduce emisiile de CO2 cu peste 660tone pe an. Totodată, suntem în plin proces de
digitalizare a proceselor pentru a implementa cultura paperless. Așadar, arătăm prin fapte că sustenabilitatea este o prioritate pentru noi.
Producem în România, iar produsele noastre contribuie la dezvoltarea țării. Ne dorim ca prin inițiativele din zona de sustenabilitate și îmbunătățire
continuă să fim un exemplu. Ne dorim să arătăm mediului de afaceri, angajaților noștri și tuturor românilor că responsabilitatea nu complică, ci
completează dezvoltarea afacerilor.
Paginile acestui raport cuprind inițiative și realizări cu care ne mândrim, precum și zone pe care le vom dezvolta în perioada următoare, pe teme
identificate cu ajutorul tuturor celor care, într-un fel sau altul, interacționează cu Grupul TeraPlast.
In 2020, the world is crossing a very difficult time though for us it is a record year. These times require power of adaptation, vision, and responsibility from
everyone.
For us, sustainability represented a strategic priority before taking the shape of our first sustainability report. Our mission is offering efficient solutions for
people and the environment. Over time we have invested in the recycling factory, the photovoltaic plant and we are now implementing digital solutions for a
paperless culture.
We believe that we have a great responsibility to our shareholders, employees, business partners, as well as to everything surrounding us. We make sure that
in everything we do we have a thorough vision, and we take into account the potential impact on the society and the environment.
The publication of our first sustainability report in accordance with a set of international standards is part of our orientation towards continuous improvement.
This report brings together our sustainability initiatives to better communicate the non-financial performance of the TeraPlast Group to its stakeholders.
To us, sustainable development represents optimal resource management, identifying and efficient management of the potential risks. We use recycled raw
materials in our production processes, we have patents for the recipes we use and both the economic advantages and delivered quality are proved. We set
annual goals for responsible natural resources consumption, optimal waste management and increasing the quality of the working climate. We develop
products with a minimum impact on the environment, safe for the beneficiaries.
Since April 2019, the recycling factory carries out its activity within TeraPlast Recycling. Thus, we are the largest rigid PVC recycler in Romania and in top 10
in Europe. Beyond the economic advantages that this business offers, we consider it our duty to get involved, take initiative to a better, cleaner, more responsible future. Starting 2020, in our Industrial Park a photovoltaic plant operates, ensuring approximately 11,45% of the total electricity needed. By the over
7.000 photovoltaic modules installed on the buildings and manufacturing halls in the industrial park we will reduce the CO2 emission by 660tons per year. At
the same time, we are in full process of digitalization of our processes to implement the paperless culture. This way we show that sustainability is a priority
for us.
We are producing in Romania and our products contribute to the development of the country. By our sustainability initiatives and continuous improvement, we
aim to be an example to the business environment, to our employees and all Romanians. We aim to show that responsibility does not complicate things but
adds value to the development of the businesses
The pages of this report feature initiatives and achievements that we are proud of as well as areas that we will develop in the future on the topics identified
together with the ones that, one way or another, interact with TeraPlast Group.
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TeraPlast SA are o tradiție de 125 de ani, iar în prezent este unul dintre cei mai importanți producători de pe piața de instalații și granule PVC din România. Totodată,
TeraPlast este compania-mamă a Grupului TeraPlast – cel mai mare producător român de materiale de construcții.
TeraPlast SA has a tradition of 125 years and at present is one of the most important producers on the Installation and PVC compounds markets in Romania. At the same time,
TeraPlast is the mother-company of the TeraPlast Group – the largest Romanian construction materials manufacturer.

Despre TeraPlast - Subsidiarele TeraPlast SA/ About TeraPlast - TeraPlast SA subsidiaries
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TeraPlast: liderul pieței de canalizări exterioare și al
pieței de granule din PVC din România
TeraSteel (98%): liderul pieței de
panouri termoizolante din România
TeraSteel Serbia (100%): liderul pieței de panouri
termoizolante din Serbia
TeraGlass (100%): producător de
ferestre și uși
TeraPlast Ungaria (100%): distribuitor de
profile de tâmplărie din PVC în Ungaria
Wetterbest (100%): unul dintre liderii pieței de sisteme
complete pentru acoperișuri din România
TeraPlast Recycling (100%): cel mai mare reciclator de
PVC rigid din România și în top 10 în Europa

TeraPlast: leader of the exterior sewerage market and PVC
compounds market in Romania
TeraSteel: leader of the thermal insulating panels market in
Romania
TeraSteel Serbia: leader of the thermal insulating panls in
Serbia
TeraGlass: windows & doors producer
TeraPlast Hungary: PVC window profiles distribution in
Hungary
Wetterbest: one of the leaders on the complete roof
systems in Romania
TeraPlast Recycling: the largest rigid PVC recycler in
Romania and in top 10 in Europe

Compania TeraPlast SA este societate pe acțiuni, listată la Bursa de Valori București din 2 iulie 2008 sub simbolul TRP, iar structura acționariatului
la data raportului este:
TeraPlast SA is a joint stock company, listed on the Bucharest Stock Exchange since July 2nd, 2008, under the TRP symbol, and the shareholding
structure at the date of this report is:

Goia Dorel

46,83 %

Pers. Juridice / Legal entities

16,10 %

Pers. Fizice / Individuals

16,03 %

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A. loc. BUCURESTI Sector 5

10,99 %

KJK BALKAN HOLDIN S.a.r.l. loc LUXEMBOURG LUX

10,05 %

TOTAL

100 %

Despre TeraPlast - producție/ About Teraplast - production
TeraPlast SA își desfășoară
activitatea în Parcul Industrial
TeraPlast, DN15A km 45+500, sat
Sărățel, jud. Bistrița-Năsăud.
Împreună cu subsidiarele sale, la
nivelul Grupului TeraPlast
activtatea operațională se
desfășoară în 11 fabrici și 5 locații
- 4 în România și 1 în Serbia.

TeraPlast SA carries out its activity
in the TeraPlast Industrial Park,
DN15A km 45+500, Sărățel
village, Bistrița-Năsăud county.
Together with its subsidiaries, at
Group level, the operational activity
takes place in 11 factories and 5
locations – 4 in Romania and 1 in
Serbia.
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Sărățel România

Bistrița România Băicoi România

Podari România

2007

2008

2019

2006

218.000 mp./ m2

33.061 mp./ m2

37.805 mp./ m2

5.000 mp./ m2

38.668 mp./ m2

10.968 mp./ m2

14.355 mp./ m2

1.121 mp. / m2

6 fabrici/ factories

2 fabrici/ factories

1 fabrică/ factory

1 fabrică/ factory

75.234mp
locații
locations

suprafață construită/ built area

11 5
fabrici

factories

Leskovac Serbia
2017
46.406 mp./ m2
10.122 mp./ m2
1 fabrică/ factory

primul an de activitate/
the first year of activity

suprafața construită/
built area

suprafața totală a locației/
the total area of the location

numărul de fabrici în locație/
number of factories in location

Despre TeraPlast - distribuție/ About TeraPlast - distribution
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Activitatea de distribuție a TeraPlast SA include 9
centre de distribuție în România și în străinătate.

The distribution activity of TeraPlast SA includes
9 distribution centres in Romania and abroad.

Prin intermediul centrelor de distribuție dar și prin
livrări directe din Parcul Industrial, rețeaua de
distribuție TeraPlast SA include peste 1.000 de
clienți specializați în sectorul construcțiilor, prin
următoarele canale:

By its distribution centers as well as direct
delivery from the Industrial Park, TeraPlast SA’s
distribution network includes over 1.000 clients
specialized in the construction sector, through the
following channels:

- Distribuitori și comercianți (intern și export)

- Distributors and resellers (domestic & export)

- Rețele specializate (magazine de bricolaj; intern
și export)

- Specialized networks (DIY stores; domestic &
export)

- Contractanți și constructori

- Contractors and developers

- Producători (intern și export)

- Producers (domestic & export)

Budapesta
Szolnok
Iași

Bistrița
Oradea

Piatra Neamț

Cluj Napoca

Brașov

Deva

capitală/ capital city
showroom-uri și centre de distribuție/
showrooms and distribution centers
sediul central al grupului/
the group's headquarters

Amprenta geografică a Grupului/ Geographical footprint of the Group

BUCUREȘTI

În 2019, exporturile Grupului TeraPlast au reprezentat 24% din cifra de
afaceri consolidată, produsele grupului ajungând în 25 de țări europene.

Podari

Chiajna

In 2019 TeraPlast Group’s exports represented 24% of the consolidated
turnover, its products reaching 25 European countries.

Despre TeraPlast - portofoliu de produse/ About TeraPlast - the product portofolio
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Portofoliul de produse al TeraPlast SA și al subsidiarelor sale adresează toate segmentele pieței de construcții așa cum sunt ele prezentate de către Institutul Național de Statistică.
Grupul oferă soluții complete pentru construcții rezidențiale, construcții nerezidențiale și construcții inginerești.
The product portfolio of TeraPlast SA and its subsidiaries’ addresses all construction market segments such as they are being presented by the National Statistics Institute. The Group
offers complete solutions for residential, non-residential and engineering works.

Instalații
Installations

Profile de tâmplărie
Window profiles

Granule PVC
PVC Compounds

Frestre și Uși
Windows and Doors

Parc industrial
Industrial park TeraPlast, Sărățel, BN,
România

Parc industrial
Industrial park TeraPlast, Sărățel, BN,
România

Parc industrial/
Industrial park TeraPlast, Sărățel, BN,
România

Bistrița, BN, România

Sisteme complete
pentru/Complete
systems for:
- canalizări exterioare/
external sewers
- apă și gaz/ water and gas
- canalizări interioare/ interior sewers
- protecție cabluri/ cable protection
- management-ul apelor pluviale și
menajere/ wastewater and rain water
management

3 sisteme de profile de
tâmplărie cu/ 3 window profile

- granule rigide/

rezidenția, nerezidențial,
infrastructură/
residential, non-residential,
infrastructure

systems with:

rigid compounds

- granule plastifiate/

- 4 camere/ 4 rooms
- 6 camere/ 6 rooms
- 7 camere/ 7 rooms

plasticized compounds

producție/
production

producție/
production

- ferestre din PVC și aluminiu/ PVC

and aluminum windows
- uși din PVC și aluminiu/ PVC and
aluminum doors
- fațade și terase/ facades
and terraces
- accesorii din aluminiu/

Reciclare PVC rigid
Rigid PVC recycling

Parc industrial/
Industrial park TeraPlast,
Sărățel, BN, România
- regranulat PVC/
regranulated PVC
- micronizat PVC/
micronized PVC

aluminum accessories

rezidențial, nerezidențial/
residential, non-residential

producție/ production
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Despre TeraPlast - portofoliu de produse/ About the report - the product portofolio

Panouri termoizolante
Thermal insulation panels

Structuri zincate ușoare
Lightweight galvanized
structures

Tabla cutată autoportantă
Self-supporting
corrugated sheet

Parc industrial/
Industrial park TeraPlast, Sărățel,
BN, România | Leskovac, Serbia

Bistrița, BN, România

Leskovac, Serbia

- profile zincate Z, C, U și Sigma/
galvanized profiles Z, C, U
and Sigma
- accesorii metalice/
metal accessories
- accesorii metalice pentru tâmplărie
termoizolantă/ metal accessories for
thermal insulation carpentry

Tablă cutată de 153mm/
153mm corrugated sheet

- panouri cu spumă poliuretanică
(PUR, PIR)/ polyurethane foam
panels (PUR, PIR)
- panouri cu vată minerală/
mineral wool panels
- hale la cheie Lead/
Lead turnkey halls
- accesorii metalice/
metal accessories

nerezidențial/
non-residential

nerezidențial/
non-residential

nerezidențial/
non-residential

Sisteme complete
pentru acoperișuri
Complete roof systems

Băicoi, PH; Podari, DJ și Sărățel, BN,
România
- 5 profile de țiglă metalică/
5 metallic roof tiles profiles
- 4 tipuri de tablă cutată/
types of corrugated sheet
- accesorii complete pentru acoperiș/
complete roof accessories

rezidențial, nerezidențial/
residential, non-residential

DESPRE RAPORT
ABOUT THE REPORT
GRI: 102-10; 102-40; 102-42; 102-43; 102-44; 102-47; 102-48; 102-49; 102-50; 102-51; 102-52

Despre raport/ About report
TeraPlast realizează în 2020 primul său raport de sustenabilitate în acord cu un set de standarde
internaționale în domeniul sustenabilității. Până în acest an, aspectele non-financiare erau prezentate în
cadrul declarației non-financiare, integrată în Raportul administratorilor și detaliată în cadrul Raportului
Non-financiar.
Odată cu primul său raport de sustenabilitate, TeraPlast se aliniază bunelor practici internaționale și
obiectivelor sale de îmbunătățire continuă pentru a aduce plus-valoare atât angajaților și clienților săi,
cât și acționarilor. Compania promovează transparența în relația cu părțile interesate și consideră vitală
informarea completă, corectă și la timp a investitorilor, acționarilor, angajaților, partenerilor de afaceri și a
comunității locale.
Raportul a fost realizat conform standardelor GRI (Global Reporting Initiative) opțiunea Core și respectă
prevederile Ordinelor nr. 1938/2016 și 2844/2016 emise de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la
informațiile raportate.
Temele abordate și analizate în cadrul raportului fac referire la impactul pe care activitatea TeraPlast SA
îl are asupra economiei, mediului și societății în care operează. Determinarea temelor relevante pentru
raportul de față a fost realizată prin consultarea părților interesate. Compania a beneficiat de sprijinul
Denkstatt Romania SRL în elaborarea chestionarului, colectarea și prelucrarea datelor, respectiv în
realizarea matricei de materialitate.
Perioada raportată este 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, iar data publicării este 20 noiembrie 2020.
Raportul de sustenabilitate TeraPlast va fi publicat anual în urma reaplicării metodologiei de
consultare a părților interesate pentru a reevalua și adresa temele de interes. Acestea vor fi tratate
în cadrul capitolelor raportului în funcție de gradul de interes și indicatorii de performanță monitorizați
de TeraPlast.
In 2020 TeraPlast published its first sustainability report in accordance with an international set of
standards regarding sustainability matters. Until this year, the non-financial matters have been presented
within the non-financial declaration, integrated in the Board of Directors report, and detailed in the
Non-financial Report.
By its first sustainability report TeraPlast aligns to the international best practices and its constant
improvement objectives to add value to its employees and partners, as well as to its shareholders. The
company promotes a transparent relationship with its stakeholders and consider it mandatory to provide
complete, accurate and timely information to its investors, employees, business partners and local
community.
This report was made in accordance with the GRI standards (Global Reporting Initiative) Core option and
complies with the provisions of the Ministry of Finance Orders no. 1938/2016 and 2844/2016 in terms
of information to be reported.
The topics addressed and analyzed within the report refer to the impact TeraPlast SA’s activity has upon
the economy, the environment, and the community it operates in. The stakeholders were consulted in
establishing the relevant topics for the report. The company had the support of Denkstatt Romania SRL
in questionnaire development, data gathering and processing, as well as for developing the materiality
matrix.
The reported period is January 1st – December 31st, 2019 and the date of the release is November 20,
2020.
The sustainability report shall be published yearly by TeraPlast following the re-run of the stakeholder
engagement methodology aimed at reassessing and addressing the material topics. These topics will be
detailed within the report’s chapters depending on their importance and the KPIs TeraPlast monitors.
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Despre raport - stakeholders / About report - implicarea părților
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IMPLICAREA ȘI CONSULTAREA
PĂRȚILOR INTERESATE
STAKEHOLDER CONSULTATION
& ENGAGEMENT
Pentru a ne asigura că raportul reflectă opinia părților interesate cât mai cuprinzător,
procesul de determinare și analizare a temelor materiale a fost structurat pe 4 etape:
1.Identificarea temelor potențiale relevante pentru TeraPlast SA
2.Prioritizarea și validarea listei de teme potențial relevante împreună cu
management-ul companiei
3.Realizarea chestionarului online și distribuirea acestuia către părțile interesate
4.Analiza rezultatelor și elaborarea matricei de materialitate
Chestionarul a fost aplicat următoarelor grupuri de părți interesate: angajați, parteneri de afaceri, acționari/investitori, furnizori, instituții.
Aceștia au evaluat 17 aspecte materiale, clasificate în șase orientări strategice: Angajați, Resurse, Business, Inovație & Dezvoltare,
Impact economic, Comunitate locală.
Prin acest proces, TeraPlast SA respectă principiul inclusivității, iar analiza aspectelor relevante include atât opinia părților interesate
interne, cât și externe. În urma aplicării chestionarului au fost obținute 146 de răspunsuri care au fost prelucrate statistic în vederea
obținerii matricei de materialitate.

46%

54%

In order to ensure that this report extensively reflects the stakeholders’ opinion, the process of establishing and analyzing the material topics was
structured on 4 stages:
1.Identifying the potentially relevant topics for TeraPlast SA
2.Prioritizing and validating the potentially relevant topics with the company’s management
3.Setting up the questionnaire and its dissemination to the stakeholders
4.Analyzing the results and creating the materiality matrix
The questionnaire was sent to the following stakeholder groups: employees, business partners, shareholders/investors, suppliers, institutions. 17
material topics were evaluated, classified into six strategic guidelines: Employees, Resources, Business, Innovation & Development, Economic impact,
Local community.
By this process, TeraPlast SA aligns to the Inclusiveness principle and the analysis includes the opinion of both internal and external stakeholders.
Following the questionnaire dissemination, 146 answers were obtained and then statistical processed to obtain the materiality matrix.

Angajații/ Employees
Stakeholderi externi/
External stakeholders

Despre raport - matricea de materialitate/ About report - materiality matrix

MATRICEA DE MATERIALITATE
MATERIALITY MATRIX
Matricea de materialitate reflectă poziția aspectelor materiale evaluate în funcție de impact, interes și influență. În continuarea raportului sunt abordate aspectele relevante aflate în
zonele de: interes mare și impact mare; impact mediu și interes mare; impact mediu și interes mediu; impact mare și interes mediu.
The materiality matrix reflects the material topics evaluated considering the impact, interest, and influence. Further in this report the relevant topics addressed are the ones in the
following areas: high interest and high impact; medium impact and high interest; medium impact and medium interest; high impact and medium interest.
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TEMA MATERIALĂ
MATERIAL TOPICS
1.Training profesional, promovare la locul de muncă
Professional training and promotion at work
2. Oportunități egale, drepturi și libertăți
Equal opportunities, rights and freedoms
3. Sănătatea și securitate în muncă
Safety and health at work
4. Politica de recrutare și retenție; rotația de personal; beneficii acordate
Recruiting and retention policy; turnover; benefits
5. Aprovizionare cu materii prime din surse responsabile și utilizarea de materii prime reciclate
Raw materials procurement from responsible sources and usage of recycled raw materials
6. Energie
Energy
7. Apă
Water
8. Management-ul deșeurilor
Waste management
9. Impactul asupra mediului
Environmental impact
10. Etică și bune practici în afaceri
Business ethics and best practices
11. Guvernanța corporativă
Corporate governance
12. Inovație și dezvoltare
Innovation & development
13. Taxe și impozite
Tax
14. Impactul investițiilor în economia locală & națională
Investment impact in the local & national economy
15. Implicare în proiecte locale și inițiative proprii în dezvoltarea comunității locale
Local projects engagement and own local community development programmes

Pentru feedback, informații și întrebări pe marginea temelor detaliate în acest raport, ne puteți contacta la adresa
de mail: alexandra.sica@teraplast.ro sau nr. de telefon 0741.270.439
For feedback, information and questions on the topics detailed within this report you can contact us at the
e-mail address alexandra.sica@teraplast.ro or by phone at +40 741 270 439

ANGAJAȚII NOȘTRI
OUR EMPLOYEES
GRI: 102-8; 102-41; 401-2; 402-1; 403-1; 403-2; 403-4; 403-5; 403-8; 404-1; 404-2; 405-1

Angajații noștri - distribuția în companie/ Our employees - distribution in the company
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2019

Prioritatea departamentul HR în recrutare este asigurarea capitalului uman necesar
desfășurării tuturor activităților planificate atât numeric, cât și calitativ, astfel încât să oferim
suport concret în atingerea obiectivelor Grupului.Pentru aceasta, este importantă în primul
rând o analiză precisă, calibrată, a necesarului de resurse umane, ținând cont de factorii
interni și externi relevanți, precum obiectivele departamentelor pentru anul în curs, graficul
de planificare a activităților, sezonalitatea industriei, indicatorii de fluctuație
și, totodată, de caracteristicile pieței muncii. Pe baza acestei analize realizăm strategia de
recrutare care este un element viu și flexibil, actualizat constant în funcție de schimbările
care intervin în business.
În 2019, Grupul TeraPlast avea în total 1.207 angajați, cu 17% mai mulți decât în 2018,
distribuiți în cadrul companiilor Grupului conform graficului alăturat.

The priority of the HR department with respect to recruitment is to ensure the human capital
necessary to carry out all planned activities at a quantitative and qualitative level,
in order to provide concrete support in achieving the Group’s objectives.
For this, a precise, calibrated analysis of the human resources needs is important,
taking into account the relevant internal and external factors, such as the objectives
of the departments for the current year, the activity planning schedule, industry seasonality,
the indicators fluctuation and, at the same time, the characteristics of the labour market.
Based on this analysis, we create the recruitment strategy which is a living and flexible element,
constantly updated according to the changes that occur in the business.
In 2019, TeraPlast Group had 1.207 employees, 17% more than in 2018,
distributed within the Group’s companies as represented in the adjacent chart.

Wetterbest
33 %

TeraGlass
11%

TeraPlast
45 %

TeraSteel
11%
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În procesul de recrutare, departamentul de Resurse Umane se bazează pe grupul de
principii P-O-N-T: Profesionalism, Obiectivitate, Nediscriminare, Transparență.

In the recruitment process, the Human Resources department is based on the group of P-O-N-T principles:
Professionalism, Objectivity, Non-discrimination and Transparency.

Unul dintre obiectivele noastre este de a construi, pe termen lung, o relație profesională cu candidații noștri,
bazată pe respect reciproc. Acest lucru este aplicat prin conduită, prin metodele și instrumentele pe care le
utilizăm în procesul de recrutare. Utilizarea unor criterii obiective în procesul de selecție și raportarea constantă la acestea în analiza potrivirii persoanei cu postul este un predictor care corelează direct cu alegerea
celui mai potrivit candidat și determină o creștere a gradului de integrare și a nivelului de performanță pe post,
în special în primele luni de la angajare.

One of our goals is to build, in the long run, a professional relationship with our candidates, based on mutual
respect. This is applied through conduct, through the methods and tools we use in the recruitment process.
The use of objective criteria in the selection process and the constant application of the criteria in the analysis of the person’s compatibility
with the position is a predictor that directly correlates with choosing the most suitable
candidate and determines an increase in integration and job performance, especially in the first months after
employment.

În toate acțiunile noastre în general, inclusiv în cele care țin de procesul de recrutare și selecție, promovăm
egalitatea de șanse și tratamentul nefavorabil, eliminând orice formă
de discriminare, fie ea directă sau indirectă în raport cu criteriile protejate (gen, etnie, rasă, orientare politcă,
religie etc.) așa cum sunt acestea definite în legislațiile naționale și europene. Astfel, termenul de comparație
utilizat în diferențierea dintre candidați rămâne unul obiectiv, raportat la cerințele postului vacant pentru care
aceștia aplică. În relația cu aplicanții noștri
dorim să păstrăm o comunicare transparentă, prin informarea acestora legat de etapele
procesului de recrutare și selecție la care participă. Asta presupune transmiterea unui feedback constructiv,
corespunzător fazei în care se află, oferirea unei descrieri realiste a condițiilor de muncă specifice postului și
răspunsuri la întrebările candidatului referitoare la post și contextul organizațional, în limita păstrării confidențialității datelor sensibile, așa cum sunt acestea
reglementate în interiorul organizației.

In all our actions in general, including those related to the recruitment and selection process, we promote
equal opportunities and treatment, eliminating any form of discrimination, whether direct or indirect in
relation to the protected criteria (gender, ethnicity, race, political orientation, religion, etc.) as defined in
national and European legislation. Thus, the method of comparison used in differentiating between candidates remains an objective one, in relation
to the requirements of the vacancy for which they apply. In the relationship with our applicants we want to
keep a transparent communication, by informing them about the stages of the recruitment and selection
process in which they participate. This involves providing
constructive feedback, in line with the current phase, providing a realistic description of the job-specific
working conditions and answers to the candidate’s questions about the job and the organizational context,
while maintaining the confidentiality of sensitive data, as regulated within the organization.

Industriile în care activează companiile Grupului TeraPlast sunt predominate de bărbați prin
natura activității desfășurate. Drept urmare, departamentul de resurse umane acordă atenție
sporită principiilor non-discriminatorii în procesul de recrutare.

The industries the TeraPlast Group’s companies activate on are mostly men’s industries by
the nature of the carried-out activities. Thus, the HR department pays particular attention to
the non-discriminatory principles within the recruitment process.

În 2019, structura angajaților Grupului TeraPlast, după gen, a fost următoarea:

In 2019, the TeraPlast Group employees’ distribution by gender was the following:

Angajații noștri - distribuția angajaților după gen /Our employees - gender distribution
DISTRIBUȚIA ANGAJAȚILOR DUPĂ GEN
GENDER DISTRIBUTION
TeraPlast Group
TeraPlast Recycling
TeraGlass
Wetterbest

32%
18%

82%

24%

76%

28%

TeraSteel
TeraPlast

68%

F
M

72%
49%

51%

18%

82%

DISTRIBUȚIA DUPĂ GEN LA NIVEL DE MANAGEMENT
GENDER DISTRIBUTION WITHIN MANAGEMENT
TeraPlast Group

43%

57%

TeraPlast Recycling

67%

TeraGlass
Wetterbest
TeraSteel
TeraPlast

33%

57%
26%

43%

M

74%
55%
43%

F

45%
57%
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DISTRIBUȚIE PE VÂRSTE - GRUP TERAPLAST

DISTRIBUȚIA PE VÂRSTE ÎN COMPANIILE GRUPULUI

AGE DISTRIBUTION - TERAPLAST GROUP

AGE DISTRIBUTION - GROUP’S COMPANIES
<30 years

>50 ani
24%

Wetterbest

<30 ani
15%

TeraSteel
TeraPlast
30-40 ani
31%

41-50 ani
29%

Din punctul de vedere al perioadei contractuale, 99% dintre angajații Grupului TeraPlast
sunt angajați pe perioadă nedeterminată. Dintre aceștia, 78% sunt bărbați și 22%
femei, în timp ce dintre angajații cu contract pe perioadă determinată,
73% sunt bărbați, iar 27% sunt femei.
Tot la nivelul Grupului TeraPlast, 6% din numărul total de angajați sunt angajați
part-time, restul desfășurându-și activitatea cu normă întreagă. În timp ce în rândul
angajaților full-time, 80% sunt bărbați, în rândul angajaților part-time proporția femeilor
este cea mai mare, de 70%.
Toți angajații Grupului TeraPlast sunt acoperiți de contractul colectiv de muncă,
care se renegociază o dată la 2 ani.

TeraPlast Recycling
TeraGlass

30-40 years

43%

29%

18%
14%

29%

27%
30%

27%
30%

>50 years

31%

39%

24%
13%

41-50 years

29%
28%

By employment contract, 99% of the TeraPlast Group employees have a permanent employment
contract, out of which 78% men and 22% women. At the same time, among the employees with
a temporary employment contract, 73% are men and 27% women.
At Group level, 6% of the total employees are employed part-time, the rest of them working full
time. While for the full-time employees we observe that men have the largest proportion,
80%, among the part-time employees women’s proportion is larger: 70%.
All employees are covered by the collective bargaining agreement that is renegotiated every 2
years.
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Politica de resurse umane urmărește, de asemenea, și oferirea unei remunerații raportată obiectiv la o serie de criterii, printre care salariul mediu, raportul cu alte poziții comparabile și expertiză în zona de activitate.
Totodată, se asigură eliminarea eventualelor criterii discriminatorii pe teme sociale, etnice, religioase, de gen, politice sau rasiale. Drept urmare, la nivelul Grupului TeraPlast există echilibru între salariul mediu brut al
bărbaților și femeilor, iar per total, salariul mediu brut în Grupul TeraPlast este cu 31% peste nivelul salariului mediu brut în România în 2019.
Dezvoltarea personală și profesională a colegilor noștri este altă componentă importantă în asigurarea unui mediu de lucru plăcut și productiv. Pe lângă trainingurile și cursurile pe care le desfășurăm în vederea
specializării angajaților la locul de muncă, colegii noștri se pot înscrie la cursuri de specializare pe zona lor de activitate, compania suportând costurile de participare.În 2019, la nivelul Grupului TeraPlast, în 2019 s-au
desfășurat 20 de cursuri de specializare/calificare și traininguri. Din numărul total de participanți la traininguri, 12% sunt manageri, iar după gen, 25% sunt femei. După numărul total de ore la nivel de grup, rezultă 1,55
ore de formare pe angajat în 2019, dublu față de 2018.
După zona de activitate, 66% dintre participanți provin din rândul angajaților direct productivi, în timp de 34% din rândul celor indirect productivi, ceea ce denotă că strategia de dezvoltare profesională la nivelul Grupului
TeraPlast își propune să asigure o dezvoltare unitară a activităților grupului în vederea creșterii calității și productivității muncii, dar și a satisfacției angajaților.
Our HR policy also aims at ensuring an objective remuneration in line with a series of criteria like medium wage, level of expertise, comparison to similar positions. At the same time, it ensures that any discriminatory criteria (social,
ethnic, religious, gender, political, racial) is eliminated. Thus, at Group level there is an equilibrium between the men and women gross wage level and, overall, the Group medium gross wage is 31% higher than the national
Romanian medium gross wage in 2019.
Personal and professional development of our colleagues is another important element in ensuring a pleasant and productive workplace. Besides the trainings and courses we carry out for workplace specialization, our colleagues
can subscribe to trainings on their own and the company will bear the costs.
In 2019, at TeraPlast Group level, 20 trainings for qualification/specialization were carried out. Out of the total number of participants, 12% are managers and, by gender, 25% are women. By the total training hours at Group level,
we have 1,55 hours of training per employee in 2019, double compared to 2018.
By the area of activity, 66% of the participants are directly-productive while 34% are indirectly-productive, which shows that the professional development strategy of the Group aims at ensuring a unitary development of the Group’s
activities in order to increase the quality and productivity, as well as the employees’ satisfaction

Zonele de activitate ale
trainingurilor desfășurate sunt:

Calificare la locul muncă: motostivuitoriști, macaragiști

Workplace professional training: forklift operator, crane operator

Licitații publice SEAP

Public tenders (SEAP)

Financiar / Controlling

Financial/Controlling

Calitate / Laborator

Quality/Laboratory

Audit intern
Mediu

The topics of the
trainings in 2019 are:

Internal audit
Environment

Negociere

Negotiation

Resurse umane

Human resources

Project Management

Project Management

Marketing

Marketing
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Angajații noștri - beneficii/ Our employees - benefits
Grupul TeraPlast susține și promovează libertatea de asociere și de exprimare, la
tratament egal și asigurarea de oportunități egale, non-discriminatorii, și
beneficii raportate corect la efortul depus și eventualele riscuri.
Angajații Grupului TeraPlast sunt reprezentați prin membri de sindicat care sunt
responsabili de renegocierea contractelor colective de muncă și a beneficiilor
prevăzute în acestea.
Mai jos câteva dintre beneficiile cuprinse în contractul colectiv de muncă:
TeraPlast Group supports and promotes the freedom of association and speech, of
equal treatment and ensures equal, non-discriminatory opportunities, as well as
employee benefits relative to the effort and potential risks.
The Group’s employees are represented by union members responsible for
renegotiating the collective bargaining agreements and the benefits they comprise.
Below some of the benefits within the collective bargaining agreements:

Contractul colectiv de muncă sau acordurile încheiate între reprezentanții salariaților și membrii conducerii trasează normele de
desfășurare a activității angajaților din toate departamentele, precum și beneficiile acordate în funcție de diverse criterii. Aceste
prevederi cuprind și drepturile și obligațiile angajaților, respectiv ale companiei, în activitatea zilnică, dar și informații despre
condițiile de implementare a schimbărilor operaționale, perioade de notificare și de preaviz.
The collective bargaining agreement or the agreements concluded between the employees’ representatives and the top-management
set the norms of employees’ activities in all departments as well as the benefits granted depending on several criteria. These
stipulations include the rights and duties of both employees and company as well as information about the conditions for
implementing operational changes and notifications.

1.Tichete de masă
Meal vouchers
2. Prime de Paște și de Crăciun/
Christmas and Easter Bonus
3. Tichete cadou cu ocazia aniversării anuale a companiei
Gift vouchers for the company's annual anniversary
4. Bonusuri conform indicatorilor de performanță negociați
Other bonuses in line with the agreed KPIs
5.Bonusuri de performanță în funcție de zona de activitate
Performance bonus depending on the activity area
6. Primă de fidelitate
Loyalty bonus
7. Sporuri de risc
Hazard pay
8. Sporuri pentru ore suplimentare sau activitate în weekend/
Bonuses for extra-hours or working on the weekend
9. Zile libere plătite în cazul evenimentelor familiale (naștere, căsătorie, deces, donare de sânge, voluntariat etc.)
Free days for family events (birth, marriage, demise, blood donation, voluntary work etc.)
10. Diverse prime și ajutoare (deces, căsătorie, naștere, boală, zi de naștere)
Other bonuses (demise, marriage, birth, illness, anniversary)

11. Beneficii acordate la pensionare în funcție de vechime
Retirement bonuses depening on seniority
12. Decontare cheltuieli de vacanță
Holiday costs settlement

Angajații noștri - Sănătatea și securitatea în muncă/ O ur employees - Occupational health and safety
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Ne preocupă sănătatea și siguranța angajaților noștri. În companiile Grupului există responsabili cu sănătatea și securitatea muncii care urmăresc respectarea legislației în domeniu și desfășurarea în condiții optime a
procesului de muncă.
Am realizat evaluarea riscurilor în vederea identificării riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate și la amenajarea
locurilor de muncă, inclusiv la acele grupuri sensibile la riscuri specifice.
În evaluare sunt analizate toate activitățile desfășurate, identificându-se posibilele riscuri care pot apărea. Se au în vedere atât angajații proprii, cât și alte persoane ce interacționează cu mediul ocupațional controlat de
companie. În baza rezultatelor evaluării se iau măsuri și se acordă echipamente individuale de protecție.

We are preoccupied by the health and safety of our employees. In the Group’s companies there are designated persons in charge with the occupational health and safety, who monitor the legal compliance and the optimal conduct of
the work process.
We have evaluated the risks to identify the health and safety risks for our employees, inclusively in terms of selecting the work equipment, chemical substances and preparations and workplace configuration, including the risk-specific groups.
In the evaluation we analyze all activities, thus identifying the potential risks that can rise. We take account of both our employees and third parties that interact with the company’s-controlled environment.
Based on the evaluation results measures are implemented and individual work equipment is offered.

Angajații noștri - Sănătatea și securitatea în muncă/ Our employees - Occupational health and safety

Sistemul de sănătate și securitate în muncă pornește de la obligațiile legale, și anume:
- legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă,
- hotărârea de Guvern 1425/2006 pentru aprobarea “Normelor metodologice de aplicare a a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă
nr. 319 din 2006”.
Legislația menționată impune realizarea evaluării de risc și Planuri de prevenire și protecție pentru toate locurile de muncă. De asemenea,
sunt elaborate instrucțiuni proprii SSM pentru toate locurile de muncă. Acestea se actualizează ori de câte ori sunt necesare modificări fie în
contextul modificărilor legislative, fie ca urmare a rezultatelor evaluării periodice.
Respectarea legii în domeniul sănătății și securității în muncă, dar nu numai, reprezintă pentru management o prioritate absolută. De aceea
alocăm resurse și luăm măsurile necesare pentru implementarea tuturor
prevederilor necesare.
Principalele direcții strategice privind sănătatea și securitatea în muncă pe care managementul le vizează și se angajează să le realizeze sunt:
- eliminarea pericolelor și reducerea riscurilor SSM;
- asigurarea condițiilor de lucru sigure și sănătoase pentru prevenirea traumatismelor și bolilor determinate de muncă;
- îmbunătățirea continuă a performanțelor de sănătate și securitate în muncă;
- consultarea și implicarea tuturor angajaților pentru atingerea obiectivelor propuse.
Pe de altă parte, TeraPlast a implementat și certificat sistemul de management al sănătății și securității în muncă în cadrul sistemului integrat
de management. Sistemul îndeplinește cerințele standardului de certificare ISO 45001:2018 (Sisteme de management al sănătății și
securității în muncă).

The occupational health and safety system is based on the legal provisions, namely:
- Occupational health and safety Law 319/2006;
- Government decision no 1425/2006 for approval of the “Methodological norms of applying the provisions of the Occupational health and safety
Law no 319 from 2006”.
The afore-mentioned legislation requires the risk evaluation implementation and prevention and protection plans for all jobs. At the same time,
specific OHS instructions are drawn up for each job. These are updated whenever needed be it as a result of legal updates or following the
conclusions of the regular evaluation.
The compliance with the occupational health and safety law is an absolute priority for the management. Thus, we allocate resources and effort into
implementing all needed provisions.
The main strategic directions of the occupational health and safety system that the management aims to and commits to comply with are:
- Eliminating the hazards and reducing the OHS risks;
- Ensuring safe and healthy working conditions for preventing trauma and occupational illness;
- Constant improvement of the OHS performance;
- Employee consultation and inclusion in reaching the set objectives.
On the other hand, TeraPlast has implemented and certified the occupational health and safety
system within the integrated management system. The system complies with the requirements of the ISO 45001:2018 certification standard (for
occupational health and safety).
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Principalele considerente în aplicarea sistemului de SSM, sunt:
- instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătățirii securității și sănătății în muncă a lucrătorilor;
- stabilirea de principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale;
- protecția sănătății și securitatea lucrătorilor;
- eliminarea factorilor de risc și accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor și a reprezentanților lor;
- setarea direcțiilor generale pentru implementarea principiilor SSM.
Sistemul de sănătate și securitate în muncă se aplică în toate sectoarele de activitate, atât publice, cât și private, se aplică angajatorilor, lucrătorilor și reprezentanților lucrătorilor.
Fac excepție cazurile în care particularitățile inerente ale anumitor activități specifice din serviciile publice, cum ar fi forțele armate sau poliția, precum și cazurile de dezastre,
inundații și pentru realizarea măsurilor de protecție civilă, vin în contradicție cu legea 319 din 2006.
În cazul incidentelor de muncă, responsabilii SSM respectă proceduri clare de evaluare și raportare a acestora. Acolo unde situația o impune, responsabilul de sănătate și siguranță
în muncă propune măsuri de îmbunătățire care pot include modificări ale procedurilor de lucru, ale echipamentelor de muncă sau, dacă se consideră necesar, modificarea
frecvenței instruirii angajaților. Aceste propuneri sunt evaluate și avizate de către management-ul executiv și ulterior integrate în sistemul de SSM existent.
The main grounds in applying the OHS system are:
- implementing measure to promote the improvement of workers’ occupational health and safety
- setting the general principles for preventing the occupational risks
- protecting the employees’ health and safety
- eliminating the risk factors and injury potential, awareness, consultation, and equilibrated participation in line with the legislation, employee and employee representatives’ training
- setting the main grounds in implementing the OHS principles.
The occupational health and safety system applies to all areas of activity both public and private, to the workers, employers and employees’ representatives.
Excluded from this are the cases where the inherent peculiarities of certain specific public service activities, such as the armed forces or the police, as well as cases of disasters, floods
and the implementation of civil protection measures, are in conflict with Law 319 of 2006.
In the eventuality of work-related incidents, the OHS responsible applies clear evaluation and reporting procedures. Where the circumstances require it, the OHS responsible
recommends corrective measures that may include updates of the workflows, the work equipment or, if needed, the frequency of employee training. These recommendations
are evaluated and approved by the executive management and then integrated in the OHS system.

Angajații noștri - Sănătatea și securitatea în muncă/ Our employees - Occupational health and safety
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Activitatea în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă este auditată extern și intern anual. În acord cu un program anual de audit, evaluarea internă se realizează de către auditori specializați interni și de
companii externe de instruire. În proces se evaluează inclusiv conformarea cu legislația. Auditul extern este realizat de către organismul de certificare a sistemului SSM (SGS România), cu auditori certificați.
Responsabilitatea noastră faţă de angajaţi înseamnă asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos, oferirea de oportunităţi de dezvoltare profesională și personală, realizarea unui dialog permanent prin care se
monitorizează gradul de satisfacţie și așteptările.
Periodic, angajații sunt consultați prin intermediul Comitetului de Securitate și Sănătate în muncă și prin diverse chestionare tematice. Rezultatul chestionării este transmis
top-managementului. Totodată, permanent angajații sunt încurajați să semnaleze eventuale situații de risc sau neajunsuri ale sistemelor de protecție. Aceste sesizări sunt înaintate responsabililor de sistemul SSM, care va
evalua situația semnalată și, în funcție de măsurile necesare, va implementa acțiuni corective în zona specifică. Orice schimbări la nivel procedural, organizațional sau legislativ sunt comunicate angajaților atât în cadrul
instruirii periodice (la 3 luni sau la 6 luni, în funcție de zona de activitate), cât și la nevoie, imediat după operarea modificărilor.
Din comitetul de securitate și sănătate în muncă fac parte reprezentanți ai angajaților responsabili cu această zonă, dar și ai conducerii și medicul de medicină a muncii, pentru a asigura implementarea cuprinzătoare a
prevederilor, instruirea și evaluarea echidistantă.

The OHS activity is audited annually both internally and externally. In accordance with an annual audit program, the internal evaluation is carried out by specialized internal auditors and by third party training companies. In the
process, the compliance to the legislation is also evaluated. The external audit is carried out by the OHS system certification body (SGS Romania) through certified auditors
The responsability towards our employees means ensuring a safe and healthy working environment, offering personal and professional development opportunities and constant dialogue to monitor the employees’ satisfaction and
expectations in this area.
Periodically the employees are questioned through the Occupational Health and Safety Committee as well as through themed questionnaires. The results are forwarded to the
top-management. At the same time, the employees are encouraged to point out any hazardous situation or inadequacies of the protection systems. These referrals are submitted to the OHS responsible that will evaluate the case and,
depending on the needed measures, will correct the procedures in the specific area. Any procedural, organizational or legal updates are
communicated to the employees both within the periodical training (every 3 or 6 months depending on the area of activity) and whenever needed, as soon as the updates have been made.
The OHS Committee is comprised of employees’ representatives with attributions in this area as well as management representatives and the occupational doctor, to ensure a comprehensive implementation of the provisions, training
and equal evaluation

BUSINESS SUSTENABIL
SUSTAINABLE BUSINESS
GRI: 102-7; 102-9; 102-16; 102-45; 201-1; 201-4; 206-1; 301-1; 301-2

Business sustenabil/ Sustainable business
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În desfășurarea activităților noastre avem în vedere resposabilitatea pe care o avem față de tot lanțul nostru valoric, dar și față de mediul înconjurător și comunitățile în care activăm.
În viziunea noastră, un business sănătos merge dincolo de performanța financiară. Suntem atenți să colaborăm cu parteneri care ne împărtășesc valorile și principiile de business, care includ în strategia lor aspecte de performanță
non-financiară.
Totodată, în relațiile de business ne bazăm pe transparență, colaborare, încredere și respect reciproc, iar pentru a susține desfășurarea armonioasă a acestora, am dezvoltat instrumente specifice. Considerăm că succesul este rezultatul
colaborării și a funcționării optime a tuturor proceselor. Grupul TeraPlast este orientat spre dezvoltare, iar pentru a ne atinge obiectivele ne bazăm pe aportul pe care colegii și partenerii noștri îl au în îmbunătățirea constantă.
While carrying out our daily activity we consider the responsibility we have towards our entire value chain as well as to the environment and the communities.
In our view, a healthy business goes beyond the financial performance. We pay attention to collaborate with partners who share our values and business principles and include non-financial topics in their strategy.
At the same time, our business relationships are based on transparency, collaboration, trust and mutual respect. To support the harmonious development of our business relationships we have developed specific instruments. We consider that success
is the results of collaboration and optimal operation of all processes. TeraPlast Group is growth-oriented and in order to achieve our objectives we rely on the input our colleagues and partners have in continuous improvement.
Infrastructura companiei: echipamente performante, locații de producție optimizate, proceduri clare
Group's infrastructure: high-performance equipment, optimised production plants, clear procedures

Activități suport
Support activities

HR & Financiar & Juridic: personal cu experiență, monitorizarea riscurilor, dezvoltare procese, training, controlling
HR&Financial&Legal: experienced employees, risk monitoring, process development, training, controlling
Tehnologie: sisteme IT și soluții digitale, optimizarea producției, RPA, laborator testare acreditat
Technology: IT systems and digital solutions, optimized production, RPA, certified testing laboratory
Achiziții: diversificare furnizori, integrare pe verticală (TeraPlast Recycling), materii prime de calitate, dependență redusă
Acquisition: supplier diversification, vertical integration (TeraPlast Recycling), high-quality raw materials, reduced dependency

Lanț de aprovizionare și planificare
Planning and supply chain

Activități principale
Primary activities

Intrări de bunuri și servicii
Inbound logistics

Productie & Operatiuni
Production & Operations

Ieșiri de bunuri și servicii
Outbound logistics

Marketing & Vânzări
Marketing & Sales

Servicii
Services

Diversificare furnizori
Supplier diversification

Livrări sincronizate
Just-in-time deliveries

Producție & ambalare
Production & packaging

Planificare & livrare comenzi
Order planning and delivery

Studii de piață
Market studies

Traininguri tehnice
Technical trainings

Achiziții strategice
Strategic acquisitions

Flota proprie de cisterne
Own fleet of tankers

Dezvoltare produse
Product dvelopment

Gestiune stocuri
Inventory manangement

Garanții
Warranties

Management-ul calității
Quality management

Conformitate documente
livrare
Delivery documents
compliance

Promovare produse
& servicii
Products & services
promotion

Disponibilitate materii prime
și materiale
Materials and raw materials
availability
Planificare stocuri materii
prime & produse finite
Raw materials & finished
goods inventory planning

CRM
Ofertare
Quotation
Gestionarea incasarilor
Receipts management

Fluxuri de feedback/ Feedback flows

Fluxuri de feedback/ Feedback flows
Forecast
Fluxuri de feedback/ Feedback flows

Proiectare și consultanță
tehnică
Design and technical
support
Servicii post-vânzare
After-sales services

Valoare economică
Economic value

Business sustenabil - etica în afaceri / Sustainable business - business ethics
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Etica în afaceri – baza colaborării îndelungate
Codul de conduită, Politica Comercială și Codul de etică trasează normele în funcție de care angajații Grupului să își desfășoare activitatea în relațiile interpersonale de la nivel de companie, dar mai ales în relația cu
partenerii și colaboratorii. Management-ul Grupului TeraPlast împreună cu departamentul de resurse umane se asigură că toate politicile și sursele de informații pe teme de etică și bune practici în afaceri sunt ușor
accesibile și luate la cunoștință. Acestea includ prevederi vizavi de practicile anticoncurențiale, sancțiuni economice și embargouri, anti-corupție, luare și dare de mită, oferirea și primirea de cadouri, conflicte de interese.
Conflictele de interese pot apărea atunci când interesele personale intră în conflict cu capacitatea de a exercita atribuțiile de serviciu în mod corect și eficient. În măsura posibilităților, se evită relațiile sau activitățile care
pot afecta sau care par să afecteze capacitatea de a lua decizii obiective și corecte atunci când sunt desfășurate activități în numele Grupului. Sancțiunile și embargourile restricționează tranzacțiile cu anumite țări,
persoane fizice și entități juridice. Aceste restricții trebuie cunoscute și analizate înainte de a demara orice tranzacție.
La integrarea oricărui nou angajat, conform Ghidului Noului Angajat, se expun clar care sunt cerințele Grupului cu privire la comportamentele așteptate cu privire la aspectele enumerate mai sus. Angajații noștri au limitări
clar prevăzute privind acceptarea cadourilor, serviciilor și avantajelor de orice natură venite din partea furnizorilor sau clienților în scopul favorizării unor tranzacții comerciale cu oricare din companiile din Grup. Sunt
autorizați să accepte sau să ofere cadouri și invitații care sunt adecvate în circumstanțele date, sub rezerva limitărilor, aprobărilor și cerințelor de înregistrare definite în regulile noastre interne. Nu pot fi oferite sau primite
în niciun caz cadouri în bani sau echivalent.
În relațiile de afaceri pe care Grupul le are cu instituții publice și de stat, angajații noștri nu solicită și nu acceptă cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alte avantaje, care le sunt destinate personal și care le pot
influența imparțialitatea în exercitarea funcției deținute. Nu se acordă cadouri sau alte gratuități oficialilor guvernamentali sau reprezentanților organismelor de stat, excepție făcând obiectele promoționale cu valoare mică,
personalizate cu sigla grupului/companiilor din grup, cum ar fi: pixuri, căni, tricouri, calendare, agende etc. Cheltuielile cu participarea la conferințe și seminarii în cadrul cărora personalul reprezintă Grupul TeraPlast, sunt
suportate de către firmă, în conformitate cu procedurile interne.
Responsabilitățile angajaților în ceea ce privește comportamentul și etica sunt incluse și în fișele de post. Acestea prevăd atribuții clare și proceduri specifice, care fac referire și la respectarea cerințelor pentru combaterea
corupției și a dării de mită, atât în ceea ce privește relațiile din interiorul firmei cât și cele cu colaboratorii – furnizori, clienți, funcționari, autorități publice etc.
Business ethics – base for long-term collaboration
The Code of Conduct, the Commercial Policy and the Code of Ethics set out the norms according to which the Group's employees should carry out their activity in interpersonal relations at company level, but especially in the
relationship with partners and collaborators. The management of the TeraPlast Group together with the human resources department ensure that all policies and sources of information on ethics and good business practices are
easily accessible and taken into account. These include provisions on anti-competitive practices, economic sanctions and embargoes, anti-corruption, bribery, giving and receiving gifts, conflicts of interest.
Conflicts of interest may arise when personal interests conflict with the ability to perform duties properly and efficiently. As far as possible, relationships or activities that may or appear to affect the ability to make objective and
correct decisions when carrying out activities on behalf of the Group shall be avoided. Sanctions and embargoes restrict transactions with certain countries, individuals, and legal entities. These restrictions must be known and
analyzed before starting any transaction.
When integrating any new employee, according to the New Employee Guide, the requirements of the Group about the expected behaviors regarding the aspects listed above are clearly stated. Our employees have clearly set
limitations on the acceptance of gifts, services and benefits of any kind from suppliers or customers in order to facilitate commercial transactions with any of the companies in the Group. We are authorized to accept or offer gifts and
invitations that are appropriate in the given circumstances, subject to the limitations, approvals and registration requirements defined in our internal rules. Under no circumstances may cash or equivalent be offered or received.
In the business relations that the Group has with public and state institutions, our employees do not request or accept gifts, services, favors, invitations or any other benefits, which are intended for them personally and which may
influence their impartiality in the exercise of their job. No gifts or other gratuities are given to government officials or representatives of state bodies, except for low-value promotional items, personalized with the logo of the group /
companies in the group, such as: pens, mugs, T-shirts, calendars, notebooks, etc. Expenses for attending conferences and seminars where staff represent the TeraPlast Group shall be borne by the firm in accordance with internal
procedures.
Employees’ responsibilities for behavior and ethics are also included in job descriptions. They provide clear responsibilities and specific procedures, which also refer to compliance with the requirements for combating corruption and
bribery, both in terms of relations within the company and those with employees - suppliers, customers, officials, public authorities, etc.
Indicator / Item

Unitate de măsură/ Measurement unit

2017

2018

2019

Proceduri/politici interne anti-corupție
Internal anti-corruption policies

#

3

3

3

Acțiuni în justiție – comportament anticoncurențial
Court proceedings for anticompetitive behavior

#

0

0

0

Business sustenabil - Responsabilitate în achiziții / Sustainable business - Responsible procurement
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Activitatea de aprovizionare are ca scop asigurarea tuturor materiilor prime, a mărfurilor și serviciilor necesare în
cadrul Grupului, într-o manieră transparentă, eficientă, în timp util, cu obținerea celor mai bune condiții și cu
respectarea politicii și procedurilor de aprovizionare.
Politica de achiziții din cadrul Grupului este parte integrantă în obiectivul general pe care îl are compania,
de a satisface cerințele clienților, de a gestiona procesele de producție în condiții de eficiență și de a
respecta cerințele impuse de sistemul integrat de management. Politica de achiziții se aplică tuturor furnizorilor
de materii prime, bunuri și servicii din grup. Respectând politica de achiziții, suntem interesați să colaborăm cu
furnizori care ne împărtășesc viziunea referitoare la calitate, motiv pentru care realizăm în permanență evaluarea
furnizorilor și aplicăm un sistem intern de calificare și acceptare a acestora.
Astfel ne asigurăm că furnizorii Grupului vor respecta și vor implementa reglementările locale, naționale și
internaționale de mediu. Aceștia trebuie să dețină toate autorizațiile de mediu și autorizațiile necesare pentru
desfășurarea activității. Furnizorii vor gestiona sistematic impactul asupra mediului, inclusiv: energie, apă, deșeuri,
substanțe chimice și poluarea aerului.
Totodată, ne asigurăm că furnizorii respectă toate legile și reglementările anticorupție aplicabile și au o politică de
toleranță zero pentru orice formă de luare de mită, corupție și deturnare. Trebuie să efectueze toate tranzacțiile
într-o manieră transparentă și să le reflecte cu exactitate în evidențele contabile și registre. Furnizorii trebuie să
respecte regulile de proprietate intelectuală și să garanteze împotriva oricăror riscuri care pot apărea în acest
domeniu.
Selectarea și acceptarea furnizorilor se bazează atât pe evaluarea capacității acestora de a livra produsele în
conformitate cu cerințele noastre, cât și: raport calitate / preț, sisteme de management certificat, opțiuni de plată,
disponibilitate la livrare, gestionare reclamații. Procesul de evaluare implică, de asemenea, auditul și vizitarea
furnizorilor, pe cât posibil, și evaluarea respectării cerințelor de mediu, securitate și sănătate în muncă și a
responsabilității sociale.
The procurement activity aims to ensure all the raw materials, goods and services required within the Group, in a
transparent, efficient, timely manner, ensuring the best conditions and compliance with the procurement policy and
procedures.
The Group's procurement policy is an integral part of the company's overall objective of satisfying customer
requirements, managing production processes efficiently and complying with the requirements of the
integrated management system. The procurement policy applies to all suppliers of raw materials, goods and services
in the group. Respecting the procurement policy, we are interested in collaborating with suppliers who share our vision
regarding quality, which is why we constantly evaluate suppliers and apply an internal system of qualification
and acceptance.
This ensures that the Group's suppliers will comply with and implement local, national and international environmental
regulations. They must have all the environmental permits as well as all permits required to carry out the activity.
Suppliers will systematically manage the impact on the environment, including energy, water, waste, chemicals
and air pollution.
At the same time, we ensure that suppliers comply with all applicable anti-corruption laws and regulations and have a
zero-tolerance policy for any form of bribery, corruption and embezzlement. It must carry out all transactions in a
transparent manner and accurately reflect them in the accounts and records. Suppliers must comply with intellectual
property rules and guarantee against any risks that may arise in this area.
The selection and acceptance of suppliers is based both on the evaluation of their ability to deliver products in
accordance with our requirements, and: quality / price ratio, certified management systems, payment options,
availability on delivery, complaints management. The assessment process also involves auditing and visiting suppliers,
as far as possible, and assessing compliance with environmental, occupational safety and health and social
responsibility requirements.

Business sustenabil - Responsabilitate în achiziții / Sustainable business - Responsible procurement
Politica de achiziții a Grupului este legată de standardele de calitate (SR EN ISO
9001), mediu (SR EN ISO 14001) și sănătate și securitate în muncă (SR OHSAS
18001), dar conține, de asemenea, cerințe specifice bazate pe Codul de
conduită al Grupului.
Aceasta asigură condițiile generale pentru:
- calitatea produselor și serviciilor achiziționate
- siguranța produsului / managementul substanțelor chimice
- protejarea mediului înconjurător
- codul de conduită în activitatea de achiziții
Selecția și evaluarea furnizorilor își urmează capacitatea de inovare, îmbunătățire
continuă a proceselor și adaptarea codurilor de mediu. Politica de achiziții se aplică
tuturor furnizorilor de materii prime, bunuri și servicii la nivel de grup.
Lista furnizorilor aprobați include toți furnizorii de achiziții și ne-am asigurat că
respectă cerințele legale și de reglementare atât în Europa, cât și în domeniile în
care își desfășoară activitatea, cu privire la: muncă forțată, exploatarea copiilor,
discriminare, mediu, luare de mită și corupție, concurență neloială etc. Furnizorii
sunt vizitați înainte de a începe o colaborare și periodic sunt reevaluați pentru a
determina dacă încă pot îndeplini cerințele stabilite.

The Group's procurement policy is linked to quality standards (SR EN ISO 9001),
environment (SR EN ISO 14001) and occupational health and safety (SR OHSAS
18001), but also contains specific requirements based on the
Code of Conduct. of the Group.
It provides the general conditions for:
- the quality of the products and services purchased
- product safety / chemicals management
- protecting the environment
- the code of conduct in the procurement activity
Supplier selection and evaluation follows its capacity for innovation, continuous process
improvement and adaptation of environmental codes. The procurement policy applies to
all suppliers of raw materials, goods and services at group level.
The list of approved suppliers includes all procurement providers and we have ensured
that they comply with legal and regulatory requirements both in Europe and in the areas
in which they operate, regarding: forced labor, child exploitation,
discrimination, environment, bribery and corruption, anticompetitive behavior etc.
Providers are visited before a collaboration begins and are periodically re-evaluated to
determine if they can still meet the established requirements
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Politica de vânzări a Grupului se bazează pe o procedură transparentă, adaptată unui mediu concurențial normal și echitabil, concepută pentru a susține creșterea vânzărilor prin diferite pârghii economice și neeconomice,
precum: prețul de vânzare, marja brută la costul de producție, condițiile de profit, condițiile de transport, condiții de încasare, cota de reducere etc.
Modul de utilizare a acestor pârghii formează capitole distincte ale politicii comerciale pentru fiecare linie de business, categorie de clienți sau produse. În același timp, politica comercială este corelată cu standardele de calitate
și conține măsuri și proceduri specifice bazate pe Codul de conduită al Grupului, precum și măsuri și proceduri pentru prevenirea actelor de corupție.
Departamentul de vânzări al Grupului este coordonat de directorul comercial al fiecărei companii. Acest departament urmărește o structură simplă bazată atât pe structura geografică a pieței deservite de grup, cât și pe structura
portofoliului grupului pe linii de business. Fiecare linie de business este coordonată de un manager de linie de business, care coordonează suplimentar managerii regionali, cu agenții de vânzări din subordinea acestora. Fiecărui
agent de vânzări i se atribuie un teritoriu propriu, fiind de asemenea informat despre politica comercială. Toate vânzările Grupului respectă îndeaproape Politica comercială, sub rezerva unui sistem ierarhic de aprobare și cu
propriile sale elemente de fundamentare și acțiune directă asupra vânzărilor. Modificările elementelor fundamentale ale politicii comerciale, de exemplu prețul de vânzare, sunt reaprobate la nivelul ierarhic corespunzător înainte
de a fi expuse pe piață de către agenții de vânzări.
Atât clienții, cât și angajații noștri vor respecta toate legile și reglementările anticorupție aplicabile și vor avea toleranță zero pentru orice formă de luare de mită, corupție și deturnare. Aceștia trebuie să efectueze toate
tranzacțiile într-o manieră transparentă și să le reflecte cu exactitate în evidențele contabile și în registre. Principalele documente care stau la baza tranzacțiilor cu clienții, contractele de vânzare, sunt, de asemenea, supuse unei
proceduri de aprobare și semnare internă care reduce la minimum riscul de concurență neloială.
The Group's sales policy is based on a transparent procedure, adapted to a normal and fair competitive environment, designed to support the growth of sales through various economic and non-economic levers, such as: sales price,
gross margin on production cost, profit conditions, transport conditions, collection conditions, discounts etc.
The use of these levers forms distinct chapters of the commercial policy for each line of business, category of customers or products. At the same time, trade policy is correlated with quality standards and contains specific measures and
procedures based on the Group's Code of Conduct, as well as measures and procedures to prevent acts of corruption.
The Group's sales department is coordinated by the commercial director of each company. This department pursues a simple structure based both on the geographical structure of the market served by the group and on the structure of
the group's portfolio on business lines. Each line of business is coordinated by a line of business manager, who additionally coordinates the regional managers, with the sales agents subordinated to them. Each salesperson is assigned
its own territory, and is also informed about trade policy. All sales of the Group closely comply with the Commercial Policy, subject to a hierarchical approval system and with its own elements of substantiation and direct action on sales.
Changes in the fundamentals of commercial policy, such as the selling price, are reaffirmed at the appropriate hierarchical level before being exposed to the market by sales agents.
Both our customers and our employees will comply with all applicable anti-corruption laws and regulations and will have zero tolerance for any form of bribery, corruption and embezzlement. They must carry out all transactions in a
transparent manner and accurately reflect them in the accounting records. The main documents underlying customer transactions, Sales Agreements, are also subject to an internal approval and signing procedure that minimizes the risk
of unfair competition.

Business sustenabil - impactul econimic / Sustainable business - economic impact
Grupul TeraPlast raportează situații financiare consolidate, întocmite în
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2844/2016 pentru aprobarea
reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare
financiară aplicabile companiilor comerciale a căror valori mobiliare sunt
admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu modificările și clarificările
ulterioare („OMFP 28422/2016”). Aceste dispoziții sunt conforme cu dispozițiile
Standardelor internaționale de raportare financiară adoptate de
Uniunea Europeană („IFRS UE”).
În situațiile financiare consolidate sunt cuprinse toate companiile parte a
Grupului TeraPlast, după cum urmează:
TeraPlast SA, TeraSteel SA, TeraSteel D.O.O Serbia, Politub SA,
TeraPlast Recycling SRL, TeraPlast Hungaria Kft, TeraGlass Bistrița SRL,
Wetterbest SA, Cortina WTB SRL.
În cadrul rapoartelor trimestriale, respectiv anuale, rezultatele financiare
consolidate sunt prezentate inclusiv pe segmente operaționale, în funcție de
principalele tipuri de activități. Acestea sunt: panouri termoizolante și
structuri zincate, țigle metalice, instalații, profile de tâmplărie, granule,
confecții de tâmplărie.

TeraPlast Group reports consolidated financial statements, prepared in
accordance with the provisions of Order no. 2844/2016 for the approval of
accounting regulations compliant with the International Financial Reporting
Standards applicable to commercial companies whose securities are admitted to
trading on a regulated market, with subsequent amendments and clarifications
(“OMFP 28422/2016”). These provisions are in line with the provisions of the
International Financial Reporting Standards adopted by the European Union
("EU IFRS").
In the consolidated financial statements are included all companies part of
TeraPlast Group, as follows:
TeraPlast SA, TeraSteel SA, TeraSteel D.O.O Serbia, Politub SA,
TeraPlast Recycling SRL, TeraPlast Hungaria Kft, TeraGlass Bistrița SRL,
Wetterbest SA, Cortina WTB SRL.
In the quarterly and annual reports respectively, the consolidated financial results
are also presented by operational segments, depending on the main types of
activities. These are: thermal insulation panels and galvanized steel structures,
metallic roof tiles, installations, window profiles, compounds, windows & doors.
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973 mil. RON
Cifra de afaceri
Turnover
În 2019, cifra de afaceri a Grupului
TeraPlast a crescut cu 21% față de
2018. În aceeași perioadă, EBITDA
consolidată a crescut cu 41%, iar
profitul net al Grupului a crescut cu
89%. Mai jos cifrele cheie pe
marginea rezultatelor înregistrate
de Grup în 2019, conform raportului
anual auditat.

91 mil. RON
EBITDA

In 2019, TeraPlast Group’s turnover
rose by 21% compared to 2018. In
the same period, the consolidated
EBITDA increased by 41% and the
net profit of the Group by 89%.
Below are the key figures regarding
the Group’s results in 2019,
according to the annual
audited report

42 mil. RON
Profit net
Net profit
RON
RON thousand

Vanzari nete
Net sales

Capital propriu
Equity

Datorii
Liabilities

2019

972.626

278.830

418.350

mii

Business sustenabil - impactul econimic / Sustainable business - economic impact
Grupă de produse
Product group

The volumes produced by TeraPlast
Group’s operational segments
tincreased compared to 2018.

Unitate de măsură
Measuring unit

2019

vs.
2018

ML
linear meters

>16 mil.

+20%

Fitinguri & rotoformate
Fittings and rotoformed products

BUC
PCS

>8 mil.

+10%

Profile
Window profiles

ML
linear meters

7 mil.

+0,3%

Granule
Compounds

TO

>14 mii

+2%

Panouri sandwich
Sandwich panels

MP
SQM

>3 mil.

+34%

Structuri zincate
Galvanized structural

TO

>7 mii

+32%

Țiglă metalică
Metalliv roof tiles

MP
SQM

5 mil.

+12%

Tablă cutată
Corrugated sheet

MP
SQM

>2 mil.

+49%

Drenaj & accesorii
Drainage & accessories

BUC
PCS

>4 mil.

+8,2%

Ferestre & uși
Windows & doors

UNITĂȚI
UNITS

>118 mii

(1,2)%

PVC rigid reciclat
Rigid PVC recycled

TO

>7 mii

+29%

Țevi
Pipes

Volumele produse de segmentele
Grupului TeraPlast în 2019 s-au
aflat în creștere față de 2018.
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Divizia de mase plastice
Plastics division
(TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling)

Divizia Steel
Steel division
(TeraSteel Romania, TeraSteel Serbia,
Wetterbest)
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Tipul materiei prime
Type of raw material

Unitate de măsură
Measuring unit

Cantitate
Quantity

PVC virgin
Virgin PVC

T

20.714

PVC micronizat și regranulat
Micronized and regranulated PVC

T

7.912

PE virgin pentru țeavă
Virgin PE for pipes

T

6.388

PE reciclat pentru țeavă
Recycled PE for pipes

T

1.214

PE virgin pentru rotoformare
Virgin PE for rotoforming

T

476

PE reciclat pentru rotoformare
Recycled PE for rotoforming

T

186

PP reciclat
Recycled PP

T

804

PP virgin
Virgin PP

T

1.179

Carbonat de calciu
Calcium carbonate

T

9.613

Plastifianți
Plasticizers

T

3.048

Stabilizatori
Stabilizers

T

985

Aditivi
Additives

T

814

Lubrefianți, coloranți
Lubricants, colorants

T

322

Folii înnobilare
Laminating sheets

M2 (SQM)

168.809

Garnituri de etanșare
Sealing gaskets

BUC (PCS)

13.942.958

Profile de tâmplărie
Window and doors profiles

ML

1.233.594

Sticlă
Glass

MP (SQM)

109.514

Tablă prevopsită
Pre-painted metal sheet

T

57.452*

Tablă zincată
Galvanized steel sheet

T

10.171

Tablă cută înaltă
Corrugated sheet metal

T

1.400

Compuși chimici
Chemical compounds

T

6.500

*din care 9.842t în Serbia (out of which 9.842t in Serbia)

Business sustenabil - Materie primă utilizată în 2019 / Sustainable business - Raw materials used in 2019
Conform informațiilor de mai sus, se poate vedea că, în 2019, Grupul TeraPlast a utilizat materie primă reciclată pentru divizia de mase plastice în proporție de 19%. Pentru calcularea acestui procent au fost luate în
considerare toate materiile prime ale diviziei de mase plastice, fără garniturile de etanșare și foliile de înnobilare. De asemenea, în calcul nu a fost luată în considerare materia primă utilizată de TeraGlass (profile de
tâmplărie, sticlă).
According to the information above, it can be seen that 19% of the raw materials used in 2019 within the plastics division of TeraPlast Group were recycled. In calculating the percentage, there were taken into account all raw
materials of the plastics division, except the sealing gaskets and laminating sheets. Also, in the calculation the raw material of TeraGlass was not taken into account (window and doors profiles and glass).
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Nr crt

Valoarea economică
generată, distribuită și
reținută la nivel consolidat
este prezentată mai jos în
conformitate cu informațiile
disponibile în rapoartele
financiare anuale auditate.

2019

2018

2017

972.626

804.512

422.270

Costuri operaționale
Operational costs

972.626

804.512

422.270

Costuri operaționale
Operational costs

798,633

671,254

341,425

86,153

68,406

40,348

9,006

17,646

12,133

Plăți către Guvern
Payments to Government

74,743

54,030

39,177

Investiții în comunitate
Community investments

1,073

1,257

1,016

2,974

-8,081

-11,829

Indicator

1

Valoare economică directă
generată
Direct economic value
generated

2

Valoare economică directă
distribuită
Direct economic value
distributed

Venituri
Revenues

Salarii și beneficii angajați
Employees& wages & benefits

The consolidated economic
value generated, distributed
and retained is presented
below in accordance with the
information available in the
audited annual financial
statements

Plăți către furnizorii de capital
Payments to providers of capital

3

Valoare economică reținută
Economic value retained
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În a doua jumătate a anului 2018, Grupul TeraPlast a primit acordul de finanțare pentru trei proiecte de investiții în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie.
Investițiile se ridică în total la 13 milioane de euro și vizează companiile TeraPlast, TeraGlass și Wetterbest. Implementarea proiectelor s-a desfășurat pe tot parcursul anului 2019, iar în urma acestora cele
trei companii și-au extins capacitățile de producție.
Prin intermediul acestor investiții:
- TeraPlast își crește prezența pe piața țevilor de polipropilenă oferind țevi din polipropilenă multistrat pentru canalizare interioară. Tot în cadrul proiectului compania dezvoltă o soluție inovativă pentru piața Granulelor și
oferă granule fără halogen, rezistente la foc (HFFR).
- Wetterbest deschide o nouă fabrică în Băicoi (Prahova), care, cu o capacitate de producție de peste 10 milioane de metri pătrați de țiglă, asigură un flux optim de logistică și depozitare și crește eficiența operațională.
- TeraGlass creează un nou flux complet automatizat pentru producerea de ferestre și uși din PVC, un proces care contribuie atât la creșterea capacității de producție, cât și a productivității, pentru a satisface cererea care
este pe o tendință ascendentă. Totodată, permite companiei să acceseze noi segmente de piață.
Ajutorul de stat acordat reprezintă circa 50% din valoarea totală a fiecărui proiect. Această co-finanțare a proiectelor de investiții nu presupune deținerea de către stat de părți sociale în TeraPlast sau în subsidiarele sale,
așadar statul nu este și nu devine acționar al Grupului TeraPlast. În cadrul proiectelor, cele trei companii s-au angajat să contribuie la bugetul de stat, în decurs de 5 ani, cu taxe și impozite în cuantum egal cu cel al ajutorului de stat primit de către fiecare companie. Aceste taxe și impozite reprezintă contribuții salariale, impozit pe profit și impozite locale.

In the second half of 2018, TeraPlast Group received the financing agreement for three investment projects submitted within the state aid scheme for stimulating investments with a major economic impact. The investments
are worth in total 13 million euros and aim TeraPlast, TeraGlass and Wetterbest companies. The implementation of the projects was carried out during 2019 and as an effect all three companies expanded their production
capacities.
By these investments:
- TeraPlast increases its presence on the polypropylene pipes market by offering multilayer polypropylene pipes for interior sewerage. Also within the project, the company develops an innovative solution for the Compounds
market and offers halogen-free, fire-resistant compounds (HFFR).
- Wetterbest opens a new plant in Băicoi (Prahova), which, with a production capacity of over 10 million square meters of metallic roof tiles, ensures an optimal flow of logistics and storage and increases operational efficiency.
- TeraGlass creates a new fully-automated workflow for the production of PVC windows and doors, a process that contributes to both production capacity and productivity to meet demand that is on an upward trend. At the
same time, it allows the company to access new market segments
The state aid granted represents circa 50% of the total value of each project. This co-financing of investment projects do not involve the state owning shares in TeraPlast or its subsidiaries, so the Government is not and does
not become a shareholder of the TeraPlast Group. Within the projects, the three companies committed to contribute to the state budget, within 5 years, with taxes equal to the amount of state aid received by each company.
These taxes represent salary contributions, profit tax and local taxes

GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
CORPORATE GOVERNANCE
GRI: 102-18; 405-1

Guvernanță corporativă / Corporate governance

Guvernanța corporativă eficientă presupune orientarea spre îmbunătățire continuă, dialog, transparență și promptitudine.
Pentru Grupul TeraPlast, acest aspect se traduce în implementarea bunelor practici și crearea de plus valoare pentru
acționari, potențiali investitori, dar și pentru angajați și partenerii de afaceri.
Compania noastră, TeraPlast SA, este listată la Bursa de Valori București (BVB) din 2 iulie 2008. În acord cu Codul de
Guvernanță Corporativă al BVB am stabilit principii și structuri de guvernare care vizează în principal respectarea
drepturilor acționarilor și oferirea unui tratament echitabil.
TeraPlast este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație (CA) format din cinci membri
numiți de Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) prin vot secret. Durata mandatelor directorilor este de un an,
iar aceștia pot fi re-numiți. Conducerea executivă a TeraPlast este numită de către Consiliul de administrație,
iar la data acestui raport este delegată directorului general și directorului financiar. Directorul general și directorul
financiar gestionează activitatea de zi cu zi a companiei. Prin natura structurii Grupului TeraPlast, respectiv deținerile
TeraPlast SA în subsidiarele sale parte din grup, structura de guvernare a TeraPlast SA coordonează întregul grup de
companii. Mai multe informații despre regulamente și structurile corporative ale TeraPlast sunt disponibile pe site-ul
destinat investitorilor TRP, secțiunea Guvernanță corporativă.

An efficient corporate governance implies being oriented towards continuous improvement, dialogue, transparency and
timeliness. For TeraPlast Group, this topic translates into implementing the best practices and generating added value to the
shareholders, potential investors, as well as for employees and business partners.
Our company, TeraPlast SA, is listed on the Bucharest Stock Exchange (BSE) since July 2 nd , 2008. In accordance with BSE’s
Corporate Governance Code we have established principles and governance structures that aim mainly at respecting the
shareholders’ rights and offering an equal treatment.
TeraPlast is managed in a unitary system by a Borad of Directors (BoD) comprised of 5 members appointed by the General
Meeting of the Shareholders (GMS) through secret vote. The length of the term is one year, and they can be re-appointed.
The Executive Management of TeraPlast is appointed by the BoD and, at the date of this report, it is delegated to the CEO and
CFO. Both oversee the daily activity of the company. By the TeraPlast Group structure, respectively TeraPlast’s ownership in its
subsidiaries in the group, the governance structure of TeraPlast SA coordinates the entire group of companies.
More details on regulations and governance structures of TeraPlast are available on TRP investors website,
Corporate Governance section.

40

Guvernanță corporativă - structura de guvernanță / Corporate governance - governance structure

41

STRUCTURA DE GUVERNANȚĂ A TERAPLAST
TERAPLAST GOVERNANCE STRUCTURE
Pentru a asigura o analiză cuprinzătoare a diferitelor aspecte cu privire la activitatea companiei
și pentru a monitoriza eficient evoluția fiecărui departament, conducerea executivă lucrează
îndeaproape cu responsabilii desemnați. Astfel, conducerea executivă are întâlniri periodice
spre exemplu cu responsabilii de mediu, de sănătate și securitate în muncă, dezvoltare
tehnologică sau resurse umane, pentru a trasa principalele obiective și priorități ale respectivei
zone de activitate. Ulterior, conducerea executivă raportează direct Consiliului de Administrație
concluziile pentru a aviza implementarea planului de acțiune propus.
Totodată, pentru a asigura un proces echidistant, bine informat și complet în strategia și
politica de control intern, audit intern și extern, precum și în controlul modului în care riscurile
semnificative sunt administrate, la nivelul TeraPlast există un Comitet de Audit. Mandatul
comitetului de audit este de 1 an. La solicitarea Consiliului de Administrație poate îndeplini și
alte procese interne de consultanță și evaluare, în limita competențelor membrilor, pe lângă
cele precizate în documentul aferent acestui comitet de pe site-ul dedicat investitorilor TRP.

To ensure a comprehensive analysis of the aspects regarding the company’s activity and
to efficiently monitor the evolution of each department, the executive management works closely
with the designated responsibles. Thus, the executive management meets periodically, in example,
with the persons in charge of environmental, occupational health and safety, tech development or HR
matters in order to draw the main goals and priorities of those specific areas. Following that,
the executive management reports directly to the BoD to approve the action plan.
At the same time, to ensure an unbiased, complete and well-informed process within the strategy
and policy for internal control, internal and external audit as well as for controlling the significant risks
management, TeraPlast has an Audit Committee. The term of the committee is 1 year.
At the BoD’s request it can carry out other internal consultation and evaluation processes
within the limits of the members’ competence, besides the ones specified in the committee
document on TRP investors’ website.

Consiliul de Administrație / Board of Directors
Membru (Member)

Poziția (Position)

Tip (Type)

Dorel Goia

Președinte
(Chairman)

Neexecutiv
(Non-executive)

Răzvan Lefter

Administrator

Neexecutiv
(Non-executive)

Magda Palfi

Administrator

Neexecutiv
(Non-executive)

Liviu Ciupe*

Administrator

Neexecutiv independent
(independent, non-executive)

Alexandru Stânean

Administrator

Executiv
(Executive)

*din septembrie 2020, dl Liviu Ciupe nu mai face parte din CA, fiind înlocuit de dl Vlad Neacșu.
(since September 2020 Mr. Liviu Ciupe is no longer part of the BoD, being replaced by Mr. Vlad Neacșu)

Comitetul de Audit / (Audit Committee)
Răzvan Lefter
Magda Palfi
Nadir Geafer Ali

Conducerea executivă / (Executive management)
Alexandru Stânean

CEO

Ioana Birta

CFO

Guvernanță corporativă - principiile de non-discriminare / Corporate governance - non-discriminatory principles
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TeraPlast aplică principiile de non-discriminare și egalitate de șanse inclusiv la nivelul structurilor
de guvernanță corporativă. Drept urmare, la nivelul celor 3 structuri principale de guvernanță,
2 din 7 membri sunt femei (28%). Totodată, jumătate dintre membrii fac parte din categoria de vârstă
30-40 ani, în timp ce cealaltă jumătate fac parte din categoria de peste 50 de ani.
Principiile menționate mai sus sunt avute în vedere în structurile de guvernanță, însă principalele criterii
în nominalizare și evaluare sunt legate de experiența relevantă pentru poziția pe care o ocupă și
(unde este cazul) activitatea din mandatul precedent. Sunt evaluate, totodată și aspectele legate de
eventuale conflicte de interese, aspecte de etică și anti-corupție.
Adițional alinierii la cele mai bune practici în ceea ce privește principiile de guvernanță și
modul de organizare, compania noastră este orientată și către dezvoltarea relației cu investitorii (RI).
Această componentă a guvernanței corporative are scopul de a facilita interacțiunea dintre companie
și acționari sau potențiali investitori. Principalele obiective ale activității de RI sunt:

TeraPlast takes into account the non-discriminatory and equal opportunities principles inclusively
at the governance structures’ level. Thus, within the 3 main governance structures, 2 out of 7 members
are women (28%). At the same time, half of the members are part of the 30-40 years old age group,
while the other half is part of the over 50 years old age group. The afore mentioned principles are considered
within the governance structures, but the main criteria of nominalization and evaluation are related to
the relevant experience for the position the individual occupies and (where it applies) the activity
from the previous term. There are also evaluated matters of potential conflicts of interest,
ethics and anti-corruption.
Besides aligning to the corporate governance best practices our company also pays attention to developing the
investor relations area (IR). This component of the corporate governance aims at facilitating the interaction
between the company and its shareholders or potential investors.
The main objectives of the IR activity are:

- Creșterea accesibilității informațiilor pe site-ul companiei printr-o structură intuitivă și transparentă;
- Publicarea în cel mai scurt timp al eventualelor informații adiționale rapoartelor financiare
sau de informare;
- Oferirea de alternative de informare pentru aflarea ultimelor noutăți despre companie;
- Identificarea facilă a datelor de contact pentru a intra în legătură cu persoana responsabilă de RI și/sau cu
management-ul companiei;
- Reacția promptă și eficientă la solicitările acționarilor și investitorilor în limita respectării principiului de
informare unitară;
- Transparență în comunicare și profesionalism în interacțiune.

- Increasing the accessibility of information on the company’s website through an
intuitive and transparent structure;
- Publication as soon as possible of any additional information to the financial and
informative reports;
- Offering alternative instruments for IR news;
- Easy identification of the contact details to get in touch with the IR responsible and/or
the management;
- Transparent and professional communication.

in acest sens, compania dezvoltă instrumente noi precum newsletter-ul dedicat investitorilor,
un stil de comunicare mai vizual și comunicarea constantă și solicitarea de feedback în timp
real pe marginea interacțiunii cu compania noastră și a informațiilor puse la dispoziție.

In this matter our company develops new instruments like the investors’ newsletter, a highly visual communication style, constant communication and requests real-time feedback regarding the interaction with our
company and the information provided.

Business sustenabil - TeraPlast pe piața de capital / Sustainable business - TeraPlast on the capital market

În octombrie 2019 s-a înregistrat majorarea de capital social prin
încorporarea rezervelor din profitul net din 2018, cu suma de
26.756.123,40 lei, de la valoarea de 107.024.527,40 lei la
133.780.650,80 lei, prin emiterea unui număr de 267.561.234 acțiuni
noi, cu valoarea nominală de 0,10lei/acțiune. La 31 decembrie 2019,
TeraPlast avea un număr de 1.337.806.508 acțiuni la valoarea de 0,10
lei/acțiune, cu valoarea
nominală totală de 133.780.650,80 lei. Totodată, în 2019, compania a
distribuit angajaților acțiunile răscumpărate în 2017 și 2018.
Începând cu 23 martie 2020, acțiunile TeraPlast sunt incluse și în indicele
de referință BET și în indicele de tip total return BET-TR.

In October 2019, the share capital increase was registered by incorporating
the reserves from the net profit from 2018, with the amount of
26,756,123.40 lei, from the value of 107,024,527.40 lei to 133,780,650.80
lei, by issuing a number of 267,561,234 new shares, with a nominal value of
0.10 lei/share. As of December 31, 2019, TeraPlast had a number of
1,337,806,508 shares at a value of 0.10 lei/share, with a total nominal value
of 133,780,650.80 lei. In 2019, the company has also distributed to its
employees the shares redeemed in 2017 and 2018.
TeraPlast shares are included in the BET-BK, BET-XT, BET-XT-TR and BET-Plus
indices. As of March 23, 2020, TeraPlast shares are also included in the BET
reference index and the BET-TR total return index.
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SOLUȚII EFICIENTE PENTRU OAMENI ȘI MEDIU
EFFICIENT SOLUTIONS FOR PEOPLE AND THE
ENVIRONMENT
GRI: 301-1; 301-2; 302-4; 306-2

Soluții eficiente pentru oameni și mediu / Efficient solutions for people and the enviorment
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Impactul pe care activitatea noastră îl poate avea asupra mediului este un element important în elaborarea strategiei anuale. Ne setăm constant obiective de management și diminuare a impactului negativ,
precum și de prevenire a situațiilor care pot afecta tot ceea ce ne înconjoară. Alocăm constant resurse pentru identificarea și minimizarea factorilor de influență negativi și ne implicăm activ în dezvoltarea sustenabilă.
Toate companiile Grupului TeraPlast au implementat Sistemul de Management de Mediu conform standardului ISO 14001 – o componentă a sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și
securitate operațională. Prima certificare a Sistemului de management de mediu în TeraPlast a fost în 2009, de către organismul de certificare SGS, fiind recertificat în 2018 de către același organism.
Activitățile reglementate în cadrul acestui sistem sunt menținute, îmbunătățite continuu și verificate sistematic atât prin audit intern, cât și prin organismul de certificare. În urma inspecțiilor, a auditurilor interne și externe
și a analizelor efectuare de management, sunt stabilite programele de acțiuni. . Astfel, avem certitudinea că evaluăm cuprinzător impactul pe care Grupul nostru îl are, că procedurile de evaluare a riscurilor sunt respectate
și că identificăm la timp potențialele riscuri pentru a implementa măsuri proactive.
În cadrul sistemului de management de mediu se pune un accent deosebit pe:
- instruirea și conștientizarea întregului personal referitor la cunoașterea cerințelor și a reglementărilor legale de mediu
- cunoașterea cerințelor sistemului de management de mediu conform standardului ISO 14001
- politica de mediu a societății
- instrucțiunile și procedurile specifice aplicabile
Raportările obligatorii sunt realizate periodic și sunt transmise către ANPM București sau APM Bistrița-Năsăud, în conformitate cu solicitările autorităților.
The impact that our activity can have on the environment is an important element in the elaboration of the annual strategy. We constantly set management goals and reduce the negative impact, as well as prevent situations that may
affect everything around us. We constantly allocate resources to identify and minimize factors with a negative influence and we are actively involved in sustainable development.
All TeraPlast Group companies have implemented the Environmental Management System according to the ISO 14001 standard - a component of the integrated quality-environment-health and operational safety management
system. The first certification of the Environmental Management System in TeraPlast was in 2009, by the SGS certification body, being recertified in 2018 by the same body. The activities regulated under this system are maintained,
continuously improved and systematically verified both by means of an internal audit and by the certification body. Following inspections, internal and external audits and management reviews, action programs are established.Thus,
we make sure that we extensively evaluate the impact our Group has, that the procedures of risk assessment are properly followed and we identify in time potential risks that require proactive actions
Within the environmental management system, special emphasis is placed on:
- training and awareness of all staff regarding the knowledge of legal requirements and regulations concerning the protection of the environment
- knowledge of the requirements of the environmental management system according to the ISO 14001 standard •the company’s environmental policy
- the specific applicable instructions and procedures
The mandatory reports are made periodically and are sent to ANPM (the National Environmental Protection Agency) Bucharest or APM (the Environmental Protection Agency)
Bistrița-Năsăud, in accordance with the requests of the authorities.

Soluții eficiente - implementarea politicii de mediu/ Efficient solutions - implementation of the environment policy
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IMPLEMENTAREA RIGUROASĂ A POLITICII DE MEDIU
RIGOROUS IMPLEMENTATION OF THE ENVIRONMENT POLICY
Pentru îndeplinirea politicii, a angajamentului asumat și pentru atingerea obiectivelor și țintelor de
mediu, sunt stabilite programe de management (anuale sau pe termen lung), care includ obiective
generale și specifice, termenele și mijloacele de realizare, responsabilități și autorități desemnate
pentru funcțiile relevante.
Pentru atingerea obiectivelor și țintelor se întocmesc Planuri de Management de Mediu, iar
Responsabilul de Mediu monitorizează stadiul realizării acestora pe parcursul anului, în funcție de
evoluția lor. În elaborarea Programelor de management se iau în considerare introducerea de noi
tehnologii și punctele de vedere ale părților interesate. Aceste programe sunt analizate periodic
de factorii responsabili în vederea stabilirii stadiului realizării lor sau sunt monitorizate direct
de Responsabilul Mediu și aduse la cunoștința top-managementului. În situația unor proiecte și/sau
dezvoltări (modificări în cadrul procesului de realizare a produsului, introducere de noi condiții de
lucru), programele de management sunt adaptate de la caz la caz în funcție de situație, iar acțiunile
sunt stabilite astfel încât să asigure implicarea managementului.
Modificările survenite în urma implementării acestor proiecte/dezvoltări, precum și noile cerințe
ale normelor legale și de reglementare aplicabile sunt documentate, astfel încât să se asigure
funcționarea continuă a sistemului de management.

EMISII ATMOSFERICE DIRECTE ȘI INDIRECTE
DIRECT AND INDIRECT ATMOSPHERIC EMISSIONS

Grupul TeraPlast nu intră în acest moment sub incidența legislației privind emisiile
industriale. Instalaţiile nu intră sub incidenţa HG 804/2007 (SEVESO).
Pentru TeraSteel S.A., APM Bistrița-Năsăud derulează procedura de emitere
a autorizației integrate de mediu în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.P.A.M.
nr. 818/2003, cu modificările și completările ulterioare.
The TeraPlast Group is not currently covered by the industrial emissions legislation. The installations do
not fall under the scope of GD 804/2007 (SEVESO).
For TeraSteel S.A., APM Bistrița-Năsăud carries out the procedure for issuing
the integrated environmental permit in accordance with the provisions of the
Order no. 818/2003, with subsequent amendments and completions, issued by M.A.P.A.M. (the Minister
for Agriculture, Forestry and Water Supply).

In order to fulfil the policy, the commitment assumed and the achievement of environmental objectives and
targets, management programs are established (annual or long-term), which include general and specific
objectives, deadlines and means to achieve the objectives, responsibilities and authorities designated
for the relevant functions.
To achieve the objectives and targets, Environmental Management Plans are drawn up, and the
Environmental Manager monitors the stage of their achievement during the year, depending on their evolution.
The development of Management Programs takes into account the introduction of new technologies and the
views of stakeholders. These programs are periodically analyzed by the responsible factors to establish the stage
of progress or are monitored directly by the Environmental Manager and brought to the attention of the top
management. In the case of projects and / or developments (changes in the product development process,
introduction of new working conditions), the management programs are adapted on a case-by-case basis
according to the situation, and actions are established to ensure the involvement of management.
Changes following the implementation of these projects/developments, as well as the new requirements
of the applicable legal and regulatory norms are documented, in order to ensure the continuous operation
of the management system.

UTILIZAREA ȘI PROTECȚIA RESURSELOR NATURALE
USE AND PROTECTION OF THE NATURAL RESOURCES

În fiecare companie a Grupului nostru există instrucțiuni și proceduri referitoare la
managementul situațiilor de urgență. În toate zonele operaționale există planuri pentru
diferite situații de urgență identificate, împreună cu instrucțiuni de prevenire și intervenție.
Personalul companiilor este instruit corespunzător în această direcție și există măsuri de
prevenire, intervenție, limitare și înlăturare a efectelor poluărilor accidentale. Atunci când
apar modificări, planurile pentru situații de urgență sunt actualizate și/sau revizuite, iar
acolo unde este posibil, se simulează situațiile de urgență.
In each company of our Group there are instructions and procedures related to the management
of emergency situations. In all operational areas there are plans for various identified emergencies, along with
prevention and intervention instructions. Company personnel are properly trained in this direction and there
are measures to prevent, intervene, limit and eliminate the effects of accidental pollution. When changes
occur, emergency plans are updated and/or revised and, where possible, emergencies are simulated.

Soluții eficiente - managementul riscului/ Efficient solutions - risk management
MANAGEMENTUL RISCULUI / RISK MANAGEMENT

La nivelul fiecărei companii a fost realizată identificarea proceselor care se desfășoară pe
fiecare amplasament, aspectele relevante și impactul asociat.
S-au analizat procesele din fiecare companie, astfel:
- cele pe care le poate controla direct (procese proprii), indirect (subcontractori, furnizori
servicii, vizitatori) sau le poate influența (furnizori produse)
- trecute (istoric poluări), prezente (ale propriei activități) și viitoare (proiecte ce urmează
a fi dezvoltate)
- generate de o activitate normală, anormală și situațiile de urgență.
Din analiză, rezultă că în situații normale de lucru nu există riscuri semnificative legate de
mediu care să nu fie deja adresate corespunzător prin politicile
implementate la nivel de Grup.

Grupul TeraPlast se implică activ în dezvoltarea de sisteme durabile, iar în cadrul
Centrului de Cercetare și Dezvoltare se realizează anual activități de cercetare în vederea
îmbunătățirii produselor existente și în vederea obținerii unor noi produse. În 2019,
activitatea departamentul de Cercetare a fost axată pe dezvoltarea produselor existente
prin obținerea unor proprietăți fizico-mecanice superioare celor existente,
eficientizarea costurilor cu materiile prime și dezvoltarea de produse noi.
Echipa de cercetare a TeraPlast a derulat proiecte pentru toate liniile de business ale companiei.
Cele mai importante proiecte ale departamentului care au avut ca scop dezvoltarea durabilă sunt:
- dezvoltarea de rețete îmbunătățite pentru produsele existente
- utilizarea de stabilizatori fără zinc – element greu a cărui eliminare este avută în vedere
în anii următori de către Comisia Europeană
- dezvoltarea de produse noi, conform celor mai înalte standarde, sustenabile și adaptate
nevoilor clienților
Furnizorii de materii prime sunt evaluați și din punct de vedere al respectării cerințelor de mediu.
Evităm utilizarea substanțelor chimice periculoase în cadrul activităților
și în lanțul de aprovizionare. Toate substanțele chimice periculoase folosite în cadrul
activităților sunt atent monitorizate, sunt însoțite de Fișa cu date de Securitate, iar cerințe le din
acestea sunt transpuse în măsuri interne (alocare spații speciale,
măsuri de depozitare/manipulare, utilizare, instruiri etc).
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At the level of each company, the processes that take place on each site, the relevant aspects and the
associated impact were identified.
The processes in each company were analyzed as follows:
- those that can be controlled directly (own processes), indirectly (subcontractors, service providers,
visitors)
or those that can be influenced (product suppliers)
- past (pollution history), present (resulting from own activity) and future (projects to be developed)
- generated by normal, abnormal activity and emergencies.
From the analysis, we gather that in normal work situations there are no significant environmental risks
that have not been already properly addressed through the policies implemented at Group level.
The TeraPlast Group is actively involved in the development of sustainable systems, and within the
Research and Development Center, research activities are carried out annually in order to improve
existing products and to obtain new products. In 2019, the activity of the Research department was
focused on the development of existing products by obtaining physical and mechanical properties
superior to existing ones, on ensuring cost efficiency with respect to raw materials as well as on the
development of new products. TeraPlast’s research team has developed projects for all of the
company’s business lines.
The most important projects of the department that were aimed at sustainable development are:
- the development of improved recipes for existing products
- the use of zinc-free stabilizers •the development of new, sustainable products,
adapted to customer needs and manufactured according to the highest standards
Suppliers of raw materials are also assessed in terms of compliance with environmental
requirements. We avoid the use of hazardous chemicals in our activities and in the supply
chain. All hazardous chemicals used in the activities are carefully monitored,
are accompanied by the Safety Data Sheet, and requirements from these Safety Data Sheet
are transposed into internal measures (allocation of special spaces,
storage/handling measures, use, training, etc.).

Soluții eficiente - TeraPlast Recycling/ Efficient solutions - TeraPlast Recycling
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TERAPLAST RECYCLING
România îngroapă anual cea mai mare cantitate de deșeuri din mase plastice în comparație
cu orice alt stat din zonă – aproximativ 559.000 tone.
Dintre acestea, până la 100.000 tone anual reprezintă deșeuri din PVC.
În acord cu strategia de dezvoltare durabilă a Grupului și din dorința de a crea un context în care
cultura reciclării maselor plastice să se dezvolte, Grupul nostru a investit într-o nouă
linie de business: reciclare. Din aprilie 2019, linia de business a fost transferată către compania
TeraPlast Recycling. Fabrica este dotată cu echipamente de ultimă generație,
care permit obținerea unui produs finit superior calitativ, și are o capacitate anuală de procesare
de 12.000 de tone.
Compania este cel mai mare reciclator de PVC rigid din România și în top 10 reciclatori de
PVC rigid din Europa, după capacitatea de procesare. Deșeurile din PVC rigid procesate în
cadrul acestei linii de business provin atât din țară, cât și din străinătate, din țări precum
Olanda, Danemarca sau Italia.
PVC-ul rigid poate fi reciclat de până la 8 ori, iar pe termen lung, o gestionare responsabilă
și reglementată a acestor deșeuri, precum și utilizarea de materie primă reciclată pot avea
un impact semnificativ în reducerea efectelor negative din prezent.
În 2019, TeraPlast Recycling a reciclat 7.727 de tone de PVC rigid. Din punct de vedere origine,
71% din PVC-ul rigid reciclat a fost post-consum, iar 29% post-industrial. Mare parte
din această cantitate a fost utilizată de către TeraPlast SA în producția de țevi din PVC multistrat
și profile de tâmplărie.

Every year, Romania buries the largest amount of plastic waste compared to any other state
in the area - about 559,000 tons. Of these, up to 100,000 tons per year represent PVC waste.
In line with the Group’s sustainable development strategy and the desire to create a context
in which the culture of plastics recycling to develop, our Group has invested in a new line of
business: recycling. Since April 2019, the business line was transferred to TeraPlast Recycling.
The factory features state-of-the-art equipment, which allows us to obtain a superior quality
finished product and has an annual processing capacity of 12,000 tons.
The company is the largest rigid PVC recycler in Romania and in the top 10 rigid PVC
recyclers in Europe, according to processing capacity. The rigid PVC waste processed in
this line of business comes both from the country and from abroad, from countries such as
the Netherlands, Denmark or Italy.
Rigid PVC can be recycled up to 8 times, and in the long run, responsible and regulated
management of this waste, as well as the use of recycled raw materials can have a
significant impact in reducing the current negative effects.
In 2019, 7.727 tons of rigid PVC were recycled by TeraPlast Recycling. In terms of origin,
71% of the rigid PVC was post-consumption while 29% post-industrial. A large part of this
quantity was used by TeraPlast SA in producing multilayered PVC pipes and window profiles.

Soluții eficiente - prevenirea și controlul poluării / Efficient solutions - polution prevention and control
Pentru a preveni contaminarea solului, toate bazinele din perimetrul
companiilor Grupului nostru sunt etanșate corespunzător. Totodată, atât
suprafețele interioare, unde se desfășoară activitățile productive, cât și o
parte a suprafețelor exterioare, cum ar fi suprafața aferentă căilor de
transport, sunt complet betonate. Suprafața nebetonată este formată parțial
din spațiu verde. Încărcările și descărcările de materiale au loc în zone
desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri lichide sau dispersii
de pulberi. În depozite sunt disponibile cantități corespunzătoare de
substanțe absorbante, adecvate pentru controlul oricărei deversări
accidentale. Apa tehnologică este recirculată într-un procent de peste 80%.
Apele uzate, menajere, sunt trecute prin stațiile de epurare. Apa pluvială
ajunge în separatoare de uleiuri și prin 2 denisipatoare.
Indicatorii de calitate ai apelor uzate se determină trimestrial și semestrial.
Substanțele și preparatele chimice periculoase sunt achiziționate cu
respectarea legislației în vigoare și numai împreună cu fișa tehnică cu date
de securitate care permit luarea tuturor măsurilor pentru protecția mediului,
sănătate și securitate în muncă. Depozitarea diferitelor substanțe și
preparate chimice periculoase se face ținând cont de compatibilitățile dintre
substanțe. Gestiunea acestor substanțe se realizează de persoane instruite,
care cunosc măsurile ce trebuie luate în caz de situații de urgență

In order to prevent soil contamination, all basins within the perimeter of our
Group companies are properly sealed. At the same time, both the interior
surfaces, where the production activities take place, and a part of the exterior
surfaces, such as the surface required for the transport routes, are completely
concreted. The non-concrete surface consists partially of green space.
Material loading and unloading takes place in designated areas, protected
against leakage by liquid leakage or dust dispersion. There are adequate
amounts of absorbents in the storage, suitable for controlling any accidental
spillage. Technological water is recirculated in a percentage of over 80%.
Domestic wastewater passes through
treatment plants. Rainwater reaches oil separators and 2 sand traps.
Wastewater quality indicators are determined quarterly and half-yearly.
Hazardous chemicals and preparations are purchased in compliance with the
legislation in force and only together with the data sheet with safety data that
allow all measures to be taken for environmental protection, as well as for
occupational health and safety.
The storage of various hazardous chemicals and preparations is done
considering the compatibility between the substances. The management of
these substances is carried out by trained persons who know the measures
to be taken in case of emergency situations.
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Grupul implementează constant măsuri de gestionare responsabilă și de reducere a consumului de energie. Indicatorii cheie de performanță urmăresc menținerea unui consum de energie echilibrat și responsabil, luând în
considerare atât condițiile climatice, cât și creșterile înregistrate în procesele de producție.
Preocuparea Grupului TeraPlast vizavi de gestionarea responsabilă a impactului asupra mediului se traduce în acțiuni și investiții de milioane de euro. În 2018, Grupul a semnat cu E.ON Energie un acord în valoare de 1,9
milioane de euro pentru soluții de eficiență energetică. Astfel, E.ON construiește în Parcul Industrial TeraPlast din Sărățel, jud. Bistrița-Năsăud, o Centrală Electrică Fotovoltaică – unul dintre cele mai mari sisteme de generare
a energiei fotovoltaice din România. Proiectul este în curs de finalizare.
Prin intermediul acestei centrale, TeraPlast va putea să își genereze propria electricitate din surse regenerabile, până la 2,196 de ore Gigawatti (GWh) pe an, ceea ce înseamnă o economie de până la 11,45% din totalul de
energie necesară în prezent.Pe lângă economia de energie, compania va reduce și emisiile de CO2 până la 600,000 de tone pe an, pe termen lung.

The Group constantly implements responsible management measures for energy consumption. The key performance indicators aim at maintaining a responsible and balanced energy consumption level, taking into account both
climate conditions and the growth in production volumes.
The TeraPlast Group’s concern for responsible environmental impact management translates into actions and investments of millions of euros. In 2018, the Group signed an agreement with E.ON Energie worth 1.9 million euros for
energy efficiency solutions. Thus, E.ON builds in the TeraPlast Industrial Park from Sărățel, Bistrița-Năsăud County, a Photovoltaic Power Plant - one of the largest photovoltaic energy generation systems in Romania. The project is
currently being finalized.
With the help of this plant, TeraPlast will be able to generate its own electricity from renewable sources, up to 2,196 Gigawatt hours (GWh) per year, which means a saving of up to 11.45% of the total energy currently required. In
addition to energy savings, the company will also reduce CO2 emissions by up to 600,000 tons per year in the long run.

soluții eficiente - managementul deșeurilor / efficient solutions - waste management
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În companiile Grupului TeraPlast se generează deșeuri valorificabile și nevalorificabile. Acestea sunt:
• deșeuri valorificabile: material plastic, metal, ambalaje din hârtie, carton și plastic, ambalaje din lemn etc.
• deșeuri nevalorificabile: deșeu industrial, ambalaje metalice contaminate și deșeu menajer
Sistemul de management de mediu implementat obligă la minimizarea cantităților de deșeuri rezultate din procesele de producție acolo unde este posibil. Deșeurile rezultate în societate sunt colectate selectiv și
valorificate/eliminate prin operatori economici autorizați cu care există contracte încheiate.
Deșeurile periculoase expediate în afara amplasamentului pentru eliminare sunt transportate numai de către operatori economici autorizați, după ce s-a efectuat cu 24 de ore înainte anunțul către ISU privind transportul de
deșeuri substanțe periculoase, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Deșeurile sunt transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de eliminare, fără a afecta în sens negativ mediul. Acestea sunt
ambalate și etichetate în conformitate cu legislașia și cu normele în vigoare privind inscripționările obligatorii.
Pe parcursul colectării, a recuperării sau eliminării, toate deșeurile sunt depozitate temporar în zone și locuri special amenajate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu. Gestionarea tuturor categoriilor de
deșeuri se realizează cu respectarea prevederilor legale. Acestea sunt colectate selectiv, etichetate clar și sunt depozitate temporar, fără a se amesteca, până la predarea către operatorii autorizați (colectori/reciclatori).
Valorificarea deșeurilor din ambalaje reciclabile se efectuează cu respectarea prevederilor Legii 211/2011, ale Legii 249/2015, OUG 74/2018 și a celorlalte prevederi legale în vigoare. Atingerea obiectivelor de reciclare a
ambalajelor introduse pe piață se face în mod individual, prin contracte de predare a deșeurilor din ambalaje cu firme de reciclare/colectare autorizate.

The companies of the TeraPlast Group generate recoverable and non-recoverable waste.
These are:
• recyclable waste: plastic, metal, paper, cardboard and plastic packaging, wooden packaging, etc.
• non-recoverable waste: industrial waste, contaminated metal packaging and household waste
The implemented environmental management system obliges to minimize the quantities of waste resulting from the production processes where possible. The waste resulting in the company is collected selectively and recovered/disposed of by authorized economic operators with whom contracts have been concluded.
Hazardous waste shipped off-site for disposal is transported only by authorized economic operators, after ISU (the Inspectorate for Emergency Situations) is notified 24 hours in advance regarding the transport of hazardous
substances, in compliance with the legal provisions in force. Waste is transported only from the site where the activity is performed to the disposal site, without adversely affecting the environment. The waste is packaged and labeled
in accordance with the legislation and rules in force on mandatory registration.
During collection, recovery or disposal, all waste is temporarily stored in specially designed areas and places, adequately protected against spillage into the environment. The management of all categories of waste is carried out in
compliance with legal provisions. They are collected selectively, clearly labeled and stored temporarily, without mixing, until handed over to authorized operators (collectors/recyclers).
The recovery of waste from recyclable packaging is carried out in compliance with the provisions of Law 211/2011, Law 249/2015, GEO 74/2018 and the other legal provisions in force. Achieving the recycling targets of packaging
placed on the market is done individually, through contracts for the delivery of packaging waste with authorized recycling/collection companies.

soluții eficiente - dezvoltare de produse noi / efficient solutions - new products development
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Pe parcursul anului 2019, Grupul TeraPlast și-a continuat direcția de dezvoltare constantă a portofoliului de soluții oferite prin îmbunătățirea produselor existente și lansarea de noi produse.
During 2019, the TeraPlast company continued its direction of constant development of the portfolio of solutions offered by improving existing products and launching new products.

Țeava PE cu strat PP
TeraPlast a lansat în 2019 un nou tip de țeavă: PE-100 RC cu strat de protecție PP,
realizată dintr-un strat principal din polietilenă și o protecție exterioară din
polipropilenă, menită să conducă la reducerea costurilor de instalare și la eficientizarea
instalației care se realizează.PE-100 RC cu strat din PP, se diferențiază printr-o
flexibilitate ridicată în instalare, folosind tehnici alternative, cu sau fără pat de nisip,
tehnici denumite generic „trenchless technology”. Noile țevi au flexibilitate ridicată și
sunt compatibile cu fitingurile și echipamentele de sudură existente pe piață. Folosirea
acestor țevi poate scurta termenele de execuție cu 35-40% față de situațiile în care
instalarea se realizează prin metode convenționale. Mai mult, costurile de execuție a
lucrărilor sunt și ele diminuate cu circa 10-15% prin eliminarea unor operațiuni
tematice de instalare.Stratul de protecție din polipropilenă protejează țevile împotriva
radiației UV și împotriva contaminării pe toată durata de manipulare, transport, montaj
și utilizare. Materialul folosit în construcția țevilor nu interacționează cu mediul
înconjurător și nici cu fluidul transportat, deci nu există posibilitatea ca acesta să
împrumute fluidului caracteristici de gust, miros sau culoare. Datorită rezistenței mărite
la fisurare și la propagarea fisurilor, la îmbătrânire termică, la coroziune și sol agresiv,
la abraziune și impact, țevile din PE-100 RC cu strat de PP sunt o alegere optimă
pentru rețelele de transport și distribuție apă potabilă, gaze naturale, drenaj, canalizare
sub presiune, apă de uz general, canalizări vacuumatice, apă pentru alte aplicații.

The PE pipe with PP protective layer
TeraPlast launched a new type of pipes in 2019: the PE-100RC pipe with protective PP
layer, manufactured from a main polyethylene layer and an exterior protection of
polypropylene, aims to reduce installation costs and the efficiency of the installations it is
meant for. PE-100 RC with PP protective layer differentiates itself through higher
installation flexibility using alternative techniques, with or without sand beds, techniques
that are generally known as „trenchless technology”. The new pipes have high flexibility
and are compatible with the fittings and equipment available on the market. Using these
pipes can shorten the execution time of the works by 35%-40% compared to using
classic techniques. Moreover, the execution costs of the works can be reduced by cca
10%-15% through eliminating some of the specific installation operations. The PP
protective layer protects the pipes from the UV radiation and against the contamination
during their entire manipulating, transport, employment, and lifespan. The material used
in the pipes does not interact with the environment nor the transported fluid, therefore
there is no possibility for it to transfer to the fluid taste, smell, or color properties. Due to
its high resistance to cracks, thermal aging, corrosion and aggressive soil, abrasion and
impact, the PE-100RC pipes with PP layer are the optimal choice for transport and
distribution of the drinking water, gas, drainage, pressure sewerage, general use water,
vacuumatic sewerage and water for their use.
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TeraSteel a lansat Lead – un nou concept de hală metalică: Lead by TeraSteel. Decizia
TeraSteel de a lansa Lead este în linie cu directiva privind performanța energetică a
clădirilor, adoptată de Uniunea Europeană, care prevede ca, până la 31 decembrie 2020,
toate clădirile noi să aibă un consum de energie aproape egal cu zero.Panourile
termoizolante Lead sunt realizate cu ajutorul unei tehnologii speciale care permite o
etanșietate superioară și o economie de până la 20% a consumului de energie, în
comparație cu media pieței. Produsele care au la bază tehnologia Lead le oferă
beneficiarilor clădirilor posibilitatea de a obține certificări BREEAM (BRE Environmental
Assessment Method) și/sau LEED4, cele mai populare standarde de evaluare a performanței ecologice a clădirilor.Printre alte beneficii ale sistemului Lead se numără: relocarea ușoară a construcției, garanția extinsă a materialelor, economia de până la 20% a
consumului de energie, față de media pieței, datorită etanșeității superioare.Nu în ultimul
rând, pachetul Lead se remarcă printr-o protecție anticorozivă excelentă, reducerea
scurgerii de zinc în soluri datorită protecției superioare din aliajul magneziu-aluminiu-zinc
și este conform cu standardul european REACH.
TeraSteel launched Lead – a new turnkey hall concept. The decision of launching Lead is in
line with the European directive with regards to energy performance of the buildings that aims
that until December 31st 2020, all buildings have a near to zero energy loss. The Lead
thermal insulating panels are manufactured using a special technology that allows superior
sealing and an up to 20% energy loss economy compared to the market average.
The products that have the Lead technology at base allow the building owners to obtain the
BREEAM and/or LEED4 certification, some of the most popular standards for ecologic performance evaluation of the buildings. Among other advantages of the Lead systems: easy
building relocation, extended product warranty, up to 20% economy in the energy loss due to
superior sealing compared to the market average. Last but not least, the Lead package
stands out through its superior protection due to the magnesium-aluminum-zinc alloy and
corresponds to the REACH European standard.
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Wetterbest: Suprem50, Neomat30, Cardinal
Wetterbest a lansat în 2019 trei produse noi:
Suprem50 este un nou tip de protecție pentru sistemele de acoperiș cu garanție de până la 50 de ani. Aceasta vine în
completarea protecțiilor existente în prezent în portofoliu și oferă cea mai mare rezistență la ultraviolete și cea mai mare
rezistență la coroziune, conform normativelor. Protecția este stratul care protejează de rugină și de factorii corozivi miezul de oțel al țiglei metalice.
Protecția SUPREM50 are un strat de vopsea cu o grosime de 50 de microni, se poate îndoi și monta la temperaturi de până la minus 15 grade Celsius,
iar rezistența la zgâriere este superioară în comparație cu protecțiile pe bază de vopsea existente pe piață. Datorită
specificațiilor sale, această protecție poate fi folosită în orice mediu, atât în zona rurală cât și în zonele de coastă, la munte sau în zonele industriale. În
funcție de mediul în care este amplasată construcția, garanția culorii este de până la 25 de ani, iar garanția la coroziune este de până la 50 de ani.
Suprem50 este fabricată la standarde internaționale de către unul dintre liderii mondiali în producția de oțel, folosind cele mai noi tehnologii și
respectând toate reglementările europene în ceea ce privește mediul. Acest lucru înseamnă că SUPREM50 nu are în componența sa crom sau alte
substanțe periculoase.
Neomat30 este noua protecție pentru acoperișuri, ce oferă o garanție de 30 de ani atât la coroziune, cât și la culoare. Neomat 30 este cea de-a doua
protecție pentru acoperișuri lansată de Wetterbest, după SUPREM50, iar garanția de 30 de ani la culoare este cea mai mare garanție disponibilă în piața
de profil. Neomat30 oferă acoperișurilor o estetică deosebită printr-un aspect mat pronunțat, ce oferă eleganță și o notă distinctă, timp de cel puțin 30
de ani. În plus, datorită materialelor de top din care este fabricată, protecția înregistrează și maximum de performanțe la rezistența UV și coroziune.Wetterbest Neomat30 vine în completarea portofoliului actual și se aplică atât celor 4 profile de țiglă metalică, cât și profilelor Click, minirulourilor și
profilelor trapezoidale din portofoliul companiei.
Cardinal, noul profil de țiglă metalică, este recomandat pentru acoperișuri cu forme simpledar și complexe, atipice, cu pante scurte, sau cu lucarne.
Forma noului profil facilitează decuparea acestuia după segmentele acoperișului. Cardinal este un profil asimetric cu două canale capilare care se
remarcă prin rezistență mecanică la acţiunea factorilor de mediu, oferă o etanșare superioară, iar durata medie de viață este de până la 50 de ani cu
protecția SUPREM 50. Din punct de vedere estetic, noul profil se apropie de forma țiglelor din beton și este disponibil în aceleași culori și specificații
precum modelele din gama actuală.
Wetterbest launched three new products in 2019:
Suprem50 is a new protection for the roofs that has an up to 50 years warranty. This completes the roof protections portfolio, offers
the best UV protection and the highest corrosion resistance according to the norms. The protection is the layer that protects the
steel core of the metallic roof tile from rust and corrosive factors. The Suprem50 protection has a 50 microns thick paint layer,
allows bending and assembly at temperatures up to minus 15 degrees Celsius. The scratching resistance is superior compared to
the paint-based protections existent on the market. Due to its characteristics, this protection can be used in every environment, in
both rural and coastal areas, in the mountains or in the industrial areas. Depending on the environment the building is in, the
warranty for the color can reach 25 years, while the corrosion warranty reaches 50 years. Suprem50 is manufactured at the
highest international standards by one of the world leaders in the steel production market, using the latest technologies and
meeting all environmental regulations. This means that Suprem50 does not have chrome or other dangerous substances
in its composition.
Neomat30 is the new roof protection that offers 30 years of warranty for both corrosion and color. Neomat 30 is the second roof
protection launched by Wetterbest, after Suprem50. The 30 years warranty is the highest warranty in the market. Neomat30 offers
the roof an elegant aesthetic through a high matte finish that offers a special distinct mark to the roof for at least 30 years.
Moreover, due to the premium materials used in its manufacturing, this protection offers maximum performance in UV and
corrosion protection. Wetterbest Neomat30 comes in addition to the current portfolio and applies to all 4 metallic roof tiles profiles
as well as to the rolls and trapezoidal sheet profiles manufactured by the company.
Cardinal is the new metallic roof tiles profile, recommended for both simple and complex shaped roofs. The shape of the new
profile eases its cutout according to the roof segments’. Cardinal is an asymetrical profile with two capillar canals that stand out
though mechanical resistance to the environmental factors, offer high sealing and has an up to 50 years lifespan together with the
Suprem50 protection.Aestethically, the new profile is close to the concrete roof tiles’ shape and is available in the
same colour and technical specifications as the rest of the portfolio range.
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Granulele HFFR (HFFR Compounds)
În urma proiectului de investiții al TeraPlast din 2019, co-finanțat prin schema de ajutor de stat, compania oferă o inovație pe piața Granulelor din România: granule fără halogen, rezistente la foc. Acestea sunt în curs de
omologare cu clienții și sunt folosite cu preponderență pentru protecția cablurilor electrice.
Following the investment project of TeraPlast in 2019, the company offer an innovation on the Romanian compounds market: halogen-free, fire-resistant compounds. These are in homologating processes with the clients and are
mainly used in electric cable protection.

soluții eficiente - responsabilitate socială / efficient solutions - social responsibility
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În calitate de cel mai mare producător român de materiale de construcții, implicarea în societate și atitudinea responsabilă față de oameni și mediu sunt elemente firești în activitatea zilnică. A fi responsabil înseamnă a
desfășura activități care să genereze pe termen lung bunăstarea acționarilor și a angajaților companiei, dar și contribuirea la îmbunătățirea situațiilor și comportamentelor din comunitățile în care activăm.
Programele CSR ale TeraPlast se axează atât pe cultura internă, cât și pe activitățile externe ale companiei. Pentru Grupul TeraPlast, principalele direcții ale implicării în societate sunt angajații, comunitățile locale,
evenimentele sportive și evenimentele culturale.
Proiectele de responsabilitate socială sunt reunite în platforma Împreună Clădim România, pe trei piloni:
As the largest Romanian manufacturer of construction materials, involvement in society and a responsible attitude towards people and the environment are natural elements in daily activities. Being responsible means
carrying out activities that generate the long-term well-being of the company’s shareholders and employees, but also contributing to the improvement of situations and behaviours in the communities in which we operate.
TeraPlast’s CSR programs focus on both the company’s internal culture and external activities. For the TeraPlast Group, the main directions of involvement in society are employees, local communities, sporting events
and cultural events.
The social responsibility projects are reunited in the Together We Build Romania platform, which is based on three pillars:

soluții eficiente - responsabilitate socială / efficient solutions - social responsibility

Social

Acțiunile din sfera socială au menirea de a crea un mediu
propice dezvoltării și de a promova egalitatea de șanse.
Pentru noi, asta înseamnă contribuția la crearea unui mediu
de trai minim necesar, la acțiuni și măsuri prin intermediul
cărora să se îmbunătățească sau soluționeze probleme ale
membrilor societății.

Social

Actions in the social sphere are intended to create an
environment conducive to development and to promote equal
opportunities. For us, this means contributing to the creation of
a living environment which ensures the basic needs are covered,
to actions and measures through which to improve or solve
problems of members of society
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soluții eficiente - responsabilitate socială / efficient solutions - social responsibility

Educație

Dezvoltarea indivizilor societății are la bază
educația.
Fie că este vorba despre anii de școală, despre
„cei 7 ani de acasă” sau despre sfera
profesională, credem că dezvoltarea are
întotdeauna la bază un proces de învățare.

Education

The development of society’s individuals is based
on education. Whether it’s the school years, the
good family upbringing or the professional sphere,
we believe that development is always based on a
learning process.
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soluții eficiente - responsabilitate socială / efficient solutions - social responsibility
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Sănătate și Mediu

Promovarea unor obiceiuri sănătoase prin activități sportive și a unui mediu înconjurător sănătos. Susținem inițiativele care au ca obiective excelența, o viață sănătoasă și o „lume mai bună”.

Health and Environment

Promovarea unor obiceiuri sănătoase prin activități sportive și a unui mediu înconjurător Promoting healthy habits through sports activities and a healthy environment. We support initiatives aimed at excellence, a healthy life and at
“creating a better world”.

Soluții eficiente - responsabilitate socială / Efficient solutions - social responsibility

În 2019, Grupul s-a implicat în susținerea mai multor proiecte din zona
sportivă (echipa de handbal feminin CS Gloria Bistrița 2018, echipa de
baschet feminin U Cluj, competiția de tenis FedCup Junior), educațională
(echipa de robotică Bistrița) sau socială prin implicarea în diverse acțiuni
caritabile (ex. ShoeBox)
.În același timp, în cadrul liniei de business sisteme pentru acoperiș, din
dorința de a aduce o schimbare vizibilă amodului în care se execută lucrările
de montaj și a calității execuției lucrărilor, precum și a efectelor lipsei
școlilorprofesionale, în 2015 a fost înființată Școala Wetterbest. Școala este
acreditată de Ministerul Educației Naționale, prinAutoritatea Națională pentru
Calificări și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială
Din 2020, TeraPlast SA se implică și în formarea elevilor prin programe de
învățământ dual, propunându-și să formeze 21 de elevi în anul școlar
2020-2021.

In 2019, the Group supported several projects in the sports area (women
handball team CS Gloria Bistrița 2018, women basketball team U Cluj, FedCup
Junior tennis competition), educational area (the robotics team in Bistrita) or
social area by engaging in different charitable works (i.e. ShoeBox).
At the same time, within the business lines of roof systems, in the desire to
bring about a visible change in the way in which the work of fitter is performed
and in the quality of work execution, as well as from the effects of the lack of
craft schools, in 2015 the Wetterbest School was established. The school is
accredited by the Ministry of National Education, through the National Authority
for Qualifications and the County Agency for Payments and Social Inspection.
Starting 2020, TeraPlast is involved in students’ training through dual education
programs, aiming to train 21 students in the 2020-2021 school year.
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Standarde GRI / GRI standard
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STANDARD GRI
GRI STANDARD

TEMA MATERIALĂ
MATERIAL TOPIC

GRI 101 (2016)

Fundament
Foundation

GRI 101 (2016)

Aceste teme au fost abordate în cadrul fiecărui aspect material din raport
These disclosures were treated within each material topic of the report.

GRI 102 (2016)

P1 - P64
Pagină sau observații
General disclosure

Informații generale
General disclosure

Pagină sau observații
General disclosure

102-1 Numele organizației
Name of the organization

4

"102-40 Lista părților interesate
List of stakeholder groups"

11

102-2 Activități, mărci, produse și servicii
Activities, brands, products and services

4

"102-41 Contractul colectiv de muncă
Collective bargaining agreements"

16

102-3 Adresa sediului central
Location of headquarters

4

"102-42 Identificarea și prioritizarea părților interesate
Identifying and selecting stakeholders"

11

102-4 Localizarea operațiunilor
Location of operations

4

"102-43 Abordarea procesului de consultare a părților interesate
Approach to stakeholder engagement"

11

102-5 Forma de proprietate și forma juridică
Ownership and legal form

4

"102-44 Principalele aspecte rezultate în urma procesului de consultare
Key topics and concerns raised"

11

102-6 Piețe deservite
Markets served

4

"102-45 Entități incluse în rapoartele financiare consolidate
Entities included in the consolidated financial statements"

27

102-7 Dimensiunea organizației
Scale of the organization

4

"102-46 Definirea conținutului raportului și a perimetrului temelor materiale
Defining report's content and topic boundaries"

11

102-8 Informații privind angajații și alți lucrători
Information on employees and other workers

16

"102-47 Lista temelor materiale
List of material topics"

11

102-9 Lanțul de aprovizionare
Supply chain

27

"102-48 Actualizări ale informațiilor din rapoartele anterioare
Restatement of information"

11

102-10 Modificări semnificative ale cadrului
organizațional și ale lanțului de aprovizionare
Significant changes to the organization and the
supply chain

11

"102-49 Modificări ale listei temelor sau perimetrelor față de raportul
anterior
Changes in reporting"

11

44

"102-50 Perioada de raportare
Reporting period"

11

102-11 Principiul precauției
Precautionary Principle or approach

63

"102-51 Data celui mai recent raport
Date of the most recent report"

11

102-12 Inițiative externe
External initiatives

63

"102-52 Ciclul de raportare
Reporting cycle"

11

102-13 Afilieri
Membership of associations

2

"102-53 Persoana de contact pentru raport
Contact point for the report"

11

102-14 Declarația din partea factorului de decizie
Statement from the decision maker"

27

"102-54 Declarație de raportare conform GRI
Claims of reporting in accordance with the GRI Standards"

64

102-16 Principii, valori, standarde și norme
comportamentale
Values, principles, standards and norms of behavior

"102-55 Index de conținut GRI
GRI content index"

61

"102-56 Verificare externă
External assurance"

64

102-18 Structura de guvernanță
Governance structure

39

Standarde GRI / GRI standard
STANDARD GRI
GRI STANDARD
GRI 201 (2016)

Performanță economică
Economic performance

TEMA MATERIALĂ
MATERIAL TOPIC

62
PAGINA SAU OBSERVAȚII
PAGE OR INFORMATION

201-1 Valoarea economică directă generată, distribuită, reținută
Direct economic value generated and distributed

27

201-4 Asistență financiară primită de la Guvern
Financial assitance received from government

27

GRI 205 (2016)

205-3 Incidente de corupție confirmate și acțiuni întreprinse
Confirmed incidents of corruption and actions taken

GRI 206 (2016)

206-1 Măsuri legale cu privire la comportamentul anticoncurențial, antritrust și monopol
Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust and monopoly practices

27

GRI 301 (2016)

301-1 Materiale utilizate
Materials used

44

301-2 Materii prime reciclate folosite
Recycled input materials used

44

302-4 Reduceri ale consumului de energie
Reductions of energy consumption

44

306-2 Management-ul impactului semnificativ al deșeurilor
Management of significant waste-related impacts

44

GRI 401 (2016)

401-2 Beneficii oferite angajaților
Benefits provided to employees

16

GRI 402 (2016)

402-1 Perioada minimă de notificare cu privire la modificările operaționale
Minimum notice periods regarding operational changes

16

403-1 Sistemul de management la sănătății și securității în muncă (SSM)
Occupational health and safety management system (OHS)

16

403-2 Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor și investigarea incidentelor
Hazard identification, risk assessment and incident investigation

16

403-4 Implicarea, consultarea și informarea angajaților în privința SSM
Worker participation, consultation and communication on occupational health and safety

16

403-5 Instruirea angajaților în domeniul SSM
Worker training on OHS

16

403-8 Angajați acoperiți de sistemul de SSM
Workers covered by a OHS system

16

404-1 Numărul de ore de instruire/formare
Average hours of training per year per employee

16

404-2 Programe de dezvoltare a competențelor angajaților și programe de tranziție
Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs

16

Anti-corupție
Anti-corruption

Comportament anticoncurențial
Anti-competitive behavior
Materiale
Materials

GRI 302 (2016)
Energie
Energy

GRI 306 (2020)
Efluenți și deșeuri
Effluents and waste
Forța de muncă
Employment

Relațiile de muncă
Labor relations

GRI 403 (2018)

Sănătatea și siguranța ocupațională
Occupational health and safety

GRI 404 (2016)

Formare și educație
Training and education

GRI 405 (2016)

405-1 Diversitatea în structurile de conducere și în rândul angajaților
Diversity of governance bodies and employees

GRI 406 (2016)

406-1 Incidente de discriminare și acțiuni întreprinse
Incidents of discrimination and corrective actions taken

GRI 418 (2016)

418-1 Reclamații semnificative privind încălcarea confidențialității clienților și pierderea datelor acestora
Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data

Diversitate și egalitate de șanse
Diversity and equal opportunities
Nediscriminarea
Non-discrimination

Confidențialitatea clienților
Clients' privacy

În 2019, nu au fost înregistrate incidente de corupție la nivelul Grupului TeraPlast
In 2019 there were no corruption incidents registered in TeraPlast Group.

16, 39

În 2019, nu au existat incidente de discriminare la nivelul Grupului TeraPlast.
In 2019, there were no discrimination incidents in TeraPlast Group.

În 2019, nu au existat reclamații semnificative privind încălcarea confidențiaității
clienților și pierderea datelor acestora.In 2019 there were no substantiated
complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data.

Afilieri / Membership of associations
Grupul TeraPlast este în prezent membru în următoarele asociații:
TeraPlast Group is currently a member of the following associations:
Asociația Română a Apei (Romanian Water Association)
Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din România (Romanian Investor Relations Association)
Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă (Thermal insulating joinery producers’ association)
Centrul Mobilier Transilvan (Transylvanian furniture center)
VinylPlus
În prezent, Grupul TeraPlast nu este implicat semnificativ în nicio inițiativă externă.
Currently, TeraPlast Group is not significantly involved in any external initiatives.

63

Disclaimer
Acest raport nu reprezintă, nu face parte și nu trebuie interpretat ca făcând parte dintr-o ofertă de
vânzare, o cerere de achiziționare sau de înscriere la achiziționarea unor acțiuni emise de TeraPlast SA
sau oricare dintre filialele sale, indiferent de locație, sau o încercare de a promova orice fel de activitate
de investiție.
Nicio parte din acest raport sau faptul că a fost distribuit nu va face parte sau va constitui o bază
pentru orice fel de contract sau decizie de investiție care ar putea apărea ulterior; de asemenea, nu
constituie o recomandare cu privire la acțiuntile emise de TeraPlast SA. Informația și părerile care apar
în acest raport și orice altă informație discutată în acest raport sunt prezentate fără prelucrare și, la
momentul acestui raport, sunt de natură preliminară, nu au fost verificate independent și pot fi supuse
unor modificări, revizii sau schimbări fără avertisment. Acolo unde acest raport citează informații sau
statistici din surse externe, nu trebuie considerat că TeraPlast a acceptat sau că susține că aceste
informații sau statistici sunt corecte.
Informația din acest raport sau orice altă informație discutată verbal nu pot fi considerate drept de
încredere. Acuratețea, corectitudinea și actualitatea informațiilor sau părerilor din acest document nu
pot fi garantate. Nu se acceptă răspunderea pentru orice pierderi ulterioare care ar putea apărea, direct
sau indirect, din folosirea acest raport sau a conținutului său.
Acest raport poate conține afirmații cu privire la viitor. Aceste afirmații sunt bazate pe informații aflate
în acest moment la dispoziția TeraPlast și pe așteptări legate de evenimente viitoare, putând fi
identificate prin context sau prin folosirea unor cuvinte sau expresii precum: ”anticipat”, ”crede”,
”estimate”, ”a proiecta”, ”a ținti”, ”s-ar putea” , ”va”, ”ar putea”, ”ar trebui” sau orice alte cuvinte sau
expresii similare.
Prin natura lor, afirmațiile cu privire la viitor sunt supuse unui număr de riscuri și nesiguranțe, multe
dintre ele aflându-se dicolo de controlul TeraPlast, care ar putea influența rezultatele și performanțele
TeraPlast, făcând ca acestea să fie diferite de cele exprimate sau sugerate în afirmații cu privire la
viitor.
Niciuna dintre așteptările sau estimările din acest raport nu trebuie luată în considerare drept o
previziune sau promisiune și nici nu trebuie considerate drept o insinuare sau o garanție că
presupunerea care stă la baza acestor așteptări și estimări, informațiile sau afirmațiile din acest
document sunt corecte și complete.
Ca urmare a acestor riscuri și nesiguranțe, cititorul nu trebuie să se încreadă în aceste afirmații cu
privire la viitor și să nu le considere drept rezultate sau orice altceva.
Acest raport nu susține că deține toate informațiile care ar putea fi necesare în ceea ce privește
TeraPlast sau acțiunile sale. Persoanele care primesc sau au access la acest raport trebuie să facă
cercetări independente.
TeraPlast nu își asumă răspunderea de a emite orice revizii sau modificări legate de aceste afirmații cu
privire la viitor, care ar putea apărea ca urmare a unor schimbări în legătură cu așteptările sau care să
reflecte evenimente care au apărut după publicarea acest raport.
Acest raport și informațiile sale aparțin companiei TeraPlast și filialelor sale. Nici acest document, nici
vreo parte din el nu pot fi reproduce sau redistribuite către alte persoane. Acest raport a fost pregătit în
acord cu Standardele GRI: opțiunea Core. Acest raport a fost luat la cunoștință și vizat de către
management-ul executiv al Grupului TeraPlast.
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This report does not and is not intended to constitute or form part of, and should not be construed as
constituting or forming part of, any actual offer to sell or issue, or any solicitation of any offer to purchase
or subscribe for any shares issued by the TeraPlast SA or any of its subsidiaries in any jurisdiction or any
inducement to enter into investment activity; nor shall this document or any part of it, or the fact of it
being made available, form the basis of, or be relied on in any way whatsoever. No part of this report, nor
the fact of its distribution, shall form part of or be relied on in connection with any contract or investment
decision relating thereto; nor does it constitute a recommendation regarding the securities issued by
TeraPlast SA. The information and opinions contained in this report and any other information discussed
in this report are provided as at the date of this report and are therefore of a preliminary nature, have not
been independently verified and may be subject to updating, revision, amendment or change without
notice. Where this report quotes any information or statistics from any external source, it should not be
interpreted that TeraPlast has adopted or endorsed such information or statistics as being accurate.
No reliance may be placed for any purpose whatsoever on the information contained in this report, or any
other material discussed verbally. No representation or warranty, express or implied, is given as to the
accuracy, fairness or currentness of the information or the opinions contained in this document or on its
completeness and no liability is accepted for any such information, for any loss howsoever arising, directly
or indirectly, from any use of this report or any of its content or otherwise arising in connection therewith.
This report may contain forward-looking statements. These statements reflect TeraPlast’s current knowledge and its expectations and projections about future events and may be identified by the context of
such
statements or words such as “anticipate,” “believe”, “estimate”, “expect”, “intend”, “plan”, “project”,
“target”, “may”, “will”, “would”, “could” or “should” or similar terminology. By their nature, forward-looking
statements are subject to a number of risks and uncertainties, many of which are beyond TeraPlast’s
control that could cause the TeraPlast actual results and performance to differ materially from any
expected future results or performance expressed or implied by any forward-looking statements.
None of the future projections, expectations, estimates or prospects in this report should in particular be
taken as forecasts or promises nor should they be taken as implying any indication, assurance or
guarantee that the assumptions on which such future projections, expectations, estimates or prospects
have been prepared or the information and statements contained herein are accurate or complete. As a
result of these risks, uncertainties and assumptions, you should in particular not place reliance on these
forward looking statements as a prediction of actual results or otherwise. This
report does not purport to contain all information that may be necessary in respect of TeraPlast or its
shares and in any event each person receiving this report needs to make an independent assessment.
TeraPlast undertakes no obligation publicly to release the results of any revisions to any forward-looking
statements in this report that may occur due to any change in its expectations or to reflect events or
circumstances after the date of this report.
This report and its contents are proprietary to TeraPlast and its subsidiaries and neither this document
nor any part of it may be reproduced or redistributed to any other person. This report has been prepared
in accordance with the GRI Standards: Core option. The executive management of TeraPlast Group has
taken notice and approved this report.

