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Despre Raport

Ce facem

Cine suntem

Clienții noștri

Raportul de sustenabilitate al EGGER Romania 

2020 descrie aspecte de mediu, sociale și de 

responsabilitate a produselor, a producției și a modului 

în care ne desfășurăm afacerile în România, precum și 

alte aspecte care sunt foarte importante pentru noi și 

stakeholderii noștri.  

Documentul este realizat în conformitate cu 

prevederile legislației românești în domeniul raportării 

nefinanciare. 

Raportul prezintă, de asemenea, performanțele, 

provocările și progresul eforturilor noastre de a 

ne desfășura activitate cu cea mai mare grijă și 

responsabilitate pentru noi, pentru comunitatea din 

care facem parte, pentru mediu și pentru societate în 

general. 

Acest material poate conține multe cifre și date. Însă, 

în spatele acestor cifre, sunt oameni, eforturi, sunt 

proiecte și acțiuni.  

Vă invităm să citiți despre toate acestea și multe altele 

mai departe. 

Raportul de Sustenabilitate pe anul 2020 este cea 

de-a doua declarație nefinanciară întocmită de EGGER 

Romania S.R.L.

Perioada de raportare 
Perioada de reportare este anul fiscal adoptat de EGGER 

Romania, care coincide cu anul calendaristic  

(1 ianuarie – 31 decembrie 2020). Ori de câte ori este 

posibil, sunt prezentați și indicatori aferenți celor doi 

ani anteriori. Declarația nefinanciară este redactată 

și trebuie citită în corelație cu Situațiile financiare 

aferente anului 2020.

Periodicitatea raportării
Actualizări anuale.

Prevederi legale
Această declarație nefinanciară este redactată în acord 

cu prevederile Capitolului 7 din OMFP 1802/2014, ce 

sunt asimilate cadrului național de raportare pentru 

Declarația nefinanciară.

La prezentarea informațiilor nefinanciare, compania 

noastră a avut în vedere Comunicarea Comisiei 

Europene «Ghid privind raportarea informaţiilor 

nefinanciare (metodologia de raportare a informaţiilor 

nefinanciare) (2017 /C 215/01)», publicată în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data de 5 

iulie 2017.

 

Aria de acoperire a declarației
Declarația nefinanciară privește activitatea firmei 

EGGER Romania, astfel cum este aceasta reflectată în 

situațiile financiare anuale la data de 31.12.2020. 

Limba de redactare
Declarația nefinanciară este redactată în limba română. 

Informații suplimentare
Declarația nefinanciară a EGGER Romania urmează 

structura Raportului de sustenabilitate întocmit 

la nivelul Grupului EGGER, care a fost redactat cu 

respectarea Standardelor GRI (Global Reporting 

Initiative). La rândul său, Raportul de sustenabilitate 

al Grupului a fost întocmit cu respectarea standardului 

de raportare GRI 2016, respectiv a standardului de 

raportare GRI 2018 în ceea ce privește siguranța și 

protecția muncii angajaților.

Declarația nefinanciară privește activitatea firmei 

EGGER Romania S.R.L.

Contact
info-rau@egger.com

Despre Raportul de Sustenabilitate pe anul 2020
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OSB 
Plăci brute cu cant drept

Eurospan 
Plăci de PAL brut

OSB 
Plăci cu cant Lambă și Uluc

Eurodekor 
Plăci de PAL melaminat

OSB 
Plăci destinate construcției de 
acoperișuri – pentru astereală

Produsele noastre

Mobilă și design interior

Construcții

Produse decorative Materiale de constructii
Cu produsele fabricate de EGGER Romania, 
clienții pot obține mobilier și decorațiuni 
interioare moderne și durabile. 

Clienții care doresc construcții și structuri sustenabile din 
lemn pot alege oricare dintre plăcile OSB produse la Rădăuți. 
Calitatea constantă atent monitorizată a produselor noastre 
garantează o prelucrare curată și rapidă.
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La final de 2020, compania privește în urmă către un 
an plin de provocări. 

EGGER Romania a încheiat anul cu o cifră de afaceri de 
aproximativ 1,45 miliarde lei, în ușoară scădere față de 
anul anterior, alături de 783 de angajați.

La nivel local, platforma din Rădăuți reprezintă un 
factor de stabilitate în zonă, generând în mod indirect 
până la alte 2.000 locuri de muncă în întreaga țară.

 

De asemenea, EGGER a decis să se implice direct în 
dezvoltarea învățământului profesional și tehnic. În 
2020, a sprijinit două clase în sistem de  învățământ 
dual, continuând parteneriatul cu Colegiul Samuil 
Isopescu din orașul Suceava, activ începând din anul 
școlar trecut, și susținând o nouă clasă înființată în 
anul școlar 2020/2021 la Colegiul Tehnic din Siret. 
Dorim să contribuim la îmbunătățirea pregătirii 
practice a tinerilor aflați la începutul carierei lor 
profesionale. Acestora le oferim posibilitatea de a fi 
angajați în companie la finalizarea studiilor.

Indicatori cheie 

Număr mediu de angajați 
Număr mediu de angajați/ an

Producție plăci pe bază de lemn
(PAL și OSB în milioane de m³)

2018
766

2018
1,21

2019
780

2019
1,11

2020
783

2020
1,09
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EGGER Romania este parte a furnizorului internațional 
de materiale pe bază de lemn pentru mobilier și 
amenajări interioare, construcții și pardoseli EGGER 
Group. Așadar, strategia de dezvoltare și modelul 
de afaceri pe care le urmărește EGGER Romania sunt 
eminamente legate de cele ale Grupului EGGER.

Există diferite interpretări  a ceea ce înseamnă „un 
model de afaceri viabil”. În business, viitorul se 
întinde pe o perioadă cuprinsă între 3 și 30 de ani. Pe 
de altă parte, experții în sustenabilitate privesc către 
un orizont de timp format din generații de oameni. 
Acesta va fi filtrul prin care vom trata capitolul „Analiza 
părților interesate (Stakeholderi)”.

Ce înseamnă pentru EGGER un model de afaceri viabil 
este sintetizat chiar în viziunea sa corporativă: „Să fie 
marca de referință pentru soluții pe bază de lemn”. 
Grupul este orientat către o strategie de creștere pe 
plan internațional, care să fie profitabilă pe termen 
lung. 

Doar o poziție de lider de piață și o rentabilitate solidă 
pot crea potențialul de investiții și creșterea ulterioară. 
În acest sens, EGGER, atât la nivelul Grupului, 
cât și la nivelul fabricii din Rădăuți, elaborează și 
implementează strategii care sunt adaptate constant 
la progresul tehnologic și la modificările din mediul 
concurențial. 

EGGER creează o dezvoltare durabilă prin eforturile 
proprii, ale fabricii din România și ale Grupului, 
și își păstrează independența ca afacere de 
familie. Deciziile care privesc EGGER Romania sunt 
întotdeauna analizate din perspectiva transmiterii 
afacerii către generațiile viitoare. 

Obiectivele pe termen scurt și mediu sunt subordonate 
obiectivelor strategice generale și sunt adaptate 
la un mediu de afaceri în schimbare. Obiectivele 
strategice sunt însoțite de obiective financiare clare 
care oferă cadrul pentru investiții și pentru deciziile de 
management. 

În cadrul planificării strategice pe termen mediu care 
are loc în fiecare an, EGGER Romania, împreună cu 
conducerea Grupului, definește și planifică obiective 
și măsuri, precum și priorități de investiții pentru 
următoarele cinci exerciții financiare.  

Elementele care antrenează plus valoare trebuie 
identificate prin optimizare și dezvoltare și apoi puse 
în aplicare la toate nivelurile, în activitățile obișnuite 
de zi cu zi ale afacerii.

Angajații sunt instruiți la intervale regulate în cadrul 
cursurilor de formare și în ateliere dedicate creării de 
plus valoare, leadershipului și acțiunii, permițându-le 
astfel să ia deciziile potrivite fiecărei situații. 
Activitățile antreprenoriale sunt întotdeauna legate 
de oportunități și riscuri. Principalele obiective ale 
sistemului de gestionare a riscurilor sunt protejarea 
companiei în orice moment, prin luarea celor mai bune 
decizii, și atingerea obiectivelor stabilite. Prin urmare, 
sistemul EGGER de gestionare a riscurilor reprezintă o 
parte integrantă a strategiei corporative și a sistemului 
de management valoric.

Elementele centrale ale sistemului de gestionare 
a riscurilor sunt controlul constant al riscurilor și 
sistemul de control intern (ICS, Internal Control 
System) cu ghiduri și standarde la nivelul întreg 
Grupului, audituri externe de către contabili și auditori 
autorizați, audituri interne periodice și raportări 
standardizate, proceduri de planificare și control.

Un model de afacere orientat spre viitor
Evoluția veniturilor 

2018 2019 2020

336 326

291

Cifra de afaceri în milioane Euro
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Riscul a avut întotdeauna un rol implicit în standardele 
ISO, dar versiunile mai noi conferă riscului un loc 
mai proeminent în standardele de calitate și de 
management de mediu. 

Standarde actualizate precum ISO 9001: 2015, 14001: 
2015 și ISO 38200:2018 impun companiilor să aplice 
gândirea bazată pe riscuri într-o varietate de procese 
pe parcursul planificării, al acțiunilor propriu-zise și al 
evaluării performanței. De asemenea, ele trebuie să 
evalueze riscul în integralitatea lui, nu să se limiteze 
doar la acțiuni preventive, atunci când stabilesc 
procese, controale și îmbunătățiri ale unui sistem de 
management al calității.

Nu trebuie, totuși, să neglijăm faptul că riscul nu se 
limitează doar la posibilitățile negative. Companiile 
pot folosi totodată gândirea bazată pe riscuri pentru 
a identifica oportunitățile, ceea ce reprezintă latura 
pozitivă a riscului.

Riscurile și oportunitățile sunt identificate în mod 
constant, mai ales în cazul auditurilor interne și 
externe și al controalelor de calitate.

A fost realizată o analiză a pragului de materialitate la 
nivelul Grupului, pentru a identifica toate subiectele 
relevante pentru dezvoltarea durabilă a Grupului 
EGGER, dar și una specifică pentru fabrica din 
România, după același algoritm. Această analiză 
reliefează ce subiecte sunt sau nu sunt esențiale 
pentru sustenabilitatea urmărită de companie. Pragul 
de materialitate este prezentat pe două direcții: pe de 
o parte, de împrejurarea dacă activitatea principală 
a companiei are sau nu un impact major asupra 
societății și asupra mediului și, pe de altă parte, dacă 
elementele identificate prezintă o relevanță deosebită 
pentru părțile interesate.

Împreună, acestea se regăsesc în algoritmul matricei 
de stabilire a pragului de materialitate. Elementele 
nesemnificative nu vor fi detaliate în cadrul acestui 
raport de sustenabilitate.

Abordare bazată pe risc
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Compania EGGER Romania face parte din grupul austriac 

EGGER, unul dintre cei mai importanți producători 

mondiali de produse lemnoase. 

„More from wood.” (Noi creăm mai mult din lemn). 

Această afirmație puternică l-a determinat pe Dl. Fritz 

EGGER să deschidă prima fabrică de PAL în St. Johann 

in Tirol, în anul 1961, cea care a creat fundamentul 

pentru povestea de succes a Grupului EGGER. Odată cu 

finalizarea fabricilor din Polonia și SUA, în anul 2020 

Grupul EGGER număra 20 de unități de producție la nivel 

mondial și 27 de birouri de vânzări. În total, în întreg 

Grupul lucrează peste 9.900 angajați. 

Grupul EGGER este prezent în România din anul 2004, 

prin biroul de vânzări din București. 

Compania de producție EGGER Romania a fost înființată 

în anul 2006, ca subsidiară a Grupului EGGER, prin 

implementarea unui proiect de investiții („greenfield”) 

privind construcția, echiparea și punerea în funcțiune a 

unei fabrici pentru producția de plăci din așchii de lemn.

Grupul EGGER a investit în România aproximativ 490 

milioane Euro până acum.  Astăzi, capacitatea de 

producție de plăci de tip PAL este de circa  

700.000 m3/an, cea de producție plăci OSB de aprox. 

600.000 m3/an, iar cea de hârtie impregnată de circa 

120 milioane m2/an.

Pe de altă parte, prin activitatea sa, EGGER Romania 

dezvoltă comunități, contribuind considerabil la bugetele 

locale și centrale. În anul 2020, au fost achitate către 

autoritățile statului român 13,5 milioane Euro, în taxe și 

impozite.

Pentru a completa circuitul integrat de producție, în anul 

2013, a fost pusă în funcțiune instalația de producție 

energie electrică și termică. Prin punerea în funcțiune a 

instalației s-a realizat valorificarea biomasei generate 

pe platforma de la Rădăuți. Astfel, s-au obținut energie 

electrică și termică atât de necesare în procesul de 

producție. 

Un an mai târziu, s-au făcut primii pași într-un proces 

cuprinzător de reciclare, respectiv punerea în funcțiune  

a unei instalații de reciclare de ultimă generație la  

fabrica din Rădăuți, și primul punct de colectare a 

deșeurilor din sudul Bucureștiului. Între timp,  

EGGER a investit mai bine de 22 de milioane Euro  

în România pentru a oferi o alternativă sustenabilă  

de materii prime folosind lemnul uzat prin înființarea de 

centre suplimentare de colectare a lemnului uzat,  

în București și Cluj-Napoca. 

Valorificarea responsabilă a materialului lemnos și un 

proces de producție prietenos cu mediul înconjurător 

sunt preocupări esențiale ale EGGER Romania, ca de 

altfel ale întreg Grupului. 

Principiile pe care EGGER Romania le îmbrățișează și

după care își conduce activitatea se înscriu în linia unui

model de dezvoltare durabilă a afacerii. De exemplu, 

clădirea administrativă a fabricii din Rădăuți a fost 

medaliată cu aur pentru sustenabilitate și eficiență 

energetică, primind certificatul DGNB oferit de Asociaţia 

Germană pentru Construcţii Sustenabile.

 

Lanțul valoric
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EGGER Romania îndeplinește cerințele ridicate 

ale standardelor de Management de Mediu 

(ISO14001 : 2015), de Management de Calitate 

(ISO9001 : 2015), pentru Utilizarea responsabilă a 

lemnului (ISO 38200 : 2018), precum și cele mai stricte 

cerințe provenite din Directiva Europeană BREF WbP 

(Wood-Based Panels), aplicate prin Autorizația Integrată 

de Mediu începând cu anul 2018. 

Sustenabilitatea reprezintă un aspect important în 

dezvoltarea și îmbunătățirea produselor, serviciilor și 

echipamentelor de producție și joacă un rol major în  

succesul companiei EGGER Romania și al Grupului 

EGGER.

Din punct de vedere al sustenabilității pe întreg lanțul 

de producție și folosință, pentru toate produsele 

principale ale grupului au fost dezvoltate Declarații de 

mediu privind produsul, denumite în continuare EPD 

(Environmental Product Declarations). Aceste declarații 

sunt utilizate în certificarea clădirilor sustenabile și 

descriu impactul asupra mediului al unui produs pe 

întregul său ciclu de viață, de la producție și utilizare, 

până la eliminarea sa finală. Plăcile de PAL brut, de PAL 

melaminat și plăcile de OSB produse la Rădăuți sunt și 

ele însoțite de aceste declarații de mediu EPD. 

Tehnologia folosită de EGGER Romania constă în 

cele mai noi utilaje, bazate pe tehnologie de ultimă 

generație. De remarcat, în acest sens, un aspect 

esențial de care suntem foarte mândri și anume faptul 

că fabrica EGGER din România este una din cele mai 

moderne fabrici de prelucrare a lemnului din lume. 

În perspectivă
Investițiile în utilaje moderne vor continua și în 2021 

cu extinderea capacității de producție pentru hârtie 

impregnată prin adăugarea unei noi linii de fabricație de 

ultimă generație. 
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Grupul EGGER gândește global și acționează local, prin 

intermediul celor 20 de fabrici situate în 10 țări diferite, 

între care și fabrica din Rădăuți.

Produsele realizate aici ajung să fie comercializate în 

întreaga lume. Pe lângă piața europeană care reprezintă 

de altfel și piața principală, EGGER Romania vinde 

produse și în alte regiuni strategice la nivel global. Acest 

lucru este posibil cu ajutorul celor 27 birouri de vânzări 

ale grupului și datorită unei rețele internaționale de 

parteneri de retail din peste 90 de țări. 

Pentru a asigura o dezvoltare optimă a pieței și 

apropierea de clienții noștri, EGGER Romania este 

organizată pe produse, divizii și piețe. 

Producția pe platforma EGGER Romania se împarte în 

două categorii, producție PAL și producție OSB. 

În 2020, platforma din Rădăuți a produs puțin peste 

597.000 m3 PAL brut, 524.000 m3 PAL melaminat și 

489.000 m3 plăci OSB. 

De asemenea, platforma rădăuțeană deține o capacitate 

de producție de 75.000  t/an peleți din lemn, dar 

aceasta nu a funcționat în 2020, similar anului 

precedent.

Graficul următor prezintă lanțul valoric EGGER, așa cum 

rezultă din proiectarea fluxului de producție în toate 

locațiile tipice EGGER, deci de referință și pentru fabrica 

din Rădăuți. 

EGGER Romania fabrică integral prin mijloace proprii  

produsele finite și semifinite, de la aprovizionare până 

la vânzare, deținând terenurile, clădirile, mașinile și 

capitalul de lucru implicate în activitatea de producție. 

Compania este responsabilă de întreg procesul de 

producție și de toate serviciile legate de fabricație.

 

EGGER este sprijinită în activitatea sa de alte companii 

ale Grupului care prestează diverse servicii intra-grup, 

precum EGGER Business Service. 

În aspecte de natură strategică, conducerea EGGER 

Romania urmează direcțiile de dezvoltare elaborate la 

nivelul Grupului. 

Fabrica din România este condusă de o echipă de 

management în care fiecare persoană este responsabilă 

pentru o anumită zonă, fie că este vorba de producție 

și aspecte tehnice, marketing și vânzări, logistică sau 

finanțe și administrație. 

Structura organizației 

Lanțul de valori EGGER

Resurse umane

Resurse umane

Customer credit 

managament

Customer credit 

managament

Contabilitate

Contabilitate

OrgIT

OrgIT

Management  

de mediu

Management  

de mediu

Management  

energetic

Management  

energetic

Comunicare

Resurse umane

Cerințe 

Clienți
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Input  

Producție

Output  

Producție
Producție Distribuitori Facturare

Satisfacție

Clienți

PP/ 
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Organigrama EGGER Romania

Tehnic/Productie 
EBP RAU

Tehnic/Productie 
Pal RAU Logistica RAU Vanzari RAUFinante/Administratie 

RAU

Achizitii Lemn/Materiale 
Reciclabile RAU

Tehnologic RAU Atelier productic 
Mostre RAU

Departament ComercialJuridic RAU

Productie OSB Pal Brut RAU Deposit/Desfacare RAU
Public Relations/
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Electrica RAU Deposit Lemn RAU Serviciu Planificare RAU Analiza Financiara RAU

FE Agrar RAU Impregnare/
Laminare RAU
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Tehnologic OSB RAU Achizitii Tehnice RAU

Laborator/QM RAU
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Produsele EGGER Romania se adresează mai multor 

categorii de clienți. Produsele realizate de EGGER 

Romania sunt integrate în proiecte de uz privat 

(bucătării, dormitoare, amenajări interioare casnice), 

dar și în proiecte destinate publicului larg, precum 

amenajări și mobilier pentru restaurante și magazine, 

în construcția amenajărilor pentru târguri sau în 

sectorul comercial. 

Printre clienții noștri direcți și indirecți se numără 

companii din industria mobilei și lemnului, 

comercianți de lemn și materiale de construcții, piețele 

de tipul bricolaj / DIY, arhitecți și producători.

Industrie 
Clienții noștri din industria mobilei și a 

construcțiilor din lemn beneficiază de 

materialele și serviciile potrivite, care 

îndeplinesc cerințele individuale ale 

clienților. 

Distribuitori
Pentru distribuitori, proiectanți și 

arhitecți există o paletă specială de 

produse. Prin rețeaua noastră extinsă 

de distribuitori specializați, toate 

produsele pot fi achiziționate de pe 

stoc, chiar și într-o cantitate redusă.

DIY 
Iubitorii bricolajului care apreciază 

calitatea, pot găsi produsele dorite în 

gama DIY, materiale pe care le livrăm în 

magazinele de profil DIY.

Clienții noștri

Distribuția cifrei de afaceri după 
categoriile de clienți

Distribuitori

Industrial

DIY

%82

%15
%3
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MANAGEMENTUL SUSTENABILITĂŢII

Principii 

Management în spiritul sustenabilității

Sistemul EGGER de Management

Părțile interesate (Stakeholderi) 

Pragul de materialitate

Valorile EGGER

 � EGGER Romania consideră calitatea, perspectivele 

de dezvoltare și respectul elemente esențiale ale 

culturii firmei și premise indispensabile pentru 

succesul în afaceri.

 � EGGER este o afacere de familie, transparentă și 

modernă. 

 � Sustenabilitatea și dezvoltarea continuă în 

beneficiul generațiilor viitoare se află în centrul 

deciziilor companiei.

 � EGGER își asumă întotdeauna promisiunile.

 � Un proces de luare a deciziilor eficient și 

implementarea lor într-un mod profesionist 

reprezintă factori cheie de succes pentru noi. 

Colaborarea cu partenerii

 � În interacțiunea cu colegii, cu clienții, cu furnizorii 

și cu autoritățile, angajații noștri acționează cu 

integritate profesionalism și corectitudine și, mai 

ales, respectând legea. Punem mereu accentul pe 

importanța dezvoltării pe termen lung a relațiilor 

cu partenerii.

 � Susținem piața concurențială, fiind descurajat 

orice comportament anticoncurențial și orice 

formă de corupție. Comenzile se obțin în mod 

echitabil, pe baza raportului între calitate și preț-

performanță al produselor și serviciilor oferite.

 � Punctele forte includ calitatea, designul și 

competența tehnică, consultanța de specialitate, 

precum și serviciile de asistență pentru clienți. 

Toate acestea au în vedere nevoile prezente și 

viitoare ale clienților EGGER.

Angajamentul privind calitatea 
superioară

 � Calitatea reprezintă o condiție obligatorie în tot 

ceea ce întreprinde EGGER.

 � Ne-am angajat să ne îmbunătățim continuu 

activitatea, fiind susținuți de un sistem de 

management certificat.

Cultura organizațională

 � Respectăm cu strictețe condiții echitabile la 

angajare și aspectele relevante din legislația 

muncii.

 � Încurajăm colegii să se respecte reciproc, atât 

între ei, cât și pe alții. Nu este tolerată nicio formă 

de hărțuire sau de discriminare la locul de muncă. 

 � Promovăm pregătirea profesională continuă a 

angajaților, atât prin resurse interne, cât  

și cu consultanți externi, și încurajăm o  

cultură corporativă deschisă, permițând  

și încurajând toți colegii să contribuie cu  

propriile opinii și propuneri de îmbunătățire  

a bunului mers al companiei.

 � Informăm colegii cu privire la obiectivele 

strategice și operaționale pentru a le atinge 

împreună și pentru a furniza împreună resursele 

necesare pentru implementarea lor.

 � Asigurăm în mod activ măsuri de protecție 

și sănătate a colegilor. Respectăm legile, 

reglementările și alte cerințe privind securitatea 

și sănătatea la locul de muncă și, de asemenea, 

vizăm stabilirea de noi standarde și mai ridicate. 

Principii
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Principii 

Management în spiritul sustenabilității

Sistemul EGGER de Management

Părțile interesate (Stakeholderi) 

Pragul de materialitate

Angajamentul față de  
comunitatea locală

 � Valorile de bază ale EGGER Romania, ca ale 

întreg Grupului de altfel, includ respectul pentru 

parteneri și obiceiurile locale. Este urmărită 

angajarea de forță de muncă calificată din 

zona Rădăuți și dezvoltarea regiunii. În acest 

scop, sunt sprijinite proiecte și organizații din 

domeniile educației, sănătății, sportului și 

asistenței sociale.

Protejarea mediului înconjurător

 � Protecția mediului, conservarea resurselor 

naturale și utilizarea energiei în mod eficient 

în procesul de producție sunt deosebit de 

importante pentru noi. Astfel, reușim să 

contribuim proactiv la realizarea obiectivelor 

climatice europene și naționale.

 � Este protejată natura prin generarea de energie 

în propria centrală pe biomasă, utilizând o 

tehnologie de fabricație de ultimă generație și 

sisteme logistice ecologice. Totodată, utilizarea 

sustenabilă a materiilor prime este una dintre 

cele mai mari priorități ale companiei noastre

 � Nu numai că sunt respectate legile, 

reglementările și alte angajamente pe care 

EGGER și le-a asumat, dar, de asemenea, 

compania își propune stabilirea de standarde 

noi și superioare, precum și optimizarea 

resurselor. Facem eforturi constante pentru a 

preveni poluarea mediului, a reduce continuu 

consumul inutil de energie prin creșterea 

eficienței energetice și a îmbunătăți constant 

performanțele în domeniul protecției mediului 

și utilizării optime a energiei în ceea ce privește 

activitățile, produsele și serviciile oferite.

Aceste principii sunt stabilite în misiunea 

asumată de EGGER, precum și în Codul etic, de 

conduită, pentru toți angajații. De asemenea, ele 

sunt comunicate cu periodicitate și, pe cale de 

consecință, se așteaptă un comportament în acord 

cu aceste principii. Conștientizarea este adusă 

în prim plan, cunoștințele sunt sedimentate, iar 

conduita corectă este încurajată și întreținută prin 

intermediul activităților dedicate echipei. Colegii 

au la dispoziție îndrumări cu privire la problematici 

numeroase. În domenii cheie, respectarea Codului 

etic este supravegheată de sistemul EGGER de 

audit intern.
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Management în spiritul sustenabilității 
MANAGEMENTUL SUSTENABILITĂŢII

Principii 

Management în spiritul sustenabilității

Sistemul EGGER de Management

Părțile interesate (Stakeholderi) 

Pragul de materialitate

Fabrica EGGER din România are o echipă proprie de 
management, responsabilă pentru probleme de mediu 
și energie. 

În plus, această echipă, care acționează la nivelul 
României, este susținută și coordonată de o echipă 
complexă stabilită la nivelul Grupului. 

 � La nivelul Grupului EGGER funcționează începând cu 2020 un centru de coordonare a activităților de „Sustenabilitate Corporativă”.
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Principii 

Management în spiritul sustenabilității

Sistemul EGGER de Management

Părțile interesate (Stakeholderi) 

Pragul de materialitate

EGGER Romania utilizează un sistem integrat de 
gestiune, dezvoltat la nivelul Grupului, care permite 
o monitorizare și o îmbunătățire continuă a gradului 
de respectare a obligațiilor asumate, în arii diferite și 
foarte clar definite: Sistemul EGGER de management - 
EMS (EGGER Management System). 

Aspectele comune din diferite standarde sunt tratate 
în mod unitar în cadrul EMS, în timp ce elemente 
individuale specifice sunt tratate în proceduri speciale. 
Este urmărită atingerea celui mai înalt grad posibil 
de integrare a temelor de interes și fructificare a 
informațiilor, în mod coordonat.

Sistemul de management EGGER (EMS) este structurat 
în principiu în conformitate cu structura la nivel înalt 
a ISO 9001: 2015. Sistemele pentru managementul 
calității, managementul mediului, managementul 
energiei, protecția împotriva incendiilor și siguranța 
muncii sunt grupate împreună în EMS.

În plus, fabrica EGGER din Rădăuți deține ea însăși 
certificările ISO 9001- Managementul calității și  
ISO 14001- Managementul mediului.

Toate procedurile și procesele relevante din toate 
domeniile de activitate sunt reglementate în EMS și, 
mai ales, prin documente de referință care sunt supuse 
revizuirii, modificării și distribuite ori de câte ori este 
necesar. 
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Furnizori de 
produse chimice

Matricea EGGER Romania  
Identificarea stakeholderilor s-a bazat pe procesul 

coordonat de experți independenți contractați de  

Grup în 2017 care au realizat prima analiza a  

materialității care determină aspecte esențiale  

pentru un grad înalt de sustenabilitate. 

Axa Y arată nivelul de interes al unei părți interesate  

față de EGGER Romania, în timp ce axa X arată  

importanța părții interesate în raport cu influența  

sa asupra companiei.

Pe de o parte, am avut în vedere măsura în care 

activitățile și relațiile de business ale companiei au un 

impact semnificativ asupra societății și mediului și,  

pe de altă parte, cât de relevante sunt aceste teme  

pentru părțile interesate. 

Ulterior, în 2020, am reevaluat analiza inițială din 

2017. Pentru a avea o viziune holistică a efectelor din 

perspectiva sustenabilității, a fost realizată o analiză 

SWOT și PESTEL combinată de-a lungul lanțului valoric 

al EGGER, cu focus din interior spre exterior, cu focus pe 

impactul asupra companiei și asupra mediului. 

 � În ce măsură este afectată calitatea vieții 

stakeholderilor de activitatea EGGER? Câți oameni 

sunt potențial afectați? 

 � Cât de mult contribuie activitatea EGGER la 

schimbările climatice, lipsa resurselor, biodiversitatea 

și calitatea locală a mediului înconjurător? 

În cazul EGGER Romania, evaluarea stakeholderilor s-a 

făcut plecând de la modelul matricei grupului, ținând 

cont de particularitățile locale.

Evaluarea a părților interesate care relaționează cu 

platforma EGGER din Rădăuți, certificată ISO 14001:2015, 

a ținut cont și de rezultatul analizelor PESTEL realizate 

în seminarii de lucru dedicate, rezultând matricea care 

încadrează importanța și cerințele stakeholderilor din 

România. 

MANAGEMENTUL SUSTENABILITĂŢII

Principii 

Management în spiritul sustenabilității

Sistemul EGGER de Management

Părțile interesate (Stakeholderi) 

Pragul de materialitate

Părțile interesate (Stakeholderi) 

*Începem prin a face precizarea că părțile 

interesate mai sunt denumite și stakeholderi, 

pe parcursul acestui raport de sustenabilitate. 
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Axa X a matricei de materialitate reprezintă impactul 

unei problematici. Cu cât este mai la dreapta pe axă, 

cu atât este mai mare impactul potențial de mediu și 

social al activității și al relațiilor de afaceri.

Axa Y reprezintă relevanța problematicilor pentru 

stakeholderi. Cu cât o tematică este mai sus pe axa 

Y a matricei de materialitate, cu atât acțiunile EGGER 

în acest domeniu sunt mai importante pentru părțile 

interesate.

Pragul de materialitate
MANAGEMENTUL SUSTENABILITĂŢII

Principii 

Management în spiritul sustenabilității

Sistemul EGGER de Management

Părțile interesate (Stakeholderi) 

Pragul de materialitate

 Matricea pragului de materialitate
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Principii 

Management în spiritul sustenabilității

Sistemul EGGER de Management

Părțile interesate (Stakeholderi) 

Pragul de materialitate

 Matricea pragului de materialitate

Matricea pragului de materialitate
Comparativ cu analiza materialității din 2017, 

metodologia a fost revizuită în 2020, fapt care ne-a 

permis să descoperim o perspectivă îmbunătățită 

asupra sustenabilității.

 � Fiabilitatea livrării: Deși acest subiect este 

important pentru clienții noștri profesioniști pentru 

operativitatea activității lor, nu este un subiect care 

privește sustenabilitatea așa că l-am eliminat din 

analiza noastră.

 � NOU! Următoarele subiecte au fost recent incluse în 

analiză:

 � Transparență fiscală / Eroare fiscală și schimbarea 

profitului – în ceea ce privește Grupul.

 � Drepturi clare de retragere și procesare rapidă a 

reclamațiilor.

↗ Următoarele subiecte au căpătat importanță 

 in comparație cu anii precedenți:

 � Condițiile de lucru în lanțul de aprovizionare.

 � Protecția datelor.

 � Utilizarea lemnului din surse durabile și a 

materialului reciclat.

 � Produsele din materii prime regenerabile.

 � Etica afacerii / conformitate.

→ Următoarele subiecte sunt la același nivel de 

 interes ca în anii anteriori:

 � Oportunitățile privind egalitatea și diversitatea. 

 � Siguranța produselor pentru sănătate.

 � Protecția climei, eficiența energetică și utilizarea 

energiilor regenerabile.

 � Eficiența materialelor și prevenirea deșeurilor.

 � Crearea de valoare la nivel regional.

 � Circuitul apei și utilizarea apei de ploaie.

Per total, s-a constatat că evoluția aspectelor 

analizate care privesc sustenabilitatea a fost  

stabilă în 2020 față de anii anteriori.

Cele mai semnificative modificări s-au produs  

la nivelul protecției datelor, un domeniu care  

a căpătat importanță după apariția GDPR.
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Circuitul petrolului

Silvicultură

Producția de cherestea

Circuitul gazului natural

Producția de vopseluri

Producția de 
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În cadrul EGGER Romania, suntem atent interesați 

de întreg ciclul de viață a unui produs: începând de 

la  procurarea materiei prime, unde accentul cade pe 

utilizarea materiilor prime regenerabile, continuând 

cu gestionarea sustenabilă a pădurilor și cu utilizarea 

materialelor reciclate. 

Apoi, în etapa de utilizare a unui produs, atenția se 

îndreaptă către siguranța produsului din punct de 

vedere al sănătății și al sustenabilității acestuia. Ciclul 

de viață al produsului se apropie de final odată cu 

încetarea utilizării sale, dar nu înainte ca prin eliminarea 

sa produsul să poată fi reutilizat, fiind valorificat ca 

materie primă sau ca agent termic.

Nu este un efort prea mare să evaluăm toate aceste 

aspecte pentru un singur produs. Doar în acest fel 

fiecare client interesat sau expert în probleme de mediu 

își poate forma o părere avizată despre materialele 

folosite de EGGER, despre standardele de transparență 

folosite în fabrica noastră din Rădăuți și despre 

parametrii de mediu care pot fi verificați.

Codul de conduită al EGGER prevede protecția mediului 

înconjurător, deziderat pus în practică prin Declarația 

de mediu a produsului-EPD (Environmental Product 

Declaration) și certificatele de management sustenabil. 

În plus, EGGER Romania promovează transparența în 

tot ceea ce întreprinde. O bază de date clară și detaliată 

și o bună consiliere sunt elemente importante pentru 

companie. 

Pentru clienți, utilizarea produselor EGGER într-o 

clădire certificată ca fiind sustenabilă trebuie să fie cât 

mai simplă posibil. Acesta este motivul pentru care 

toate informațiile relevante pentru mediu, referitoare 

la materialele EGGER, pot fi găsite în declarațiile de 

mediu pentru produs (EPD), accesibile publicului. 

Prin aceasta, sunt ajutați arhitecții și procesatorii să 

selecteze materialele de care au nevoie pentru a obține 

certificarea clădirilor. 

Informațiile cu privire la ciclul de viață al tuturor 

produselor fabricate de EGGER Romania se găsesc pe 

www.egger.com sub forma Fișelor de date pentru mediu 

și sănătate (EHD), întocmite din proprie inițiativă, și a 

Declarațiilor de mediu pentru produs (EPD), care sunt, 

în plus, verificate extern. Aceste documente conțin 

informații despre materiile prime folosite, procese de 

fabricare a produselor și teste de poluanți. 

Produse din materii prime regenerabile 
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Produs / Grup de produs Certificare cu eco-label tip I Declarație verificată cu cu 
eco-label tip III

Standard

Eurodekor

Eurospan —

Produse cu eco-label 
Produse cu eco-label (etichetă ecologică) din portofoliul EGGER Romania 

Descarcă EPD

↓ www.ibu-epd.com **
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Folosirea lemnului din surse durabile și materiale reciclate
Conceptul de „bioeconomie” presupune o abordare 

potrivit căreia este mai bine să se folosească materii 

prime care se regenerează în orizontul timpului 

unei generații, decât resurse fosile sau resurse care 

necesită perioade mai lungi de atât pentru a se 

regenera. 

Pentru a înțelege progresul către bioeconomie, 

materialele sunt clasificate în două grupuri. Pe de 

o parte, materialele din materii prime regenerabile 

sunt realizate în principal din lemn, fibre vegetale 

sau microorganisme, de ex. hârtie. Pe de altă parte, 

materialele derivate din combustibili fosili sunt 

produse în principal din petrol, precum majoritatea 

materialelor plastice, foliilor, rășinilor sintetice și 

fibrelor sintetice. 

Materialele pe bază de lemn de la EGGER combină 

avantajele ambelor categorii. Ori de câte ori este 

posibil, este folosit ca materie primă regenerabilă 

lemnul. Dar când este nevoie, lemnul este combinat 

cu caracteristicile indispensabile ale materialelor 

sintetice care, de exemplu, conferă unei suprafețe 

din lemn rezistență la apă și o întreținere mai ușoară. 

Rezistența suprafeței acoperită cu melamină a plăcii 

Eurodekor se datorează impregnării cu rășină sintetică, 

de natură fosilă. Se consideră că utilizarea materiilor 

prime fosile este justificabilă atât timp cât sunt 

utilizate pentru fabricarea produselor durabile. Lemnul 

reciclat poate fi utilizat și datorită agenților de legare 

pe bază de resurse fosile, care prelungesc efectul de 

stocare a carbonului.

Produsele EGGER sunt formate în proporție de 

aprox. 90% din așchii de lemn naturale. Agenții de 

legare, rășini de impregnare, ceara și aditivii obținuți 

din combustibili fosili constituie restul de 10% din 

placă. În formatul revizuit al Fișei tehnice de mediu 

și sănătate a produselor este indicată ponderea 

materiilor prime regenerabile folosite la fabricarea 

acestuia. 

EGGER Romania nu urmărește o țintă cantitativă 

în ceea ce privește proporția de materii prime 

regenerabile raportată la portofoliul de produse. 

Mai degrabă, ne considerăm furnizor de produse pe 

bază de lemn care oferim clienților noștri produse de 

calitate optimă, design și sfaturi corespunzătoare în 

funcție de zona specifică în care se dorește folosirea 

produselor EGGER. Această abordare presupune 

momentan și folosirea unor produse sau semifabricate 

pentru care sunt utilizate și materii prime fosile.
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Cantitatea de resurse prezentă în mediul 

înconjurător este limitată. Gestionarea sustenabilă 

înseamnă, în primul rând, recoltarea cu grijă a 

acestor resurse și apoi utilizarea acestora într-un 

mod chibzuit. Pentru ca furnizarea lemnului să 

fie cu adevărat sustenabilă, nu este suficientă 

procurarea responsabilă a acestuia doar ca 

materie primă brută. Reciclarea face parte și ea din 

utilizarea sustenabilă.

EGGER Romania are mai multe abordări de reducere 

a presiunii ecologice care apare inevitabil din 

utilizarea resurselor. Printre acestea se numără 

stabilirea relațiilor directe cu furnizorii, utilizarea 

în cascadă prin folosirea lemnului reciclat și 

respectarea unui sistem de verificare prealabilă 

pentru urmărirea originii lemnului.

Lemn rotund Lemn reciclat &          
Co-produse

PAL 16 % 84%

OSB 100 % -

În perspectivă

 � Protecția mediului, conservarea resurselor 

naturale și utilizarea unor surse eficiente 

de producere a energiei sunt deosebit de 

importante pentru noi. 

 � Obiectivul EGGER este îmbunătățirea continuă 

în ceea ce privește protecția mediului și 

optimizarea energiei pentru activitățile, 

produsele și serviciile oferite.

Proporția lemnului reciclat în produsele 
fabricate de EGGER Romania
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În fabrica de la Rădăuți, mare parte a produselor 

secundare – care sunt procesate ulterior în produse 

pe bază de lemn – provine de la fabricile de 

cherestea din apropiere. Evitându-se transportul 

masei lemnoase cu camioane de la distanțe mari, 

mediul este protejat. 

Reziduurile de lemn și praful de lemn care nu mai 

pot fi refolosite în producție sunt transformate în 

căldură și energie electrică ecologică în centrala 

proprie pe bază de biomasă. Astfel, se evită 

emanarea de emisii de CO₂ din surse de energie 

fosile. Mare parte din emisiile de CO₂ pentru 

generarea de energie provine din combustibili 

regenerabili, neutri din punctul de vedere al 

conținutului de CO₂.

Lemnul este utilizat la potențialul lui maxim în 

produsele EGGER. Astfel, se aduce o contribuție 

importantă la conservarea resurselor. 
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De la arbore la produs. Un circuit închis.
Pentru că valorile principale ale EGGER Romania 

vizează utilizarea sustenabilă a materiilor prime, 

tot ceea ce facem se concentrează pe economia 

circulară, realizând un circuit închis al materialelor. 

Consumator/ Declarația de mediu (EPD)

Oferim transparență totală prin EPD-uri, care pun la 

dispoziția celor interesanți informații relevante privind 

mediul și siguranța produselor.

Producția materialelor pe bază de lemn și procesarea lor ulterioară

Pentru a îmbunătăți constant performanța ecologică în procesul de 

producție, alegem sisteme de management ecologic și energetic 

certificate internaționale, integrate în EMS.

Co-produse utilizate ca materie 

primă 

Gaterele din zonă aprovizionează 

fabrica din Rădăuți cu talaj, 

tocătură, rumeguș, rezultate în  

urma valorifcării primare a lemnului.

Reciclarea

Lemnul reciclat și resturile sau produsele 

secundare din lemn sunt pregătite și 

utilizate în producția plăcilor de PAL.

Energia regenerabilă

Prin centrala termică pe biomasă transformăm 

deșeurile lemnoase ce nu mai pot fi valorificate în 

energie termică și energie electrică verde.
Silvicultură sustenabilă

Acționăm responsabil în ceea ce privește pădurile și lemnul și suntem 

certificați în confirmitate cu standardele FSC®  și PEFCTM. În conformitate 

cu Regulamentul UE privind Lemnul / EUTR achiziționăm material lemnos 

doar de la furnizori autorizați
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Stocarea carbonului. De la arbore la produs. 
Produsele pe bază de lemn stochează în general  

mai mult CO₂ decât este emis în procesul de  

producție. Rapoartele emisiilor de CO₂ fac parte din 

evaluările ciclului de viață calculat pentru produsele 

EGGER. Acestea sunt publicate sub formă de EPD-uri,  

după o evaluare externă independentă. 

 

Evaluarea impactului potențial asupra climei  

este disponibilă pentru toate produsele importante. 

O valoare sub zero indică faptul că în lemn este stocat 

mai mult carbon decât este emis de lanțul de  

producție și în amonte. 

Acesta este cazul tuturor materialelor EGGER pe  

bază de lemn. Deoarece lemnul stochează mult 

carbon și producția se face și cu energii regenerabile, 

produsele realizate de EGGER au o amprentă de  

carbon în parametri buni.
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Sistemul EGGER de trasabilitate a originii lemnului
EGGER Romania este un promotor al gestionării 

sustenabile a lemnului și a utilizării responsabile a 

resurselor. Pentru companie este de la sine înțeles 

faptul că trebuie să respecte toate legile naționale 

și europene în vigoare, în special Regulamentul UE 

privind comerțul cu lemn (EUTR) pentru achiziția 

sustenabilă. 

În cadrul EGGER, avem o politică de toleranță zero 

atunci când vine vorba de exploatarea forestieră 

ilegală. Susținem lupta împotriva tăierii ilegale de 

lemn întrucât credem cu tărie că silvicultura durabilă 

este în interesul nostru, al tuturor.

Sistemul nostru de trasabilitate a lemnului de tip 

Due Diligence (DDS) a fost dezvoltat împreună cu 

consultanți interni și externi și se bazează pe noul 

standard de calitate ISO 38200 COC pentru lanțul de 

furnizare a lemnului și a produselor pe bază de lemn.

În plus, aplicarea corectă a sistemului nostru de 

trasabilitate a lemnului, ca operator pentru toate 

lanțurile de aprovizionare și instalațiile de producție 

ce prezintă un oarecare risc la nivelul Grupului EGGER, 

este monitorizată de o organizație de monitorizare, 

înființată în conformitate cu articolul  

8 din Regulamentul UE privind reglementarea 

lemnului, EUTR.

Pe lângă reglementările legale din fiecare țară privind 

achiziționarea și producția, sistemul nostru de due 

diligence este ghidat de cele mai importante standarde 

din domeniul gestionării durabile a pădurilor:

 � Standarde de tip FSC®: FSC-STD-40-004  

and FSCSTD-40-005.

 � Standarde de tip PEFCTM: PEFC ST 2002-2020.

 � Standard de calitate pentru lanțul de furnizare  

a lemnului și produselor pe bază de lemn:  

ISO 38200:2018 – COC.

În plus, fiecare furnizor trebuie să treacă de evaluarea 

de risc realizată de EGGER pentru a putea fi aprobat ca 

furnizor pentru compania noastră.
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1 Furnizorul trebuie să specifice certificatele sale încă  

 de la bun început, atunci când este introdus în baza  

 noastră de date.

2 Prin intermediul unui chestionar, furnizorul trebuie  

 să furnizeze informații care ne permit o evaluare a   

 riscurilor. Trebuie să confirme că nu ne va furniza   

 specii protejate de copaci. De asemenea, trebuie  

 să  dezvăluie următoarele date:

		�	 Indicarea certificării suprafeței forestiere.

		�	 Originea lemnului după țară și regiune.

		�	 Mărimea lanțului de aprovizionare. 

		�  Numărul de furnizori din amonte.

		�  Confirmarea legalității.

 

 

 În cazul lanțurilor de aprovizionare complexe sau   

 care vizează un anume risc după evaluarea    

 inițială, solicităm suplimentar alte informații  

 (de exemplu, contracte de închiriere, licențe de   

 exploatare, înregistrare fiscală sau documente de   

 livrare din lanțul de aprovizionare).

3 În caz de risc scăzut și în funcție de dovada    

 legalității, departamentul de procurare a lemnului   

 din cadrul EGGER clasifică livrările furnizorului într-o  

 anume grupă de risc:

		�  EAC: Materialul este legal și îndeplinește cerințele  

   tuturor standardelor COC (FSC®, PEFCTM,  

   ISO 38200).

		�  ECS: Materialul este legal și îndeplinește cerințele  

   anumitor standarde COC (PEFCTM și ISO 38200).

		�  ELS: Materialul este legal și îndeplinește cerințele  

   ISO 38200.

 În etapa următoare, această clasificare în funcție   

 de grupa de risc și certificarea vor fi stocate în   

 sistemul nostru electronic de gestionare a datelor,   

 iar informațiile vor fi transparent afișate pe toate   

 documentele de acceptare a lemnului.

 Dacă dovada originii legale nu poate fi furnizată în   

 mod credibil, lemnul va fi respins de EGGER.

 Furnizorii care încearcă să înșele EGGER cu privire 

 la legalitatea sau originea lemnului sau care    

 fac declarații false vor fi excluși și  raportați către   

 autoritățile competente în situația unor fapte  

 penale intenționate.

Cum sunt verificați furnizorii noi de lemn la EGGER

Informații transparente despre originea lemnului

↓ Declaratia despre originea lemnului folosit 

↓ Certificat FSC®

↓ Certificat PEFCTM
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www.egger.com/shop/ro_RO/support/downloads
www.egger.com/shop/ro_RO/support/downloads
www.egger.com/shop/ro_RO/support/downloads
https://www.egger.com/get_download/7d7c7748-1272-45e8-93b7-f73a1c07ba30/Manufacturer-Declaration_Timber-origin_English.pdf
https://www.egger.com/get_download/d46a35f3-07f2-4658-b881-30a4c1e9194e/Certificate_FSC_Radauti.pdf
https://www.egger.com/get_download/f4390583-e9c7-467f-adf3-5d4951f71f81/Certificate_PEFC-CH170386_EN.pdf
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Programul pentru aprobarea schemelor de certificare 

a pădurilor (Programme for the Endorsement of 

Forest Certification Schemes, PEFCTM) este un sistem 

internațional de certificare. PEFCTM este cea mai 

mare organizație independentă din lume, activă în 

asigurarea și îmbunătățirea continuă a gestionării 

durabile a pădurilor, garantând în același timp 

standarde ecologice, sociale și economice. Pentru a 

se asigura că operațiunile forestiere de dimensiuni 

mici pot obține certificarea, PEFCTM a ales o abordare 

bazată pe grupuri de lucru și raportări forestiere locale. 

Operațiunile forestiere din regiunea respectivă sunt 

auditate aleatoriu la intervale regulate de timp. Noi 

obiective sunt stabilite pentru îmbunătățirea continuă 

a gestionării durabile a pădurilor care să asigure 

standarde ecologice, sociale și economice.

FSC® (Forest Stewardship Council®) a fost înființat în 

1993 ca urmare a Summitului de mediu de la Rio de 

Janeiro. FSC® este o organizație neguvernamentală, 

non-profit, angajată în folosirea pădurilor planetei 

în mod sustenabil din punct de vedere al mediului, 

social și economic. FSC® este susținut la nivel mondial 

de organizații de mediu, sindicate, reprezentanți 

ai populațiilor indigene, precum și de numeroase 

companii din industria forestieră și din industria 

lemnului. FSC® este platforma în care reprezentanții 

cu interese diferite în silvicultură se pot întâlni și pot 

găsi un consens asupra silviculturii responsabile. Din 

acest consens, sunt elaborate standarde de gestionare 

și sunt derivate mecanisme de comercializare a 

produselor forestiere fabricate în mod corespunzător.

Acesta este un standard internațional de calitate 

destinat lanțului de custodie a lemnului și a produselor 

pe bază de lemn, publicat în 2018. Scopul său este 

de a crea o referință uniformă pentru certificarea 

și controlul lemnului pe lanțul de aprovizionare. 

Standardul ia în considerare toate cerințele legale din 

țara de achiziție sau producție și toate criteriile de 

mediu și sociale cunoscute în sistemul ISO.

Uniunea Europeană a adoptat Regulamentul UE de 

stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care 

introduc pe piață lemn și produse din lemn (EUTR) 

pentru a combate traficul ilegal de lemn. Din 2013, 

acest document reglementează prima introducere 

pe piață a lemnului recoltat sau a produselor din 

lemn importate pe piața internă a UE și interzice 

introducerea pe piață a lemnului recoltat ilegal. 

Regulamentul prevede ca toate companiile care 

introduc lemn pe piață pentru prima dată să 

pună în aplicare un așa-numit sistem de verificări 

corespunzătoare (Due diligence).
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Sistemul EGGER pentru un lanț de aprovizionare controlat
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Silvicultură sustenabilă

Politica EGGER exclude următoarele surse în cazul 

lemnului achiziționat, fie că discutăm despre lemn  

cu origini certificate sau nu: 

 � Lemn recoltat ilegal;

 � Lemn recoltat cu încălcarea drepturilor  

tradiționale și ale omului;

 � Lemn provenit din păduri cu valoare ridicată  

de protecție;

 � Lemn din arbori modificați genetic;

 � Lemn provenit din păduri care vor fi transformate  

în plantații sau în utilizări non-forestiere;

 � Lemn care încalcă oricare dintre Convențiile de 

bază ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), 

așa cum este definit în Declarația OIM cu privire la 

principiile și drepturile fundamentale ale salariaților.

În ghidurile și procedurile EGGER pentru achiziția 

sustenabilă a produselor din lemn și din hârtie, sunt 

descrise procedurile pentru evaluarea riscurilor, 

culegerea de informații și măsuri pentru reducerea 

riscurilor în cazul lanțurilor de aprovizionare complexe. 

Obiectivul EGGER este susținerea achiziționării de 

lemn certificat pe întreg lanțul de aprovizionare, în 

acord cu cererea de produse certificate din partea 

clienților noștri sau în funcție de riscul din punct 

de vedere al gestionării sustenabile a pădurilor în 

regiunea din care este achiziționat lemnul.

Fabrica din Rădăuți utilizează în mare parte material 

certificat PEFCTM si FSC®. 

Față de anul anterior proporția de lemn certificat folosit 

la panourile din PAL produse la Rădăuți a crescut 

considerabil, iar în cazul plăcilor OSB proporția chiar 

s-a dublat. 

Negreșit, oricare ar fi sursa de proveniență a lemnului, 

de pe piața internă sau din import, materialul lemnos 

trece prin filtrul sistemului intern de verificare al 

EGGER. Aceasta se înscrie în obiectivul propus, 

respectiv de a controla 100% din achizițiile de lemn 

certificat și necertificat. Sistemul intern de Due 

diligence este instrumentul care permite urmărirea 

acestui deziderat.

2018 2019 2020

PAL 17,8 %  26,5%  42.70%

OSB 47,6 % 20,2 % 44,49 %

Sisteme De Certificare Pentru 
Silvicultura Sustenabilă

Proporția lemnului certificat în produsele  
fabricate de EGGER Romania
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Pe platforma EGGER Romania din Rădăuți se produc panouri din așchii de 

lemn, PAL și OSB. 

 

Dacă pentru producția de plăci OSB se utilizează ca materie primă doar lemn 

rotund, de calitate inferioară, pentru producția de PAL se folosește ca materie 

primă o gamă mai mare de materiale, acestea clasificându-se in trei categorii: 

 � Lemn rotund de calitate inferioară. 

 � Resturi sau produse secundare din lemn, rezultate din  

procesarea primară a lemnului:

  – Bucăți de lemn, așchii sau capete rezultate  în urma tăierii     

    buștenilor.

  – Margini (lăturoaie) rezultate în urma debitării buștenilor.

  – Talaj și/sau rumeguș rezultat în urma tăierii lemnului. 

 � Materiale reciclate: 

 

→ Materiale reciclate pre-consumator - reprezintă materialul recuperat în   

  urma unor procese de producție și care nu mai poate fi utilizat ca    

  materie primă:

 – Bucăți de lemn sau PAL, deșeuri sau rebuturi ce au rezultat in    

    urma procesului de producție. 

→ Materiale reciclate post consumator - includ tipuri de lemn care au fost   

  deja utilizate, eliminate de către clientul final și colectate ca deșeuri de   

  lemn după  utilizare:

  – Paleți și cutii de transport din lemn masiv.

  – Lemn netratat de pe șantiere (cherestea de construcție, 

    tamburi de cablu).

  – Elemente de mobilier.

  – Uși.

  – Panouri.

Ce este lemnul reciclat?
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Dincolo de achiziționarea de materii prime primare, 

este importantă și reutilizarea eficientă a deșeurilor 

de lemn deja existente. Pentru fabricarea de materiale 

pe bază de lemn, EGGER Romania nu folosește numai 

materii prime primare, ci si secundare, reprezentate de 

materii prime reutilizate/reciclate.

Reprezentarea grafică de la secțiunea „Utilizarea 

lemnului reciclat” este elocventă în ceea ce privește 

proporția în care EGGER Romania contribuie la 

economia de materii prime primare prin utilizarea 

materiei prime reciclate. 

EGGER se asigură că materialul reciclat este 

achiziționat doar de la companii specializate, 

calificate pentru eliminarea si reutilizarea deșeurilor 

de lemn. Lemnul reutilizat, ce se califică ca și lemn 

reciclat ce respectă codurile de încadrare, este 

prelucrat și utilizat pentru producția de PAL.

În plus, toate deșeurile de lemn rezultate din procesele 

de producție de pe platforma EGGER sunt depozitate 

și ulterior sortate pentru a fi refolosite in procesele de 

producție. Deșeurile ce nu mai pot fi valorificate in nici 

un fel in procesele de producție de pe platformă, sunt 

folosite ca materie primă pentru producția de energie 

electrică și termică în centrala proprie pe biomasă, de 

pe platforma din Rădăuți.

De asemenea, resturile care provin de la tăierea 

plăcilor sunt colectate de la clienți și servesc ca 

materie primă în ciclul de producție.

Cele 3 platforme de colectare a lemnului în scopul 

reciclării (Timberpak-uri în București (Chitila, Chiajna) 

și Cluj-Napoca) dezvoltate de EGGER în România 

preiau deșeuri de lemn de toate clasele, precum 

și biomasă verde sau uscată pentru valorificare în 

producția de plăci, respectiv valorificare energetică, 

după caz. Lemnul este mărunțit la punctele de 

colectare și apoi transportat la fabrica din Rădăuți. 

Ca rezultat, transportul este utilizat mai eficient și 

numărul de deplasări necesare cu camioanele poate 

fi redus cu până la 75% în comparație cu transportul 

materialului fără a fi mărunțit (de exemplu, paleți).

Nu în ultimul rând, în scopul unei colectări cât mai 

eficiente, EGGER Romania oferă servicii de consiliere 

pentru eliminarea deșeurilor pe bază de lemn, pune la 

dispoziție containere pentru colectare și poate asigura 

transport către cel mai apropiat centru de colectare.

EGGER prelucrează deșeuri de lemn din mobilier, 

paleți, ambalaje din lemn și componente 

nepericuloase din construcții și cherestea rezultată în 

urma demolărilor. Instrucțiunile cu privire la criteriile 

de acceptare a lemnului pentru reciclare garantează 

că doar deșeurile de lemn nepericuloase și adecvate 

ajung în instalațiile de producție. Odată ajuns la 

fabrică, materialul este inspectat suplimentar.

Pentru a produce așchii de lemn de înaltă calitate, este 

necesar un efort tehnic destul de mare. În procesul de 

fabricație a așchiilor de lemn sunt îndepărtate orice 

elemente care ar putea contamina fluxul, precum 

metalele, metalele neferoase, nisipul, pietrele și 

plasticul.

EGGER utilizează potențialul lemnului și obține 

maximum posibil din avantajele oferite. Prevalează 

utilizarea lemnului în materiale: produsele secundare 

de la fabrica de cherestea, cheresteaua spartă, 

cheresteaua provenită din operațiunile silvice de rărire 

și lemnul reciclat pot fi valorificate în producția de 

materiale pe bază de lemn. 

Deșeurile care nu pot fi reciclate ca materii prime sunt 

utilizate pentru producerea energiei pentru uscare, a 

energiei termice și electrice, ecologice. În așa-numitele 

utilizări în cascadă, obiectivul după fiecare etapă de 

prelucrare și utilizare este de a recicla reziduurile la 

cea mai înaltă calitate posibilă.
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Utilizarea lemnului în fabrica din Rădăuți
Fabrica EGGER din Rădăuți acordă o atenție deosebită 

valorificării eficiente a lemnului. Astfel, în anul 2020, 

47,10% din materia primă folosită a fost alcătuită din 

co-produse (tocătură, rumeguș, rămășite) și lemn 

reciclat.

Acțiuni implementate

� Pentru a evalua prin intermediul unui organism independent 

Sistemul de Due diligence al EGGER și standardele de calitate 

interne, aplicate pe lanțurile de aprovizionare, la nivelul 

Grupului EGGER, deci cu consecințe directe și asupra EGGER 

Romania, a fost convenit un contract de monitorizare externă 

în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) 995/2010 

(Regulamentul UE de stabilire a obligațiilor care revin 

operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn) 

cu Société Générale de Surveillance SA (SGS).

 � Armonizarea sistemului de due diligence al EGGER, aplicabil  

și în România, cu cerințele ISO 38200: 2018:

→ Materiile prime care au trecut prin filtrul ISO-DDS   
 (sistemul de due diligence) sunt catalogate intern   
 drept „Surse legale EGGER” și pot fi etichetate drept   
 „verificate”, în conformitate cu standardul ISO 38200.

→ Lemnul care provine din sisteme recunoscute și credibile  
 pentru gestionarea durabilă a pădurilor, cum ar fi FSC®  
 și PEFCTM, sunt recunoscute de noul ISO 38200 drept   
 „lemn certificat”.

2,0% lemn reciciat pre-consumator

7,8% lemn reciciat post-consumator

37,3% co-produce

52,9% lemn rotund (buşteni)

Lemn folosit în anul fiscal 2020
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Lanțul de aprovizionare 
Politica EGGER Romania este de a achiziționa 

materialul necesar producției direct de la  

proprietarii / administratorii de pădure și de la 

companiile de prelucrare a lemnului. În acest scop,  

am dezvoltat o rețea de furnizori care livrează constant 

materiale rezultate din activitatea de prelucrare 

primară a lemnului (tocătură, rumeguș, resturi din 

debitare).

Relația directă cu furnizorii (fără a avea intermediari) 

ne permite să asigurăm aprovizionarea cu lemn 

a fabricii EGGER Romania pe termen lung și să 

reacționăm prompt și fără întârziere la eventuale 

modificări în ceea ce privește aprovizionarea.  

Lanțul scurt de aprovizionare face ca întreg  

procesul să fie foarte transparent și ajută la 

minimizarea oricăror riscuri sociale și de mediu 

cauzate de aprovizionarea cu lemn.

În ceea ce privește achizițiile de lemn care nu au  

trecut printr-o prelucrare primară, trebuie 

menționat că aproximativ 50% din suprafața 

împădurită a României se află în administrarea 

Romsilva. Potrivit legislației în vigoare, valorificarea 

materialului lemnos provenit din pădurile proprietate  

a statului se face prin licitații publice, putându – se 

achiziționa lemn „pe picior”, lemn care trebuie 

exploatat și sortat, respectiv lemn fasonat,  

lemn care se află fie la drum auto, fie într – un depozit 

unde este împărțit pe sortimente, în funcție de calitate. 

EGGER Romania participă doar la licitațiile care privesc 

lemnul fasonat (lemn la drum auto).  

Lemnul rotund este achiziționat de EGGER Romania de 

la firme de exploatare a lemnului.

Obiectivul pe care îl urmărim este de a procura lemn, 

în primul rând, prin relații de afaceri directe 

Condițiile de lucru in lanțul de 
aprovizionare

O interacțiune corespunzătoare cu lanțul de 

aprovizionare este o condiție necesară pentru  

succesul economic al unei companii. În același  

timp, luând în considerare lanțul de aprovizionare,  

se extinde aria responsabilității corporative.  

În acest sens, companiile împart responsabilitatea 

pentru impactul asupra mediului de lucru și asupra 

mediului înconjurător pe care o are producția de 

mărfuri achiziționate ca materii prime, produse 

semifinite sau finite.

Astfel, pentru a putea descrie propria producție  

și propriile produse drept „sustenabile” și furnizorii  

trebuie să respecte, de asemenea, aceleași principii 

directoare. 

În cadrul EGGER Romania, acest aspect se referă 

îndeosebi la achiziția celei mai importante materii 

prime, lemnul și, în special, la condițiile de lucru pe 

care le oferă furnizorii noștri de lemn.

De aceea, realizăm audituri periodice la furnizorii  

de material lemnos (în principal la firmele de 

exploatare) pentru a verifica respectarea  

legislației în vigoare.

În lanțul de aprovizionare al EGGER Romania sunt 

angrenați diferiți operatori ce asigură transportul 

produselor chimice în interiorul platformei, transportul 

feroviar, companii ce asigură serviciile de igienă.

Aceste companii sunt în contact permanent cu un 

departament dedicat din cadrul EGGER Romania.  

Iar în cazul în care se constată neconformități de 

securitate la aceste firme, transmitem informări scrise 

către coordonatorii acestora. În cadrul întâlnirilor 

periodice cu reprezentanții firmelor furnizoare 

discutăm și aspectele sesizate în aceste informări.

În plus, organizăm instruiri colective cu angajații 

firmelor de mentenanță și supraveghem aceste lucrări 

din punct de vedere al securității și sănătății în muncă. 

ANEXĂ

DESPRE NOI

MANAGEMENTUL SUSTENABILITĂŢII

ARII DE SUSTENABILITATE



Raport de sustenabilitate 202041

Siguranța produselor 
Sănătatea este una dintre preocupările noastre 

majore. Pe de o parte, progresele medicale duc la o 

speranță de viață crescută. Pe de altă parte, oamenii 

sunt astăzi expuși unor influențe de mediu diferite 

față de generațiile anterioare, din cauza stilului 

de viață modern. În medie, un locuitor din Europa 

Centrală petrece până la 90% din timp în interior . 

Spațiile de locuit confortabile și birourile plăcute sunt, 

prin urmare, o condiție necesară pentru sănătate și 

performanță.

În aceste condiții, preocuparea despre cum 

influențează spațiile interioare calitatea vieții este 

una legitimă. Calitatea aerului din interior prezintă un 

interes deosebit mai ales în cazul grupurilor sociale 

vulnerabile, cum ar fi copiii, femeile însărcinate, 

persoanele în vârstă sau persoanele bolnave. Cele mai 

mari influențe asupra calității aerului din interior o au 

factorii climatici, cum ar fi temperatura și umiditatea 

aerului. Aceștia depind, în principal, de sistemul de 

ventilație utilizat și de stilul de viață al celor care 

utilizează spațiul.

Cu toate acestea, emisiile de compuși volatili din 

materialele de construcții și mobilier pot afecta, de 

asemenea, calitatea aerului interior.

Stilul de construire din ultimele decenii poate reduce 

la minimum pierderea de energie a clădirilor moderne, 

dar, reduce în același timp, și schimbul de aer. Față 

de stilurile de construire anterioare, clădirea nu se 

auto-ventilează. Prin urmare, schimbarea aerului din 

interior este posibilă doar într-o mică măsură fără un 

sistem de ventilație adecvat. Acest lucru poate duce 

la acumularea în spațiile interioare de umiditate și 

substanțe care pot afecta sănătatea. Dacă umiditatea 

din respirația ocupanților sau de la activități casnice 

precum duș sau gătit nu este îndepărtată eficient, se 

formează mucegai.

Bolile legate de stilul de viață precum alergiile, 

sindromul clădirii bolnave (SBS) și MCS (sensibilitatea 

chimică multiplă), dar și efectele stresului sunt tot mai 

mult în centrul atenției. 

Produsele chimice care se pot acumula atunci când nu 

există un schimb de aer satisfăcător sunt în principal 

compuși volatili, de exemplu formaldehidă, compuși 

organici volatili (COV), compuși organici foarte 

volatili (VVOC), radoni sau compuși organici volatili 

microbiologici (MVOCs). Aceste substanțe joacă, 

probabil, un rol important în două afecțiuni legate de 

mediu, respectiv Senzivitatea chimică multiplă (MCS) 

și Sindromul de clădire bolnavă. Cauzele acestor 

afecțiuni sunt totuși insuficient documentate și 

clarificate.

Cerințele privind emisiile materialelor de construcții, 

în special a celor pe bază de lemn, s-au schimbat 

semnificativ în ultimele decenii. De exemplu, valoarea 

limită admisă pentru materialele pe bază de lemn 

pentru emisia de formaldehidă într-o cameră de testare 

de 3 ppm (începutul anilor 1990) a fost redusă la un 

standard de emisie de maximum 0,1 ppm, impus de 

industrie (E1- Standard european). Mulți producători 

de mobilă și multe etichetări voluntare ale materialelor 

de construcții impun criterii stricte pentru industria 

materialelor pe bază de lemn care privesc atât emisiile, 

cât și materiile prime ale acestor produse.

EGGER răspunde acestor cerințe prin dezvoltarea 

și îmbunătățirea continuă a produselor sale și prin 

optimizarea materiilor prime utilizate. Pe lângă 

caracteristicile tehnice, proprietățile produsului 

relevante pentru sănătate sunt verificate și prin 

inspecții recunoscute și testate de institute 

independente. Produsele EGGER fabricate la Rădăuți 

sunt testate la Institutul Entwicklungs- und Prüflabor 

Holztechnologie/ EPH din Dresden, Germania.

*Potrivit studiului Organizației Mondiale a Sănătății „Expunere combinată sau 
multiplă la factori de stres pentru sănătate în interiorul cădirilor”, 2014 / ”Combined 
or multiple exposure to health stressors in indoor built environments”.
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Controlul poluanților din produse
Producția de PAL include reciclarea deșeurilor de lemn 

din mărfuri scoase din uz, cum ar fi paleți, mobilier sau 

materiale de ambalare. 

Aceste materii prime reciclate sunt verificate de 

EGGER la momentul primirii mărfii. Cu toate acestea, 

din moment ce siguranța produselor finite, cum ar fi 

PAL, este deosebit de importantă pentru noi, testăm 

în mod regulat produse comerciale finite. Pentru că 

folosim materiale reciclate după utilizarea de către 

consumator, efectuăm teste ale PAL – ului printr – un 

laborator de testare independent. Aceasta ne permite 

să controlăm impactul folosirii materialelor reciclate 

post-consumator și, mai ales, să garantăm siguranța 

produselor noastre.

Un număr mare de teste se desfășoară în mod voluntar 

pentru a implementa responsabilitatea pentru 

siguranța produsului, dincolo de normele legale.

EGGER Romania verifică periodic nivelul compușilor 

organici volatili (COV) din produsele sale, conform 

celor mai noi standarde. Studiile indică faptul că 

materialele pe bază de lemn nu afectează țesutul 

pulmonar. Nici aldehidele și acizii carboxilici, care se 

găsesc în mod natural în lemn nu reprezintă un pericol. 
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Emisia de compuși volatili în aerul interior
Nivelul de conștientizare de către consumatori pe 

marginea acestui subiect, în special a compușilor 

organici volatili  și a formaldehidei, a crescut în ultimul 

timp în urma informării pe scară largă la nivel public. 

COV reprezintă acei compuși organici volatili care 

influențează calitatea aerului din interior. Aceștia 

includ substanțe naturale din lemn responsabile 

pentru mirosul său caracteristic. Există, de asemenea, 

COV-uri care sunt emise de agenții de legare și de 

substanțele folosite la acoperirea produselor pe bază 

de lemn. Atât lemnul, cât și produsele pe bază de 

lemn se comportă, în mare măsură, similar în ceea ce 

privește emisiile de COV. Totuși, pentru că materialele 

pe bază de lemn sunt comprimate la temperaturi 

de până la 200° C, concentrația de aldehide și acizi 

carboxilici poate crește.

Formaldehida este emisă în mod natural de lemn și 

este inclusă în adezivii obișnuiți pentru materialele pe 

bază de lemn, de exemplu, în adezivi și rășini pe bază 

de uree și melamină. 

Formaldehida este un compus natural care se găsește 

în lemn, în pește afumat și în fructe, printre altele. 

Efectul asupra oamenilor depinde de cât de mare este 

concentrația de formaldehidă liberă în aerul pe care îl 

respiri. Toate produsele EGGER Romania se situează 

sub limitele clasei europene de formaldehidă E1.  

Unele produse îndeplinesc chiar și cerințe mai stricte 

pentru a se conforma unor legislații naționale, cum  

ar fi cele din SUA și Japonia. 

69,65% dintre plăcile de PAL produse de  

EGGER Romania se încadrează în clasa E1 emisii 

formaldehidă, în vreme ce 30,35% din producție  

se încadrează în reglementări mai stricte decât  

clasa de emisii de formaldehidă E1, care este 

standardul pentru Europa, având un conținut redus  

de formaldehidă. 

Obiectivul EGGER este acela de a folosi materialului 

reciclat, în așa fel încât în compoziția produselor să nu 

se regăsească niciun fel de substanțe în concentrații 

periculoase pentru sănătate.
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Formaldehida este strict reglementată în cazul 

materialelor pe bază de lemn. În acest sens, există 

numeroase cerințe legale naționale și internaționale, 

precum și standarde voluntare, care sunt de obicei 

mult mai restrictive decât valorile-limită legale.

Întrucât produsele EGGER Romania se adresează 

unor piețe chiar și din afara continentului european, 

acestea respectă nu doar standardele europene, 

precum E1, dar și standarde precum CARB P2  

 

(California), F **** (Japonia) sau standardul voluntar 

EPF (European Panel Federation).

Respectarea clasei de emisie de formaldehidă este 

asigurată prin intermediul unor controale interne de 

calitate și monitorizate prin inspecții periodice de către 

institutele de testare externe. 

Obiectivul EGGER este să ofere produse cu clase de 

emisii de formaldehidă corespunzătoare rigorilor  

 

fiecărei piețe căreia i se adresează și pentru toate 

modalitățile de utilizare a respectivelor produse. 

Mai mult, EGGER acordă o importanță deosebită 

instrucțiunilor de folosire, ceea ce permite clienților să 

utilizeze produsul corespunzător cu zona dorită. 

Produsele fabricate din plăci încadrate la clasa de 

emisie E1 produc emisii de formaldehidă de  

0,124 mg/m3. Astfel, această clasă de emisii este 

inofensivă pentru sănătate, pentru marea majoritate a 

utilizărilor. 

30,35% din producția de PAL EGGER din 
România se încadrează în reglementări 
mai stricte decât clasa de  emisii 
formaldehidă E1.

Monitorizarea produselor
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Managementul calității
Obiectivul principal, din prezent și viitor al EGGER Romania este de a fabrica, în primul rând, produse 

sigure din punct de vedere al sănătății. Pentru a atinge acest obiectiv, EGGER definește patru direcții 

monitorizate corespunzător și care fac obiectul unui proces de îmbunătățire continuă.

Asigurarea calității: 
EGGER asigură respectarea caracteristicilor 

specifice ale produsului, garantată prin inspecții 

interne și controale independente. Pentru a evita 

neconformitățile în managementul calității și, astfel, 

efectele neplăcute asupra clientului, managementul 

calității la EGGER a fost certificat conform ISO 9001.

Materia primă:
Materiile prime sunt selectate ținând cont de cerințele 

clienților noștri. Pentru a informa clientul despre 

ingredientele produsului în cel mai adecvat mod 

posibil, acestea sunt comunicate în mod transparent, 

de exemplu în descrierile (EPD-urile) specifice 

produsului sau în fișele cu date despre mediu și 

sănătate (EHD). Aceste informații sunt disponibile 

în mod constant pe pagina principală de internet a 

Grupului EGGER.

Utilizarea produselor:
EGGER informează în mod activ clienții despre 

produsele adecvate pentru diferite zone de utilizare.

Starea actuală a tehnicii:
Siguranța produselor din punct de vedere al sănătății 

este un concept în continuă reconfigurare. Datorită 

descoperirilor și cercetărilor științifice noi, contextul 

și informațiile de actualitate se schimbă. Acesta este 

motivul pentru care EGGER este la curent cu ultimele 

discuții pe marginea anumitor subiecte relevante, 

cum ar fi evaluarea calității aerului interior din punct 

de vedere al sănătății utilizatorilor și implementează 

descoperirile în dezvoltarea și îmbunătățirea 

produselor sale. Modificări ale cerințelor legale sunt, 

de asemenea, implementate cât mai curând posibil în 

procesul de dezvoltare a produselor, dar și aduse la 

cunoștința clienților.

 

Gestionarea reclamațiilor
Un număr de identificare unic al fiecărei comenzi de 

producție permite trasabilitatea loturilor de materiale, 

a parametrilor instalației și a rezultatelor testelor. 

Reclamațiile sunt gestionate de un sistem de dedicat. 

Problema clientului este înregistrată în sistem, 

direcționată către departamentele în competența 

cărora intră acea problemă și rezolvată cât mai repede 

posibil. La clarificarea situației participă clientul și toți 

angajații implicați. Timpul de răspuns la reclamația 

clientului (fie prin acceptarea reclamației și remedierea 

situației, fie prin indicarea motivelor pentru care 

reclamația nu poate fi acceptată), motivele reclamației, 

grupurile de produse vizate de reclamație, costul și 

frecvența unei reclamații sunt atent monitorizate. 

Valoarea reclamațiilor înregistrate de EGGER Romania 

este influențată și de situațiile în care o reclamație 

este acceptată ca tratament comercial. 

Pentru anul 2020, ponderea costurilor reclamațiilor 

raportate la cifra de afaceri este de 0,05%. Această 

rată este un foarte bun indicator pentru un nivel de 

satisfacție ridicat al clienților EGGER Romania.

Acțiuni implementate
Testarea produselor care conțin lemn reciclat realizate 

la Rădăuți, inclusiv în acord cu standardele legislației 

germane, la institutul independent Eurofins Umwelt 

GmbH, în regim de monitorizare continuă.

 

Monitorizarea continuă a emisiei de formaldehidă 

a produselor fabricate în Rădăuți este realizată, în 

funcție de materialul produs prin următoarele metode: 

	

�	Metoda perforatorului, conform ISO 12460-5.

�	Metoda desicatorului, conform JIS A1460.

�	Metoda camerei de 1m³, conform ASTM D6007/  

 ASTM E1333.
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Produse durabile și reciclabile 
Dacă am întreba oamenii ce caracteristici ar trebui 

să aibă un produs „ecologic”, multe persoane ar 

menționa, în primul rând, că ar trebui să fie trainic. 

Ideea din spatele acestei tendințe este clară – cu cât 

durata de viață a unui produs este mai lungă, cu atât 

mai puține produse noi trebuie fabricate, în general, 

și cu atât mai puține materii prime și energie ar trebui 

folosite, iar pe cale de consecință cu atât mai puține 

deșeuri s-ar genera. 

Dar, la un moment dat, fiecare etapă de utilizare 

se încheie, situație în care discuția se mută spre 

reciclarea produsului. După încheierea etapei de 

utilizare, reciclarea produsului trebuie să fie cât se 

poate de simplă, și, în mod ideal, să servească drept 

materie primă pentru un nou produs. Stakeholderii 

EGGER califică atât fabricarea de produse durabile, cât 

și fabricarea de produse cu un grad înalt de reciclare 

elemente primordiale pentru o afacere sustenabilă. 

ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

 Produse durabile

 Materiale de construcții

 Reciclarea produselor

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională
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Produse durabile Produse pentru mobilier și pentru design interior

EGGER Romania asigură o calitate ridicată a produselor 

și comunică datele tehnice ale acestora într-un 

mod clar și transparent. În acest sens, producătorul 

de materiale pe bază de lemn își îndeplinește 

responsabilitatea de a furniza clienților produsul 

potrivit pentru destinația planificată. 

Cerința de bază pentru un produs durabil este să își 

păstreze funcția cât mai mult timp în zona în care 

este utilizat. De regulă, înlocuirea produselor din 

construcții, mobilier și amenajări interioare nu se 

produce neapărat din cauza pierderii funcționalității, ci 

mai degrabă din cauza schimbării cerințelor estetice. 

Pur și simplu nu mai sunt la modă. Chiar și clădirile, 

și spațiile interioare sunt afectate de evoluția modei. 

Astfel, înșiși utilizatorii finali poartă cea mai mare 

responsabilitate pentru prelungirea duratei de viață 

a produselor, apelând la anumite strategii, precum 

alegerea unui design atemporal, apreciind mai 

degrabă funcționalitatea decât „în ce măsură este sau 

nu la modă” un produs sau adăugând o tușă modernă 

produselor pe care deja le au.

Standardele EGGER de calitate sunt bine puse în 

aplicare. Produsele EGGER Romania corespund 

caracteristicilor specificate, iar aceste caracteristici 

sunt transparente și disponibile pentru cei interesați. 

Pentru a se menține în pas cu schimbările pieței, 

EGGER consideră extinderea și dezvoltarea digitalizării 

ca o provocare continuă pentru a-și îmbunătății 

produsele și serviciile în ton cu vremurile.  

Pentru produsele decorative, EGGER Romania 

garantează durabilitatea necesară prin respectarea 

cerințelor specifice- internaționale, naționale sau 

la nivel de industrie. De asemenea, durabilitatea 

produselor este asigurată în condițiile unei utilizări în 

acord cu destinația produsului.

Criteriile de performanță ale produselor sunt 

transparent documentate. Prin această transparență, 

scopul este de a oferi suficiente informații clienților, 

astfel încât aceștia să poată face alegerea celui mai 

potrivit produs pentru nevoile lor.

EGGER Romania oferă clienților informații despre 

produse sub formă de:

�	Fișe tehnice;

�	Instrucțiuni de utilizare;

�	Consiliere în proiectare/ design;

�	Reprezentanțe de vânzări;

�	Informații despre disponibilitatea produselor;

�	Dezvoltarea de produse și design în tendințe;

�	E-Learning, prin intermediul unui cont creat pe   

 pagina de internet, disponibil pe Platforma    

 E-Learning;

�	Târguri și seminarii;

�	Portal clienți. 
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Potrivit standardelor armonizate la nivel european, 

materialele de construcții sunt alocate unor clase 

tehnice specifice pentru care se aplică cerințe 

tehnice diferite. Specificațiile tehnice care corespund 

produselor fabricate la Rădăuți sunt corespunzătoare 

fișelor tehnice ale produsului. 

În plus, pentru cei care sunt interesați de construcțiile 

din lemn, EGGER a dezvoltat o aplicație, un soft, sub 

forma unui catalog, care oferă asistență în astfel 

de proiecte. Aplicația oferă asistență pentru toate 

structurile, respectiv perete, tavan și acoperiș în format 

3D, precum și sugestii de folosire corespunzătoare 

gamei de produse OSB. Aplicația se adresează în 

principal dulgherilor, firmelor de construcții din lemn, 

inginerilor constructori, autorităților și dezvoltatorilor. 

Pentru detalii, vă rugăm să accesați secțiunea 

dedicată Aplicației accesibilă pe pagina de internet a 

companiei.  

Declarațiile tehnice ale produsului permit alegerea 

produsului potrivit pentru zona unde se intenționează 

a fi folosit, în funcție de clasa de utilizare sau 

durabilitate. Pentru a se asigura o parcurgere facilă 

a informațiilor, adesea complexe, și pentru a-și găsi 

produsul potrivit, EGGER Romania oferă clienților săi 

diverse alte canale de comunicare, de exemplu:

�	Broșuri, fișe tehnice și instrucțiuni de prelucrare pe   

 www.egger.com;

�	Declarații de performanță pe www.egger.com;

�	Instruire pentru dealeri, producători;

�	Târguri și seminarii.

Dacă produsul este utilizat corect, instalat profesional, 

retușat și întreținut corespunzător (în condiții 

corespunzătoare clasei de utilizare), de exemplu prin 

asigurarea unei protecții meteorologice eficiente 

și permanente, nimic nu stă în calea unei vieți 

îndelungate a produsului. 

Materiale de construcții
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Reciclarea produselor

Produsele 100% din lemn și toate produsele pe bază 

de PAL sunt reciclabile și pot fi reutilizate așa cum 

am arătat în secțiunea dedicată reciclării. Gradul de 

reciclare al produselor este privit, de această dată, 

din perspectivă inversă: cât de bine poate fi reciclat 

ulterior produsul pe care îl fabricăm? 

Provocarea, din această perspectivă, constă în 

aceea că sfera de influență a unui producător asupra 

eliminării ulterioare a produselor sale este, în general, 

scăzută. Produsele intră în circuitul comercial la nivel 

mondial, fiecare piață și regiune având o infrastructură 

diferită. Dacă reciclarea funcționează sau nu, depinde 

de această infrastructură. 

De exemplu, in primul rând, se ridică întrebarea 

dacă există sau nu companii care colectează separat 

deșeurile din lemn, apoi dacă alte companii se 

ocupă de colectarea acestor deșeuri ca, într-un final, 

producătorul de materiale pe bază de lemn să poată 

reutiliza aceste deșeuri în procesele lui de producție. 

Dacă nu este cazul, șansele de reciclare a deșeurilor 

de lemn sunt slabe. 

Plăcile de PAL și OSB produse la Rădăuți sunt 

reciclabile în proporție de 100%. Obiectivul EGGER 

este să-și îmbunătățească continuu activitățile, 

produsele și serviciile, astfel încât să fie îmbunătățită 

și protecția oferită mediului înconjurător.
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Producție responsabilă
Companiile industriale sunt întotdeauna prinse 

între două preocupări majore antagonice: crearea de 

valoare adăugată și minimizarea efectelor activității 

sale de producție asupra mediului. 

În consecință, resursele alocate pentru reducerea 

acestor efecte externe nu urmăresc un scop 

lucrativ. Este vorba, mai degrabă de asumarea unei 

responsabilități mai mari din partea companiilor 

industriale. Astfel, s-au derulat diverse inițiative în 

cadrul sistemelor de management pentru a armoniza 

aceste efecte asupra mediului cu cerințele de 

reglementare și pentru a crește în mod sistematic 

gradul de conștientizare al conducerii întreprinderilor 

în ceea ce privește nevoia de a reduce aceste efecte 

asupra mediului.

Analiza pragului de materialitate realizată de EGGER 

a identificat anumite provocări la fabrica din Rădăuți. 

Acestea includ nu numai gestionarea eficientă a 

resurselor umane și a costurilor, dar și resurse precum 

materia primă, energia și apa. Este necesar să se 

evite generarea inutilă de deșeuri, să se folosească 

energia cât mai eficient și din surse regenerabile și 

să se limiteze permanent emisiile în atmosferă, în 

primul rând în aer și apă, la un nivel sustenabil. Pe 

lângă emisiile care afectează imediata vecinătate a 

locului de producție, protecția climei în general este o 

provocare pentru procesele de producție responsabilă. 

Responsible production
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Gestionarea mediului la EGGER începe cu tehnologii 

de ultimă generație: fabrica din Rădăuți este echipată 

cu cele mai noi instalații de gestionare a apelor 

reziduale, sisteme de protecție împotriva zgomotului 

și de control al poluării aerului.

EGGER Romania utilizează sistemul de management 

al mediului implementat la nivelul întreg Grupului 

EGGER. Sistemul permite implementarea eficientă 

a obiectivelor de mediu și integrarea aspectelor 

de mediu în procesele de lucru. Obiectivul 

managementului de mediu la EGGER Romania este de 

a asigura respectarea legislației, de a preveni sau de 

a reduce impactul negativ asupra mediului, precum 

și de a îmbunătăți continuu performanța de mediu. 

În acest sens, sistemul de management al mediului 

reprezintă instrumentul pentru urmărirea sistematică și 

consecventă a obiectivelor de mediu, pentru a utiliza 

resursele și energia în mod responsabil.

Îmbunătățirea continuă este principiul de bază al 

sistemului de management al mediului. Cu alte 

cuvinte, EGGER Romania nu doar că se străduiește 

să-și îmbunătățească impactul operațional asupra 

mediului, dar are și o abordare de perspectivă. Diferite 

aspecte de mediu, directe și indirecte, sunt colectate 

și evaluate pe parcursul întregului ciclu de viață al 

produselor.

Sistemul EGGER de gestionare a mediului se bazează pe 

bine-cunoscutul sistem de control Plan-Do-Check-Act.

În ceea ce privește politica de mediu a EGGER Romania 

rezultatele sunt pozitive și sunt dovedite de obținerea 

recertificării conform standardului integrat mediu 

și calitate ISO 14001 și ISO 9001 în urma auditurilor 

externe făcute de Quality Austria, organism european 

de certificare si evaluare a standardelor. Obținerea 

certificatului reflectă îndeplinirea obligațiilor pe linie 

de mediu și calitate.

Sistemul EGGER de management  
al mediului 
Ciclul de control al sistemului de management de 

mediu a fost extins astfel încât să acopere cerințele 

celei mai recente revizuiri ale standardului de calitate 

în domeniu (ISO 14001: 2015).

Managementul mediului
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Conformare legală 
Evaluarea periodică a respectării cerințelor legale, 

verificarea continuă a respectării obligațiilor și a 

întregii administrări și documentații se realizează în 

sistem integrat. Politicile, îndatoririle și, dacă este 

necesar, măsurile, termenele, persoanele responsabile 

etc., sunt definite și revizuite în mod regulat de către 

managerul de mediu al fabricii. În fiecare an, baza de 

date legală este actualizată. Fabrica EGGER Rădăuți 

este verificată regulat prin audituri interne și externe. 

În cadrul CIP (Proces de Îmbunătățire Continuă, 

Continuous Improvement Process), în cazul abaterilor, 

sunt stabilite acțiuni corective, cu termene și persoane 

responsabile. Rezultatele analizei de conformitate 

legală sunt incluse în Raportul Anual de Mediu depus la 

autoritățile competente, precum și în rapoartele către 

management. 

Părțile interesate
Aspectele importante pentru părțile interesate 

sunt, de asemenea, incluse în cadrul sistemului 

de management al mediului. Interesele și cerințele 

părților interesate sunt importante pentru EGGER și 

sunt luate în considerare în deciziile Companiei.

Sistemul de audit
În fiecare an, fabrica din Rădăuți este supusă unui 

audit intern. Echipa de audit este formată din 

colegi din alte fabrici ale Grupului EGGER. În cadrul 

auditurilor de mediu, este monitorizată și se verifică 

conformitatea cu ISO 14001 și ISO 9001.

La anumite intervale au loc, de asemenea, audituri 

externe. În cadrul auditului de mediu, toate zonele 

fabricii sunt monitorizate și verificate pentru 

respectarea standardului ISO 14001:2015. Auditul 

pentru obținerea recertificării potrivit standardului ISO 

14001 are loc, de exemplu, la fiecare trei ani. Următorul 

audit va avea loc în anul 2021.

Obiective
Ca parte a procesului de îmbunătățire continuă, sunt 

analizate anual obiectivele de mediu, iar compania 

implementează sau ajustează instrumentele pentru 

îndeplinirea acestora. Încă din anul 2017, ca parte 

a sistemului de management integrat, procesele de 

îmbunătățire continuă au fost administrate integrat la 

nivelul Grupului. Aspectele legate de calitate, mediu 

și energie sunt gestionate într-un sistem de meta-date 

configurat special pentru Grupul EGGER. 

EGGER Romania își stabilește anual obiectivele pe 

care urmărește să le atingă în domeniul energiei și 

al protecției mediului și acționează în consecință. 

De exemplu, reducerea deșeului menajer cu 6,9% în 

2020, față de 2019, acest obiectiv fiind îndeplinit. 

Managementul mediului
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Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

Evitarea generării de deșeuri 

Datorită ciclurilor închise din cadrul proceselor 

de producție și utilizarea în cascadă a lemnului, 

generarea de deșeuri la EGGER Romania poate fi 

menținută la un nivel foarte scăzut. Prin utilizarea în 

mare parte a lemnului în procesele de producție și 

reutilizarea unui procent cât mai mare de deșeuri de 

lemn, cantitatea de deșeuri generate pe platforma din 

Rădăuți este minimă. Deșeurile de lemn ce nu mai pot 

fi reutilizate în procesele de producție al plăcilor sunt 

valorificate energetic în centrala pe bază de biomasă.

Utilizarea materiilor prime este optimizată în 

continuu la EGGER Romania. Instalația de procesare 

a materialului reciclat, precum și centrala proprie pe 

biomasă, reprezintă dovezi ale acestui fapt.

Datorită utilizării cu succes a sistemului de 

management al mediului, EGGER Romania are condiții-

cadru potrivite pentru utilizarea la maxim a resursele 

existente, astfel încât potențialul de economisire cerut 

de legislație este îndeplinit.

Un exemplu de gestionare eficientă a materiilor prime 

implementat cu succes este reprezentat de plăcile 

neconforme din producție, care sunt respinse la 

controlul calității. Acestea sunt utilizate ulterior ca 

materiale de ambalare. 

Folosirea eficientă a materiei prime și gestionarea deșeurilor
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Protecția mediului, eficiența energetică, energie regenerabilă în producție
Companiile producătoare, mari consumatori de 

energie, au o responsabilitate specială pentru 

schimbările climatice. Este necesară menținerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră la un nivel cât 

mai scăzut sau reducerea acestora. În acest proces, 

responsabilitatea climatică poate fi localizată la mai 

multe niveluri: reducerea emisiilor directe înseamnă, 

pe de o parte, reducerea consumului de energie 

termică și electricitate, iar, pe de altă parte, acoperirea 

necesarului energetic rămas în cea mai mare proporție 

posibilă din surse de energie regenerabile. Chiar 

dacă în cazul logisticii și mobilității se acordă acum 

o atenție deosebită alternativelor electrice, acest 

consum este mic în comparație cu procesele de 

producție industrială, în special în ceea ce privește 

parametrii termici ai acestora.

Obiectivele de mediu anuale se stabilesc analizând 

aspectele de mediu și prioritățile impuse de buna 

desfășurare a procesului de producție și de cerințele 

de mediu impuse de legislație. 

Existența certificării ISO 14001 atrage după sine câteva 

avantaje, precum :

 � creșterea încrederii clienților în probitatea 

furnizorului;

 � reducerea primelor de asigurare;

 � reducerea consumului de energie;

 � reducerea consumului de resurse naturale, 

reducerea consumului de apă;

 � reducerea costurilor prin o mai eficientă utilizare 

a resurselor și reducerea riscului producerii 

accidentelor de mediu;

 � prețuri competitive datorită minimizării cantității de 

deșeuri și a reducerii consumului de energie. 

ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

  Energie din biomasă

  Managementul energiei

  Consumul de combustibil

 Protecția mediului/ emisiile de CO₂

  Logistică prietenoasă cu mediul

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

  Energie din biomasă

  Managementul energiei

  Consumul de combustibil

 Protecția mediului/ emisiile de CO₂

  Logistică prietenoasă cu mediul

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

Energie din biomasă
EGGER Rădăuți este una din fabricile Grupului care 

oferă condiții ideale pentru producerea energiei din 

biomasă. Centrala pe biomasă generează energie 

electrică și căldură prin valorificarea energetică a 

biomasei. Biomasa este utilizată în scop energetic 

în locul unde a fost generată, și în consecință, nu 

provoacă niciun impact suplimentar asupra mediului 

din cauza traficului. În plus, căldura și energia electrică 

generate sunt utilizate direct pe amplasament, ca 

sursă de căldură/alimentare cu energie electrică în 

procesul de producție.

Servesc drept combustibil, în special, coaja, 

reziduurile de lemn și praful de la prelucrare care 

nu pot fi utilizate în producție. Existența centralei 

pe biomasă economisește gazul natural ca sursă de 

energie fosilă.

Centrala termică are rolul de a produce energie 

termică sub formă de aer fierbinte care este utilizat 

în uscătoarele aferente instalațiilor de producție OSB 

pentru uscarea așchiilor, dar și de a produce energie 

electrică care este utilizată pe întreaga platformă 

industrială.

După treapta de cogenerare, pentru atingerea 

coeficientului de eficiență energetică a instalației, 

apa fierbinte este utilizată în scopuri menajere și 

tehnologice (de exemplu, pentru spălarea și încălzirea 

buștenilor, ca agent termic transferat la instalația de 

producție PAL pentru preuscarea așchiilor). 

În anul 2020, centrala pe biomasă a generat o energie 

activă de aproape 70.000 MWh. Energia generată 

de centrală a acoperit 44,55% din necesarul de 

electricitate al fabricii EGGER Romania. 
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

  Energie din biomasă

  Managementul energiei

  Consumul de combustibil

 Protecția mediului/ emisiile de CO₂

  Logistică prietenoasă cu mediul

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

Producerea de materiale pe bază de lemn, în special 

PAL și OSB, este un proces de producție consumator  

de energie.

În cadrul obiectivelor de mediu, EGGER Romania 

acordă o atenție deosebită reducerii consumului 

energetic, obiectivele de mediu din domeniul energetic 

fiind, în general, inspirate din recomandările făcute în 

cadrul auditurile energetice.

EGGER Romania urmărește obiectivul de creștere a 

eficienței energetice prin standardul ISO 14001:2015 

privind sistemul managementului de mediu. 

Acest sistem impune și reducerea consumului de 

energie, utilizarea de surse de energie regenerabile, 

reducerea impactului asupra mediului, în special prin 

reducerea de emisii de CO2. 

Pentru creșterea eficienței energetice, si anume  

scăderea consumului de gaze naturale și implicit 

scăderea cantității de gaze cu efect de seră produse 

prin arderea combustibililor fosili, este pusă în 

funcțiune instalația de preuscare. Instalația folosește 

în procesul de uscare, energia termică, recuperată din 

agentul termic produs în centrala termică pe biomasă. 

Managementul energiei
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

  Energie din biomasă

  Managementul energiei

  Consumul de combustibil

 Protecția mediului/ emisiile de CO₂

  Logistică prietenoasă cu mediul

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

În 2020, din necesarul de combustibil fosil pentru 

funcționarea celor două linii de producție, aproximativ 

71% a fost direcționat către instalația de producție 

PAL, iar restul de aproximativ 29% din combustibil a 

fost direcționat pentru producerea panourilor OSB  

și a hârtiei impregnate. 

Consumul de gaz natural s-a situat la o valoare în 

ușoară creștere față de anul precedent, dar totuși mult 

mai scăzută față de 2018. 

Au fost folosite și alte categorii de combustibili, 

precum cei destinați alimentării parcului auto, dar 

având o pondere foarte mică și nefiind folosiți în mod 

direct în procesul de producție al plăcilor de PAL și 

OSB, nu au fost analizați în această raportare. 

Consumul de combustibil

Necesarul de combustibil

Fabrica EGGER Romania 2018 2019 2020

Necesarul de gaz natural [MWh] 252.533 198.694 209.609
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

  Energie din biomasă

  Managementul energiei

  Consumul de combustibil

 Protecția mediului/ emisiile de CO₂

  Logistică prietenoasă cu mediul

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

Protecția mediului/emisiile de CO2
CO₂ este generat în mai multe etape din circuitul de 

utilizare a lemnului. Producția de materiale pe bază 

de lemn eliberează gaze cu efect de seră, la fel cum se 

întâmplă, de pildă, prin putrezirea și descompunerea 

naturală a lemnului neutilizat. Când lemnul este ars, se 

eliberează CO₂, care altfel ar rămâne înmagazinat în lemn, 

dacă acesta ar fi utilizat pentru a fabrica materiale și alte 

produse.

În procesul de producție a plăcilor de PAL și OSB 

este nevoie de energie. Cu cât se utilizează mai mulți 

combustibili fosili, pentru producția de energie, cu atât 

este eliberat mai mult CO₂.

Emisiile cu impact asupra mediului înconjurător sunt 

generate, în principal, de procesele de ardere din 

producție care au scopul de a produce căldură. Așa-

numitele instalații de ardere sunt reprezentate de cazanul 

pe biomasă și arzătoarele instalațiilor de uscare, care 

sunt operate cu praf de lemn sau gaze naturale.

Producerea gazelor fierbinți pentru procesul de uscare 

al așchiilor necesită o cantitate mare de energie. O parte 

din această energie este produsă la EGGER Romania 

în propria centrală pe bază de biomasă, utilizându-se 

deșeuri de lemn, unde nu este eliberat mai mult CO₂ 

decât a fost anterior înmagazinat pe durata creșterii 

copacilor. 

Centrala pe biomasă, în cogenerare, de pe platforma 

EGGER, beneficiază de o tehnologie avansată în ceea ce 

privește producerea energiei electrice și termice, motiv 

pentru care poate accesa schema de sprijin pentru 

cogenerare de înaltă eficiență și obține semestrial 

certificate verzi suplimentare, conform deciziilor de 

calificare emise de către ANRE.

Când plăcile de PAL și OSB sunt utilizate sub formă 

de mobilier sau produse pentru construcții, aceste 

materialele, pe bază de lemn, înmagazinează mai mult 

CO₂ decât a fost emis pe durata producției. Acest carbon 

rămâne înmagazinat pe întreaga durată de utilizare. 

Efectul este extins cu fiecare așchie reciclată după 

utilizare.

Desigur, emisiile de CO₂ pot apărea și în timpul etapelor 

de transport sub formă de emisii din combustibili fosili. 

Totuși, pentru o analiză relevantă, aceste așa-numite 

„lanțuri prealabile prelucrării” nu sunt incluse în analiza 

emisiilor din combustibili fosili sau biogeni, atunci când 

se vorbește despre emisiile de CO₂ aferente producției de 

energie.

73,64% din emisiile directe de CO₂ la nivelul EGGER 

Romania provin din surse biogenic neutre. 

    

2018 2019 2020

Emisii directe CO₂ [mii tCO₂] 45 37 38

2018 2019 2020

Emisii directe CO₂ [tCO₂/m3] 0,036 0,033 0,035

Emisii CO2

Emisii CO2  per m3 de plăci brute

Acțiuni implementate

� Montarea și folosirea la instalația de producție a PAL- 

 ului a unui arzător de 15 MWh pe bază de praf de lemn,  

 în locul arzătorului de 35 MWh folosit, prioritar în regim  

 gaz, permite reducerea emisiilor de CO₂, prin înlocuirea  

 combustibilului fosil cu combustibil biomasă pentru  

 care emisia CO₂ este nulă.

În perspectivă

� În Programul de mediu 2021, a fost stabilită ca   

 obiectiv cuantificarea concretă a reducerii emisiilor   

 de CO₂ prin înlocuirea arzătorului descris anterior.

� EGGER își propune ca până în 2023 să reducă    

 gradual emisiile fosile directe de CO₂ /m3 placă   

 brută cu 15 % comparativ cu anul 2018.
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

  Energie din biomasă

  Managementul energiei

  Consumul de combustibil

 Protecția mediului/ emisiile de CO₂

  Logistică prietenoasă cu mediul

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

Pe lângă optimizarea zonei de producție, conceptul 

de logistică prietenoasă cu mediul este un alt pilon al 

strategiei de protecție a mediului la EGGER Romania. 

Fabrica noastră din Rădăuți este conectată și la 

rețeaua feroviară. Pe platforma din Rădăuți se găsesc 

atât căi ferate cu ecartament normal, standard, cât și 

larg, de tip rusesc. 

Acest aspect reflectă posibilitatea de furnizare a 

materiei prime până în curtea fabricii, reducând astfel 

transportul rutier, cu camioane. 

Alegerea mijloacelor de transport, a optimizării 

încărcării și a sistemelor de recuperare a materialelor 

de ambalare aduc, de asemenea, contribuții valoroase 

la protecția mediului. 

Logistică prietenoasă cu mediul
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

Emisiile generate pe platformă se referă la impuritățile 

ce sunt eliberate din procesele tehnologice în mediul 

înconjurător, în special în aer și apă. 

Sursele tipice de emisii din industria materialelor 

pe bază de lemn sunt uscătoarele, instalațiile de 

producere a energiei și procesele de concasare.  

În timpul procesului de uscare sunt eliberați compuși 

ai lemnului precum formaldehida, COV și praf.  

Arderea lemnului și a gazelor naturale produce gaze de 

evacuare tipice pentru combustibil, precum NOx,  

CO și pulberi. În plus, traficul aferent activității 

economice, precum și procesele mecanice  

generează zgomot și praf.

În conformitate cu prevederile Autorizației integrate 

de mediu emisă de Agenția pentru Protecția Mediului 

Suceava și ale Autorizației de gospodărire a apelor 

emisă de Administrația Națională ,,Apele Române”, 

monitorizarea factorilor de mediu se realizează cu 

laboratoare autorizate, la intervale specifice.

Evacuate urmărim cu o frecvență bilunară următorii 

indicatori: pH, suspensii, CBO5, CCOCr, azot total, 

amoniu (NH4), azotați (NO3), azotiți (NO2),  

fosfor total, substanțe extractibile, fenoli, reziduu 

filtrat la 105°C, cloruri, detergenți, sulfuri si H2S, 

sulfați. Semestrial efectuăm monitorizarea emisiilor  

de poluanți în aer:  NOx (exprimat în NO2), CO,  

pulberi, formaldehidă (HCHO), C total.

EGGER Romania operează în conformitate cu  

cerințele legale, cu standarde autoimpuse, de  

exemplu ISO 14001:2015, și cu stadiul de dezvoltare 

al tehnicii. În contextul sistemului EGGER de 

management al mediului, emisiile în atmosferă  

și valorile limită din instalații sunt monitorizate  

în conformitate cu dispozițiile legale.

De asemenea, pentru verificarea conformării  

cu condițiile stipulate în autorizația de mediu  

am realizat și măsurători ale zgomotului perimetral 

care au relevat faptul că nu există receptori afectați  

sau amplasamente sensibile la zgomot expuse  

poluării sonore.

Pentru verificarea conformării cu condițiile stipulate  

în autorizație (respectarea valorilor din STAS 

10009/2017 respectiv 65 dB(A)), realizăm  

măsurători periodice ale zgomotului.

Conform controalelor efectuate, fie că a fost  

vorba despre audituri interne, externe sau din  

partea autorităților române, nu am înregistrat  

incidente de mediu. 

Pentru o descriere detaliată a sistemului de 

management al mediului, inclusiv conformitatea  

cu prevederile legale în vigoare, consultați  

capitolul Managementul mediului.

Pentru emisiile de CO₂, consultați capitolul Protecția 
mediului, eficiența energetică, energiile reutilizate  
în procesele de producție. 

Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri) și respectarea legislației de mediu
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

Apa 
Sursele de apă ale EGGER Romania sunt:

 � apa subterană din propriile puțuri;

 � apa din rețeaua municipală;

 � ape pluviale.

Evacuarea apelor menajere se face în râul Suceava,  

după tratarea în propria stație de epurare și  

aducerea ei la o calitate permisă pentru deversare.

Gradul de reutilizare a apei, în procesele de  

producție, este de 80%.

 

Gestionarea apei
Gestionarea sustenabilă a apei, pe platforma EGGER, 

face parte din sistemul integrat de management al 

mediului. Din acest motiv, protecția apei ca resursă 

este, de asemenea, o grijă fundamentală pentru 

companie. 

Protejarea apelor 
Nu doar apa potabilă din rețeaua municipalității,  

ci și apa subterană din puțurile deținute de  

companie este utilizată în producție. 

Pentru a proteja apele subterane și a promova 

regenerarea acestora, se urmăresc următoarele 

principii:

 � Colectarea și tratarea apelor pluviale.

 � Izolarea zonelor de depozitare a lemnului din  

punct de vedere al colectării apelor pluviale.

� Redirecționarea locală a apei de ploaie nepoluate 

spre zone unde se poate infiltra în pânza freatică 

(de exemplu, colectată de pe acoperișuri) pentru a 

promova regenerarea apelor subterane. 

Apele uzate menajere generate pe platforma 

industrială EGGER, de la grupurile sanitare și 

spălătoare, sunt preluate de rețelele de canalizare  

și transportate gravitațional către stația de epurare.

Tipuri de apă colectată de pe platformă:

 �  Cat. I - apa de ploaie de pe suprafețele curate,  

unde nu este manipulat lemnul.

 � Cat. II - apa de ploaie din zona depozitului de lemn.

 � Apa de la stația de tratare a apei.

 � Apa menajeră epurată.

Apa rezultată în urma mixării celor patru tipuri 

colectate de pe platformă este direcționată către 

bazinele de omogenizare, după care este evacuată în 

râul Suceava.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava/SGA 

monitorizează periodic calitatea apei deversate, fiind 

obligație legală reglementată prin Autorizația de 

Gospodărire a Apelor.

Circuitul apei și captarea apelor pluviale
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

Minimizarea poluării 
Este important să punctăm distincția dintre tratarea 

apelor pluviale și tratarea apei de proces. Apa de 

ploaie este colectată separat si tratată în bazinele de 

apă pluvială categoriile I și II, în vreme ce apa uzată, 

rezultată din procesele de producție este reutilizată 

după ce este trecută printr-un proces de filtrare și/sau 

tratare chimică. 

Apa de completare, folosită în procesele de producție 

precum producția de abur, este apă de cea mai bună 

calitate. Aceasta provine din puțurile proprii și/sau de 

la rețeaua orașului si este folosită în producție după ce 

trece prin stațiile de dedurizare și filtrare prin osmoză 

inversă.

Atenție! De pe platforma EGGER Romania NU sunt 

evacuate ape uzate rezultate din procesele noastre  

de producție. 

Am reușit reducerea consumului de apă în 2020, 

volumul de apă folosit în producție fiind mai mic cu 

aproximativ 5,5% față de anul precedent, respectiv cu 

aproape 13% față de nivelul anului 2018.

Consumul de apă 

Reducerea consumului 
EGGER Romania monitorizează constant cantitățile 

de apă utilizate în instalațiile sale. Aceste informații 

fac obiectul detaliat al unui capitol distinct din 

Raportul Anual de Mediu pe care compania îl 

prezintă cu regularitate autorităților române.

Astfel, cantitățile de apă consumate și eventualele 

economii din consumul de apă sunt identificate cu 

precizie. 

Tratarea și purificarea apei de ploaie și a apei 

utilizate în procesele de producție face posibilă 

reutilizarea acesteia. 

Acest ciclu reduce semnificativ cantitatea de apă 

potabilă/proaspătă utilizată, fapt dovedit de gradul 

de reutilizare a apei în procesele de producție, 

acesta fiind de 80%.

2018 2019 2020

Apă din rețeaua municipalității [m3] 26.192 18.381 21.220

Apă folosită în producție* [m3] 161.340 148.849 140.685

*  Instalația de producție PAL și instalația producție OSB 
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională
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În procesele de producție de pe platforma industrială 

a EGGER apa are un rol foarte important, de aceea 

i se acordă o atenție sporită. Pe platforma din 

Rădăuți gestionarea circuitului apei este asigurat de 

departamentul Mediu, SSM&PSI, printr-un responsabil 

de mediu. Managementul apei se conformează 

obligațiilor ce revin prin Autorizația de Gospodărire 

a Apelor și este monitorizat de către Sistemul de 

Gospodărire a Apelor Suceava/SGA.

Apa utilizată pe platforma EGGER din Rădăuți este 

monitorizată în permanență. De trei ori pe lună, 

reprezentanți ai SGA iau probe de la punctul de 

deversare a apei uzate, în controale inopinate. Din 

aceste probe sunt analizați 15 parametri de calitate 

ai apei: pH, amoniu, azotiți, azotați, azot total, fosfor 

total, cloruri, sulfați, sulfuri, detergenți, materii în 

suspensie, reziduu filtrabil la 105gr C, CBO5, CCOCr, 

indice de fenol.

Ca măsură de siguranță suplimentară, EGGER se auto-

monitorizează în laboratorul propriu de două ori pe 

săptămână.

Daca există depășiri la anumiți indicatori, sunt plătite 

amenzi sau penalități, cuantumul acestora fiind stabilit 

în funcție de marja de depășire și de tipul de poluant. 

Din 2011 nu au existat amenzi sau măsuri de oprire a 

deversării, determinate de atingerea limitei superioare.

Managementul sustenabil al apei pe platforma EGGER Romania

Best Practice
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

Managementul sustenabil al apei pe platforma EGGER Romania

Sistem de colectare al apelor uzate
Apa uzată de pe platforma EGGER este colectată, 

omogenizată și adusă la o calitate care permite 

deversarea în râul Suceava. 

În „bazinul cu pești” este colectată apa din zonele 

unde nu este manipulat rumegușul sau lemnul. Acest 

bazin a fost populat în 2008 cu diverse specii de pești 

(crap, caras, păstrăv). Ulterior, bazinul a fost populat și 

cu Crap Koi - pești ornamentali cu un colorit viu. Acești 

pești s-au înmulțit și pot fi admirați în special în zilele 

însorite. 

Apa din zona depozitului de lemn este colectată într-

un alt bazin, bazinul de sedimentare a apelor pluviale 

categoria II.

Apa menajeră colectată de pe platformă este tratată în 

cadrul propriei stații de epurare.

Stația de epurare
Platforma EGGER Romania este dotată cu propria stație 

de epurare în care sunt direcționate apele menajere. 

Stația este în funcțiune de la începerea producției, în 

2008, iar în 2020 a fost modernizată. În prezent, stația 

are o capacitate de 1.450 m3/lună. 

80% grad de reutilizare a apei
Volumul de apă utilizat pe platforma EGGER din Rădăuți 

este monitorizat în permanență. Apa tratată pentru 

procesele de producție, este reutilizată după ce este 

supusă proceselor de filtrare și/sau tratare chimică, fie 

în procesul din care a rezultat, prin 

recirculare, fie în alte procese. Un bun exemplu în 

acest sens îl constituie apa de la turnurile de răcire ale 

Centralei termice pe biomasă, care este reutilizată în 

alte procese de pe platforma ca apă de completare, 

cum ar fi producția de PAL si OSB.

În 2020, conform Raportul Anual de Mediu/RAM, reiese 

ca procesele de producție de PAL și OSB au avut un 

grad de reutilizare al apei de peste 80%.

Stația de tratare a apei
Apa utilizată în procesul de producție trece prin 

mai multe etape în cadrul stației de tratare (filtrare, 

dedurizare și demineralizare, osmoză, respectiv 

deionizare și demineralizare). Astfel este pregătită 

calitativ pentru a putea fi introdusă în procesul de 

producție și a nu afecta instalațiile. Singura apă uzată 

rezultată din tratarea apei este apa de refuz, ca urmare 

a curățării filtrelor unității de dedurizare a apei.

Best Practice
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

Sustenabilitatea este adesea adusă în discuție în 

legătură cu chestiuni de protecția mediului, fie ele 

privite din perspectivă locală sau globală. 

Cu toate acestea, problemele de mediu nu sunt  

decât o parte din perspectiva unei abordări holistice. 

Ele se referă la pilonul ecologic al sustenabilității. 

Cealaltă parte este nivelul socio-economic, respectiv 

cultura, societatea și economia. Așadar, o companie 

trebuie să își asume responsabilități și pe latura socio-

economică.

În plus față de preocupările legate de subiectele 

referitoare la produse și procese de producție, am 

identificat și puncte de interes din latura socială,  

atât din perspectiva angajaților, dar și din perspectiva 

companiei ca membră a comunității din Rădăuți și 

Suceava și ca participant economic la piața pe care  

își desfășoară activitatea. 

Dintre angajați, proprietarii afacerii, managementul  

și consiliul de administrație, în mod cert angajații sunt 

de departe cel mai relevant grup de părți interesate.

EGGER Romania este un angajator responsabil și, 

prin urmare, considerăm că este sarcina companiei 

să protejeze sănătatea angajaților și să asigure 

securitatea la locul de muncă. 

Este promovată o cultură corporativă bazată pe 

respect și sunt asigurate condiții de muncă atractive. 

Obiectivele sunt promovarea, motivarea angajaților, 

asigurarea unui grad de calificare corespunzător 

și a diversității, precum și asigurarea unei relații 

echilibrate între muncă și viața privată. Calitatea, 

perspectivele și respectul sunt valorile îmbrățișate. 

Compania construiește, astfel, un nivel ridicat de 

loialitate din partea angajaților și consolidează 

modelul sustenabil de afaceri.

Pe de altă parte, EGGER Romania este analizată 

din perspectiva unui participant pe piață în mediul 

economic în care activează și a unui actor social din 

regiune. Ca participant pe piață, compania respectă 

regulile concurențiale, respinge categoric corupția  

și consolidează economia regională.

În ceea ce privește societatea în ansamblu,  

formarea viitorilor profesioniști, condițiile bune  

de muncă pe lanțul de aprovizionare și implicarea 

socială voluntară contribuie la un management 

sustenabil, conform obiectivelor companiei.

În general, responsabilitatea EGGER privește nu doar 

propriile produse și procese de producție,  

ci și persoanele implicate.

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)

Valorile noastre ca afacere de familie

Respectul, încrederea, parteneriatul  
şi loialitatea definesc acțiunile  
noastre de zi cu zi.
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

 Securitatea angajaților la locul de muncă

    Promovarea sănătății la locul de muncă și  
a unui stil de viață sănătos

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

„Respectul” este una dintre valorile fundamentale ale 

EGGER Romania. Siguranța și securitatea în muncă 

sunt priorități majore. 

Ne dorim să menținem la un nivel cât mai redus posibil 

riscurile la care sunt expuși angajații prin activitatea 

lor zilnică, vizăm prevenirea consecventă a situațiilor 

periculoase și îmbunătățim continuu performanțelor 

din domeniul siguranței și sănătății în muncă. 

În acest sens, menținem fabrica la cel mai înalt 

nivel tehnologic din punct de vedere al protecției 

și siguranței la incendii, al sănătății și securității 

la locul de muncă și al protecției mediului, fiind 

aduse permanente îmbunătățiri. Verificăm prin 

controale voluntare interne și externe, iar în funcție de 

necesitate efectuăm adaptări. Nu ne mulțumim doar 

cu respectarea legislației aferente domeniilor sănătății 

și securității în muncă, ci acționăm continuu pentru 

a stabili standarde noi și mai înalte. Fiecare coleg are 

responsabilitatea, conform propriilor convingeri, de a 

sprijini compania să creeze un mediu de lucru cât mai 

sigur. Toți colegii trebuie să cunoască și să respecte 

instrucțiunile și prevederile care țin de sănătatea și 

siguranța în muncă relevante pentru activitatea lor. 

Suntem preocupați de sănătatea angajaților și dorim 

să reducem absenteismul din cauza îmbolnăvirilor. 

Îîn acest sens, oferim angajaților posibilități variate 

pentru recuperarea condiției fizice și menținerea 

sănătății. 

Angajații companiei sunt componenta noastră cea 

mai valoroasă. În consecință, acordăm cea mai mare 

atenție bunăstării și sănătății acestora.

Vrem să asigurăm locuri de muncă sigure și sănătoase 

și să evităm accidentările și bolile profesionale. În 

plus, îmbunătățim continuu procesele de securitate și 

sănătate în muncă.

Regulile de bază gândite pentru asigurarea unui climat 

de muncă sigur nu privesc doar angajații din fabrică, 

ci toate persoanele care au acces pe platforma din 

Rădăuți. 

Procesele de evaluare a securității și sănătății au fost 

implementate în segmentele operaționale ale fabricii 

EGGER și la locurile de muncă. 

Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă 
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În 2020, Serviciul de Prevenire și Protecție a desfășurat 

numeroase controale interne pentru a monitoriza si 

educa angajații în a utiliza echipamentele individuale 

de protecție specifice locurilor de muncă.

La Rădăuți avem implementat propriul Serviciu Privat 

pentru Situații de Urgență/SPSU. În fiecare săptămână, 

instruim timp de 2 ore membrii SPSU (instruirea 

practică 1 oră și cea teoretică 1 oră), menținând astfel 

performanța la cel mai înalt nivel.

Obiectivele din domeniul securității muncii sunt 

verificate în mod regulat cu privire la gradul de 

îndeplinire. O revizuire anuală evaluează în mod critic 

gradul de respectare a regulilor privind securitatea și 

sănătatea în muncă. 

Totodată, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava 

a realizat controale tematice cu privire la respectarea 

normelor de distanțare în cadrul măsurilor de 

gestionare și prevenire a maladiei COVID-19. 

În ceea ce privește maternitatea la locul de muncă, 

EGGER Romania se conformează tuturor cerințelor 

legale.

Pentru ca producția să se desfășoare în condiții de 

securitate sunt realizate periodic discuții tematice 

cu managerii de producție/ maiștrii și șefii de tură. 

Subiectele acestor discuții rezultă din controalele 

interne. Neconformitățile întâlnite sunt introduse în 

programul informatic EMS, sunt stabilite măsuri de 

remediere și termene de realizat. O serie de aspecte 

privind securitatea la locul de muncă sunt deja 

implementate ca parte a sistemului integrat calitate / 

mediu, altele se vor pune în aplicare în acord cu noul 

standard ISO 45001.

Și în anul 2020, timp de 8 ore, de 2 ori pe an, toți 

angajații EGGER Romania au participat la instruiri 

periodice având ca temă sănătatea și securitatea în 

muncă.

EGGER Romania asigură pentru toți angajații săi 

acces la: asistența medicală și la sfaturile doctorului 

de medicina muncii, controale medicale preventive, 

la vaccinări gratuite împotriva gripei, la asistență 

din partea responsabililor din fabrică în domeniul 

siguranței și sănătății în muncă, la măsurile de 

integrare în colectiv (ex. după o perioadă îndelungată 

de absență sau din motive de boală), echipament 

individual de protecție adaptat la condițiile locului de 

muncă, echipamente de lucru conforme atât în fabrică 

cât și la birou.

Potrivit legislației, și în anul 2020 s-au efectuat 

determinări de noxe la locul de muncă. De asemenea, 

au avut loc și evaluări de risc chimic, și evaluări de 

risc pentru locurile de muncă. Acestea vor continua pe 

parcursul anului 2021.  

ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

 Securitatea angajaților la locul de muncă

    Promovarea sănătății la locul de muncă și  
a unui stil de viață sănătos

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

Am reacționat la pandemie începând din  

martie 2020, implementând următoarele 

măsuri pentru a ne proteja angajații:

 � Muncă la domiciliu, acolo unde a fost posibil;

 � Furnizarea de măști și dezinfectanți pentru 

toți angajații;

 � Separarea strictă a turelor;

 � Menținerea distanțelor de siguranță  

la locul de muncă și în întâlniri;

 � Instruire în format video despre 

comportamentul sigur;

 � Suspendarea călătoriilor de afaceri;

 � Anularea tuturor evenimentelor cu public;

 � Suspendarea vizitelor pentru persoane  

din afara companiei.

 � Testarea periodică a angajaților

ABORDAREA NOASTRĂ PENTRU A PREVENI  
RĂSPÂNDIREA COVID-19

Securitatea angajaților la locul de muncă

ANEXĂ

DESPRE NOI

MANAGEMENTUL SUSTENABILITĂŢII

ARII DE SUSTENABILITATE
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

 Securitatea angajaților la locul de muncă

    Promovarea sănătății la locul de muncă și  
a unui stil de viață sănătos

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

ANEXĂ

DESPRE NOI

MANAGEMENTUL SUSTENABILITĂŢII

ARII DE SUSTENABILITATE

Safety Traffic pe platforma EGGER

Suntem permanent preocupați de asigurarea 

securității si sănătății angajaților pe platforma EGGER, 

motiv pentru care echipa SSM a demarat proiectul 

„Safety Traffic Management”, proiect ce a implicat 

crearea si implementarea unui plan de circulație 

pentru siguranța atâta pietonilor, cât și a vehiculelor, 

pe platforma EGGER. 

Astfel, ne-am propus să îmbunătățim traficul și să 

reducem riscul de accidentare a angajaților în zonele 

unde se întâlnesc cu diverse utilaje auto sau alte tipuri 

de mijloace auto. Planul de circulație în siguranță a 

vizat atât platforma exterioară, cât și interiorul halelor. 

În acest sens:  

 � Au fost stabilite și delimitate trasee de siguranță 

pentru pietoni.

 � Au fost montate 348 blocuri de beton în zonele 

critice de trafic, respectiv traseul care urmărește 

accesul propriu-zis în fabrică, trasele din apropierea 

depozitul de lemn și a depozitului de biomasă.

� Au fost marcate peste 90% din trasee cu  

vopsea – “Safe ways”.

 � Am creat trasee de siguranță pe o lungime de 

aproape 2,5 km.

Deplasarea între punctele menționate mai sus se face 

doar pe culoarele nou create.

“Separarea fizică a traseului pietonal de cel al 

autovehiculelor” reprezintă un capitol important din 

Proiectul  “Managementul pentru siguranța  

traficului”/ “Safety Traffic Management” și o măsură 

necesară pentru diminuarea riscului producerii de 

accidente. 

Best Practice
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

 Securitatea angajaților la locul de muncă

    Promovarea sănătății la locul de muncă și  
a unui stil de viață sănătos

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

Promovarea sănătății la locul de muncă și a unui stil de viață sănătos
În cadrul EGGER,  acordăm o importanță deosebită 

promovării și menținerii sănătății angajaților noștri. 

Drept dovadă, încurajăm propunerile colegilor noștri în 

acest sens. 

În scopul promovării unui stil de viață sănătos și 

pentru promovarea sănătății la locul de muncă, 

pe platforma din Rădăuți, compania oferă regulat 

angajaților iaurt și fructe de sezon.

Eventualele afecțiuni constatate în cadrul controalelor 

medicale periodice sunt monitorizate de către medicii 

specialiști. 

În plus, angajații beneficiază de asigurare medicală 

privată, ceea ce le permite realizarea de consultații și 

analize gratuite la diferite clinici private. 

Începând cu anul 2010, organizăm anual evenimentul 

“EGGER Aleargă” și, în plus, oferim posibilitatea 

participării angajaților la competiții de alergare 

externe, acestea fiind oportunități de întâlnire și 

socializare.

Date fiind condițiile epidemiologice, evenimentul 

EGGER Aleargă din 2020 s-a desfășurat virtual.  

Fiecare coleg a putut alege locul în care dorește să 

alerge, iar contorizarea numărului de kilometri s-a 

efectuat prin intermediul aplicației Strava. Astfel, 

principalul obiectiv al proiectului -bucuria de a face 

sport - a fost în continuare onorat. 

Cu un nivel stabil al ratei de sănătate, ne concentrăm, 

în primul rând, pe angajații noștri și căutăm mereu să 

găsim modalități de promovare a sănătății la locul de 

muncă și a unui stil de viață sănătos, în general.

Rata de sănătate ridicată a anilor precedenți s-a 

menținut și în 2020. Aceasta se datorează, printre 

altele, promovării active de către management a 

sănătății în cadrul companiei și cooperării cu medicul 

de medicina muncii și cu personalul medical. 

EGGER Romania pune în practică măsurile adoptate și 

caută chiar să le extindă, pentru a menține acest nivel 

ridicat în viitor. 

Rata de sănătate*
Anul fiscal 2018 2019 2020

Rata de sănătate 98 % 98,1 % 98,3 %

*Prezența efectivă a angajaților pe parcursul unui an raportată la norma (numărul de ore) legală de lucru.

ANEXĂ

DESPRE NOI

MANAGEMENTUL SUSTENABILITĂŢII

ARII DE SUSTENABILITATE
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EGGER aleargă pentru cei în nevoie. Fiecare kilometru contează

ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

 Securitatea angajaților la locul de muncă

    Promovarea sănătății la locul de muncă și  
a unui stil de viață sănătos

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

Implicarea în acțiuni și activități locale este deosebit 

de importantă pentru noi. Echipa din Rădăuți este 

încurajată să ia parte la proiectele desfășurate la 

nivelul comunității locale. Astfel, promovăm atât 

activitățile sportive ale colegilor, cooperarea și spiritul 

de echipă între membrii echipei, cât și implicarea 

activă a acestora în inițiativele de susținere a unor 

cauze sociale locale.

Acțiunea “EGGER Aleargă” se desfășoară de 10 ani 

consecutiv la Rădăuți. La evenimentul de alergare se 

pot înscrie și participa angajații EGGER. Pentru fiecare 

kilometru alergat EGGER donează 5 Euro pentru o 

cauză aleasă de Echipa de Management a Sănătății. 

De-a lungul anilor cei peste 6.300 kilometri alergați 

de angajații EGGER s-au transformat în 32.000 Euro, 

care au fost donați pentru diverse cauze sociale sau 

medicale locale si sprijinirea elevilor performanți  

cu posibilități financiare reduse.

În 2017 a fost creat grupul de alergători EGGER 

Aleargă, care, cu sprijinul companiei, a luat cu asalt 

concursurile de alergare din România, dar și din alte 

țări. Ca motivație suplimentară, pe lângă plata taxelor 

de înscriere la concursuri și decontarea transportului, 

EGGER donează câte 5 euro pentru fiecare kilometru 

parcurs de angajați în aceste concursuri de alergare. 

Alergătorii EGGER au reușit să alerge în cadrul acestor 

competiții peste 8.000 kilometri în cei 4 ani de la 

startul acestei inițiative. În acest mod a fost posibil ca 

peste 40.000 euro să fie donați către copii și adulți 

cu probleme medicale și copii ce provin din familii cu 

nevoi sociale.

 Anul 2020 a fost atipic, ca urmare a restricțiilor 

generate de pandemie, cu toate acestea compania  

a reușit sa organizeze un eveniment EGGER Aleargă 

în mediul virtual.

Anual, la final de an, premiem angajații care au 

înregistrat cei mai mulți kilometrii alergați în anul 

respectiv și acordăm câte trei premii pentru doamne 

și domnișoare, respectiv pentru domni. Beneficiarii 

donațiilor sunt și ei prezenți, putându-i cunoaște  

astfel pe cei ce au alergat pentru cauza lor.

EGGER își propune să sprijine în continuare această 

inițiativă, concursurile din 2021 fiind deja în vizorul 

alergătorilor din companie. 

ANEXĂ
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MANAGEMENTUL SUSTENABILITĂŢII

ARII DE SUSTENABILITATE
Best Practice
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

Egalitatea de șanse și diversitatea
Respectul, încrederea și interacțiunea respectuoasă 

caracterizează cultura noastră organizațională. 

Principiile politicii de personal oferă tuturor angajaților 

aceleași drepturi și oportunități indiferent de vârstă, 

sex, cultură, religie, origine sau alte caracteristici.  

Pe baza acestor principii, nu este tolerată nicio  

formă de discriminare.

Scopul nostru este să asigurăm tratamentul 

egal al angajaților. Strategia este de a promova 

angajarea femeilor și de a mări  proporția de femei 

în toate activitățile companiei. În plus, ne dorim să 

îmbunătățim retenția angajaților pe termen lung în 

cadrul companiei, inclusiv a celor care sunt mai în 

vârstă și cu un nivel mai mare de experiență, dar și să 

dezvoltăm modele de lucru adecvate inclusiv vârstei. 

Mai precis, promovăm un mix de generații între 

angajații companiei.

Fiind parte a unui grup internațional, EGGER Romania 

se bazează pe o relație de colaborare cu celelalte 

fabrici ale grupului. Compania este sprijinită de 

Grup pentru realizarea schimbului de experiență 

profesională dintre angajați, inclusiv prin participarea 

angajaților la activități sau sesiuni de instruire în 

cadrul altor fabrici din Grup. Compania oferă sprijin 

profesional în gestionarea mobilității și a călătoriilor 

de afaceri. 

În 2020 numărul angajaților s-a menținut la același 

nivel ca în anul precedent. Cea mai mare parte a 

angajaților lucrează pe platforma de la Rădăuți, în 

timp ce o mică parte a acestora lucrează în cadrul 

Timberpak-urilor companiei, din zonele București  

și Cluj-Napoca.

Numărul angajaților
Anul fiscal 2018 2019 2020

Număr angajați 766 780 783

ANEXĂ
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MANAGEMENTUL SUSTENABILITĂŢII

ARII DE SUSTENABILITATE
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

În 2020, ponderea femeilor a fost de 20,2%, ceea 

ce reprezintă un nivel asemănător cu cel din anul 

precedent. 

Dacă am compara reprezentarea femeilor din 

companie cu proporția femeilor la nivelul Grupului, 

constatăm o rată mai mare la nivelul EGGER Romania. 

La începutul anului 2020, Grupul însuma peste 9.900 

de angajați la nivel mondial, din care 16,1% femei. 

Cea mai mare pondere a posturilor ocupate de femei 

în cadrul EGGER Romania o regăsim în departamentele 

administrativ-financiar, marketing și vânzări, iar cea 

mai joasă reprezentare a femeilor este în zonele 

tehnice și în producție. 

Ne dorim să îmbunătățim ponderea femeilor în funcții 

de conducere și în rândul colegilor din zona tehnică și 

de producție.

Structura pe vârste a angajaților

2020

< 30 ani 23,3 %

30-50 ani 60,7 %

51 < 65 ani 16,0 %

Forța de muncă pe sexe

2020 2019 2020

Femei 20,9 % 20,8 % 20,2 %

Bărbați 79,1 % 79,2 % 79,8 %
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

 Program intern de ucenicie în domeniile Electric,  
 Mecanic & Logistică

 Stagii de practică

 Învățământ dual 

 Pregătire profesională continuă

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

Educația profesională continuă și oportunitățile de promovare 
Angajații sunt priviți ca fiind motorul principal al 

performanțelor realizate de companie. De aceea, 

punem accent pe pregătirea temeinică a angajaților în 

toate domeniile de activitate, prin programe organizate 

atât în interiorul companiei, cât și cu firme externe. 

În plus față de acestea, începând cu 2011 este 

organizat periodic un program de pregătire a tinerilor 

pentru meseriile de electrician și mecanic. În 2020, s-a 

adăugat și programul intern de ucenicie în logistică. 

În total, în decursul anului trecut, am organizat trei 

programe interne de ucenicie la EGGER Romania.

De asemenea, studenții au avut posibilitatea să 

efectueze stagii de pregătire practică pe perioada 

vacanțelor de vară. Acest concept asigură o bază 

solidă de selecție a viitorilor angajați, iar în același 

timp contribuie la popularizarea brandului pe piața 

muncii din regiune. 

Sistemul de evaluare anuală a performanțelor 

angajaților EGGER Romania asigură o colaborare 

eficientă între angajați și managementul companiei, 

conducând la un grad înalt de fidelizare a angajaților. 

ANEXĂ
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Raport de sustenabilitate 202074

ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

 Program intern de ucenicie în domeniile Electric, 
  Mecanic & Logistică

 Stagii de practică

 Învățământ dual 

 Pregătire profesională continuă

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

Program intern de ucenicie în domeniile Electric, Mecanic & Logistică
În anul 2020, am început un nou program de ucenicie 

pentru electricieni și mecanici, pe o durată totală  

de 3 ani. 

Tot atunci, am lansat și programul de ucenici în 

logistică, pentru o durată de 3 luni.

În perioada uceniciei, participanții intră într-un amplu 

program de instruire, atât  teoretic, cât și practic. 

Ponderea celor două componente în cadrul pregătirii 

este de 25% teorie și 75% practică.  

Predarea teoretică este organizată în sălile de curs din 

incinta companiei. După finalizarea fiecărui modul de 

teorie, testăm cunoștințele dobândite. 

Programa de instruire practică este foarte bine 

definită, astfel încât, la finalul programului, 

participanții dobândesc informații și cunoștințe 

multiple și complexe necesare în activitatea de după 

absolvire. 

Pe toată durata programului, toți ucenicii se află sub 

îndrumarea unui mentor, acesta fiind responsabil 

pentru evoluția lor.

În 2020, am avut un total de 13 tineri care își vor 

continuă ucenicia în cadrul EGGER și pe parcursul 

anului 2021.
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

 Program intern de ucenicie în domeniile Electric,  
 Mecanic & Logistică

 Stagii de practică

 Învățământ dual 

 Pregătire profesională continuă

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

Stagii de practică la EGGER Romania
În companie, programul de practică a fost inițiat în 

urmă cu 12 ani.

Acest program s-a bucurat de o popularitate crescută 

în rândul studenților, numărul celor admiși crescând 

de la an la an. 

În 2020, 43 de studenți s-au aflat în practică la EGGER 

Romania, timp de 3 luni, în timpul vacanței de vară. 

Aici, studenții au șansa de a învăța aspecte practice 

importante în funcție de domeniul în care își 

desfășoară studiile: Producție, Mentenanță, Logistică, 

Vânzări, Contabilitate, Resurse Umane, IT etc. 

Pe perioada celor 3 luni de practică studenții devin 

angajați cu contract de muncă, primesc un salariu 

lunar și bonuri de masă. Totodată, pe perioada 

stagiului, oferim transport către și dinspre fabrică 

tuturor studenților. 

La rândul lor, ei trebuie să respecte programul de lucru 

stabilit, Regulamentul de ordine interioară, normele de 

sănătate și securitate în muncă, și nu în ultimul rând, 

confidențialitatea informațiilor cu care intră în contact.

Dintre toți studenții participanți la programul de 

practică de până în prezent, 51 dintre ei au devenit 

angajați permanenți în cadrul companiei, iar 4 s-au 

alăturat echipei în 2020. 
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

 Program intern de ucenicie în domeniile Electric,  
 Mecanic & Logistică

 Stagii de practică

 Învățământ dual 

 Pregătire profesională continuă

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

Învătămănt dual la EGGER Romania
Un alt obiectiv important pentru noi vizează formarea 

viitorilor angajați, printr-un program de susținere a 

învățământului dual, o oportunitate pentru elevi să 

devină specialiștii de mâine. Prin acest program, 

ne implicăm direct în formarea tinerilor. 

Astfel, începând cu anul școlar 2020 – 2021, am inițiat 

înființarea clasei a IX-a la Colegiul Tehnic Lațcu Vodă 

Siret – Mecanică Utilaje și Instalații în Industrie.  

În următorii 3 ani, 10 elevi vor efectua instruirea 

practică la sediul companiei, sub îndrumarea unor 

mentori cu experiență.

Această clasă se adaugă actualei clase a X-a de la 

Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Suceava, unde elevii 

se pregătesc pentru specializarea în meseria de 

Electrician exploatare joasă tensiune. 

EGGER acordă acestor 21 de elevi burse lunare în 

valoare de 200 lei.

ANEXĂ
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ARII DE SUSTENABILITATE

Mai multă Stabilitate. 
Mai multe Oportunități de viitor.
Perspectiva mea. 
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Pregătire profesională continuă
Pentru a obține o imagine de ansamblu relevantă a 

nivelului profesional la care se află colegii noștri și 

pentru a identifica nevoile de dezvoltare profesională, 

în cadrul EGGER organizăm evaluări anuale ale 

angajaților. 

Compania și-a luat angajamentul să se implice în 

dezvoltarea personalului. Drept dovadă, doar în 2020, 

EGGER Romania a investit peste 100.000 Euro în 

training-uri.

În contextul pandemiei, cea mai mare parte a training-

urilor – peste 86% – s-a desfășurat online.

În 2020, angajații au participat la peste 800 de ore 

de training și instruire profesională în cadrul a 65 de 

sesiuni de training. 

EGGER Romania

An 2020

Număr salariați 783

Sesiuni traininguri 65

Sesiuni de traininguri e-learning 56

Număr de participanți la traininguri 374

ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

 Program intern de ucenicie în domeniile Electric,  
 Mecanic & Logistică

 Stagii de practică

 Învățământ dual 

 Pregătire profesională continuă

Satisfacția angajaților

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională
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Satisfacția angajaților
Satisfacția angajaților este foarte importantă și este 

considerată baza succesului EGGER în România și în lume.

Strategia de salarizare a companiei se actualizează în 

baza celor mai recente studii salariale.

ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților 

 Echilibru viață profesională – viață privată

 Beneficiile angajaților

 Reprezentanții angajaților

 Rata de fluctuație a personalului

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională
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Echilibru viață profesională – viață privată
Oferim modele moderne de gestionare a timpului de 

lucru care fac posibilă echilibrarea vieții profesionale 

cu cea de familie. În zona administrativă și de 

vânzări este sprijinită munca la domiciliu și munca în 

deplasare într-un cadru clar structurat. 

Reducerea orelor de muncă, munca la domiciliu sau 

munca în deplasare sunt o opțiune pentru angajați, 

după consultarea cu managementul și în funcție de 

responsabilitățile pe care angajatul le are în cadrul 

companiei. Din nou, regulile clar stabilite, permit 

delimitarea timpului dedicat activității profesionale și 

a timpului personal. 

În plus față de orele de lucru care necesită prezența 

fizică, oferim colegilor din departamentele care nu 

presupun munca în ture un cadru flexibil care le 

permite să-și combine timpul alocat vieții private și 

celei profesionale.

Personalul este încurajat să se reintegreze în activitate 

după nașterea unui copil, în aceeași poziție deținută 

anterior în cadrul companiei sau pe o poziție similară.

2,43% din angajații EGGER Romania s-au aflat în anul 

2020 în concediu de creștere copil, iar puțin peste 

3% dintre angajați au beneficiat de concediu pentru 

supravegherea copiilor pe perioada în care școlile au 

fost închise din cauza pandemiei de COVID-19.
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților 

 Echilibru viață profesională – viață privată

 Beneficiile angajaților

 Reprezentanții angajaților

 Rata de fluctuație a personalului

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

Beneficii angajați 
Din dorința de a fi cel mai bun angajator pentru piața 

muncii din zonă, compania EGGER încearcă să ofere 

angajaților o gamă diversificatăa de servicii. 

Anual, am diversificat lista de oportunități și beneficii 

pentru salariați îmbunătățind calitatea pachetului 

oferit, selectând cele mai bune opțiuni din zonă.

Statutul de angajat EGGER conferă o serie de 

beneficii importante, menite să aducă îmbunătățiri 

semnificative calității vieții: asigurare privată de 

sănătate achitată integral de către companie; 

abonamente la clinica de recuperare medicală; ajutor 

financiar pentru evenimente sociale (nașteri, decese); 

ceai și cafea în spațiile special amenajate ale firmei; 

reduceri la unele servicii stomatologice.

În scopul promovării unui stil de viață sănătos, 

angajații primesc lunar, iaurturi sau fructe de sezon.

Începând cu anul 2019, compania EGGER a organizat 

cursuri de stretching la locul de muncă. Tematica 

acestor cursuri a fost: stretching la locul de muncă - Un 

spate sănătos.

Angajații EGGER au acces gratuit, în orașele Rădăuți, 

Suceava și Siret, la săli de sport unde pot practica 

cursuri de aerobic, fitness, kangoo jumps, tenis de 

câmp sau fotbal.

Angajații beneficiază în fiecare zi de lucru de gratuitate 

la transport și tichete de masă.

Ne mândrim cu programe de socializare dezvoltate 

special pentru toți angajații noștri și familiile lor, 

precum petrecerea Family Day, dar și evenimente 

anuale, precum petrecerea de Crăciun și team-

building-uri departamentale.

Angajații beneficiază de reduceri la produsele EGGER, 

oferindu-le astfel posibilitatea de a se bucura de 

materialele noastre la prețuri speciale.

ANEXĂ
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ARII DE SUSTENABILITATE
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților 

 Echilibru viață profesională – viață privată

 Beneficiile angajaților

 Reprezentanții angajaților

 Rata de fluctuație a personalului

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională
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Bonus aniversar/an
De la fondarea sa în 1961, angajații Grupului EGGER au 

contribuit semnificativ la succesul companiei. 

Colegii care se alătură Grupului EGGER nu sunt simpli 

angajați, ci mai degrabă membrii unei familii numeroase.

Acest mediu de lucru deosebit, în care oamenii se 

respectă unul pe celălalt și în care această atitudine 

este apreciată, creează încredere și un mediu de lucru 

plăcut.  

EGGER le mulțumește angajaților pentru această 

încredere și loialitate arătată pe termen lung, 

recompensându-i cu un bonus aniversar, începând cu 

anul 2018.

25 dintre angajați fac parte din echipa EGGER Romania  

de peste 10 ani. 

Bonus aniversar/an 

Ani de loialitate în serviciul EGGER 10 15 20 25 30 35 40 45

Nr. salarii lunare ca bonus 0,5 0,5 1 2 2 3,5 3,5 4
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților 

 Echilibru viață profesională – viață privată

 Beneficiile angajaților

 Reprezentanții angajaților

 Rata de fluctuație a personalului

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

Reprezentanții angajaților
O relație apropiată între management și reprezentanții 

angajaților este importantă pentru noi.

Reprezentanții angajaților sunt constituiți potrivit 

Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii și legislației 

în vigoare. Ei se află în permanentă legătură cu 

managementul companiei și iau parte la deciziile 

privind Dreptul Muncii. 

Forumul european EGGER (EEF- The European EGGER 

Forum) este asocierea reprezentanților angajaților din 

toate fabricile europene ale Grupului EGGER. 

Reprezentații angajaților EGGER Romania reprezintă, 

desigur, interesele angajaților și sunt în dialog cu 

conducerea fabricii precum și cu conducerea Grupului, 

în cadrul întâlnirilor bianuale. 

ANEXĂ
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ARII DE SUSTENABILITATE

Rata de fluctuație a personalului

În cadrul EGGER, analizăm permanent rata de 

fluctuație a personalului, focusându-ne pe toate 

motivele de încetare a contractului individual de 

muncă.

Rata de fluctuație a angajaților EGGER Romania a 

scăzut constant de la an la an.

Rata de fluctuație a personalului este un indicator 

important al atractivității unui angajator. 

An fiscal 2018 2019 2020

Rata de fluctuație  
a personalului 13,0 % 12,4 % 8,9 %
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților 

Etica în afaceri

  Respectarea drepturilor omului

  Codul etic

 Concurența loială

 Prevenirea corupției

  Valoare adăugată regională

Respectarea drepturilor omului
De la crearea sa în 1961, EGGER a fost o afacere 

de familie în continuă creștere și activă la nivel 

internațional. 

O poziție neechivocă în ceea ce privește 

sustenabilitatea, calitatea și respectul u fost 

întotdeauna parte integrantă a culturii corporative și  

condiții indispensabile pentru succesul în afaceri. 

Încrederea, respectarea necondiționată a cuvântului 

dat, insuflat de fondator și de proprietarii afacerii 

u încă o influență decisivă asupra valorilor etice în 

funcție de care se ghidează fiecare angajat.

EGGER Romania a îmbrățișat la rândul său aceste 

valori. Transparența se aplică la nivelul întregului Grup. 

EGGER se comportă cu integritate, respect și echitate 

față de angajații săi, față de partenerii de afaceri și 

terți, precum și față de clienții săi. Respectă legile 

naționale și suprastatale care îi sunt aplicabile și se 

angajează, totodată, la respectarea fundamentală a 

drepturilor omului.

Pentru a implementa această etică la nivel corporativ 

și pentru însușirea unei asemenea conduite față 

de toți angajații pe termen lung, am realizat un set 

cuprinzător de măsuri într-un sistem de conformitate 

pentru prevenirea și detectarea încălcării regulilor, și 

pentru un mod de reacție corespunzător la încălcarea 

regulilor. 

Subiectele care privesc concurența loială, prevenirea 

corupției și protecția datelor cu caracter personal 

sunt abordate cu precădere, iar angajații sunt instruiți 

în sesiuni de pregătire care se desfășoară regulat la 

nivelul companiei. Respectarea acestor reguli este 

asigurată printr-un principiu de control dual și prin 

proceduri, activate cu ocazia auditurilor sau a unor 

evenimente particulare. 

Etica în afaceri
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților 

Etica în afaceri

  Respectarea drepturilor omului

  Codul etic

 Concurența loială

 Prevenirea corupției

  Valoare adăugată regională

Codul etic

Codul etic al furnizorilor

La nivelul EGGER, avem un cod de conduită care 

se aplică tuturor angajaților din grup și se bazează 

pe valorile, principiile și obiectivele adoptate la 

nivel corporativ. Codul de conduită EGGER include 

standarde clare de comportament care trebuie 

respectate de toți angajații. 

Proprietarii, conducerea grupului, Consiliul de 

Administrație, conducerea fabricii din Romania, toți 

au îmbrățișat Codul etic de conduită și se bazează pe 

sprijinul tuturor angajaților pentru a-i implementa cu 

succes prevederile în relațiile de afaceri. 

Pe parcursul anului 2020, în timpul instruirilor 

periodice cu colegii s-a prezentat și Codul etic. 

Echipa a luat la cunoștință de prevederile sale, iar 

organizatorii au răspuns la întrebări. Codul este 

disponibil pe internet www.egger.com, precum și pe 

intranet, în cadrul Sistemului EGGER de management. 

De asemenea, îndrumări privind numeroase subiecte 

sunt disponibile angajaților noștri prin Intranet.

Toți angajații EGGER sunt încurajați în mod deosebit 

să raporteze circumstanțele care indică o încălcare 

a acestui cod de conduită sau al oricăruia dintre 

ghidurile noastre. Semnalarea se poate realiza de orice 

angajat prin intermediul superiorului direct sau prin 

intermediul departamentului juridic. De asemenea, se 

poate realiza o asemenea sesizare și în mod anonim. 

În nicio circumstanță nu va fi declanșată cercetarea 

disciplinară împotriva niciunui angajat, chiar dacă o 

asemenea sesizare se va dovedi nefondată.

EGGER se așteaptă nu doar ca toți angajații din cadrul 

companiei, dar și furnizorii să împărtășească aceste 

principii. Prin intermediul Codului de conduită pentru 

furnizori, disponibil și pe internet, la www.egger.com, 

EGGER comunică fără echivoc furnizorilor săi că se așteaptă 

să respecte aceleași cerințe minimale și reglementările 

aplicabile. 
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ARII DE SUSTENABILITATE

Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților 

Etica în afaceri

  Respectarea drepturilor omului

  Codul etic

 Concurența loială

  Valoare adăugată regională

Concurența loială 
Toți angajații noștri trebuie să cunoască și să respecte 

prevederile relevante pentru activitatea lor din 

legislația anticoncurențială. În acest sens există un 

ghid propriu anticoncurență și se organizează cursuri 

periodice, pentru a acționa corect, în spiritul legislației 

concurenței.

În ceea ce privește investigația demarată de  

Consiliul Concurenței în anul 2016, compania a 

cooperat cu autoritățile încă de la început,  

furnizând toate informațiile necesare. Ca urmare  

a investigației, s-a constatat că anumiți angajați ai 

companiei nu au adoptat un comportament întocmai 

corect din punct de vedere concurențial. Deși acești 

angajați nu au inițiat ei înșiși vreo încălcare a regulilor 

de concurență, nici nu au oprit practicile în cauză. De 

aceea, am acceptat fără rezerve sancțiunea impusă de 

Consiliul Concurenței.

În anul 2020, 99 de colegi din România au participat la 

training-uri și instruiri dedicate specifice concurenței 

loiale, pentru a conștientiza, o dată în plus, că trebuie 

să se comporte în orice moment în conformitate cu 

legea și cu valorile companiei.  ANEXĂ

DESPRE NOI

MANAGEMENTUL SUSTENABILITĂŢII

ARII DE SUSTENABILITATE

Prevenirea corupției 
În 2020, EGGER Romania nu a făcut obiectul 

niciunei investigații în legătură cu corupția.

În ghidul nostru anticorupție sunt interdicții 

clare și instrucțiuni pentru un mod de acțiune 

corespunzător față de acordarea cadourilor sau 

ofertarea de diverse atenții.

Declarăm deschis și ne mândrim cu faptul că 

suntem totalmente împotriva tuturor tipurilor 

de corupție și coruptibilitate. 

Protecția datelor și politica  
de confidențialitate (GDPR)
EGGER ia foarte în serios protecția datelor cu caracter 

personal. Declarația privind protecția datelor cu 

caracter personal disponibilă pe internet la 

 www.egger.com prezintă modul și scopul pentru 

care EGGER colectează și folosește date cu caracter 

personal de la terți și cum persoanele vizate își 

pot exercita drepturile asupra datelor. Procedurile 

interne aplicabile sunt prezentate într-un ghid privind 

protecția datelor.

În cursul anului 2020 nu au fost raportate incidente 

de către autorități, EGGER Romania nefăcând obiectul 

niciunei investigații în legătură cu încălcări ale 

protecției datelor. În 2020 am organizat cursuri online 

privind protecția datelor.
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Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților 

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

 Comunicarea în cadrul EGGER Romania 

Valoare adăugată regională

Strategia de responsabilitate socială (CSR) se 

subsumează strategiei Grupului EGGER. Focusul este 

pe sprijinirea dezvoltării comunităților locale din 

proximitatea fabricii, în care compania este membru 

activ. 

EGGER este cel mai mare angajator din Rădăuți și al 

treilea din județul Suceava. 

De asemenea, suntem unul dintre cei mai mari 

contribuabili din regiune. Datorită acestui fapt, ne-am 

implicat în sprijinirea dezvoltării comunității locale din 

Rădăuți și a zonelor înconjurătoare, iar angajații noștri  

sunt încurajați să facă același lucru, de asemenea.

 

În 2020, am alocat 3,5 milioane de lei pentru proiecte 

ce vizează creșterea calității serviciilor de sănătate 

și educație, acestea fiind cele mai importante nevoi 

identificate la nivelul comunității locale. 

În ultimii 12 ani, îmbunătățirea serviciilor de sănătate 

a fost și continuă să fie și în continuare una dintre 

prioritățile EGGER în România. 

Astfel, am decis să contribuim cu 340.000 Euro la 

modernizarea/construirea unei secții la Spitalul „Sf. 

Doctori Damian și Cosma” din Rădăuți. 

Alți 80.000 Euro au fost destinați înlocuirii liftului de 

la secția de boli infecțioase a Spitalului Municipal din 

Rădăuți. 

Suceava a fost unul dintre cele mai afectate județe la 

nivel național la debutul pandemiei, motiv pentru care 

ne-am implicat să dăm o mână de ajutor și aici. 

Astfel, am sprijinit munca eroilor din prima linie, 

atât financiar, cât și cu echipamente de protecție 

pentru Spitalul Municipal Rădăuți, Spitalul de 

Urgență Suceava, Serviciul de Ambulanță Rădăuți, 

Inspectoratul pentru Situații de urgență Bucovina – 

Suceava.

În plus, am donat soluție dezinfectantă pentru 

instituțiile de învățământ și primăriile din Rădăuți, 

Dornești, Satu Mare, Siret și Suceava.
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Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților 

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

 Comunicarea în cadrul EGGER Romania 

Educația este cea de-a doua mare prioritate pentru 

EGGER în comunitatea unde își desfășoară activitatea. 

Mutarea școlii în mediul online a îngreunat accesul la 

educație pentru copiii defavorizați din comunitatea 

noastră. Astfel, am simțit nevoia să ne implicăm și 

aici, prin donarea a 215 tablete către școlile și liceele 

din zona noastră și către clasele de învățământ dual 

unde EGGER este partener. 

Proiectul „Digitalizarea educației” a mai inclus dotarea 

laboratorului de informatică de la Școala ”Bogdan 

Vodă” din Rădăuți. 

Pentru formarea profesională a elevilor din sistemul 

învățământului dual, EGGER a alocat 20.000 Euro, 

iar pentru modernizarea bazei materiale au mai fost 

alocați 30.000 Euro. 

În plus, am contribuit și în alte moduri la bunăstarea 

oamenilor defavorizați din comunitatea noastră.

Locuințele a nouă familii, o casă de tip familial și 

alte locuințe de care se ocupă cele opt asociații 

neguvernamentale cu care EGGER a colaborat au fost 

reconstruite sau modernizate cu cei 35.000 Euro, din 

resurse financiare sau materiale oferite de EGGER. 

Crucea Roșie a rămas și în 2020 partenerul nostru în 

sprijinirea cauzelor sociale și medicale. 

Iar activitatea sportivă (echitație, skandenberg, tenis, 

arte marțiale) a fost sprijinită prin fonduri și materiale 

în valoare totală de 13.000 Euro.

Sănătatea

Educație

Social & Comunitate

Business Community

%68

%18

%1

Contribuție EGGER Romania
pe domenii 2020

%13
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Responsabilitatea produselor
Produse din materii prime regenerabile

Produse cu eco-label

Folosirea lemnului din surse durabile  
și materiale reciclate

 Siguranța produselor

Produse durabile și reciclabile

Producție responsabilă
 Managementul mediului

Folosirea eficientă a materiei prime  
și gestionarea deșeurilor

Protecția mediului, eficiența energetică,  
energie regenerabilă în producție

 Emisiile (poluanți, zgomot și mirosuri)  
și respectarea legislației de mediu

Circuitul apei și captarea apelor pluviale

Responsabilitatea socială corporativă (CSR)
Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Egalitatea de șanse și diversitatea

 Educația profesională continuă  
și oportunitățile de promovare

Satisfacția angajaților 

Etica în afaceri

  Valoare adăugată regională

 Comunicarea în cadrul EGGER Romania 

Credem că un dialog continuu cu toate părțile 

interesate ne ajută să dezvoltăm relații și punți 

de legătură esențiale pentru buna funcţionare a 

companiei.

În acest sens, informarea echipei despre activitatea 

companiei, modificări ale activității sau alte 

evenimente, are loc frecvent prin comunicări interne 

pe pagina de intranet EGGERnet, dar și prin buletinele 

informative lunare, distribuite în toate zonele de 

producție.

Un bun exemplu de campanie de comunicare mai 

amplă, realizată pe mai multe canale, a fost cea 

lansată în august 2020 și care a constat în abordarea 

a trei subiecte de interes major pentru companie și 

comunitate: 

� Proveniența și traseul lemnului până  

 în depozitul EGGER.

� Circuitul apei uzate pe platforma EGGER. 

� Fabrica de adezivi și emisiile de formaldehidă.

În prima fază, cea de comunicare interna, au avut 

loc training-uri cu șefii de departament pe fiecare 

dintre cele trei teme, iar ulterior aceștia au transmis 

informațiile către toți angajații. 

Campania de informare a inclus, pe lângă sesiunile de 

training, și o comunicare scrisă. 

Am publicat articole ample pe cele trei teme în 

buletinul informativ lunar. Am dezvoltat postere, 

afișate în zonele circulate din fabrică. Am creat cutii 

de întrebări & curiozități, unde colegii au putut lăsa 

întrebările lor. 

După sesiunile de informare, au urmat, în baza 

înscrierilor voluntare, tururi de fabrică în zonele vizate 

de aceste teme și exerciții practice (ex. măsurarea 

volumului lemnului).

Următorul pas a vizat extinderea acestei informări 

și către comunitatea locală. De aceea, în noiembrie 

2020, am demarat campania de informare externă, 

ce a constat în publicarea în presa locală a unei serii 

de articole pe aceleași teme de interes abordate și în 

campania internă de informare.

Am pregătit articole cu informații relevante despre 

modul în care EGGER își desfășoară activitatea la 

Rădăuți: traseul lemnului din pădure până în depozitul 

EGGER și lemn din surse sustenabile și lemn reciclat în 

plăcile de PAL și OSB produse de EGGER. 

Articolele au fost publicate, în variantă print, online 

dar și în social media, în trei cotidiene, o publicație 

online și un săptămânal.
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Comunicarea în cadrul EGGER Romania

Credem în importanța vitală a informării și comunicării coerente 
în interiorul și în afara companiei. 

Best Practice
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Glosar 

Engleză Română

ABS Plastic (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) Plastic (Acrilonitril-Butadien-Stiren)

BAT Best Available Technique Cele mai bune tehnici disponibile

BREF Best Available Techniques reference documents Documente de referință conform celor mai bune tehnici disponibile

CARB 2 Formaldehyde emission class (California Air Resources Board Phase 2) Clasă de emisii de formaldehidă (Consiliul resurselor de aer California Faza 2)

CO Gas (carbon monoxide) Gaz (monoxid de carbon)

CO2 Gas (carbon dioxiede) Gaz (bioxid de carbon)

CSR Corporate social responsibility Responsabilitate socială corporativă

DDS Due diligence system Sistem de verificare a istoricului

DIN German Industry Standard Standard al Industriei Germane

DIY Do it yourself Fă de unul singur

E05 Industrial marking for wood-based panels that comply with the revised German Chemicals 
Prohibition Ordinance. The limit value of E05 is about half as high as that of E1

Marcare industrială pentru panourile pe bază de lemn care respectă Ordonanța Germană 
de Interzicere a Produselor Chimice revizuită. Valoarea limită a lui E05 este cu aproximativ 
jumătate mai mare decât cea a lui E1.

E1 European emission class for formaldehyde Clasă Europeană de emisii pentru formaldehidă

EEF The European EGGER Forum Forumul European EGGER

EHD Environmental and Health Datasheet Fișă Tehnică de Mediu și Sănătate

EMS EGGER Management System Sistem EGGER de Management

EN European Standard Standard European

EN 71-3 European standard Safety of toys-part 3: Migration of specific elements Standard European de Siguranță al jucăriilor – partea 3: Migrarea elementelor specifice

EPD Environmental Product Declaration Declarație de Mediu a Produsului

EPF European Panel Federation Federația Europeană a Panoului

ETS EU Emissions Trading System Sistemul EU (European) de comercializare a emisiilor

EUTR European Timber Regulation Regulamentul European al Lemnului

F**** Japanese emission class for formaldehyde Clasă de emisii Japoneză pentru formaldehidă

FSC® Voluntary system for sustainable forest management, chain-of-custody and product labelling 
(Forest Stewardship Council®)

Sistem voluntar pentru gestionarea durabilă a pădurilor, lanțul de custodie și etichetarea 
produselor (Forest Stewardship Council®)

ICS Internal control system Sistem intern de control

ISO 9001 International Quality  Management System Standard Standard Internațional de Sistem de Management al Calității

CUPRINS

Glosar
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ISO 14001 International Environmental  Management System Standard Standard Internațional de Sistem de Management al Mediului

ISO 38200 International system standard for the controlled chain of custody of wood Standard internațional de sistem pentru lanțul controlat de custodie a lemnului

ISO 45001 International Occupational Health and Safety Management System Standard Standard internațional de Sistem de Management al Sănătății și Securității la Locul de Munca

ISO 50001 International Energy Management System Standard Standard Internațional de Sistem de Management al Energiei

IT Information technology Tehnologia Informației

KPI Key Performance Indicator Indicator de Performanță

CIP Continual improvement process Proces continuu de îmbunătățire

MVOC Microbiological volatile organic compounds Compus organic microbiologic volatil

MCS Multiple chemical sensitivity Sensibilitate chimică multiplă

MDF Medium Density Fiberboard Plăci din fibre de lemn de densitate medie

NOx Collective term for nitrogen monoxide and nitrogen dioxide Termen general pentru monoxid de azot si dioxid de azot

OSB Oriented Strands Board Plăci din fâșii de lemn orientate

PAL Agglomarated wood particle board Placă aglomerată din lemn

PEFCTM Voluntary system for sustainable forest management, chain-of-custody and product labelling 
(Programme for the Endordsement of Forest Certification Schemes)

Sistem voluntar pentru gestionarea durabilă a pădurilor, lanțul de custodie și etichetarea 
produselor (Program pentru aprobarea schemelor de certificare a pădurilor)

PMDI Binding agent (polymeric diphenylmethandiocynat) Agent de legare

SBS Sick building syndrome Sindromul clădirii bolnave

CUPRINS
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