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Grupul TeraPlast aderă la cea mai mare inițiativă globală de sustenabilitate 

 

 

Bistrița, 27 aprilie 2021 

Grupul TeraPlast devine parte a UN Global Compact, cea mai importantă inițiativă în domeniul 

guvernanței corporative responsabile din lume. Prin această aderare voluntară, TeraPlast și-a luat 

angajamentul să promoveze cele zece principii ale UNGC din domeniile drepturilor omului, 

standardelor muncii, mediului, anti-corupției și să contribuie la atingerea celor 17 obiective de 

dezvoltare durabilă, incluse de către Organizația Națiunilor Unite în Agenda Dezvoltării Sustenabile 

2030.  

TeraPlast devine parte a unui proiect global la care au aderat peste 13.000 de companii și organizații 

din 160 de țări din lume și este singura companie românească din sectorul industriei de prelucrare, 

semnatară a inițiativei ONU.  

“Sustenabilitatea este o componentă integrantă în strategia și dezvoltarea companiei noastre, iar 

aderarea la inițiativa Națiunilor Unite este naturală. Sunt principii pe care le aplicăm deja, deci nu 

reprezintă un efort suplimentar fiind parte integrantă a modelului nostru de business. TeraPlast este 

cel mai mare procesator de polimeri din Estul Europei, domeniu în care sustenabilitatea este un 

punct central pe agenda tuturor organizațiilor internaționale din care facem parte. Ne-am angajat 

față de acționarii noștri să livrăm creștere de două cifre an de an, iar această creștere este bazată 

pe inovație și responsabilitate față de viitor.”, a declarat Alexandru Stânean, CEO TeraPlast. 

Una dintre prioritățile acestui an este dublarea capacității de reciclare a TeraPlast Recycling, la 
31.000 tone, ceea ce va duce la o reducere a emisiilor de CO2 de până la 62.000 tone pe an, doar 
prin activitatea de reciclare. Materialul recuperat este folosit cu preponderență intern, în producția 
de țevi pentru canalizări exterioare. În plus, în cadrul unuia dintre proiectele de investiții prin ajutor 
de stat, în 2021 va fi extinsă capacitatea de producție de țevi multistrat cu miez reciclat.  
Dezvoltarea sustenabilă a Grupului se concretizează și în construirea noii fabrici de folii 
biodegradabile. Proiectul are o valoare totală de aproape 12 milioane de euro, este în curs de 
implementare producția urmând să înceapă în trimestrul 3 al acestui an.  
 
Totdată, TeraPlast va extinde proiectul de panouri fotovoltaice pe toate halele din parcul industrial 
din Sărățel. În prezent, compania are peste 7.000 de panouri care însumează 12.000 mp în 
suprafață. În acest fel, compania reduce emisiile de CO2 cu încă 660 de tone pe an.  
Alte inițiative de dezvoltare responsabilă a companiei includ: digitalizarea proceselor, implementarea 
bunelor practici de guvernanță corporativă, sistemul de management integrat, gestionarea 
responsabilă a deșeurilor, măsurile de sănătate și securitate în muncă și implicarea în comunitate. 
 
 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals


 

 

Despre Grupul TeraPlast 

Grupul este compus din companiile: TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraPlast Folii Biodegradabile și Somplast. 
Începând cu 2 iulie 2008, TeraPlast SA este listată la Bursa de Valori București sub simbolul TRP. Acțiunile companiei sunt 
incluse în indicele de referință BET al Bursei de Valori București și, din septembrie 2020, în indicii TotalCap și MicroCap ai 
FTSE Russell. În cadrul evaluării Vektor în baza a 15 criterii de comunicare în relația cu investitorii, efectuată de ARIR, 
TeraPlast a obținut nota maximă, 10, pentru al doilea an consecutiv. 
 
Despre UN Global Compact 

Lansat în anul 2000, UN Global Compact constituie un ghid pentru comunitatea afacerilor în promovarea valorilor prin 
practici corporative sustenabile. Inițiaitva Organizației Națiunilor Unite reprezintă un apel la toate companiile  pentru a-și 
alinia operațiunile și strategiile  la câteva principii universale. La acesta inițiativă au aderat peste 10.000 de companii și 
3.000 de organizații nonguvernamentale sau entități academice.  
 
 
 
 
 
 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la 

e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica. 
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