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Ce este sustenabilitatea? 

 

„Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care răspunde nevoilor prezentului fără a compromite 
capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. […] În esență, dezvoltarea 
durabilă este un proces de schimbare în care exploatarea resurselor, direcția investițiilor, 
orientarea dezvoltării tehnologice și schimbarea instituțională sunt toate în armonie și sporesc 
atât potențialul actual, cât și potențialul viitor de a satisface nevoi și aspirații umane.” 

 

COMISIA BRUNDTLAND, 1987 
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1 Prefață la Codul Sustenabilității 

Dr. Angela Merkel 

Sarcina de a atinge sustenabilitatea este atât provocatoare, cât și plină de satisfacții. Aceasta 
este percepția și convingerea care a călăuzit statele membre ale Organizației Națiunilor Unite 
atunci când au elaborat și ratificat Agenda 2030. Agenda documentează responsabilitatea 
noastră comună pentru dezvoltarea durabilă. Aceasta conține 17 obiective ambițioase care 
definesc condițiile esențiale pentru a permite societății de astăzi, precum și generațiilor 
viitoare să își trăiască viața cu demnitate. 

Acest lucru necesită o „transformare cuprinzătoare a lumii noastre”, așa cum se arată succint 
în titlul Agendei 2030. Cu toții – de la guverne și societăți civile până la comunitățile de afaceri 
și științifice și până la cetățenii lumii – suntem chemați să armonizăm modul în care trăim, 
lucrăm, producem și consumăm în conformitate cu principiile sustenabilității. 

Și, de fapt, o mare transformare este deja în curs. Din ce în ce mai mulți consumatori aleg 
produse care sunt realizate într-un mod responsabil din punct de vedere social și ecologic. Din 
ce în ce mai mulți investitori sunt acum interesați să investească în proiecte sustenabile. Din 
ce în ce mai multe societăți văd practicile de afaceri sustenabile ca pe o oportunitate de a 
convinge oamenii cu inovații pe piețe. 

Aspectele afacerilor sustenabile sunt multiple. Pentru a pune astfel de baze pentru companii 
în afacerile de zi cu zi, Consiliul German pentru Dezvoltare Durabilă (RNE) a dezvoltat și testat 
Codul Sustenabilității în dialog cu companiile și l-a adaptat la evoluțiile actuale. 

Cu cele 20 de criterii ale sale, Codul oferă companiilor îndrumare pentru orientarea lor 
strategică. Deoarece încorporează standardele internaționale de raportare voluntare existente, 
acesta este aplicabil și companiilor cu operațiuni globale sau companiilor din alte țări. În plus, 
datorită transparenței și unui grad mai mare de comparabilitate pe care le permite în ceea ce 
privește produsele și serviciile companiilor, Codul poate fi folosit de clienți și finanțatori ca un 
ajutor important în luarea deciziilor. 

Deși Codul Sustenabilității este un instrument voluntar, guvernul federal susține în mod explicit 
aplicarea pe scară largă a acestui standard de transparență pentru a promova dezvoltarea 
durabilă a afacerilor. Considerăm sustenabilitatea ca pe un efort comun care produce profit 
pentru toată lumea. Pur și simplu, sustenabilitatea este o chestiune de prudență economică, o 
necesitate de mediu și reprezintă percepția noastră asupra coeziunii sociale. Astfel, invit toate 
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companiile să aplice Codul Sustenabilității și să folosească într-o măsură și mai mare 
oportunitățile oferite de afacerile sustenabile. 

 

2 Preambul 

Codul Sustenabilității este un standard de raportare aplicabil la nivel internațional pentru 
subiecte legate de sustenabilitate. Consiliul German pentru Dezvoltare Durabilă (RNE) a adoptat 
Codul la data de 13 octombrie 2011 în urma unui proces cuprinzător de revizuire preliminară 
împreună cu părțile interesate. După introducerea sa cu succes în Germania și în contextul 
Directivei Europene privind raportarea nefinanciară (2014/95/UE), RNE promovează acest 
standard de raportare și la nivel european. 

Prin colaborarea sa internațională cu privire la Cod, RNE își consolidează obiectivul de a 
promova considerentele de sustenabilitate în industrie și comerț și de a face comportamentele 
care vizează sustenabilitatea companiilor transparente și comparabile la nivel global. Această 
actualizare ia în considerare Legea de Implementare a Directivei CSR (CSR-RUG) adoptată de 
Bundestag-ul german la începutul anului 2017 și Planul Național de Acțiune pentru Afaceri și 
Drepturile Omului (PNA) adoptat de guvernul federal german în 2016. Punând în aplicare, în 
special, modificări ale Codului Comercial German (HGB) și Legii Societăților Germane (AktG), 
CSR-RUG a transpus Directiva 2014/95/UE în legislația germană. După ratificarea sa, o obligație 
de raportare li se aplică acum societăților și corporațiilor de o anumită dimensiune pentru toți 
anii de raportare care încep după 31 decembrie 2016 (a se vedea Capitolul 3.4). Comisia 
Europeană consideră Codul Sustenabilității drept un cadru potrivit pe care companiile pot să 
conteze pentru îndrumare cu privire la modul în care își pot respecta obligația de raportare.  

Actualizările Codului, ale informațiilor explicative și ale listelor de verificare furnizate pentru 
evaluarea conformității au asigurat conformitatea legală cu Legea de Implementare a Directivei 
CSR. Scopul RNE este ca acest Cod și explicațiile aferente să ofere societăților îndrumări clare 
cu privire la cerințele de conținut și procesul de întocmire a situațiilor/rapoartelor 
nefinanciare, precum și a declarării elementelor de raportare complementare cu privire la 
Planul Național de Acțiune pentru Afaceri și Drepturile Omului. 

Cu cele 20 de criterii de bază și posibilitatea de alegere a indicatorilor de performanță, Codul 
este, de asemenea, un instrument practic pentru toate acele companii și forme organizaționale 
care nu fac obiectul obligației de raportare pentru furnizarea de informații voluntare cu privire 
la măsurile lor legate de diferitele aspecte de mediu, sociale și economice ale sustenabilității. 

Avantajul pe care îl oferă Codul se regăsește în forma sa condensată și ușor de utilizat. Aceasta 
oferă societăților și organizațiilor de toate dimensiunile și formele juridice un cadru pentru 



 
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
 www.poca.ro 7 

 
 

pregătirea raportării privind aspectele de sustenabilitate și managementul acestora. Structura 
sa clară și concentrarea asupra problemelor esențiale reprezintă beneficiile centrale ale 
Codului. Prezentarea standardizată îmbunătățește comparabilitatea raportărilor și îl face 
potrivit utilizării de către diverși actori de pe piață, ca o componentă în evaluarea performanței 
globale a companiilor. Prin publicarea unei declarații conform Codului, companiile creează o 
sursă la care se poate face referire atunci când răspund întrebărilor care provin din interiorul 
societății, din partea societății civile sau din partea partenerilor de afaceri. 

RNE promovează o viziune holistică a sustenabilității în Codul Sustenabilității în contextul 
Obiectivelor Globale de Dezvoltare Durabilă (ODD) și al Strategiei Germane de Dezvoltare 
Durabilă. Într-o declarație realizată conform Codului, companiile raportează prin intermediul 
celor 20 de criterii ale Codului cu privire la strategiile, obiectivele, măsurile, politicile și 
riscurile lor. Indicatorii de performanță oferă suport pentru informațiile furnizate și permit o 
mai mare comparabilitate a declarațiilor. Modul de evaluare de către companii, a ceea ce 
trebuie să evalueze, se raportează la importanța informațiilor din punct de vedere material (a 
se vedea definiția pentru „materialitate” din Glosar). Este posibilă, de asemenea, includerea 
de clarificări specifice sectorului și adăugiri cu aspecte suplimentare sau indicatori de 
performanță necesari înțelegerii. Declarația elaborată conform Codului este completată cu o 
scurtă descriere a modelului de afaceri înainte de explicațiile referitoare la cele 20 de criterii 
ale Codului. 

Baza de date a Codului Sustenabilității a RNE poate fi accesată gratuit la 
www.sustainabilitycode.org pentru asistență în pregătirea unei declarații conform Codului. 
Declarațiile conform Codului publicate în această platformă de date accesibilă publicului, 
contribuie la aprecierile publice cu privire la realizările companiilor în materie de 
sustenabilitate, precum și la aprecierile actorilor de pe piața financiară și ale agențiilor de 
rating prin intermediul interfațărilor tehnice cu alte sisteme de baze de date. 

Utilizarea practică a Codului a demonstrat că acesta s-a impus ca standard de raportare pentru 
companiile de toate dimensiunile și formele juridice. Motivațiile, în afară de obligația de 
raportare statutară, se referă parțial la convingerile la nivel de management, într-o oarecare 
măsură dorința de diferențiere antreprenorială și, de asemenea, așteptările crescânde ale 
pieței cu privire la performanța de sustenabilitate a societăților. Transparența de-a lungul 
lanțurilor de aprovizionare și valorice este o provocare majoră pentru companii, iar acest lucru 
se va intensifica în viitor. 

Declarațiile pot fi utile ca sursă de informații de bază de bună calitate pentru partenerii de 
afaceri și părțile interesate. 

Managementul sustenabil al afacerilor necesită o guvernare corporatistă superioară, care 
depășește simpla conformitate cu cerințele legale. Acesta este subiectul unei ample dezbateri 
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publice și este prevăzut în codurile de guvernare corporatistă. Codul German de Guvernare 
Corporatistă (GCGC) formulat de comisia federală Regierungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex joacă un rol special în acest sens. Principiile de bază ale bunei guvernări 
corporatiste sunt un pilon al Codului Sustenabilității. 

Codul oferă oportunitatea pentru o stabilire dinamică a standardelor chiar de către companii 
atunci când acestea fac din managementul lor aplicat și ambițios al sustenabilității un etalon 
al dezvoltării durabile a afacerilor. RNE invită companiile și organizațiile să își facă vizibile 
contribuțiile la dezvoltarea durabilă și, astfel, să le permită să fie valorificate în contextul 
discursului public larg. 

 

3 Codul Sustenabilității  

3.1 Cele 20 de criterii ale Codului 

CRITERIILE 01 – 10: POLITICA SUSTENABILITĂȚII 

01. STRATEGIA 

Compania declară dacă urmează sau nu o strategie de sustenabilitate. Aceasta explică măsurile 
concrete pe care le întreprinde pentru a opera în conformitate cu standardele-cheie 
recunoscute național și internațional, specifice sectorului. 

02. MATERIALITATEA 

Compania raportează aspectele operațiunilor sale de afaceri care au un impact semnificativ 
asupra problemelor de sustenabilitate și ce impact material au problemele de sustenabilitate 
asupra operațiunilor sale. Acest criteriu analizează efectele pozitive și negative și oferă 
informații despre modul în care aceste perspective sunt integrate în procesele companiei. 

03. OBIECTIVELE 

Compania raportează ce obiective de sustenabilitate calitative și/sau cantitative, definite 
temporal, au fost stabilite și operaționalizate, dar și cum este monitorizat nivelul lor de 
realizare. 

04. ADÂNCIMEA LANȚULUI VALORIC 

Compania raportează ce importanță au aspectele sustenabilității pentru valoarea adăugată și 
cât de adânc în lanțul valoric sunt verificate criteriile de sustenabilitate. 
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05. RESPONSABILITATEA 

Compania raportează dacă este prezentă responsabilitatea în cadrul conducerii companiei în 
ceea ce privește sustenabilitatea. 

06. REGULILE ȘI PROCESELE 

Compania raportează modul în care strategia de sustenabilitate este implementată în 
activitatea operațională prin intermediul regulilor și proceselor. 

07. CONTROLUL 

Compania raportează cum și ce indicatori de performanță legați de sustenabilitate sunt 
integrați în procesele sale periodice de planificare și control intern. Astfel, prezintă modul în 
care procesele adecvate asigură fiabilitatea, comparabilitatea și coerența datelor utilizate 
pentru managementul intern și comunicarea externă. 

08. SISTEM DE STIMULARE 

Compania raportează modul în care acordurile-țintă și schemele de remunerare pentru directori 
și angajați sunt orientate către atingerea obiectivelor de sustenabilitate, dar și modul în care 
acestea sunt aliniate cu scopul de a crea valoare pe termen lung. Se dezvăluie astfel măsura în 
care atingerea acestor obiective face parte din evaluarea nivelului managerial de vârf 
(consiliu/directori) efectuată de organismul de monitorizare (consiliu de supraveghere/consiliu 
consultativ). 

09. IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE 

Compania raportează modul în care părțile interesate relevante din punct de vedere social și 
economic sunt identificate și integrate în procesul de sustenabilitate. Criteriul 9 precizează 
dacă și cum are loc un dialog continuu cu acestea și cum rezultatele sunt integrate în procesul 
de sustenabilitate. 

10. INOVAȚIE ȘI MANAGEMENT DE PRODUS 

Compania raportează modul în care inovațiile în produse și servicii sunt îmbunătățite prin 
procese adecvate, care facilitează sustenabilitatea în ceea ce privește utilizarea resurselor de 
către companie și în ceea ce privește utilizatorii. De asemenea, se face o declarație 
suplimentară cu privire la dacă și cum este evaluat impactul actual și viitor al produselor și 
serviciilor cheie în lanțul valoric și în ciclul de viață al produsului. 
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CRITERIILE 11-20: ASPECTELE SUSTENABILITĂȚII 

11. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE 

Compania raportează măsura în care resursele naturale sunt utilizate pentru activitățile de 
afaceri ale companiei. Opțiunile posibile în acest caz sunt materialele, intrarea și ieșirea de 
apă, sol, deșeuri, energie, pământ și biodiversitate, precum și emisiile pentru ciclurile de viață 
ale produselor și serviciilor. 

12. MANAGEMENTUL RESURSELOR 

Compania raportează ce obiective calitative și cantitative și-a stabilit în ceea ce privește 
eficiența resurselor, în special utilizarea surselor regenerabile, creșterea productivității 
materiilor prime și reducerea utilizării serviciilor ecosistemice, măsurile și strategiile pe care 
le urmărește în acest scop, modul în care aceste măsuri, strategii și obiective sunt sau vor fi 
realizate, dar și unde identifică existența unor riscuri.  

13. EMISII RELEVANTE PENTRU CLIMĂ 

Compania raportează emisiile de gaze cu efect de seră (GES) în conformitate cu Protocolul 
privind GES sau standardele bazate pe acesta și precizează obiectivele pe care și le-a stabilit 
pentru a reduce aceste emisii. 

14. DREPTURILE ANGAJAȚILOR 

Compania raportează modul în care respectă standardele recunoscute la nivel național și 
internațional privind drepturile angajaților, precum și despre modul în care încurajează 
implicarea personalului în companie și în managementul sustenabilității, ce obiective și-a 
propus în acest sens, ce rezultate a obținut până acum și unde identifică riscuri. 

15. OPORTUNITĂȚI EGALE (EGALITATE DE ȘANSE) 

Compania raportează în ce mod a implementat procesele naționale și internaționale și ce 
obiective are pentru promovarea egalității de șanse și a diversității, sănătatea și securitatea în 
muncă, drepturile de participare, integrarea imigranților și a persoanelor cu dizabilități, 
salarizarea echitabilă precum și asigurarea pentru angajați a unui echilibru dintre viața 
profesională și viața privată, dar și cum va realiza toate acestea în viitor. 

16. CALIFICĂRI 

Compania raportează ce obiective și-a stabilit și ce măsuri a luat pentru a promova capacitatea 
de angajare a tuturor angajaților, adică capacitatea tuturor angajaților de a participa în lumea 
productivă și profesională și în vederea adaptării la schimbările demografice și unde sunt 
anticipate riscuri. 
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17. DREPTURILE OMULUI 

Compania raportează măsurile pe care le implementează, strategiile pe care le urmărește și 
obiectivele pe care și le stabilește pentru sine și pentru lanțul de aprovizionare ca să se asigure 
că drepturile omului sunt respectate la nivel global, dar și că sunt prevenite munca forțată, 
exploatarea copiilor prin muncă, precum și toate celelalte forme de exploatare. De asemenea, 
trebuie furnizate informații cu privire la rezultatele măsurilor întreprinse, dar și la orice riscuri 
relevante identificate. 

18. CETĂȚENIE CORPORATIVĂ 

Compania raportează modul în care contribuie la cetățenia corporativă în regiunile în care își 
desfășoară activitățile principale. 

19. INFLUENȚA POLITICĂ 

Toate contribuțiile semnificative legate de procedurile legislative, toate intrările în listele de 
lobby, toate plățile semnificative ale cotizațiilor de membru, toate contribuțiile către guverne, 
precum și toate donațiile către partidele politice și politicieni trebuie raportate pe țări, în mod 
diferențiat.  

20. CONDUITA CONFORM LEGII ȘI A LINIILOR DIRECTOARE 

Compania raportează ce măsuri, standarde, sisteme și procese există pentru a evita 
comportamentul ilegal și, în special, corupția. Cum sunt verificate, ce rezultate au fost 
obținute până în prezent și riscurile identificate. Compania descrie modul în care corupția și 
alte încălcări ale legii sunt prevenite, descoperite și sancționate în companie.   

 

3.2 Declarațiile elaborate conform Codului Sustenabilității 

Declarația elaborată conform Codului este compusă din secțiuni descriptive de texte și 
indicatori de performanță care sunt susținute de cifre. Aceasta ar trebui să fie, pe de o parte, 
suficient de amplă cât să permită înțelegerea, iar pe de altă parte cât mai concisă posibil 
pentru a atrage atenția cititorilor asupra elementelor esențiale. Factorul decisiv este acela că 
toate informațiile materiale referitoare la un anumit criteriu al Codului sunt prezentate în 
declarația elaborată pe baza Codului, deoarece experiența a arătat că link-urile către surse din 
afara bazei de date nu sunt utilizate și evaluate. 

Indicatorii selectați din cataloagele cuprinzătoare de indicatori ale Standardelor de Raportare 
a Sustenabilității GRI (GRI SRS) sau ale Federației Europene a Societăților de Analiști Financiari 
(EFFAS) și indicatorii suplimentari selectați pentru a evidenția particularitățile specifice 
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societății sau sectorului sunt cheia pentru realizarea unei mai bune înțelegeri a mediului de 
afaceri în care își desfășoară activitatea compania și a provocărilor speciale cu care se 
confruntă. Lista de verificare (a se vedea capitolul 4.2) este o sursă bună de informații cu 
privire la conținutul care trebuie raportat. 

Companiile decid singure dacă raportează pe baza indicatorilor de performanță GRI SRS sau 
EFFAS. Cu toate acestea, ele ar trebui, de regulă, să folosească aceeași bază de raportare pe 
tot parcursul declarației lor. Definirea indicatorilor și modul de calcul al acestora sunt explicate 
în standardele respective pe care se bazează. În plus, este posibil să se adauge, pe bază 
voluntară, indicatori specifici sectorului sau companiei sau alte aspecte relevante, în măsura 
în care compania consideră că aceste informații sunt oportune pentru a promova o mai bună 
înțelegere. În unele cazuri, referințele la indicatorii specifici sectorului pot fi găsite în 
documentele de orientare specifice sectorului. Documentele de orientare publicate până în 
prezent pot fi găsite pe platforma web a Codului Sustenabilității. 

În cadrul Codului Sustenabilității, companiile pot folosi abordarea „conformare sau explicație” 
după cum urmează: raportează informații cu privire la criteriile individuale în conformitate cu 
principiul materialității sau oferă o explicație cu privire la motivul pentru care aspectele 
individuale nu sunt semnificative pentru ele. Companiile care nu fac obiectul obligației de 
raportare au în general și opțiunea de a indica alte motive pentru care un aspect nu este 
raportat, de exemplu dacă datele nu pot fi colectate. În conformitate cu Legea de 
Implementare a Directivei CSR, companiile care sunt supuse obligației de raportare trebuie să 
raporteze informații cu privire la toate aspectele și riscurile materiale, cu excepția cazului în 
care publicarea acestor informații ar avea ca rezultat un dezavantaj substanțial pentru 
companie; cu toate acestea, raportarea urmează să fie făcută la o dată viitoare în cazul în care 
dezavantajul nu mai reprezintă o amenințare. Declarațiile sunt încă considerate a fi în 
conformitate cu Codul, chiar dacă includ mai multe secțiuni care utilizează opțiunea 
„explicație”, deoarece permit utilizatorilor care elaborează declarațiile să facă propria 
evaluare cu privire la stadiul în care se află organizația în urmărirea lor de a realiza un 
management complet și integrat al sustenabilității. Companiile care raportează ar trebui să 
precizeze, în plus, când intenționează să publice informațiile lipsă. Informațiile despre 
parametrii fundamentali, cum ar fi domeniul de consolidare, ipotezele și estimările 
semnificative, definițiile utilizate, precum și o descriere a domeniului de activitate, sunt 
explicate în secțiunile informative generale. 

 

 

 



 
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
 www.poca.ro 13 

 
 

3.3 Compatibilitatea Declarației elaborate pe baza Codului 

Declarația elaborată conform Codului oferă companiilor care nu au obligația de a raporta, dar 
care raportează deja în conformitate cu alte standarde, opțiunea de a utiliza informațiile din 
rapoartele existente ca bază pentru declarațiile lor și invers. Rapoartele întocmite pe baza 
următoarelor standarde sunt deosebit de adecvate pentru aceasta: 

 Inițiativa privind Raportarea Globală, Standardele GRI de Raportare privind Sustenabilitatea 
(SRS GRI) 

 Global Compact al ONU (Comunicare privind Progresul, COP) 

 Ghidul OCDE pentru Întreprinderi Multinaționale, versiunea 2011 

 ISO 26000 

 EMAS (Eco-Management and Audit Scheme – Schema de Management Eco și Audit) - 
Regulamentul UE 1221/2009) 

 Proiectul privind raportarea carbonului, CDP 

 Grupul Operativ pentru Raportări Financiare legate de Climă, TCFD 

 Consiliul Internațional de Raportare Integrată, IIRC (raportare integrată) 

 Consiliul pentru Standardele de Contabilitate pentru Sustenabilitate, SASB 

 Raportul de Guvernare Corporatistă în conformitate cu Codul German de Guvernare 
Corporatistă (GCGC) și declarația de conformitate cu GCGC în sensul sect. 161 AktG (Legea 
Societăților Germane) 

  

Companiile pot face referire în declarația lor elaborată conform Codului la sursele de informații 
respective, furnizând link-uri funcționale specifice și citări de pagini din alte rapoarte 
publicate. Există documente disponibile pe platforma web a Codului care oferă detalii despre 
asemănările și diferențele dintre Codul Sustenabilității și COP al Pactului Global al ONU și, de 
asemenea, dintre Cod și EMAS. 

Cu toate acestea, pentru a crește facilitatea parcurgerii declarațiilor, precum și 
comparabilitatea acestora, se recomandă să se furnizeze cel puțin o scurtă prezentare generală 
a punctelor cheie din baza de date a Codului. Accentul pe elementele esențiale și transparența 
declarației elaborate pe baza Codului ar trebui păstrate. Companiile care au obligația de 
raportare trebuie să raporteze toate informațiile solicitate în conformitate cu Directiva CSR-
RUG în declarația lor nefinanciară (consolidată) sau în raportul lor nefinanciar (consolidat). Prin 
urmare, în cazul în care companiile folosesc declarația elaborată conform Codului pentru a se 
conforma cerințelor legale de raportare nefinanciară, referirile la alte rapoarte nu sunt 
permise. În cazul în care toate informațiile cerute de CSR-RUG sunt incluse în declarația 



 
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
 www.poca.ro 14 

 
 

elaborată conform Codului, acestea pot fi utilizate ca declarație nefinanciară (consolidată) sau 
raport nefinanciar (consolidat). 

 

3.4 Cerințe cu privire la companiile care sunt supuse obligațiilor de 
raportare conform CSR-RUG german 

În decembrie 2014, Comisia Europeană a adoptat o directivă care a extins cerințele de raportare 
pentru a include aspecte nefinanciare și aspecte legate de diversitate (Directiva 2014/95/UE). 
În martie 2017, Directiva a fost transpusă în legislația germană prin Legea de Implementare a 
Directivei CSR (CSR-RUG). După ratificarea acesteia, anumitor companii și corporații li se aplică 
o obligație de raportare pentru toți anii de raportare care încep după 31 decembrie 2016. 
Companiile care fac obiectul obligației de raportare sunt acum obligate să publice pentru 
fiecare exercițiu financiar în contextul raportării de către conducere o declarație nefinanciară 
(consolidată) sau un raport nefinanciar (consolidat) în care sunt furnizate informații despre 
preocupări nefinanciare semnificative. Codul Sustenabilității poate fi utilizat pentru întocmirea 
declarației nefinanciare (consolidate) sau a raportului nefinanciar (consolidat) în conformitate 
cu CSR-RUG. Cu toate acestea, la întocmirea unei declarații sau a unui raport, trebuie avută în 
vedere îndeplinirea tuturor cerințelor legale. 

Independent de aceasta, conform CSR-RUG, un grup de destinatari cel puțin divergent trebuie 
să suplimenteze declarația privind guvernanța corporatistă cu informații mai precise privind 
conceptele de diversitate pentru organele de guvernanță ale societății (Sect. 289f HGB). 

Destinatari 

Conform CSR-RUG, societățile pe acțiuni (Sect. 289b alin. 1 HGB), parteneriatele înregistrate 
cu răspundere limitată și cooperativele de natură comparabilă sunt obligate să publice o 
declarație nefinanciară sau un raport nefinanciar în măsura în care acestea  

(1) sunt definite ca mari conform Sect. 267 alin. 3 Teza 1 HGB (și anume cu venituri de 
peste 40 de milioane EUR sau cu un bilanț total de peste 20 de milioane EURO) și 

(2) sunt orientate spre piața de capital conform art. 264d HGB și 

(3) angajează o medie anuală de peste 500 de angajați. 

Același lucru se aplică și instituțiilor de credit (Sect. 340a HGB) și asigurătorilor (Sect. 341a 
HGB) care îndeplinesc criteriile 1 și 3. 
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O obligație corespunzătoare de a publica o situație nefinanciară consolidată sau un raport 
nefinanciar consolidat se aplică și societăților-mamă cu forma juridică de societate pe acțiuni 
(Sect. 325b HGB), parteneriat înregistrat cu răspundere limitată sau cooperativă de natură 
comparabilă, în măsura în care acestea: 

(1) sunt orientate spre piața de capital conform art. 264d HGB și 

(2) companiile care urmează să fie incluse în grupul consolidat nu îndeplinesc cerințele 
pentru o scutire legată de mărime conform Sect. 293 alin. 1 Teza 1 nr 1 sau nr 2 HGB 
și  

(3) companiile care urmează să fie incluse în grupul consolidat angajează o medie 
anuală de peste 500 de angajați.  

Aceeași obligație se aplică societăților-mamă care sunt instituții de credit (Sect. 340i alin. 5 
HGB) sau asigurători (Sect. 341 alin. 5 HGB) și care îndeplinesc criteriile 2 și 3. În cazul situației 
consolidate sau a raportului consolidat, conform sect. 315b HGB, filialele incluse în consolidare 
sunt scutite de obligația de raportare. 

 

Conținutul declarației nefinanciare 

CSR-RUG impune raportarea de informații cu privire la aspecte nefinanciare, cel puțin cu privire 
la mediu, angajați și aspecte sociale, respectarea drepturilor omului, precum și anticorupție și 
anti-mită (Sect. 289c HGB). În ceea ce privește aspectele nefinanciare individuale, trebuie 
făcute acele raportările necesare pentru înțelegerea modului de dezvoltare a societății, 
performanței, poziției și impactului activității sale asupra aspectelor nefinanciare (a se vedea, 
de asemenea, informații furnizate cu privire la materialitate în Glosar). Conform sect. 289c 
alin. 3 Nos. 1 până la 6 HGB, raportările de informații materiale privind aspectele nefinanciare 
individuale trebuie să includă următoarele: 

 O descriere a politicilor respective, inclusiv procesele de verificare prealabilă („due 
diligence”) implementate, precum și rezultatele acelor politici (a se vedea și termenul 
„politici” din Glosar) 

 O prezentare a principalelor riscuri legate de acele aspecte legate de operațiunile de 
afaceri care sunt foarte probabil să provoace un impact negativ semnificativ asupra acestor 
aspecte și modul în care compania gestionează aceste riscuri (a se vedea, de asemenea, 
Glosarul „riscuri” și Secțiunea 3.5 pentru diferențele dintre CSR- RUG și Directiva UE) 

 O prezentare a principalelor riscuri legate de relațiile comerciale, produse sau servicii care 
sunt foarte susceptibile să provoace efecte negative asupra aspectelor menționate mai sus 
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– acolo unde este relevant și proporțional – și modul în care compania gestionează aceste 
riscuri 

 O prezentare a indicatorilor cheie de performanță nefinanciari relevanți pentru afacerea 
respectivă 

 Dacă este cazul, trebuie incluse referințe și explicații suplimentare cu privire la sumele 
raportate în situațiile financiare anuale. 

 

Pe lângă informațiile din cadrul raportările nefinanciare, pentru companiile sau corporațiile 
supuse obligației de raportare, trebuie descris și modelul de afaceri. 

În cazul în care compania care face obiectul obligației de raportare nu urmărește politici în 
legătură cu una sau mai multe dintre aspectele enumerate mai sus, declarația nefinanciară 
trebuie să ofere o explicație clară și motivată de ce nu face acest lucru („respectați sau 
explicați” conform Sect. 289c alin.4 HGB). În plus, compania poate omite informații a căror 
raportare le consideră în detrimentul său, cu condiția ca cerințele sect. 289e HGB să fie 
îndeplinite. 

 

Întocmirea și revizuirea declarațiilor/ rapoartelor nefinanciare 

În conformitate cu responsabilitatea pentru raportarea financiară care îi revine, consiliul de 
administrație este responsabil pentru întocmirea situației sau raportului nefinanciar, pe care 
trebuie să îl prezinte consiliului de supraveghere conform sect. 170 alin. 1 Teza 2 AktG. 

În conformitate cu Sect. 171 AktG, o verificare la nivel de conținut a declarației nefinanciare 
sau a raportului nefinanciar este în sarcina consiliului de supraveghere. Consiliul de 
supraveghere trebuie să prezinte în scris rezultatele acestei analize adunării generale a 
acționarilor (art. 171 alin. 2 AktG). Conform sect. 111 alin. 2 Teza 4 AktG, consiliul de 
supraveghere poate comanda și un audit extern al conținutului declarației. În conformitate cu 
Sect. 317 alin. 2 Teza 4 HGB, auditorul examinează în general doar dacă a fost prezentată 
declarația nefinanciară (consolidată) sau raportul separat nefinanciar (consolidat). 

În acest context, este important de remarcat că verificarea declarației elaborate conform 
Codului de către Biroul Codului Sustenabilității are în vedere exclusiv cerințele formale de 
transparență ale Codului și servește în primul rând la a oferi utilizatorului care raportează 
suportul procedural necesar. Nu conține o analiză a îndeplinirii cerințelor statutare pentru 
situațiile nefinanciare (consolidate) sau rapoartele nefinanciare (consolidate). Biroul Codului 
va continua să ofere această verificare oficială pentru conformitatea cu Codul Sustenabilității. 
Cu toate acestea, Biroul nu își asumă nicio răspundere pentru calitatea, exhaustivitatea, 
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actualitatea sau corectitudinea informațiilor conținute în declarațiile conform Codului sau 
pentru îndeplinirea cerințelor legale ale unei obligații de raportare conform CSR-RUG. 
Responsabilitatea pentru corectitudinea și calitatea situațiilor și rapoartelor nefinanciare, 
precum și pentru îndeplinirea cerințelor legale conform CSR-RUG, revine exclusiv companiei 
raportoare. 

Publicarea 

Pentru fiecare exercițiu financiar trebuie publicată o declarație nefinanciară (consolidată) sau 
un raport nefinanciar (consolidat). Companiile și instituțiile de credit cu obligație de raportare 
pot alege dintre trei forme posibile de publicare descrise în sect. 289b HGB pentru raportările 
lor nefinanciare: 

 Compania cu obligația de raportare poate include declarația nefinanciară (consolidată) ca 
parte a raportului său de gestiune. 

 Compania cu obligație de raportare poate întocmi un raport separat nefinanciar 
(consolidat), cu condiția ca raportul separat să fie publicat împreună cu raportul de gestiune 
(consolidat) în Monitorul Federal în conformitate cu Sect. 325 HGB. 

 Compania cu obligație de raportare poate întocmi un raport nefinanciar (consolidat) separat 
și îl poate publica pe site-ul său web, cu condiția să se facă referire la raport în raportul 
(consolidat) de gestiune. În acest caz, compania trebuie să respecte un termen de publicare 
de patru luni de la data bilanțului și să păstreze raportul publicat pe site timp de cel puțin 
zece ani. 

 

3.5 Obligația de raportare în contextul european 

Codul Sustenabilității este, în general, potrivit pentru raportare în conformitate cu cerințele 
Directivei UE, care extinde cerințele de raportare pentru a include aspecte nefinanciare și 
aspecte legate de diversitate (2014/95/UE). Deoarece Directiva a fost transpusă în legislația 
națională de către statele membre UE, companiile cu obligația de raportare în mai multe țări 
trebuie să se asigure că îndeplinesc toate cerințele, deoarece acestea pot varia ușor de la o 
țară la alta. Reglementările naționale pot avea, de asemenea, prevederi divergente cu privire 
la companiile care fac obiectul unei obligații de raportare. 

Unul dintre obiectivele Directivei UE este acela de a oferi societăților un grad ridicat de 
flexibilitate odată cu un nivel suficient de comparabilitate a rapoartelor. Cadre precum Codul 
Sustenabilității pot fi de ajutor în acest scop. Ceea ce diferențiază Codul Sustenabilității este 
faptul că necesită raportarea tuturor criteriilor în conformitate cu principiul „conformare sau 
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explicație” și că are o funcție de comparare integrată în baza de date a Codului, făcând posibile 
realizarea de analize comparative direcționate și rapide. Contribuția remarcabilă a Codului la 
transparență în domeniul sustenabilității corporative și în special la îmbunătățirea 
comparabilității și calității raportării a fost recunoscută de Conferința Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) în cadrul ISAR Honors 2019. 

 

Caracteristici specifice ale obligației de raportare în Germania în comparație cu Directiva 
2014/95/UE 

Ca parte a raportării nefinanciare, informațiile referitoare la riscuri trebuie de asemenea 
raportate în măsura în care aceste sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței 
și poziției companiei. Întrucât Directiva UE specifică faptul că raportarea este necesară pentru 
principalele riscuri care ar putea avea un impact negativ în acele domenii (aspecte de mediu, 
sociale și de personal, respectarea drepturilor omului și aspecte legate de anticorupție și anti-
mită), CSR-RUG solicită doar raportarea riscurilor care sunt foarte probabil să aibă un impact 
negativ semnificativ asupra acestor aspecte. 

De asemenea, consiliul de administrație trebuie să prezinte declarația nefinanciară consiliului 
de supraveghere, iar consiliul de supraveghere este obligat să o verifice, acesta fiind un alt 
aspect specific CSR-RUG. În schimb, membrii organelor administrative, de conducere și de 
supraveghere ale unei societăți nu au nicio obligație în acest sens, în conformitate cu Directiva 
UE. 

În conformitate cu CSR-RUG, companiile care nu utilizează un cadru trebuie să dea o explicație 
de ce nu fac acest lucru; în conformitate cu Directiva UE, o astfel de explicație nu este 
necesară. 

În plus, CSR-RUG prevede că termenul limită pentru publicarea unui raport nefinanciar separat 
este de patru luni de la data bilanțului, față de șase luni conform Directivei. 

  

3.6 Raportarea cu privire la obligațiile de verificare prealabilă (due 
diligence) în domeniul drepturilor omului 

Organizația Națiunilor Unite a dezvoltat Principiile Directoare privind Afacerile și Drepturile 
Omului pe baza obligațiilor existente privind drepturile omului, cum ar fi Declarația Universală 
a Drepturilor Omului și standardele de bază ale OIM, și le-a publicat în 2011. Aceste principii 
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directoare servesc drept bază pentru Planul Național de Acțiune pentru Afaceri și Drepturile 
Omului (PNA), care a fost adoptat de guvernul federal german în 2016. Aceasta prevede că este 
responsabilitatea tuturor societăților să respecte drepturile omului, indiferent de dimensiunea 
lor, sectorul și locul în care își desfășoară activitate, forma de proprietate sau structura lor. 
Este de la sine înțeles, însă, că pașii făcuți pentru a-și îndeplini această responsabilitate variază 
în funcție de dimensiunea unei societăți, sectorul în care își desfășoară activitatea etc. 

Guvernul federal german se așteaptă ca cel puțin 50% din toate societățile cu peste 500 de 
angajați să aibă în procesele lor obligații de verificare prealabilă integrate în domeniul 
drepturilor omului și să raporteze acest lucru până în 2020. Scopul este acela de a îmbunătăți 
situația drepturilor omului de-a lungul lanțurilor de aprovizionare și valorice din jurul lumii. 

Întreprinderile pot folosi Declarația elaborată conform Codului pentru a-și raporta procesele 
relevante pentru angajamentul față de protecția drepturilor omului în sensul PNA. În cadrul 
criteriului 17 din Codul Sustenabilității, în special, companiile își raportează activitățile care 
privesc obligațiile de verificare prealabilă (due diligence) în domeniul drepturilor omului. 
Există, de asemenea, opțiunea unei raportări mai aprofundate, în conformitate cu PNA.  

Dacă acest element de navigare (element de meniu) este selectat în baza de date, apar 
aspectele care trebuie raportate suplimentar în conformitate cu abordarea „conformitate sau 
explicație” conform PNA. Această listă se bazează îndeaproape pe PNA, ceea ce înseamnă că 
întreprinderile sunt asistate să încorporeze și să construiască treptat procesele adecvate în 
practicile lor de afaceri. 

La prima vedere, aspectele abordate de criteriul 17 din Codul Sustenabilității și, pentru 
societățile comerciale cu obligație de raportare, suplimentar de CSR-RUG, diferă foarte mult 
de aspectele referitoare la care raportarea este necesară conform opțiunii suplimentare PNA. 
Acest lucru se datorează perspectivelor ușor diferite: 

 Principiile directoare ale ONU și PNA pun un accent deosebit pe o bază (normativă) creată 
în cadrul unei societăți prin stabilirea de principii explicite pentru protecția drepturilor 
omului (în conformitate cu principiile directoare 15 și 16 pentru obligațiile de due diligence 
privind drepturile omului). Aceste principii urmează să fie apoi încorporate în procesele 
zilnice, iar implementarea lor urmează să fie revizuită în mod regulat. Caracterul continuu 
al acestei implementări este evidențiat (Principiul Orientativ 17). 

 CSR-RUG și Codul Sustenabilității se concentrează pe planificarea și implementarea 
măsurilor. Criteriul Codului și întrebările suplimentare CSR-RUG abordează, prin urmare, 
țintele, data planificată a atingerii țintei și domeniul de aplicare a țintei până în prezent, 
precum și strategiile și măsurile. 
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Cele două perspective privind implementarea obligațiilor de due diligence în domeniul 
drepturilor omului se completează reciproc. Suprapunerile sunt marcate clar în lista de 
verificare a Codului pentru a menține procesul de raportare cât mai simplu posibil, în special 
pentru companiile care raportează atât în conformitate cu CSR-RUG, cât și cu PNA. 

  

3.7 Informații de bază privind aspectele esențiale ale sustenabilității 
în contextul politic 

Codul Sustenabilității este poziționat în contextul acordurilor cadru și acordurilor cheie 
internaționale și naționale: 

Cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, 
statele membre ale Organizației Națiunilor Unite au convenit pentru prima dată asupra 
obiectivelor globale privind sustenabilitatea precum și asupra principiilor stabilite în Agendă. 
Cele 17 ODD și cele 169 de ținte corespunzătoare acestora se aplică în mod egal țărilor în curs 
de dezvoltare, emergente și industrializate. Prin urmare, acestea sunt, în general, potrivite și 
ca un cadru de orientare pentru companii pentru a-și alinia operațiunile de afaceri atât în 
Germania, Europa, cât și în străinătate. Implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă are 
loc în primul rând la nivel național. În Germania, Strategia Germană de Dezvoltare Durabilă 
servește acestui scop. Strategia prezintă sub formă concretă semnificația crucială a celor 17 
Obiective de Dezvoltare Durabilă pentru Germania și specifică măsurile pe care guvernul 
federal le va folosi pentru a le implementa în Germania, prin intermediul politicii externe și de 
dezvoltare a Germaniei, precum și prin intermediul soluțiilor inovatoare fabricate în Germania. 
Guvernul federal subliniază măsurile pe care intenționează să le implementeze în diferite 
domenii de elaborare a politicilor până în 2030 în ceea ce privește obiectivele naționale 
specifice de dezvoltare durabilă. De un interes deosebit pentru societățile comerciale sunt 
obiectivele și indicatorii de dezvoltare durabilă relevanți pentru domeniile și sectorul lor de 
activitate, precum și măsurile pentru atingerea acestor obiective. Doar câteva obiective și 
indicatori au relevanță specifică pentru sectorul privat. Raportarea pe subiectele 
corespunzătoare se realizează și printr-o declarație elaborată conform codului (în special prin 
criteriile codului 4, 10, 11–13, 14–17 și indicatori suplimentari). În cazuri individuale, în funcție 
de sectorul în cauză și de perspectivele acestuia pentru viitor, obiectivele suplimentare de 
dezvoltare durabilă din Strategia Germană de Dezvoltare Durabilă pot fi relevante pentru 
societățile comerciale. 

În aprilie 2016, 175 de țări, inclusiv Statele Unite, toate statele membre ale UE, China și 47 de 
țări africane, au semnat Acordul de la Paris ca înlocuitor al Protocolului de la Kyoto. Acest 
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acord internațional obligatoriu între statele membre părți la Convenția-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC) are scopul de a limita încălzirea 
globală la mult mai puțin de 2°C – dacă este posibil la sub 1,5°C – peste nivelul de pre-
industrializare. Pentru a atinge acest obiectiv, conform Acordului de la Paris, va fi necesară 
reducerea emisiilor de CO2 cu 80–95%. Companiile pot folosi criteriile 11–13 ale Codului pentru 
a raporta modul în care răspund cu privire la responsabilitatea lor în ceea ce privește protecția 
climei, descriind acolo, de exemplu, obiectivele pe care le-au stabilit și măsurile pe care le-au 
luat pentru a-și reduce emisiile de gaze cu efect de seră, precum și raportarea scenariului 
climatic pe care se bazează modelul lor de afaceri. 

  

4 Sprijin practic pentru pregătirea unei declarații conform Codului 
Sustenabilității 

4.1 Lista de verificare a Codului Sustenabilității 

Lista de verificare pentru evaluarea unei declarații elaborate conform Codului Sustenabilității  

Lista de verificare de mai jos oferă îndrumare în pregătirea unei declarații elaborate în baza 
Codului Sustenabilității. Biroul Codului Sustenabilității folosește această listă ca bază pentru 
evaluarea caracterului complet al declarațiilor cu privire la cerințele Codului. Elementele de 
raportare necesare sunt raportarea în baza a celor 20 de criterii ale Codului și a indicatorilor 
de performanță din setul ales de dumneavoastră (GRI sau EFFAS). Codul permite, de asemenea, 
încorporarea și a altui conținut de raportare. Acest conținut este opțional în cadrul Codului și 
poate fi selectat independent unul de celălalt: 

1. Raportarea conform Actului de Implementare a Directivei CSR (CSR-RUG) 

2. Raportarea conform Planului Național de Acțiune pentru Afaceri și Drepturile Omului 
(PNA) 
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Prezentarea generală a opțiunilor de raportare conform Codului 

 

 

DECLARAȚIA ELABORATĂ CONFORM CODULUI PE 20 DE CRITERII 

Raportarea în conformitate cu PNA  

CONȚINUT OPȚIONAL 

Raportarea în conformitate cu CSR-RUG 

 Indicatori performanță: EFFAS 

SAU 

Indicatori performanță: GRI 

 

     
Aspectele Codului GRI SRS EFFAS CSR-RUG PNA 

 

Setul complet de cerințe pentru indicatorii GRI SRS poate fi găsit online în baza de date a 
Codului, sub profilul companiei dumneavoastră („Descărcare”: șablon). Din motive de claritate, 
aici sunt enumerate doar titlurile acestora. 
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Aspecte Generale 

Denumirea și sigla companiei, pagina web, numărul de angajați, anul de raportare, set de 
indicatori de performanță utilizați, audit terță parte, obligația de raportare da/nu, Planul 
național de acțiune pentru afaceri și drepturile omului da/nu, contact 

Descrieți modelul dvs. de afaceri (inclusiv scopul afacerii, produse/servicii) 

 

 

CRITERIILE 01-10: POLITICA DE SUSTENABILITATE 

Criteriul 01 STRATEGIA 

Compania declară dacă urmează sau nu o strategie de sustenabilitate. Aceasta explică măsurile 
concrete pe care le întreprinde pentru a opera în conformitate cu standardele-cheie 
recunoscute național și internațional, specifice sectorului. 

Lista de verificare 

 Aspectul 1: 
Spuneți dacă organizația sau compania dumneavoastră urmărește o strategie separată 
de sustenabilitate sau dacă aceasta este încorporată în strategia corporativă globală. 
Dacă nu este cazul, precizați când intenționați să dezvoltați o strategie de 
sustenabilitate. 

 

 Aspectul 2: 
Indicați domeniile cheie de acțiune pe care le definește strategia de sustenabilitate 
sau, dacă nu există o strategie de sustenabilitate, domeniile în care compania 
dumneavoastră a implementat deja măsuri de sustenabilitate. 

 

 Aspectul 3: 
Indicați pe ce standarde materiale și obiective relevante pentru sustenabilitate se 
bazează strategia de sustenabilitate a companiei. 

 

 

Criteriul 02 MATERIALITATEA 

Compania raportează aspectele operațiunilor sale de afaceri care au un impact semnificativ 
asupra problemelor de sustenabilitate și ce impact material au problemele de sustenabilitate 
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asupra operațiunilor sale. Aceasta analizează efectele pozitive și negative și oferă informații 
despre modul în care aceste perspective sunt integrate în procesele societății. 

Lista de verificare 

 Aspectul 1:  
Descrieți specificul de mediu, socio-economic și politic al mediului în care își 
desfășoară activitatea compania. 

 

 Aspectul 2: 
Explicați ce subiecte materiale de sustenabilitate sunt afectate de operațiunile 
dumneavoastră de afaceri. Precizați atât impactul pozitiv, cât și cel negativ 
(perspectivă din interior spre exterior). 

 

 Aspectul 3: 
Descrieți problemele cheie de sustenabilitate care afectează activitățile 
dumneavoastră de afaceri. Arătați atât efectele pozitive, cât și cele negative 
(perspectivă din exterior). 

 

 Aspectul 4: 
Subliniați oportunitățile și riscurile pe care le prezintă compania dumneavoastră ca 
urmare a abordării subiectelor de sustenabilitate de mai sus. Prezentați concluziile pe 
care le deduceți din aceste riscuri și oportunități, utile pentru managementul 
sustenabilității. 

 

 

Criteriul 03 OBIECTIVELE 

Compania raportează ce obiective de sustenabilitate calitative și/sau cantitative, definite 
temporal, au fost stabilite și operaționalizate, dar și cum este monitorizat nivelul lor de 
realizare. 

Lista de verificare 

 Aspectul 1: 
Indicați ce obiective pe termen mediu și lung și-a stabilit compania dumneavoastră ca 
parte a strategiei sale de sustenabilitate. 

 

 Aspectul 2: 
Explicați ce obiective sunt prioritare și, de asemenea, cum și de ce sunt prioritare. 

 

 Aspectul 3: 
Explicați cum este monitorizată atingerea obiectivelor strategice de sustenabilitate și 
cine este responsabil cu această monitorizare în cadrul companiei. 

 

 Aspectul 4: 
Indicați dacă și cum obiectivele dumneavoastră de sustenabilitate se bazează pe 
Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite. 
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Criteriul 04 ADÂNCIMEA LANȚULUI VALORIC 

Compania raportează ce importanță au aspectele sustenabilității pentru valoarea adăugată și 
cât de adânc în lanțul valoric sunt verificate criteriile de sustenabilitate. 

Lista de verificare 

 Aspectul 1: 
Descrieți pașii prin care trec produsele/serviciile dumneavoastră în lanțul valoric (de 
exemplu, de la achiziționarea de materii prime până la prestarea serviciilor sau 
activitatea de reciclare). 

 

 Aspectul 2:  
Indicați ce aspecte de sustenabilitate sunt relevante pentru etapele lanțului valoric 
prezentate. Explicați, de asemenea, cât de adânc în lanțul valoric sunt verificate 
criteriile de sustenabilitate. 

 

 Aspectul 3: 
Precizați dacă problemele sociale și ecologice care apar la etapele individuale sunt 
cunoscute și cum sunt abordate aceste probleme. 

 

 Aspectul 4: 
Indicați dacă și în ce mod compania dumneavoastră comunică cu furnizorii și alți 
parteneri de afaceri cu privire la problemele menționate și cum lucrează la 
soluționarea acestor probleme împreună cu aceștia. 

 

 

Criteriul 05 RESPONSABILITATEA 

Compania raportează dacă este prezentă responsabilitatea în cadrul conducerii companiei în 
ceea ce privește sustenabilitatea. 

Lista de verificare 

 Aspectul 1: 
Indicați modul în care responsabilitatea centralizată pentru problemele 
sustenabilității (strategie, monitorizare, analiză) este atribuită la nivel operațional și 
managerial. 

 

 

Criteriul 06 REGULI ȘI PROCESE 

Compania raportează modul în care strategia de sustenabilitate este implementată în afacerea 
operațională prin intermediul regulilor și proceselor. 
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Lista de verificare 

 Aspectul 1: 
Precizați modul în care strategia de sustenabilitate este reflectată în activitățile 
zilnice de afaceri (reguli interne, procese și standarde). 

 

 

Criteriul 07 CONTROLUL 

Compania raportează cum și ce indicatori de performanță legați de sustenabilitate sunt 
integrați în procesele sale periodice de planificare și control intern. Astfel, prezintă modul în 
care procesele adecvate asigură fiabilitatea, comparabilitatea și coerența datelor utilizate 
pentru managementul intern și comunicarea externă. 

Lista de verificare 

 Aspectul 1: 
Enunțați indicatorii de performanță măsurați prin care vă gestionați și monitorizați 
obiectivele de sustenabilitate. 

 

 Aspectul 2: 
Indicați cum asigurați fiabilitatea, comparabilitatea și coerența datelor. 

 

 

Indicatori de performanță aferenți criteriilor de la 5 până la 7 

 GRI SRS 102-16: Valorile, principiile, standardele și normele de comportament  

 EFFAS S06-01: Procentul total de furnizori și parteneri din lanțul de aprovizionare 
verificați pentru conformitate în concordanță cu criteriile ESG 

 

 EFFAS S06-02: Procentul de furnizori și parteneri din lanțul de aprovizionare auditați 
pentru conformitate 

 

 

Criteriul 08 SISTEMUL DE STIMULARE 

Compania raportează modul în care acordurile-țintă și schemele de remunerare pentru directori 
și angajați sunt orientate către atingerea obiectivelor de sustenabilitate, dar și modul în care 
acestea sunt aliniate cu scopul de a crea valoare pe termen lung. Se dezvăluie astfel măsura în 
care atingerea acestor obiective face parte din evaluarea nivelului managerial de vârf 
(consiliu/directori) efectuată de organismul de monitorizare (consiliu de supraveghere/consiliu 
consultativ). 
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Lista de verificare 

 Aspectul 1: 
Indicați dacă există un sistem de remunerare sau o altă schemă de stimulente 
nemonetare pentru angajați și directori, în care au fost încorporate obiectivele de 
sustenabilitate și, dacă nu, dacă este planificată o astfel de măsură. 

 

 Aspectul 2: 
Explicați cum este monitorizată atingerea obiectivelor convenite cu angajații și 
directorii și de către ce organisme. 

 

 Aspectul 3: 
Indicați dacă obiectivele de sustenabilitate fac deja parte din evaluarea nivelului 
managerial de vârf (consiliu/directori) efectuată de organismul de monitorizare 
(consiliu de supraveghere/consiliu consultativ) și, dacă da, care sunt. 

 

 

Indicatori de performanță aferenți criteriului 8 

 GRI SRS 102-35: Politici de remunerare  

 GRI SRS 102-38: Raportul anual de compensare totală  

 

Criteriul 09 IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE 

Compania raportează modul în care părțile interesate relevante din punct de vedere social și 
economic sunt identificate și integrate în procesul de sustenabilitate. Criteriul 9 precizează 
dacă și cum are loc un dialog continuu cu acestea și cum rezultatele sunt integrate în procesul 
de sustenabilitate. 

Lista de verificare 

 Aspectul 1: 
Indicați dacă au fost identificați cei mai importanți factori interesați ai companiei și, 
dacă da, prin ce metodă. 

 

 Aspectul 2: 
Descrieți cine sunt acești factori interesați.  

 

 Aspectul 3: 
Descrieți ce formă oferiți dialogului cu părțile interesate și cum sunt utilizate 
rezultatele acestui dialog pentru a dezvolta în continuare managementul 
sustenabilității companiei dumneavoastră. 
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Indicator de performanță aferent criteriului 9 

 GRI SRS 102-44: Subiecte cheie și preocupările ridicate  

Criteriul 10 INOVAȚIA ȘI MANAGEMENTUL PRODUSELOR 

Compania raportează modul în care inovațiile în produse și servicii sunt îmbunătățite prin 
procese adecvate, care facilitează sustenabilitatea în ceea ce privește utilizarea resurselor 
de către companie și în ceea ce privește utilizatorii. De asemenea, se face o declarație 
suplimentară cu privire la dacă și cum este evaluat impactul actual și viitor al produselor 
și serviciilor cheie în lanțul valoric și în ciclul de viață al produsului. 

Lista de verificare 

 Aspectul 1: 
Indicați impactul pe care produsele și serviciile cheie le au asupra aspectelor sociale 
și de mediu ale sustenabilității, atât în timpul creării lor, cât și atunci când sunt 
utilizate și recuperate. Explicați, de asemenea, cum sunt constatate aceste efecte. 

 

 Aspectul 2: 
Descrieți modul în care performanța de sustenabilitate a societății dumneavoastră 
este promovată prin intermediul proceselor de inovare. 

 

 Aspectul 3: 
Descrieți efectul pe care procesele de inovare de-a lungul lanțului valoric și în cadrul 
ciclului de viață al produsului îl pot avea în interesul dezvoltării durabile și 
demonstrați cum implicați partenerii de afaceri și alte părți interesate de-a lungul 
lanțului valoric în procesele dumneavoastră de inovare.  

 

 

Indicatori de performanță aferenți criteriului 10 

 G4-FS11: Investiții financiare 
Procentul de active supuse unui screening de mediu sau social pozitiv și negativ 
(NB: Acest indicator trebuie inclus și în raportarea conform GRI SRS) 

 

 EFFAS E13-01: Rata de îmbunătățire a eficienței energetice a produsului față de 
anul precedent 

 

 EFFAS V04-12: Investiții totale în cercetarea aspectelor relevante pentru ESG ale 
afacerii, așa cum sunt definite de companie, cum ar fi designul ecologic, procesele 
de producție eco-eficiente, scăderea impactului asupra biodiversității, 
îmbunătățirea condițiilor de sănătate și siguranță ale angajaților sau ale 
partenerilor lanțului de aprovizionare, dezvoltarea de produse pentru exploatarea 
oportunităților ESG etc. în termeni monetari, ca procent din venituri 
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CRITERIILE 11-20: ASPECTELE SUSTENABILITĂȚII 

Criteriul 11 UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE 

Compania raportează măsura în care sunt utilizate resursele naturale pentru activitățile de 
afaceri ale societății. Opțiunile posibile aici sunt materialele, intrările și ieșirile de apă, sol, 
deșeuri, energie, pământ, biodiversitate, precum și emisiile pentru ciclurile de viață ale 
produselor și serviciilor. 

Lista de verificare 

 Aspectul 1: 
Oferiți o evidență calitativă a resurselor naturale pe care compania dumneavoastră le 
utilizează în principal în activitățile sale de afaceri sau sunt afectate de activitățile 
sale. 

 

 Aspectul 2: 
Folosind unitățile de măsură adecvate în fiecare caz, precizați cantitatea de resurse 
naturale care sunt importante pentru operațiunile dumneavoastră de afaceri pe care 
compania dumneavoastră le utilizează. Puteți clasifica cele mai importante resurse 
aici. 

 

 

Criteriul 12 MANAGEMENTUL RESURSELOR 

Compania raportează ce fel de obiective calitative și cantitative și-a stabilit în ceea ce privește 
eficiența resurselor, în special utilizarea surselor regenerabile, creșterea productivității 
materiilor prime și reducerea utilizării serviciilor ecosistemice, măsurile și strategiile pe care 
le urmărește în acest scop, modul în care acestea sunt sau vor fi realizate, dar și unde este 
identificată existența unor riscuri. 

Lista de verificare 

 Aspectul 1: 
Raportați cu privire la obiectivele dumneavoastră de eficiență a resurselor, despre 
intervalele de timp planificate pentru atingerea acestor obiective și despre aspectele 
de mediu ale activităților companiei dumneavoastră. 

 

 Aspectul 2: 
Raportați strategiile și măsurile concrete utilizate pentru atingerea acestor obiective. 

 

 Aspectul 3:  
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Indicați dacă obiectivele anterioare au fost atinse și, dacă da, în ce măsură; totodată 
dezvăluiți obiectivele care nu au fost atinse și de ce. 

 Aspectul 4: 
Raportați cu privire la riscurile materiale care decurg din activitățile dumneavoastră 
de afaceri, relațiile dumneavoastră de afaceri, produsele și/sau serviciile 
dumneavoastră care ar putea avea un impact negativ asupra resurselor și 
ecosistemelor. 

 

 

Indicatori de performanță aferenți criteriilor 11 și 12 

 GRI SRS 301-1: Materiale utilizate după greutate sau volum  

 GRI SRS 302-1: Consumul de energie în cadrul organizației  

 GRI SRS 302-4: Reducerea consumului de energie  

 GRI SRS 303-3: Retragerea apei  

 GRI SRS 306-2: Deșeuri după tip și metoda de eliminare  

 EFFAS E04-01: Deșeuri totale în tone  

 EFFAS E05-01: Procentul din totalul deșeurilor care sunt reciclate  

 EFFAS E01-01: Consum de energie, total  

 

Criteriul 13 EMISII RELEVANTE PENTRU CLIMĂ 

Compania raportează emisiile de gaze cu efect de seră (GES) în conformitate cu Protocolul 
privind GES sau standardele bazate pe acesta și precizează obiectivele pe care și le-a stabilit 
pentru a reduce emisiile.  

Lista de verificare 

 Aspectul 1: 
Identificați sursele cheie de emisii și subliniați cele mai mari provocări cu care se 
confruntă compania dumneavoastră în legătură cu emisiile relevante pentru climă. 

 

 Aspectul 2: 
Raportați obiectivele dumneavoastră de emisii relevante pentru climă și intervalele 
de timp planificate pentru atingerea acestor obiective; totodată raportați și despre 
utilizarea energiilor regenerabile. 

 

 Aspectul 3: 
Prezentați strategiile și măsurile dumneavoastră concrete pentru reducerea emisiilor 
relevante pentru climă și pentru utilizarea energiilor regenerabile. 

 

 Aspectul 4:  
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Indicați dacă obiectivele anterioare au fost atinse și, dacă da, în ce măsură. Prezentați 
și obiectivele care nu au fost atinse și de ce. 

 Aspectul 5: 
Indicați ce valori de referință utilizați pentru calculele dumneavoastră, în special anul 
de referință în cazul calculelor de reducere, părțile companiei cărora li se aplică 
calculele dumneavoastră, factorii de emisie și regimul utilizat (de exemplu Proiectul 
de divulgare a emisiilor de carbon, Protocolul GES, indicatorii de performanță de 
mediu ai VfU pentru instituțiile financiare etc.). 

 

 

Indicatori de performanță aferenți criteriilor 11 și 12 

 GRI SRS 305-1: Emisii directe (Domeniul de aplicare 1) GES  

 GRI SRS 305-2: Emisii indirecte de energie (Domeniul de aplicare 2) GES  

 GRI SRS 305-3: Alte emisii indirecte (Domeniul de aplicare 3) de GES  

 GRI SRS 305-5: Reducerea emisiilor GES  

 EFFAS E02-01: Emisii GES, total (Domeniile de aplicare 1, 2, 3)  

 

De asemenea, dacă doriți să utilizați declarația elaborată conform Codului pentru a respecta 
obligația de raportare în conformitate cu CSR-RUG, puteți utiliza lista de verificare de mai 
jos pentru a identifica aspectele utilizate de Biroul Codului și pentru a verifica caracterul 
de integralitate formală. Puteți furniza informații adecvate cu privire la aspectele legate 
de mediu în conformitate cu criteriile 11–13 din declarația dumneavoastră. Cerințele cu 
caractere italice sunt deja acoperite de aspectul corespondent al Codului. 
 

  1. Raport privind politica de management urmată 

a. Obiectivele și intervalele de timp planificate pentru atingerea obiectivelor 

(criteriul 12, aspectul 1; criteriul 13, aspectul 1) 

b. Cum este încorporată guvernanța corporativă în politica de management 

c. Strategii și măsuri concrete pentru atingerea scopurilor (criteriul 12, aspectul 

2; criteriul 13, aspectul 3) 

d. Procese interne de monitorizare a implementării măsurilor 

 

  2. Raportul asupra rezultatelor politicii 

a. Dacă și în ce măsură au fost atinse obiectivele anterioare (criteriul 12, 

aspectul 2; criteriul 13, aspectul 4) 

b. Dacă și cum se determină faptul că politica trebuie modificată și ce concluzii 

se trag ulterior 
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  3. Raportarea riscurilor 

a. Cum au fost identificate riscurile și cum au fost filtrate riscurile principale 

(procese de due diligence) 

b. Riscurile principale care decurg din activitățile dumneavoastră comerciale 

care au o probabilitate ridicată de a provoca un impact negativ asupra 

problemelor de mediu (criteriul 12, aspectul 4) 

c. Principalele riscuri care decurg din relațiile dumneavoastră comerciale care 

au o probabilitate ridicată de a provoca un impact negativ asupra problemelor 

de mediu (criteriul 12, aspectul 4) 

d. Riscurile principale care decurg din produsele și serviciile dumneavoastră, care 

au o probabilitate ridicată de a provoca un impact negativ asupra problemelor 

de mediu (criteriul 12, aspectul 4) 

 

 
 

Criteriul 14 DREPTURILE ANGAJAȚILOR 

Compania raportează modul în care respectă standardele recunoscute la nivel național și 
internațional privind drepturile angajaților, precum și despre modul în care încurajează 
implicarea personalului în companie și în managementul sustenabilității, ce obiective și-a 
propus în acest sens, ce rezultate a obținut până acum și unde identifică riscuri. 

Lista de verificare 

 Aspectul 1: 
Raportați obiectivele pentru respectarea drepturilor angajaților (standarde naționale 
și internaționale, condiții de muncă, drepturi sindicale, dreptul salariaților la 
informare, sănătatea și securitatea în muncă etc.) precum și termenele planificate 
pentru realizarea acestor obiective. 

 

 Aspectul 2: 
Raportați strategia și măsurile concrete de respectare a drepturilor angajaților și de 
implicare a acestora dincolo de cerințele legale. 

 

 Aspectul 3: 
Indicați modul în care este încurajată participarea personalului la managementul 
sustenabilității societății. 

 

 Aspectul 4: 
Indicați cazul în care compania este activă la nivel internațional. Dacă da: 

- Dacă și, dacă este cazul, cum sunt implementate standardele germane în 
străinătate. 
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- Ce reglementări internaționale sunt respectate. 
 Aspectul 5: 

Raportați cu privire la riscurile materiale care decurg din activitățile dumneavoastră 
de afaceri, relațiile dumneavoastră de afaceri și produsele și/sau serviciile 
dumneavoastră care ar putea avea un impact negativ asupra drepturilor angajaților. 

 

 

Criteriul 15 OPORTUNITĂȚI EGALE 

Compania raportează în ce mod a implementat procesele naționale și internaționale și ce 
obiective are pentru promovarea egalității de șanse și a diversității, sănătatea și securitatea în 
muncă, drepturile de participare, integrarea imigranților și a persoanelor cu dizabilități, 
salarizarea echitabilă precum și asigurarea pentru angajați a unui echilibru dintre viața 
profesională și viața privată, dar și cum va realiza toate acestea în viitor. 

Lista de verificare 

 Aspectul 1: 
Raportați cu privire la obiectivele și intervalele de timp planificate pentru atingerea 
obiectivelor pentru egalitate de șanse și diversitate în cadrul societății, salariu 
echitabil pentru toți, echilibru între viața profesională și viața privată și integrare. 

 

 Aspectul 2: 
Raportați cu privire la strategiile și măsurile concrete privind egalitatea de șanse și 
diversitate în cadrul societății, salariu echitabil pentru toți, echilibrul dintre viața 
profesională și viața privată și integrare. 

 

 Aspectul 3: 
Indicați dacă obiectivele anterioare au fost atinse și, dacă da, în ce măsură; totodată, 
precizați obiectivele care nu au fost atinse și de ce. 

 

 

Criteriul 16 CALIFICĂRILE 

Compania raportează ce obiective și-a stabilit și ce măsuri a luat pentru a promova capacitatea 
de angajare a tuturor angajaților, adică capacitatea tuturor angajaților de a participa în lumea 
productivă și profesională și în vederea adaptării la schimbările demografice și unde sunt 
anticipate riscuri. 
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Lista de verificare 

 Aspectul 1: 
Prezentați obiectivele pentru promovarea capacității de angajare a tuturor 
angajaților, în special în ceea ce privește formarea și dezvoltarea profesională, 
managementul sănătății, digitalizarea și abordarea provocărilor care privesc 
schimbările demografice. Totodată, raportați și intervalele de timp planificate pentru 
atingerea acestor obiective. 

 

 Aspectul 2: 
Prezentați strategiile și măsurile concrete de promovare a angajabilității tuturor 
angajaților, în special în ceea ce privește formarea și dezvoltarea profesională, 
managementul sănătății, digitalizarea și abordarea provocărilor care privesc 
schimbările demografice. 

 

 Aspectul 3: 
Indicați dacă obiectivele anterioare au fost atinse și, dacă da, în ce măsură și raportați 
orice obiective care nu au fost atinse și de ce. 

 

 Aspectul 4: 
Raportați riscurile materiale care decurg din activitățile dumneavoastră de afaceri, 
relațiile dumneavoastră de afaceri și produsele și/sau serviciile dumneavoastră care 
ar putea avea un impact negativ asupra calificărilor. 

 

 
Indicatori de performanță aferenți criteriilor 14-16 
 GRI SRS 403-4: Participarea lucrătorilor, consultarea și comunicarea privind sănătatea 

și securitatea în muncă 

 

 GRI SRS 403-9 (a + b): Accidente de muncă  

 GRI SRS 403-10 (a + b): Starea de sănătate legată de muncă  

 GRI SRS 404-1: Ore medii de formare pe an per angajat  

 GRI SRS 405-1: Diversitatea organelor de conducere și a angajaților  

 GRI SRS 406-1: Incidente de discriminare și măsuri corective întreprinse  

 EFFAS S03-01: Structura/distribuția pe vârstă (număr total pe grupă de vârstă)  

 EFFAS S10-01: Procentul de angajate de gen feminin în raport cu totalul angajaților  

 EFFAS S10-02: Procentul de femei în posturi superioare în raport cu totalul 
personalului din funcții superioare 

 

 EFFAS S02-02: Cheltuieli medii de formare per pe an  

 
De asemenea, dacă doriți să utilizați declarația dumneavoastră dată conform Codului pentru a 
respecta obligația de raportare în conformitate cu CSR-RUG, puteți utiliza lista de verificare de 
mai jos pentru a identifica aspectele folosite de Biroul Codului pentru a verifica caracterul 
complet formal. Puteți furniza informații adecvate cu privire la problemele angajaților în 
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conformitate cu criteriile 14-16 din declarația dumneavoastră. Cerințele cu caractere italice 
sunt deja acoperite de aspectul corespunzător al Codului. 

 
 

 1. Raport asupra politicii de management urmată 
a. Obiectivele și intervalele de timp planificate pentru atingerea obiectivelor 

(criteriul 14, aspectul 1; criteriul 15, aspectul 1; și criteriul 16, aspectul 1) 

b. Cum este încorporată guvernarea corporatistă în politică 
c. Strategii și măsuri concrete pentru atingerea scopurilor (criteriul 14, 

aspectul 2; criteriul 15, aspectul 2; și criteriul 16, aspectul 2) 
d. Procese interne de monitorizare a implementării măsurilor 

 

 
 2. Raportul asupra rezultatelor politicii 

a. Dacă și în ce măsură obiectivele anterioare au fost atinse (criteriul 15, 

aspectul 3; criteriul 16, aspectul 3) 

b. Dacă și cum se determină că politica trebuie modificată și ce concluzii se 
trag apoi 

 

 
 3. Raportarea riscurilor 

a. Cum au fost identificate riscurile și cum au fost filtrate riscurile principale 

(procese de due diligence) 

b. Riscuri principale care decurg din activitățile dumneavoastră de afaceri care 

sunt foarte probabil să provoace un impact negativ asupra chestiunilor 

legate de angajați (criteriul 14, aspectul 5; criteriul 16, aspectul 4) 

c. Principalele riscuri care decurg din relațiile dumneavoastră de afaceri care 

sunt foarte probabil să provoace un impact negativ asupra chestiunilor 

legate de angajați (criteriul 14, aspectul 5; criteriul 16, aspectul 4) 

d. Riscuri principale care decurg din produsele și serviciile dumneavoastră, 

care sunt foarte probabil să aibă un impact negativ asupra chestiunilor 

legate de angajați (criteriul 14, aspectul 5; criteriul 16, aspectul 4) 

 

 

Criteriul 17 DREPTURILE OMULUI 

Compania raportează măsurile pe care le implementează, strategiile pe care le urmărește și 
obiectivele pe care și le stabilește pentru sine și pentru lanțul de aprovizionare ca să se asigure 
că drepturile omului sunt respectate la nivel global, dar și că sunt prevenite munca forțată, 
exploatarea copiilor prin muncă, precum și toate celelalte forme de exploatare. De asemenea, 
trebuie furnizate informații cu privire la rezultatele măsurilor întreprinse, dar și la orice riscuri 
relevante identificate. 
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Lista de verificare 
 

 Aspectul 1: 
Raportați obiectivele și intervalele de timp planificate pentru atingerea obiectivelor 
pentru susținerea drepturilor omului de către compania dumneavoastră, orice filiale 
și furnizori sau furnizorii de servicii. 

 

 Aspectul 2: 
Raportați strategiile și măsurile concrete pentru susținerea drepturilor omului de 
către compania dumneavoastră, orice filiale și furnizori. 

 

 Aspectul 3: 
Indicați dacă obiectivele anterioare au fost atinse și, dacă da, în ce măsură; totodată 
dezvăluiți și obiectivele care nu au fost atinse și de ce. 

 

 Aspectul 4: 
Raportați riscurile materiale care decurg din activitățile dumneavoastră de afaceri, 
relațiile dumneavoastră de afaceri și produsele și/sau serviciile dumneavoastră care 
ar putea avea un impact negativ asupra drepturilor omului. 

 

 
Indicatori de performanță aferenți criteriului 17 
 GRI SRS 412-3: Acorduri și contracte de investiții semnificative care includ clauze 

privind drepturile omului sau care au fost supuse controlului privind drepturile omului 

 

 GRI SRS 412-1: Operațiuni care au făcut obiectul evaluărilor privind drepturile omului 
sau evaluărilor de impact 

 

 GRI SRS 414-1: Furnizori noi care au fost verificați folosind criterii sociale  

 GRI SRS 414-2: Impacturi sociale negative în lanțul de aprovizionare și acțiuni 
întreprinse 

 

 EFFAS S07-02 II: Procentul din totalul facilităților certificate conform standardului 
SA 8000 

 

 
Dacă doriți, de asemenea, să utilizați declarația dumneavoastră elaborată în baza Codului 
pentru a respecta obligația de raportare în conformitate cu CSR-RUG, puteți folosi lista de 
verificare de mai jos pentru a identifica aspectele utilizate de Biroul Codului pentru a verifica 
caracterul de integralitate din punct de vedere formal. Cerințele cu caractere italice sunt deja 
acoperite de aspectul corespondent din Cod. 

  1. Raport privind politica de management urmată 

a. Obiective și intervale de timp planificate pentru atingerea obiectivelor 

(criteriul 17, aspectul 1) 

b. Cum este încorporată guvernarea corporatistă în politică 

c. Strategii și măsuri concrete pentru atingerea scopurilor (criteriul 17, aspectul 
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2) 

d. Procese interne de monitorizare a implementării măsurilor 

  2. Raportul asupra rezultatelor politicii 

a. Dacă și în ce măsură au fost atinse obiectivele anterioare (criteriul 17, 

aspectul 3) 

b. Dacă și cum se determină că politica trebuie modificată și ce concluzii se trag 

apoi 

 

  3. Raportarea riscurilor 

a. Cum au fost identificate riscurile și cum au fost filtrate riscurile principale 

(procese de due diligence) 

b. Principalele riscuri care decurg din activitățile dumneavoastră de afaceri care 

sunt foarte probabil să aibă un impact negativ asupra drepturilor omului 

(criteriul 17, aspectul 4) 

c. Principalele riscuri care decurg din relațiile dvs. de afaceri care sunt foarte 

probabil să aibă un impact negativ asupra drepturilor omului (criteriul 17, 

aspectul 4) 

d. Riscuri principale care decurg din produsele și serviciile dvs., care sunt foarte 

probabil să aibă un impact negativ asupra drepturilor omului (criteriul 17, 

aspectul 4) 

 

  

Planul național de acțiune pentru afaceri și drepturile omului 

Dacă doriți să utilizați declarația dumneavoastră elaborată în baza Codului și pentru a raporta 
(elementul 4 al obligațiilor de due diligence) în conformitate cu Planul național de acțiune 
pentru afaceri și drepturile omului, vă rugăm să raportați suplimentar pe baza următoarei liste 
de verificare. Cerințele cu caractere italice sunt deja acoperite de aspectul corespondent din 
Cod. 

 
1. Declarație de politică a drepturilor omului 

- Indicați dacă societatea dumneavoastră are propriul ghid corporatist pentru 
susținerea drepturilor omului și dacă include, de asemenea, standardele de 
bază ale OIM. 

- Conducerea societății a aprobat declarația de politică? 
- Descrieți comunicarea internă și externă a companiei dumneavoastră pe tema 

declarației de politică. 
- La ce nivel este consacrată responsabilitatea pentru preocupările legate de 

drepturile omului? (lista de verificare CSR-RUG 1b) 
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- Care este domeniul de aplicare al ghidului? (ce locații, inclusiv filiale etc.) 
 

2. Proceduri pentru identificarea impactului negativ real sau potențial asupra 

drepturilor omului 

Indicați dacă și cum compania dumneavoastră analizează riscurile legate de 
drepturile omului (cauzate de activitățile dumneavoastră de afaceri, relațiile 
dumneavoastră de afaceri, produsele și serviciile dumneavoastră, pe locațiile sale, 
din cauza parametrilor politici). (criteriul 17, aspectul 4) 

- Sunt grupurile de persoane deosebit de vulnerabile incluse în evaluarea 
riscurilor? Care este evaluarea companiei dumneavoastră cu privire la riscurile 
legate de drepturile omului și capacitatea sa de a le contracara în sine? 

- Cum sunt încorporate riscurile legate de drepturile omului în gestionarea 
riscurilor companiei dumneavoastră? 

 

 
3. Măsuri de revizuire a eficacității / element: mecanism de reclamație 

- Există pregătire pentru angajați în domeniul drepturilor omului? 
- Indicați dacă și cum este verificată respectarea drepturilor omului. 
- Descrieți orice mecanism intern de reclamație și responsabilități clar atribuite 

în cadrul companiei sau explicați cum este asigurat accesul la mecanismele 
externe de reclamație. 

- Mecanismele de denunțare li se aplică și furnizorilor? 

 

 

Criteriul 18 CETĂȚENIE CORPORATIVĂ 

Compania raportează modul în care contribuie la cetățenia corporativă în regiunile în care își 
desfășoară activitățile de bază. 

Lista de verificare 
 Aspectul 1: 

Raportați strategiile și măsurile concrete cu care compania dumneavoastră contribuie 
la cetățenia corporativă, în special prin promovarea aspectelor sociale, de mediu, 
culturale și economice în cadrul municipalităților sau al regiunilor, dincolo de 
activitatea sa principală, dar și prin promovarea dialogului cu persoane, instituții și 
asociații la nivel municipal și regional. 

 

 
Indicator de performanță legat de criteriul 18 
 GRI SRS 201-1: Valoarea economică directă generată și distribuită  

 
De asemenea, dacă doriți să utilizați declarația elaborată conform Codului pentru a respecta 
obligația de raportare în conformitate cu CSR-RUG, puteți folosi lista de verificare de mai jos 
pentru a identifica aspectele utilizate de Biroul Codului pentru a verifica caracterul de 
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integralitate din punct de vedere formal. Cerințele cu caractere italice sunt deja acoperite de 
aspectul corespondent din Cod. 

  1. Raport asupra politicii de management urmate 
a. Obiectivele și intervalele de timp planificate pentru atingerea obiectivelor 
b. Cum este încorporată guvernarea corporatistă în politică 
c. Strategii și măsuri concrete pentru atingerea scopurilor (criteriul 18, aspectul 

1) 
d. Procese interne de monitorizare a implementării măsurilor 

 

  2. Raportul asupra rezultatelor politicii 
a. Dacă și în ce măsură obiectivele anterioare au fost atinse 
b. Dacă și cum se determină că politica trebuie modificată și ce concluzii se trag 

ulterior 

 

  3. Raportarea riscurilor 
a. Cum au fost identificate riscurile și cum au fost filtrate riscurile materiale 

(procese de due diligence) 
b. Riscuri materiale care decurg din activitățile dumneavoastră de afaceri care 

sunt foarte probabil să aibă un impact negativ asupra problemelor sociale 
c. Riscuri materiale care decurg din relațiile dumneavoastră de afaceri și care 

sunt foarte probabil să aibă un impact negativ asupra problemelor sociale 
d. Riscuri materiale care decurg din produsele și serviciile dumneavoastră care 

sunt foarte probabil să aibă un impact negativ asupra problemelor sociale 

 

 

Criteriul 19 INFLUENȚA POLITICĂ 

Toate contribuțiile semnificative legate de procedurile legislative, toate intrările în listele de 
lobby, toate plățile semnificative ale cotizațiilor de membru, toate contribuțiile către guverne, 
precum și toate donațiile către partidele politice și politicieni trebuie raportate pe țări, în mod 
diferențiat. 

Lista de verificare 

 Aspectul 1: 
Raportați ce proceduri legislative actuale sunt relevante pentru companie și sub ce 
formă ați avut observații la aceste proceduri. 

 

 Aspectul 2: 
Explicați dacă și, dacă da, cum exercită compania dumneavoastră sau asociația de 
ramură influența politică. În plus, pentru donațiile la partide: numele partidelor 
politice și, dacă este cazul, ce sumă ați donat în ultimul an. 

 

 Aspectul 3: 
Raportați criteriile utilizate pentru a decide ce activitate sau aspect sunt sprijinite 
de către compania dumneavoastră la nivel politic. 
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 Aspectul 4: 
Raportați în ce organizații active din punct de vedere politic este membră compania. 

 

 
Indicatori de performanță aferenți criteriului 19 
 GRI SRS 415-1: Contribuții politice  

 EFFAS G01-01: Contribuții către partidele politice ca procent din veniturile totale  

 

Criteriul 20 CONDUITA CONFORM LEGII ȘI A LINIILOR DIRECTOARE 

Compania raportează ce măsuri, standarde, sisteme și procese există pentru a evita 
comportamentul ilegal și, în special, corupția. Cum sunt verificate, ce rezultate au fost 
obținute până în prezent și riscurile identificate. Compania descrie modul în care corupția și 
alte încălcări ale legii sunt prevenite, descoperite și sancționate în companie. 

Lista de verificare 

 Aspectul 1: 
Raport asupra strategiilor, măsurilor concrete, standardelor, sistemelor și proceselor 
pentru evitarea comportamentului ilegal și, în special, a corupției. Dați detalii despre 
modul în care corupția și alte încălcări ale legii sunt prevenite, expuse și sancționate 
în companie. 

 

 Aspectul 2: 
Raportați modul în care este verificată implementarea strategiilor, măsurilor, 
standardelor, sistemelor și proceselor. 

 

 Aspectul 3: 
Raportați cine este responsabil pentru conformitate în compania dumneavoastră și 
cum este implicat managementul. 

 

 Aspectul 4: 
Raportați modul în care managerii și angajații sunt informați de această problemă. 

 

 Aspectul 5: 
Precizați dacă obiectivele anterioare au fost atinse, iar în caz afirmativ în ce măsură; 
totodată raportați și obiectivele care nu au fost atinse și de ce. 

 

 Aspectul 6: 
Raportați cu privire la riscurile materiale care decurg din activitățile dumneavoastră 
de afaceri, relațiile dumneavoastră de afaceri și produsele și/sau serviciile 
dumneavoastră care ar putea avea un impact negativ asupra unui comportament care 
respectă legea și liniile directoare. 
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Indicatori de performanță aferenți criteriului 20 
 GRI SRS 205-1: Operațiuni evaluate pentru riscuri legate de corupție  

 GRI SRS 205-3: Incidente confirmate de corupție și acțiuni întreprinse  

 GRI SRS 419-1: Nerespectarea legilor și reglementărilor din domeniul social și 
economic 

 

 EFFAS V01-01: Cheltuieli și amenzi pentru dosare, procese în justiție legate de 
comportament anticoncurențial, practici antitrust și de monopol 

 

 EFFAS V02-01: Procentul veniturilor în regiunile cu indicele de corupție al 
Transparency International sub 60 

 

 
De asemenea, dacă doriți să utilizați declarația dumneavoastră elaborată în baza Codului 
pentru a respecta obligația de raportare în conformitate cu CSR-RUG, puteți folosi lista de 
verificare de mai jos pentru a identifica aspectele utilizate de Biroul Codului pentru a verifica 
caracterul de integralitate din punct de vedere formal.  

Puteți furniza informații relevante cu privire la prevenirea corupției și a mitei în conformitate 
cu criteriile 19 și 20 din declarația dumneavoastră. Cerințele cu caractere italice sunt deja 
acoperite de aspectul corespondent din Cod. 

  1. Raport privind politica de management urmată 

a. Obiectivele și intervalele de timp planificate pentru atingerea obiectivelor 

b. Cum este încorporată guvernarea corporatistă în politică (criteriul 20, aspectul 

3) 

c. Strategii și măsuri concrete pentru atingerea scopurilor (criteriul 20, aspectul 1) 

d. Procese interne de monitorizare a implementării măsurilor (criteriul 20, 

aspectul 2) 

 

  2. Raportul asupra rezultatelor politicii 

a. Dacă și în ce măsură au fost atinse obiectivele anterioare (criteriul 20, aspectul 

4)) 

b. Dacă și cum se determină că politica trebuie modificată și ce concluzii se trag 

apoi. 

 

  3. Raportarea riscurilor 

a. Cum au fost identificate riscurile și cum au fost filtrate riscurile principale 

(procese de due diligence) 

b. Principalele riscuri care decurg din activitățile dumneavoastră de afaceri care 

sunt foarte susceptibile de a provoca efecte adverse asupra prevenirii corupției 

și a mitei (criteriul 20, aspectul 6) 
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4.2 Generarea unei Declarații în baza Codului Sustenabilității 

4.2.1 Pregătirea și compilarea informațiilor 

Începeți prin a obține o imagine de ansamblu asupra cerințelor Codului Sustenabilității. O listă 
de control cu privire la acestea poate fi găsită în această broșură. Determinați intern dacă sunt 
necesare anumite procese prealabile pentru raportare, cum ar fi crearea unui grup de lucru sau 
efectuarea unei analize a materialității. De asemenea, ar trebui să stabiliți în prealabil dacă 
doriți să beneficiați de asistență externă, de exemplu de la partenerii de instruire ai Codului. 
Decideți ce set de indicatori este mai potrivit pentru compania dvs. (GRI sau EFFAS). Clarificați 
conținutul suplimentar al raportului pe care doriți să îl încorporați (Legea de Implementare a 
Directivei CSR, Planul Național de Acțiune pentru Afaceri și Drepturile Omului) și obțineți o 
imagine de ansamblu clară a disponibilității actuale a datelor în cadrul societății. Identificați 
departamentele și agenții care ar putea contribui cu informații privind sustenabilitatea (de 
exemplu, Control, Managementul Resurselor Umane, responsabili de conformitate, responsabili 
de mediu). Este de dorit să contactați astfel de persoane din timp și să le implicați în 
procedurile ulterioare. Planificați un timp suficient dacă nu aveți stabilită încă o rutină de 
raportare, pentru a vă familiariza cu procesul și pentru a permite derularea ciclurilor de 
aprobare care implică alți agenți. Societățile comerciale cu o obligație de raportare conform 
CSR-RUG ar trebui, de asemenea, să ia în considerare integrarea consiliului de administrație, a 
funcției de audit intern/a auditului și a consiliului de supraveghere în programul lor de pregătire 
a declarației. 

  

4.2.2 Utilizarea bazei de date a Codului Sustenabilității 

Conectați-vă la baza de date a Codului și creați o declarație pentru anul de raportare 
respectiv. Selectați preferințele corespunzătoare pentru anul de raportare curent în 
secțiunea „Informații generale”. De asemenea, aici puteți specifica ce set de indicatori 

c. Principalele riscuri care decurg din relațiile dumneavoastră de afaceri care sunt 

foarte susceptibile de a provoca efecte adverse asupra prevenirii corupției și a 

mitei (criteriul 20, aspectul 6)  

d. Riscuri principale care decurg din produsele și serviciile dumneavoastră, care 

sunt foarte susceptibile de a provoca efecte adverse asupra prevenirii corupției 

și a mitei (criteriul 20, aspectul 6) 
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doriți să utilizați (GRI SRS sau EFFAS). Sub „Conturi alocate” din meniu, aveți opțiunea de a 
le permite colegilor și, de asemenea, unei companii de consultanță externă să editeze 
declarația. Elementele de text pot fi formatate individual în baza de date și pot fi adăugate 
tabele și diagrame. În „Linii directoare și contact”, veți găsi link-uri către materiale de lucru 
utile și puteți contacta direct Departamentul Codului Sustenabilității. În plus, puteți utiliza 
baza de date a Codului și funcția de comparare a acesteia ca sursă de cunoștințe pentru 
sugestii de la alți utilizatori ai Codului. 
 

4.2.3 Generarea unei declarații 

Apoi, redactați textele pentru declarația elaborată conform Codului, fie folosind șablonul 
(acesta poate fi găsit la „Descărcări” în profilul dvs. din baza de date), fie introducându-le 
direct în baza de date. Puteți salva progresele înregistrate în elaborarea declarației în baza de 
date în orice moment și apoi să continuați să lucrați la acesta la o dată ulterioară. Puteți furniza 
informații cu privire la parametrii fundamentali de raportare, cum ar fi limitele de raportare și 
definițiile aplicate la „Informații generale” din declarația elaborată conform Codului. 

Utilizați criteriile pentru rapoarte concise și indicatorii de performanță pentru informațiile 
cantitative. Completați, după caz, cu indicatori suplimentari de performanță specifici 
sectorului sau companiei. 

  

MATERIALITATE 

Criteriul de referință pentru conținut este de a se asigura că informațiile semnificative pentru 
fiecare criteriu sunt întotdeauna incluse în raport. 

Subiectele legate de sustenabilitate sunt considerate importante în cadrul Codului dacă se 
încadrează în una dintre următoarele categorii: 

 Perspectivă dinspre exterior spre interior: subiecte de sustenabilitate care implică 
oportunități sau riscuri pentru desfășurarea activității, situațiile financiare anuale sau 
situația societății comerciale (relevanță pentru afaceri) 

 Perspectivă dinspre interior spre exterior: subiecte privind sustenabilitatea care sunt 
afectate pozitiv sau negativ de activitățile comerciale ale societății comerciale, de relațiile 
de afaceri sau de produse și servicii (relevanță pentru sustenabilitate) 

 Perspectiva părților interesate: subiecte privind sustenabilitatea care sunt definite ca fiind 
importante de către părțile interesate cheie (relevanță părților interesate). 
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Raportați conținutul necesar (conformitate) sau precizați în mod obiectiv de ce nu se pot face 
raportări (încă) cu privire la aspecte specifice (explicați). Dacă mai întâi trebuie să stabiliți 
procese pe o anumită temă specifică, includeți direct în informațiile dvs. „explicative” o țintă 
cu privire la momentul în care intenționați să prezentați conținutul relevant. 

Conținutul raportului ar trebui să fie cât de lung este necesar, dar cât mai scurt posibil pentru 
a îndrepta atenția cititorilor către informațiile cele mai semnificative. Recomandăm o lungime 
a textului de 500 până la 3.000 de caractere per criteriu. 

În cazul organizațiilor globale, uneori are sens ca acestea să trimită suplimentar o versiune în 
limba engleză a declarației lor conform Codului, odată ce versiunea germană a fost aprobată. 
Aceste traduceri sunt supuse verificărilor la fața locului de către echipa care se ocupă de Codul 
Sustenabilității înainte de a fi publicate. 

Procesul de verificare în baza Codului Sustenabilității 

După ce ați introdus toate informațiile în baza de date, puteți depune declarația dvs. în rubrica 
„Statusul profilului”. Echipa care se ocupă de Codul Sustenabilității este apoi notificată 
automat și va începe cu o verificare a caracterului complet al declarației. Nu veți putea edita 
declarația în timpul verificării. 

Veți primi feedback de la Departamentul care se ocupă de Cod în termen de trei săptămâni de 
la depunerea declarației elaborate conform Codului. Vă vom informa prin e-mail odată ce 
verificarea a fost finalizată. Puteți vizualiza feedback-ul nostru direct în baza de date. O 
verificare formală a caracterului complet efectuată de Departamentul care de ocupă de Cod 
nu include evaluarea conținutului, consilierea sau examinarea conformității juridice a textelor 
transmise. Vă rugăm să editați toate aspectele care sunt marcate cu roșu („lipsă”) în 
prezentarea generală a statusului. Pentru mai multe informații, faceți clic pe „Detalii” pentru 
a vedea orice comentarii pe care echipa care se ocupă de Cod le-a făcut. Vă recomandăm să 
luați în considerare cel puțin un ciclu de feedback în planificarea dvs. Nu este nevoie să marcați 
modificările pe care le faceți textelor dvs. în urma feedback-ului. Acestea sunt indicate 
automat echipei care se ocupă de Cod la retrimiterea în baza de date. 

Datele privind indicatorii de performanță care nu sunt disponibili în momentul depunerii inițiale 
a Declarației elaborate în baza Codului pot fi adăugate pe măsură ce continuați. Acest lucru 
ușurează adesea planificarea pentru societățile comerciale cu o obligație de raportare, 
deoarece permite echipei care se ocupă de Cod să verifice textele mai devreme. Echipa care 
se ocupă de Codul Sustenabilității recomandă transmiterea declarației elaborate conform 
Codului către consiliul de supraveghere pentru verificare ca declarație nefinanciară numai după 
ce echipa care se ocupă de Cod a aprobat declarația spre publicare. Orice solicitare de 
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modificare din partea consiliului de supraveghere este încă posibilă ulterior, în măsura în care 
respectă în continuare cerințele formale ale Codului. 

Companiile care implică auditori publici sau auditori de mediu în verificarea declarațiilor lor 
pot, de asemenea, să facă acest lucru prin intermediul bazei de date a Codului. Autorizațiile 
de revizuire necesare pentru terți pot fi activate în baza de date, permițând terților să fie 
integrați în procesul de revizuire conturat. 

Când toate informațiile sunt complete în mod oficial (fie „conform”, fie „explicați”) și toate 
casetele de selectare din lista de status sunt marcate cu verde, vom aproba declarația 
elaborată conform Codului în vederea publicării. Până la publicare, declarația dvs. este vizibilă 
numai pentru dvs. De asemenea, numai dvs. puteți vedea declarația elaborată conform Codului 
dvs. dacă conținutul raportului a fost evaluat cu „conform” sau „explicați” în baza de date. 

Există un meniu derulant sub „Statusul profilului”, unde puteți alege dacă veți publica singur 
declarația elaborată conform Codului dvs. după ce am aprobat-o sau dacă o vom publica direct 
după verificarea noastră finală. După publicare, vi se va elibera codul de identificare al 
utilizatorilor Codului. Vă rugăm să rețineți că acest Cod al sustenabilității nu este o formă de 
certificare. 
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Prezentare generală a statusului în baza de date a Codului 

 

Comunicare 

Utilizatorii Codului Sustenabilități doresc adesea să comunice publicarea cu succes a declarației 
pe pagina lor web, în social media, în comunicate de presă sau în rapoarte de sustenabilitate 
ori rapoarte anuale. De asemenea, ei creează broșuri privind sustenabilitatea sau infografice 
captivante pentru clienții sau furnizorii lor, pe baza declarației elaborate în baza Codului. 
Totodată, recomandăm ca publicarea declarației să fie comunicată în cadrul companiei, de 
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exemplu în revistele acesteia, pe intranet sau la întâlnirile echipei. În acest fel, puteți crește 
și mai mult gradul de conștientizare al angajaților dvs. cu privire la eforturile privind 
sustenabilitatea și îi puteți încuraja în privința subiectului. 

Pe baza experienței, mulți utilizatori folosesc declarația elaborată conform Codului lor și ca 
mijloc de reflecție cu privire la propriul management al sustenabilității. De exemplu, declarația 
elaborată conform Codului poate ajuta la evaluarea continuă a propriilor obiective și măsuri 
sau la identificarea problemelor care pot deveni relevante în viitor. Funcția de comparare a 
bazei de date a Codului poate fi deosebit de utilă aici, deoarece poate servi ca sursă în creștere 
de informații cu privire la performanța societăților în materie de sustenabilitate și, prin urmare, 
ca sursă de inspirație. 

  

Utilizarea ulterioară a unei declarații conform Codului 

Utilizatorii Codului pot folosi declarația lor publicată conform Codului atunci când se propun 
pentru Premiul Național German pentru Sustenabilitate. Acest lucru elimină necesitatea de a 
completa chestionarul altfel necesar în procesul de candidatură. În procesul de candidatură 
pentru Premiul CSR al guvernului federal german, în chestionar se face referire la criteriile 
Codului, ceea ce înseamnă că textele declarației referitoare la acestea pot fi reutilizate. 

Utilizatorii externi ai declarațiilor Codului includ, de exemplu, instituții de învățământ superior 
și instituții de cercetare pentru propriile studii, actori de pe piața financiară cu scopul de a 
evalua performanțele de sustenabilitate ale societăților și sustenabilitatea modelelor lor de 
afaceri și ONG-urile pentru a obține o perspectivă detaliată asupra proceselor unei societăți 
comerciale.  

 

5 Glosar 

Glosarul explică termenii relevanți pentru aplicarea Codului Sustenabilității și pentru 
înțelegerea cadrului legal și definește semnificația termenului relevant pentru raportarea în 
conformitate cu Codul. 

Auditul: Proces de supraveghere orientat, efectuat de către o persoană fizică (auditor), în 
cadrul căruia faptele, informațiile, caracterizările sau declarațiile cu privire la conținutul 
menționat anterior (conținut real) sunt comparate cu criterii de referință adecvate (conținut 
vizat), fiind evaluate eventualele divergențe. Pentru a asigura independența procedurală 
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necesară, auditorul nu poate fi implicat personal în pregătirea conținutului efectiv, direct sau 
indirect. Aceasta este principala diferență față de un control. 
 

Cetățenia corporativă: În contextul Codului Sustenabilității, cetățenia corporativă trebuie 
înțeleasă ca reprezentând activitățile întreprinderilor în legătură cu comunitățile, adică cu 
grupuri de persoane sau autorități care au o legătură regională sau datorită anumitor 
caracteristici, cum ar fi relațiile juridice. O comunitate oferă membrilor săi spațiul în care pot 
întreprinde acțiuni politice. În societățile democratice, statul este forma dominantă a 
angajamentului politic organizat, în special prin implicarea comunităților locale ca unul dintre 
subsistemele sale elementare. Societățile comerciale pot avea o influență pozitivă sau negativă 
asupra condițiilor economice, sociale sau ecologice ale comunităților. Contribuțiile corporative 
la bunăstarea publică în comunități sunt impozitele plătite, crearea de locuri de muncă și 
volumul de achiziții la nivelul unei companii. Declarațiile de valoare adăugată sau un bilanț al 
bunului comun pot oferi informații cu privire la acest lucru. 

 

Corupția: Abuzul puterii încredințate pentru câștiguri sau beneficii private. Printre altele, în 
Germania există un catalog extins de infracțiuni care tratează subiecte legate de corupție. 
Acestea includ plata / acceptarea mitei, oferirea / acceptarea unui avantaj ilegal etc. 
Principiile de Afaceri pentru Combaterea Mitei sunt linii directoare publicate de către 
Transparency International și care se adresează companiilor cu scopul de a preveni și de a evita 
corupția. Linii directoare suplimentare sunt oferite de OCDE și convențiile OIM. În Germania, 
standardul de audit IDW PS 980 definește în mod concret cerințele de management al 
conformității. În plus, Inițiativa privind Transparența Industriilor Extractive (EITI), o coaliție 
globală de guverne naționale, societăți comerciale și societate civilă care lucrează împreună 
pentru a îmbunătăți transparența în exploatarea resurselor naturale, subliniază, de asemenea, 
cerințe suplimentare cu privire la problema corupției. 

 

EFFAS: Federația Europeană a Societăților de Analiști Financiari (EFFAS) este o rețea de analiști 
financiari europeni care, împreună cu Asociația Germană pentru Analiză Financiară și 
Managementul Activelor (DVFA), a emis un ghid pentru integrarea aspectelor de mediu și sociale 
în raportarea financiară din 2010, KPI-uri pentru ESG (Key Performance Indicators for 
Environmental Social & Governance Issues). Pe lângă cei 28 de indicatori de performanță ai 
GRI, Codul ia în considerare, de asemenea, cei 16 indicatori EFFAS. (www.effas.net). 
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Directiva UE privind Raportarea Informațiilor Nefinanciare: În decembrie 2014, Comisia 
Europeană a adoptat o directivă care a extins cerințele de raportare pentru a include aspecte 
nefinanciare și aspecte legate de diversitate (2014/95/UE). În martie 2017, această directivă a 
fost transpusă în legislația germană prin Legea de Implementare a Directivei CSR (CSR-RUG) și 
ratificată ca parte a Codului Comercial German (HGB). Companiile vizate în mod direct de 
obligația de raportare sunt, în special, societățile orientate către piața de capital, instituții de 
credit și asigurători cu peste 500 de angajați sau cu active totale de peste 20 de milioane de 
euro sau venituri nete de peste 40 de milioane de euro. Legea conține, de asemenea, cerințe 
speciale în ceea ce privește raportarea consolidată pentru societățile orientate spre piața de 
capital, instituțiile de credit și companiile de asigurare. Pentru toate exercițiile financiare care 
încep după 31 decembrie 2016, companiile vizate trebuie să publice informații referitoare, cel 
puțin, la aspecte de mediu, sociale și de personal, la respectarea drepturilor omului, la 
chestiuni legate de combaterea corupției și a mitei. Acest lucru poate fi satisfăcut fie prin 
extinderea raportului (consolidat) al administratorilor, fie prin publicarea unei declarații 
nefinanciare (consolidate) separate. Raportarea trebuie efectuată utilizând un standard de 
semnificație impus prin lege. Conform secțiunii 289d HGB, rapoartele pot fi întocmite pe baza 
cadrelor de raportare. Guvernul federal german numește în mod specific Codul Sustenabilității 
în acest context, în preambulul legii. 

  

Strategia Germană de Dezvoltare Durabilă: Pe fondul Agendei 21 adoptată la Rio de Janeiro, o 
strategie națională de dezvoltare durabilă pentru Germania a fost convenită pentru prima dată 
în 2002. A fost revizuită în mod cuprinzător în 2016 pentru a ține seama de Agenda 2030 
adoptată în 2015 și de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) conținute în aceasta și a fost 
readoptată în 2017. În continuare, guvernul federal german și Biroul Federal de Statistică vor 
publica alternativ la fiecare doi ani un raport privind continuarea politicii și evaluarea strategiei 
de sustenabilitate, respectiv un raport cu indicatori. În 2018, a fost publicat un raport de 
evaluare inter pares realizat de un grup de experți internaționali privind politica germană de 
dezvoltare durabilă și progresele înregistrate până în prezent în implementare. Strategia 
Germană de Dezvoltare Durabilă se concentrează pe acțiuni la nivel național care sunt decisive 
pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltarea Durabilă globale. 

(https://www.bundesregierung.de/breg- en/issues/sustainability) 

 

GRI: Global Reporting Initiative (GRI) este un dialog internațional în curs de desfășurare privind 
raportarea corporativă, care implică companiile și părțile interesate ale acestora. GRI dezvoltă 
linii directoare menite să îmbunătățească și să standardizeze calitatea raportării și astfel să o 
facă mai comparabilă. În 2016, orientările GRI G4 au fost dezvoltate în continuare și sunt 
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înlocuite cu Standardele de raportare pentru sustenabilitate (SRS). Această tranziție este 
rezultatul dorinței pentru o mai mare modularitate, precum și o mai mare flexibilitate în ceea 
ce privește opțiunile și formatele de raportare. O selecție de indicatori de performanță GRI 
(alternativ EFFAS KPI) completează raportarea în conformitate cu Codul de sustenabilitate. 
(www.globalreporting.org). 

 

OIM (Organizația Internațională a Muncii): Organizația Internațională a Muncii (OIM) este o 
organizație specială a Organizației Națiunilor Unite care formulează și implementează 
standardele internaționale de muncă și sociale. Acțiunile sale sunt guvernate de patru principii 
fundamentale: libertatea de asociere și dreptul la negocieri colective, eliminarea muncii 
forțate, abolirea muncii copiilor și protecția împotriva discriminării la locul de muncă și în 
profesie. Pe această bază, au fost definite în total opt convenții fundamentale: Libertatea de 
Asociere și Convenția privind Aplicarea Principiilor Dreptului de Organizare și Negociere 
Colectivă, Convenția privind abolirea muncii forțate, Convenția privind Egalitatea de 
Remunerare, Convenția privind Discriminarea (Încadrarea în muncă și Ocuparea Forței de 
Muncă), Convenția privind vârsta minimă și condițiile cele mai grele de muncă pentru minori. 
Între altele, criteriile Codului Sustenabilității 14-16 abordează aspectele individuale legate de 
principiile fundamentale ale OIM. (www.ilo.org).  

 

Sisteme de Management privind aspectele legate de sustenabilitate: Cerințele de performanță 
referitoare la managementul sustenabil sunt stabilite în sisteme de management specifice. Nu 
există încă un sistem consolidat uniform de management al sustenabilității. Următoarele 
sisteme se referă la aspecte parțiale ale sistemului general: EMAS (Schema de management de 
mediu si audit – Regulamentul european), IDW PS 980 (standard național de audit pentru 
conformitate emis de Institutul Auditorilor Publici din Germania), ISO 14001 (Sistemul 
internațional de management de mediu), ISO 9001 (sistem internațional de management al 
calității), SA 8000 (standard internațional privind standardele minime ale condițiilor de muncă 
ale angajaților, publicat de Social Accountability International, o organizație internațională 
neguvernamentală). 

 

Semnificație: Principiul pragului de semnificație este ferm înrădăcinat în standardele contabile. 
Se bazează pe ideea că, atunci când sunt întocmite situațiile financiare, trebuie raportate toate 
informațiile care sunt semnificative pentru a obține o înțelegere a operațiunilor comerciale ale 
societății. Utilizarea acesteia ca măsură ajută la stabilirea domeniului de aplicare al raportării 
și la evidențierea informațiilor importante. În contextul raportării sustenabilității, cadrele 
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respective utilizează o varietate de abordări pentru a determina ce informații sunt 
semnificative și care, prin urmare, fac obiectul raportării. 

Subiectele referitoare la sustenabilitate sunt considerate semnificative în cadrul Codului dacă 
se încadrează în una dintre următoarele categorii: 

 Perspectivă dinspre exterior spre interior: subiecte privind sustenabilitatea care implică 
oportunități sau riscuri pentru desfășurarea activității, situațiile financiare anuale sau 
situația societății comerciale (relevanță pentru afaceri) 

 Perspectivă dinspre interior spre exterior: subiecte privind sustenabilitatea care sunt 
afectate pozitiv sau negativ de activitățile comerciale ale societății, de relațiile de afaceri 
sau de produse și servicii (relevanță pentru sustenabilitate) 

 Perspectiva părților interesate: subiecte privind sustenabilitatea care sunt definite ca fiind 
importante de către părțile interesate cheie (relevanța părților interesate). 

Prin urmare, definiția pragului de semnificație în conformitate cu Codul Sustenabilității 
depășește cu mult definiția CSR-RUG – în interesul unei raportări ambițioase și în consecință, a 
unei perspective mai cuprinzătoare. 

Atunci când se aplică Codul Sustenabilității, principiul pragului de semnificație ca măsură a 
domeniului de raportare se aplică întregului document. Cu alte cuvinte, semnificația trebuie 
avută în vedere în ceea ce privește publicarea informațiilor referitoare la toate criteriile. 
Raportarea strategiei și / sau a conceptului de sustenabilitate pentru criteriul 2 este, însă, un 
caz special: aici, în declarația elaborată conform Codului, sunt furnizate informații legate de 
aspectele privind sustenabilitatea cu relevanță deosebită pentru societate și despre modul în 
care acestea influențează evaluarea oportunităților și riscurilor, precum și strategia privind 
sustenabilitatea. Astfel, criteriul 2 este, de asemenea, guvernat de principiul pragului de 
semnificație a domeniului general de raportare, dar poate fi privit în acest sens ca o secțiune 
independentă de raportare care conține informații suplimentare. 

 

Planul Național de Acțiune Privind Afacerile și Drepturile Omului: Planul Național de Acțiune 
Privind Afacerile și Drepturile Omului (PNA) a fost adoptat de cabinetul federal german la data 
de 21 decembrie 2016. Scopul planului este de a realiza punerea în aplicare a Principiilor 
Directoare ale ONU privind Afacerile și Drepturile Omului și, în special, de a îmbunătăți situația 
drepturilor omului de-a lungul lanțurilor de aprovizionare și valorice din Germania și din 
întreaga lume. În Planul de Acțiune, guvernul federal stabilește obiectivul a cel puțin 50% din 
toate societățile comerciale cu peste 500 de angajați care au integrat obligațiile legate de 
drepturile omului în procesele lor până în anul 2020. Cu toate acestea, nu există încă o obligație 
legală corespunzătoare. Planul de Acțiune a fost elaborat pe o perioadă de doi ani, în consultare 
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cu o varietate de jucători din societatea civilă, sectorul de afaceri și arena politică. Pe lângă 
Ministerul Federal al Afacerilor Externe (AA), care acționează ca instituție principală, Ministerul 
Federal al Muncii și Problemelor Sociale (BMAS), Ministerul Federal pentru Cooperare Economică 
și Dezvoltare (BMZ), Ministerul Federal al Justiției și Protecției Consumatorului (BMJV), 
Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii și Securitatea Nucleară (BMUB) și 
Ministerul Federal pentru Afaceri Economice și Energie (BMWi) au fost, de asemenea, implicați. 
Implementarea Planului de acțiune este revizuită anual de guvernul federal. 

  

OCDE: În 2011, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a formulat linii 
directoare pentru conduita sustenabilă și responsabilă a întreprinderilor (în special a 
multinaționalelor). Acestea au fost negociate printr-un amplu proces de consultare 
internațională între societăți, sindicate, ONG-uri și guverne și au fost convenite prin contract 
între guvernele țărilor OCDE și alte câteva. Cu toate acestea, ele nu sunt obligatorii pentru 
societățile comerciale. (http://mneguidelines.oecd.org/) 

 

Indicatori de performanță: Termenul indicator de performanță se referă la valori care exprimă 
performanța referitoare la sustenabilitate a unei companii sub formă calitativă sau cantitativă. 
Indicatorii pot fi utilizați atât în cadrul controlului și managementului intern, cât și în 
comunicarea externă. Utilizatorii de pe piețele de capital pot integra indicatorii în analizele 
lor sau îi pot folosi ca bază pentru calcularea altor indicatori (de exemplu, emisiile pe unitatea 
de producție). Indicatorii de performanță selectați din GRI și EFFAS (vezi lista de verificare) 
sunt utilizați ca bază de raportare în conformitate cu Codul Sustenabilității și sunt raportați la 
fel ca și criteriile Codului. Indicatorii de performanță specifici sectorului sau societății pot fi, 
de asemenea, relevanți. Exemple de indicatori de performanță includ consumul de energie per 
tonă de produs obținut, consumul de hârtie per angajat sau proporția de femei din cadrele 
superioare de conducere. 

  

Politici: O politică este un program clar descris pentru punerea în aplicare a unui plan. 
Descrierile politicilor (privind sustenabilitatea) au în vedere explicarea strategiilor pe care o 
societate comercială le folosește pentru a aborda subiectul sustenabilității generale și/sau a 
aspectelor individuale privind sustenabilitatea, măsurile pe care dorește să le implementeze în 
ce interval de timp, modul în care managementul societății este implicat în aceste măsuri și ce 
procese intenționează să implementeze. Procesele respective interne de evaluare prealabilă 
fac, de asemenea, parte din politici. În ceea ce privește declarația bazată pe Cod, politicile 
joacă un rol cheie în două privințe: datorită conceptului holistic privind sustenabilitatea al 
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Codului Sustenabilității, informațiile furnizate pentru criteriile 1–10 implică raportarea cu 
privire la politica generală privind sustenabilitatea companiei. În aceste secțiuni, sunt furnizate 
informații privind strategia generală, stabilirea obiectivelor și realizarea obiectivelor. 
Societățile care fac obiectul unei obligații de raportare conform CSR-RUG sunt obligate de sect. 
289c alin. 3 nr. 1 și 2 HGB să prezinte în situațiile lor nefinanciare politicile pe care le aplică 
pentru aspectele nefinanciare individuale și rezultatele pe care le-au generat. Compania 
trebuie fie să raporteze politicile existente, fie, alternativ, să ofere o explicație cu privire la 
motivul pentru care nu există nicio politică. 

 

Riscuri: Termenul riscuri se referă la evenimente care sunt asociate cu potențiale efecte 
negative. Prezentarea riscurilor legate de aspectele individuale ale sustenabilității (criteriile 
11-20) care rezultă din operațiunile comerciale sau produsele sau serviciile servește în special 
pentru a permite o mai bună înțelegere a cursului activității societății și clarifică provocările 
de care este conștientă o societate în ceea ce privește aspectele privind sustenabilitatea. 
Conform sect. 289c alin. 3 Nr. 3 și 4 HGB și în conformitate cu CSR-RUG, societățile comerciale 
supuse obligației de raportare trebuie să raporteze principalele riscuri care prezintă un grad 
crescut de probabilitate să aibă un impact negativ semnificativ asupra aspectelor nefinanciare 
individuale. Severitatea efectelor trebuie evaluată atât în funcție de importanță, cât și de 
intensitate. Modul în care sunt gestionate riscurile trebuie, de asemenea, raportat. Riscurile 
care trebuie raportate includ nu numai acele riscuri care sunt direct legate de operațiunile 
companiei, ci și acele riscuri care rezultă din produsele sau serviciile ei sau din relațiile 
comerciale ale acesteia. Companiile care nu fac obiectul obligației de raportare ar trebui, de 
asemenea, să raporteze riscurile în declarația pe care o elaborează conform Codului. Acestea 
pot utiliza criteriul de referință legal ca orientare pentru această raportare, însă prezentarea 
suplimentară a riscurilor legate de aspectele individuale ale sustenabilității care depășesc 
cerințele standard, poate contribui la obținerea unei mai bune înțelegeri. 

 

Sfera de raportare: Pentru a permite comparabilitatea raportării financiare, pentru societățile 
care nu fac obiectul obligației de raportare din CSR- RUG, declarația elaborată conform Codului 
se referă în general la același grup de societăți ca și cele incluse în situațiile financiare 
consolidate. În unele cazuri, abaterea de la aceasta poate fi oportună și necesară.  

De regulă, este necesară extinderea domeniului de aplicare dincolo de raportarea financiară 
atunci când se discută criteriile individuale referitoare, de exemplu, la lanțul de aprovizionare. 
În astfel de cazuri, companiile indică acest lucru și își motivează decizia. Companiile supuse 
obligației de raportare conform CSR-RUG trebuie să ofere explicații în declarația elaborată 
conform Codului cu privire la sfera de raportare dacă întocmesc o situație nefinanciară sau un 
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raport nefinanciar care utilizează un domeniu de aplicare comparabil cu cel al situațiilor 
financiare anuale și raportul de management care se concentrează în esență asupra societății 
individuale sau dacă acestea întocmesc o situație nefinanciară sau un raport nefinanciar cu un 
domeniu de aplicare comparabil cu cel al situațiilor financiare anuale consolidate și al 
raportului de gestiune consolidat și, ca atare, aferente grupului consolidat de firme. 

 

ODD: Obiectivele de Dezvoltare Durabilă – cele 17 obiective ale Agendei 2030 pentru Dezvoltare 
Durabilă – leagă principiul sustenabilității cu dezvoltarea economică, de mediu și socială. 
Sistemul de obiective al Agendei 2030 este universal și se aplică în mod egal țărilor în curs de 
dezvoltare, emergente și industrializate. În acest fel, noua Agendă vizează formarea 
fundamentului unui parteneriat global evoluat. ODD-urile au fost aprobate de Adunarea 
Generală a Națiunilor Unite (ONU) și au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016 cu un termen de 15 
ani (până în 2030). (www.sustainabledevelopment.un.org/sdgs) 

 

Părțile interesate sunt persoane juridice sau fizice sau grupuri de persoane care au o legătură 
cu sfera de activitate a unei organizații: fie au o influență asupra operațiunilor sale de afaceri, 
fie sunt deja sau vor fi, în viitor, semnificativ afectate de activități, produse și/sau servicii ale 
organizației. Acestea includ, de exemplu, parteneri de afaceri, angajați, clienți și furnizori, 
precum și municipalități, partide politice, asociații, organisme guvernamentale, organizații 
neguvernamentale, furnizori de servicii financiare, creditori etc. (a se vedea criteriul 9). Se 
face o distincție între părțile interesate interne, adică grupuri de persoane din cadrul 
organizației (de exemplu, angajați, directori, reprezentanți ai sindicatelor) și părțile interesate 
externe, cu alte cuvinte grupuri de interese din afara organizației (de exemplu, rezidenți locali, 
asociații, mass-media, competiție). 

 

Standard: În acest context, un standard este un curs de acțiune relativ uniform, acceptat pe 
scară largă, care este de obicei luat în considerare. Un standard este adesea rezultatul unui 
proces de standardizare. Stabilirea unui standard printr-o procedură publică sau printr-o altă 
procedură formalizată sau prin recunoaștere generală nu are un caracter decisiv. 

 

Lanțul de aprovizionare: Lanțul de aprovizionare este succesiunea de activități sau părți care 
furnizează produse sau servicii organizației. În funcție de domeniul de activitate al unei 
companii, lanțurile de aprovizionare pot fi de lungimi diferite sau ramificate. Adâncimea 
lanțului de aprovizionare denotă etapele de extracție a materiilor prime, prefabricare, 



 
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
 www.poca.ro 55 

 
 

rafinare, producție, vânzări și logistică. În plus, responsabilitatea produsului se poate referi și 
la utilizarea produselor de către clienți, precum și la reciclare și eliminare (lanțul valoric). 

Strategia privind sustenabilitatea: O strategie privind sustenabilitatea prezintă modul în care 
vor fi tratate aspectele relevante ale sustenabilității. Strategiile privind sustenabilitatea sunt 
fundamentul managementului sustenabilității. Acestea se referă la procesele cheie din cadrul 
companiilor și arena politică și trebuie integrate în mod sistematic în procese și măsuri în toate 
domeniile. Strategiile privind sustenabilitatea sunt adaptate scopurilor de management atunci 
când conțin obiective și termene, precum și indicatori cuantificabili, sunt monitorizate în mod 
regulat și se efectuează raportări regulate cu privire la atingerea obiectivelor și, dacă este 
necesar, conflictele între obiective. Autorii strategiilor privind sustenabilitatea pot fi 
organizații, societăți comerciale și state naționale, țări și guverne locale. 

 

Principiile directoare ale ONU privind Afacerile și Drepturile Omului: Principiile directoare ale 
ONU privind afacerile și drepturile omului – cunoscute și sub numele de „Principiile Ruggie” 
după inițiatorul lor, John Ruggie – au fost aprobate de Comisia ONU pentru Drepturile Omului 
în 2011. Ele definesc obligațiile statelor și responsabilitatea întreprinderilor de a-și onora 
obligațiile privind respectarea drepturilor omului și oferă îndrumări pentru implementarea 
proceselor de diligență (due diligence), printre altele. Acestea cuprind o afirmare a obligației 
de a respecta drepturile omului, metode de determinare a efectelor negative reale și potențiale 
asupra drepturilor omului, măsuri de prevenire a potențialelor impacturi negative și de evaluare 
a eficacității acestor măsuri, raportare, dar și un mecanism de raportare a plângerilor accesibil 
tuturor celor potențial afectați. (www.unglobalcompact.org/library/2) 

 

Pactul Global al Organizației Națiunilor Unite (UN Global Compact): Global Compact al ONU 
este o inițiativă a Organizației Națiunilor Unite pentru societățile comerciale care se angajează 
să își alinieze operațiunile la cele zece principii ale sustenabilității. Printre acestea se numără 
drepturile omului, standardele de muncă, protecția mediului și lupta împotriva corupției, 
printre altele. Marea majoritate a conținutului din Comunicarea privind Progresul (CoP) a unei 
societăți comerciale poate fi utilizată pentru o declarație conform Codului. Invers, completat 
de o declarație a managementului prin care afirmă angajamentul continuu al societății față de 
Global Compact, o declarație elaborată conform Codului poate fi considerată o comunicare 
completă cu privire la progres. (www.unglobalcompact.org) 

 

Lanțul valoric: Lanțul valoric este întreaga succesiune de activități sau părți care furnizează 
sau primesc valoare sub formă de produse sau servicii. Activitățile pot include: achiziționarea 
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de materii prime, prefabricarea, finisarea, vânzările, logistica și reciclarea și eliminarea 
produselor uzate. Părțile care oferă valoare includ furnizori, lucrători subcontractați, 
antreprenori și alții. Părțile care primesc valoare includ clienți, consumatori, membri și alți 
utilizatori. În comparație cu lanțul de aprovizionare, lanțul valoric are, prin urmare, un sens 
mai larg.  
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Consiliul German pentru Dezvoltare Durabilă 

Consiliul German pentru Dezvoltare Durabilă a fost convocat pentru prima dată de guvernul 
German în aprilie 2001. Sarcinile Consiliului includ contribuții la strategia națională privind 
sustenabilitatea, specificarea domeniilor concrete de activitate și a proiectelor și, de 
asemenea, furnizarea de contribuții care fac sustenabilitatea o problemă publică de importanță 
vitală. La 11 decembrie 2019, Cancelarul Federal Angela Merkel a numit 15 persoane publice în 
Consiliu pentru un mandat de trei ani începând cu ianuarie 2020. 

 

Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați: 

www.nachhaltigkeitsrat.de/en 

 


