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1. Ce este Raportul de Dezvoltare Durabilă?
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1. Ce este Raportul de Dezvoltare Durabilă?
Definiție
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Raportul de Dezvoltare
Durabilă reprezintă documentul
prin care o organizație alege să
își comunice performanța
economică, socială și de mediu.



2. De ce să raportezi?
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2. De ce să raportezi?

• Pentru a comunica performanța organizației
• Pentru a consulta stakeholderii
• Pentru a identifica nevoile si așteptările angajaților și ale clienților
• Pentru a atrage investitori
• Pentru a facilita inovarea de produse și/sau proces
• Pentru a atrage cele mai bune talente de pe piața muncii
• Pentru a îmbunătăți reputația prin oferirea unei imagini complete asupra organizației
• Pentru a arăta nivelul de implicare pentru bunăstarea angajaților
• Pentru a comunica proiectele majore derulate in beneficiul comunității
• Pentru a respecta legislația în vigoare
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3. Cine trebuie să raporteze?
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3. Cine trebuie să raporteze?
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DIRECTIVA 
2014/95/UE

ORDIN 
MFP nr. 

1938/2016 

ORDIN
BNR nr. 
7/2016 

 ORDIN MFP nr. 1938/2016 din 17 august 2016 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile.

 Ordinul BNR nr. 7/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, şi a
Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

• O descriere succintă a modelului de afaceri al întreprinderii
• O descriere a politicilor adoptate de întrepărindere în legătură cu aceste aspecte
• Rezultatele politicilor
• Principalele riscuri legate de aceste aspecte
• Relațiile sale de afaceri
• Produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ
• Modul în care întreprinderea gestionează riscurile asociate
• Indicatori cheie de performanță nefinanciară, relevanți pentru activitatea

specifică a întreprinderii

“Întreprinderile mari care sunt entități de interes public și care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr
mediu de 500 de angajați în cursul exercițiului financiar includ în raportul de gestiune o declarație nefinanciară care
conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției întreprinderii și a
impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor
omului și combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:”



3. Cine trebuie să raporteze?
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Conform art. 34 alin (2) din Legea Contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
entitățile de interes public sunt:

• societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață
reglementată;

• instituțiile de credit;
• instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale,

înscrise în Registrul general;
• instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, definite

potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror
activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de
monedă electronică și prestare de servicii de plată;

• societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare;
• fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative și administratorii acestora;
• societățile de servicii de investiții financiare, societățile de administrare a investițiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari

centrali, casele de compensare, contrapărți centrale și operatori de piață/sistem autorizați/avizați de Autoritatea de Supraveghere
Financiară;

• societățile/companiile naționale;
• societățile cu capital integral sau majoritar de stat;
• regiile autonome.



4. Cum și când raportezi?
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4. Cum și când raportezi?
Principiile pe baza cărora se realizează raportarea
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1. Principiul Inclusivității (Stakeholder Inclussiveness)
2. Principiul Contextului Dezvoltării Durabile (Sustainability Context)
3. Principiul Materialității (Materiality)
4. Principiul Exhaustivității (Completness)
5. Principiul Responsivității (Responsiveness)
6. Principiul Echilibrului (Balance)
7. Principiul Comparabilității (Comparability)
8. Principiul Acurateții (Accuracy)
9. Principiul Regularității (Timeliness)
10. Principiul Clarității și Fiabilității (Clarity; Reliability)



4. Cum și când raportezi?
Linii directoare și metodologii internaționale pentru raportare
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• Global Reporting Initiative (G4) 
• Accountability (AA 1000)
• ISO 26000 
• Integrating Reporting <IR>
• ROBECOSAM (DJSI) 
• Climate Disclosure Standards Board (CDSB) 
• SA8000 
• UN Global Compact 



4. Cum și când raportezi?
Etapele realizării unui Raport de Dezvoltare Durabilă
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1. ANALIZA

• Organizarea de întâlniri cu managementul si alte persoane cheie,
inclusiv aplicarea unor instrumente (chestionare, interviuri)

• Analizarea documentelor relevante, cum ar fi : strategia de business,
rapoarte, registrul riscurilor, politicile si angajamentele, regulamente

• Analiza contextului de dezvoltare durabila: tendințele de dezvoltare
în același sector de activitate, provocările industriei, competitorii

• Identificarea categoriilor și sub-categoriilor de stakeholderi relevanți

• Consultarea preliminara a stakeholderilor relevanți



4. Cum și când raportezi?
Etapele realizării unui Raport de Dezvoltare Durabilă
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2. STABILIREA OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ

• Organizarea de întâlniri cu managementul si alte persoane cheie, 
inclusiv aplicarea unor instrumente (chestionare, interviuri)

• Revizuirea listei aspectelor relevante si grupare pe categorii a acestora



4. Cum și când raportezi?
Etapele realizării unui Raport de Dezvoltare Durabilă
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3. CONSULTAREA STAKEHOLDERILOR ȘI REALIZAREA PLANULUI DE ACȚIUNE

• Consularea stakeholderilor
• Prioritizarea aspectelor materiale
• Validarea aspectelor materiale
• Elaborarea planului de acțiune



4. Cum și când raportezi?
Etapele realizării unui Raport de Dezvoltare Durabilă
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6. FOLLOW-UP
• Consultarea stakeholderilor pentru a stabili măsura în care informațiile

cuprinse în raport sunt de ajutor pentru aceștia și care este părerea
acestora cu privire la conținutul raportului

• Activitatea are ca scop îmbunătățirea metodelor de promovare a
raportului precum și tehnicile de consultare a stakeholderilor

4. ELABORAREA RAPORTULUI PROPRIU-ZIS
• Evaluarea și raportarea nivelului de performanță, economică, socială și de mediu, a 

organizației, pe baza datelor colectate și a aspectelor materiale identificate

5. COMUNICARE ȘI DISEMINARE
• Realizarea și implementarea unei plan de comunicare și diseminare care să permită

informarea tuturor părților interesate asupra progresului activităților de dezvoltare durabilă



4. Cum și când raportezi?
Modalități și termene de raportare
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1. Declarație nefinanciara inclusa în Raportul Administratorilor  termen: data întocmirii Raportului Administratorilor
2. Raport separat termen: data întocmirii Raportului Administratorilor sau 6 luni de la data bilanțului



5. Cu ajutorul cui raportezi?
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5. Cu ajutorul cui raportezi?
Realizarea Raportului de Dezvoltare Durabilă poate fi activitatea:

• Departamentului de Dezvoltare Durabilă, nou înființat
• Unui Departament deja existent, cum ar fi: Marketing, Comunicare, Corporate Affair etc.
• Unui consultant extern parțial sau total
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Dezvoltare DurabilăDepartament existent



6. Exemplu de bună practică
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6. Exemplu de bună practică
Raportul de Dezvoltare Durabilă SIVECO Romania
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• Tradiție în realizarea acestui tip de raport

• Prima analiză de materialitate

• Declarat cel mai bun Raport de Dezvoltare Durabilă
din România, în anul 2016

• Standardul de raportare folosit: Global Reporting
Initiative (GRI) – G4



Vă mulțumesc!
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Mădălina Ciupercă

Junior Consultant INNOVA Project Consulting
madalina.ciuperca@innovaconsulting.ro


