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Mesajul Directorului General 
Compania a fost înființată în 2016 de către acționarul 

unic Almaviva Contact S.p.A. (Lider italian în 

externalizarea serviciilor digitale privind managementul 

clienților - DCM (Digital Customer Management) pentru 

companii private și organisme publice) cu scopul de a 

garanta implementarea cu succes a unei strategii de 

Customer experience pentru clienții europeni ce 

activează pe piețele TelCo & Media, Energie și utilități, 

Guvern, Servicii financiare, Transport și logistică. 

AlmavivA Services operează prin birourile sale din 3 

orașe - IASI, BACAU și CRAIOVA - și 4 Contact center din 

țară. 

Întrucât anul 2020 a fost caracterizat de urgența 

sanitară provocată de pandemia Covid – 19, conducerea 

companiei a monitorizat în permanență situația iar 

începând din martie 2020, Almaviva a acordat prioritate 

luptei împotriva pandemiei, identificând în paralel cele 

mai bune măsuri pentru revenirea la normalitate. În 

aprilie 2020, Compania a decis să închidă aproape 

imediat birourile și, în același timp, să înceapă un proces 

de introducere a telemuncii pentru toate activitățile 

sale. Această măsură a fost adoptată, în primul rând, pentru a proteja sănătatea angajaților, în 

conformitate cu recomandările emise de autoritățile competente privind prevenirea răspândirii virusului, 

având la bază principiului izolării fizice. 

Anul 2020 a reprezentat, pentru compania noastră, al doilea exercițiu anual privind raportarea datelor ne-

financiare. Performanța indicatorilor monitorizați, chiar și în contextul urgenței sanitare cauzată de 

pandemia COVID-19, confirmă faptul că sustenabilitatea continuă să fie un punct de referință pentru 

activitatea noastră, materializată în principal prin atenția față de angajați, instruirea periodică a acestora, 

reducerea consumurilor de materiale, energie și apă, respectarea standardelor și reglementărilor în 

vigoare. 
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01 Despre noi 
Companiile din Grup bazează excelența produselor și serviciilor oferite pe atenția și pregătirea pentru a 

satisface nevoile clienților. Scopul urmărit este de a asigura un răspuns imediat, calificat și competent la 

nevoile clienților, prin modelarea comportamentului angajaților noștri la corectitudine, transparență, 

curtoazie și cooperare. 

Grupul Almaviva s-a alăturat inițiativelor United Nations Global Compact privind drepturile omului, 

munca, mediul și lupta anti-mită și asigură implementarea deplină a acestui angajament instituțional. 

S.C. Almaviva Services S.R.L. („Societatea” sau „AlmavivA Services”) este o societate cu răspundere 

limitată înființată în anul 2016 cu sediul social în Iași, Splaiul Bahlui Mal Stâng , nr. 23 si are 3 puncte de 

lucru, în Iași, Bacău și Craiova. 

Almaviva Services oferă servicii externalizate de asistență de specialitate clienților companiilor partenere. 

În prezent, conducerea gestionează activități de inbound, legate de nevoile administrative, help desk și 

asistență tehnică, de birou (informații, reclamații, etc.), și de outbound. 

Societatea prestează servicii de call center, având cod CAEN 8220 - Activități ale centrelor de intermediere 

Telefonică și gestionează anual 10 milioane de apeluri, 2 milioane de servicii de back office și 1 milion de 

apeluri pentru vânzări. 

Almaviva Services este activă în Romania oferind asistență clienților (companii și consumatori finali) 

pentru companii din sectoarele telecom și management imobiliar, care își desfășoară activitatea în 

principal în Italia și principalele capitale europene, Statele Unite, Australia, Dubai. Societatea nu prestează 

servicii pe piețele unde există servicii interzise. 

Majoritatea serviciilor furnizate de AlmavivAa Services sunt orientate spre gestionarea și rezolvarea 

problemelor clienților gestionați. Clientul poate accesa serviciile noastre de asistență de specialitate prin 

diferite canale (telefon, chat, social media, poștă, scrisori, etc.). Cererea, identificată și catalogată 

corespunzator, este atribuită unuia dintre angajații noștri care se ocupă de management-ul acesteia. 

Angajatul este sprijinit de personal care are ca obiectiv supravegherea și ajutarea angajatului, de 

asemenea putând gestiona și clientul. 

În ceea ce privește structura acționariatului Almaviva Services, 100% din acțiuni sunt deținute de Almaviva 

Contact SPA. 

Ne-am desfășurat activitatea și în 2020 cu obiectivul de creștere a performanței financiare, respectând 

totodată cele mai înalte standarde aplicabile în domeniu și concentrându-ne continuu pe siguranța și 

sănătatea angajaților noștri. 

GRI 101-1 

GRI 102-2 

GRI 102-3  

GRI 102-4  

GRI 102-5  

GRI 102-6  

GRI 102-7  

GRI 102-8  

GRI 102-12 

GRI 201-1 

Un lider al transformării digitale 

 

https://www.unglobalcompact.org/
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În anul 2020, Societatea a înregistrat venituri totale în valoare de 86.775.806 RON, în creștere cu peste 

8% față de anul precedent. Totodată, cheltuielile totale au scăzut cu peste 16% față de 2019. 

 

 

În perioada de raportare, AlmavivA Services a asigurat locuri de munca pentru peste 1.000 de persoane, 

astfel că la data de 31 decembrie 2020 erau angajate 1.216 persoane. Menționăm, de asemenea, faptul 

că toți salariații au încheiate contracte de muncă pe perioadă nedeterminată.  
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02 Guvernanța corporativă 
AlmavivA Services oferă un model de servicii unic, bazat pe calitate, inovație tehnologică și expertiză solidă 

bazată pe procese. 

Fiind o societate responsabilă, AlmavivA Services aderă la Codul de etică al Grupului și are un regulament 

al companiei care reglementează regulile de conduită. Cele mai înalte organe de conducere sunt 

Administratorul unic și Adunarea acționarilor. 

Codul de etică al Grupului este aplicabil organismelor corporative, conducerii, lucrătorilor din toate 

companiile Grupului și tuturor celor care stabilesc permanent sau temporar relații cu Grupul atât în Italia 

cât și în străinătate. Destinatarii Codulului de etică al Societății trebuie să evite activitățile, inclusiv cele 

ocazionale, care pot genera un conflict cu interesele Grupului sau pot interfera cu capacitatea de luare a 

deciziilor în concordanță cu obiectivele afacerii. Relațiile și comportamentele de la toate nivelurile 

companiei trebuie să se bazeze pe principii de onestitate, confidențialitate, îngrijire și respect reciproc. 

● Ca membri activi și responsabili ai comunităților în care ne desfășurăm activitatea, ne angajăm 

să respectăm și să aplicăm intern legile aplicabile și principii etice în desfășurarea activităților 

precum onestitatea, imparțialitate, loialitate, transparență. 

● Totodată respingem și condamnăm recurgerea la o conduită ilegală sau necinstită (în ceea ce 

privește comunitatea, autoritățile publice, clienții, angajații, investitorii, furnizorii și 

concurenții) pentru a ne atinge scopurile economice, care sunt realizate exclusiv prin calitatea 

produselor și serviciilor noastre, bazându-ne pe experiență, atenție pentru client și inovație. 

● Adoptăm soluții organizaționale menite să prevină orice încălcare a principiilor legalității, 

transparenței, onestității și corectitudinii între angajați și parteneri și monitorizăm 

respectarea și implementarea acestor soluții. 

● Oferim pieței, investitorilor și comunității, în general, transparență deplină în ceea ce privește 

acțiunile noastre, păstrându-ne totodată competitivi. 

● Suntem angajați în promovarea concurenței echitabile, aceasta fiind esențială pentru 

propriile interese, precum și pentru toți operatorii de pe piață, clienții și părțile interesate în 

general. 

● Urmărim atingerea excelenței și a competitivității pe piață, prin oferirea de produse și servicii 

de o calitate care să satisfacă eficient nevoile clienților. 

● Suntem conștienți de importanța strategică a serviciilor furnizate pentru bunăstarea și 

creșterea comunităților în care ne desfășurăm activitatea. 

● Protejăm și avem încredere în resursele noastre umane. 

● Utilizăm în mod responsabil resursele, vizând dezvoltarea sustenabilă a Grupului, cu 

respectarea mediului și a drepturilor generațiilor viitoare. 

Codul de etică al Grupului reglementează abordarea față de luarea și darea de mită, astfel că niciun 

director, manager, angajat, agent sau orice delegat al companiilor din Grup nu poate accepta, cere, oferi 

sau plăti bani sau alte utilități, direct sau indirect, în legatură cu activitatea desfașurată, chiar și după 

presiuni ilicite. 

Cu privire la comportamentul anticoncurențial, în perioada de raportare nu au existat încălcări ale 

legislației antitrust și monopol. De asemenea, în anul 2020 nu au existat incidente de corupție 

confirmate. 

GRI 102-11 

GRI 102-13 

GRI 102-16 

GRI 102-18 

GRI 205-3 

GRI 206-1 
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03 Competența, expertiza profesională și valori umane 
Prin Codul de etică, companiile grupului recunosc rolul principal al resurselor umane și au convingerea că 

factorul cheie al succesului oricărei companii constă în contribuția profesională a persoanelor implicate, 

într-un context de echitate și încredere reciprocă. Societatea promovează sănătatea și securitatea la locul 

de muncă, în conformitate cu legislația și normele locale și consideră respectarea drepturilor lucrătorilor 

un aspect esențial în derularea afacerilor. 

În plus, Societatea consideră că gestionarea relației de muncă are ca scop garantarea egalității de șanse și 

promovarea creșterii profesionale a tuturor. 

Relația cu angajații și colaboratorii se bazează pe valorile coexistenței civile și se mențin cu respectarea 

drepturilor și libertăților fiecărui individ și a principiilor fundamentale de liberă asociere, demnitate, fără 

discriminare bazată pe naționalitate, limbă, sex, rasă, religie, sănătate, idei politice și sindicale, respectând 

drepturile lucrătorilor de liberă asociere. 

Companiile Grupului Almaviva declară faptul că: 

● NU promovează munca copiilor; 

● NU stimulează sau promovează munca forțată; 

● NU stimulează sau promovează practicile coercitive, violența fizică și psihologică asupra 

lucrătorilor. 

Diversitatea și incluziunea sunt elemente cheie pentru orice companie ce își dorește să se dezvolte pe 

termen lung. De aceea, AlmavivA Services susține și încurajează construirea unei culturi a diversității și a 

incluziunii, iar diferențele individuale și diferitele moduri de gândire sunt binevenite. În acest context, 

reglementat prin Codul de etică și prin Contractul Colectiv de Muncă, AlmavivA Services oferă, în acord cu 

legislația din România, aceleași avantaje tuturor angajaților săi, indiferent de tipul de contract de muncă. 

De Contractul Colectiv de Muncă beneficiază toți angajații Societății. 

În 2020 nu au existat incidente de discriminare. 

 

 

 

GRI 102-41 

GRI 401-1 

GRI 401-2 

GRI 401-3 

GRI 404-1 

GRI 404-2 

GRI 404-3 

GRI 406-1 
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În graficele de mai jos este prezentată distribuția angajaților AlmavivA Services după tipul contractului de 

muncă și gen.  
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În graficul următor este prezentată distribuția angajaților AlmavivA Services după regiune. În 2020, față 

de anul precedent, a scăzut numărul de angajați în regiunea Iași cu 10,3%, în timp ce pentru Bacău și Dolj 

s-au înregistrat creșteri de 39,1%, respectiv 18,8%.  

 

În graficele urmatoare, prezentăm numărul total de noi angajați - pe grupe de vârstă, dupa gen și regiune. 

● Angajați noi după categorii de vârstă 

Pentru anul 2020 se observă o creștere a numărului de angajați noi pentru fiecare categorie de vârstă, 

comparativ cu 2019: 28,2% pentru categoria de peste 30 de ani, 90% între 30-50 de ani și 88,9% pentru 

categoria de peste 50 de ani.  
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● Angajați noi după gen 

În anul 2020 a crescut numărul de angajați noi pentru ambele genuri, comparativ cu 2019: 14,1% pentru 

bărbați și 83,3% pentru femei. 

 

● Angajați noi după regiunea geografică 

 

 

În tabelele următoare, prezentăm numărul total de plecări și rata de fluctuație a personalului - pe grupe 

de vârstă, după gen și regiune. 

● Numărul de plecări și fluctuația personalului după categorii de vârstă  
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 2020 Fluctuația 

<30 ani 387 31% 

30-50 ani 455 37% 

>50 ani 48 3% 

TOTAL 890 73% 

 

● Numărul de plecări și fluctuația personalului după gen 

 2020 Fluctuația 

Bărbați 286 25% 

Femei 604 48% 

TOTAL 890 73% 

 

● Numărul de plecări și fluctuația personalului după regiunea geografică 

 2020 Fluctuația 

Iași 536 44% 

Bacău 224 18% 

Dolj  130 11% 

TOTAL 890 73% 

 

Societatea oferă salariaților o serie de benecii, indiferent de tipul de contract (nedeterminat/ determinat), 

de normă de lucru a salariatului sau de experiența de lucru. Printre beneficiile acordate angajaților în 2020 

se numără: 

• Asigurare medicală Recumedis; 

• Concediu parental conform legislației naționale; 

• Contribuții la pensii: 25% furnizate lunar în conformitate cu legislația națională; 

• Bonuri de masă. 

În anul 2020, 57 de angajați au avut dreptul la concediu parental, toți fiind femei. 59 de angajați, toate 

femei, s-au întors la muncă în perioada de raportare după ce au beneficiat de concediul pentru creșterea 

copilului și 33 de angajați, toate femei, s-au întors la muncă dupa ce și-au luat concediul pentru creșterea 

copilului și sunt încă angajați ai Societății la 12 luni de la întoarcerea lor. 

1.216 angajați 

150.660,76 ore training 
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Inovația începe cu oamenii 

Susținem performanța și facem eforturi constante ca parcursul profesional al angajaților noștri să fie 

marcat de oportunități de dezvoltare continuă. În 2020, am investit în angajații noștri 150.660,76 ore de 

training astfel: 

Număr total de ore în funcție de regiune geografică 

Iași Bacău Dolj 

81.503,64 41.657,87 27.499,25 

 

Număr total de ore în funcție de gen 

Bărbați Femei 

39.728,66 11.0932,1 

 

Număr total de ore în funcție de norma de lucru 

Normă întreagă Part time 

Bărbați Femei Bărbați Femei 

37.205,34 104.494,11 2.523,32 6.437,99 

 

Toți angajații primesc evaluări periodice privind performanța și cariera, în acord cu Contractul Colectiv de 

Muncă. În situații speciale care necesită o evaluare, aceasta este realizată de superiorul ierarhic, 

suplimentar față de evaluarea planificată. 

Printre tipurile de programe implementate și asistență oferită pentru creșterea competențelor angajaților 

se număra cursuri interne de îmbunătățire a limbii italiene și a competențelor privind sistemele de lucru. 
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04 Sănătatea și securitatea la locul de muncă 
Societatea promovează siguranța și sănătatea la locul de muncă, în conformitate cu legislația și 

reglementările în vigoare, considerând respectarea drepturilor lucrătorilor un aspect esențial în derularea 

afacerilor. 

În ceea ce privește aspectele legate de sănătatea și securitatea în muncă, Almaviva Services se angajează 

să depună toate eforturile pentru a identifica și a menține sub control riscurile asociate tuturor 

activităților desfășurate de către Societate, în vederea conformării cu reglementările în vigoare, dar și cu 

alte standarde și cerințe aplicabile la care Societatea subscrie, luând măsuri pentru a garanta securitatea 

și protejarea sănătății angajaților, a preveni riscurile profesionale și a asigura cadrul organizatoric și 

mijloacele necesare securității și sănătății la locul de muncă. 

Activitățile de garantare a sănătății și securității la locul de muncă se realizează la nivelul societății prin: 

● intermediul responsabililor de la locurile de muncă care se ocupă de activitățile de protecție și de 

prevenire a riscurilor profesionale în Societate; 

● apelarea la un serviciu extern de prevenire și protecție; 

● instituirea unui comitet de securitate și sănătate în muncă. 

Comitetul de securitate și sănătate în muncă este format din 3 reprezentanți ai salariaților desemnați de 

salariați din rândul reprezentanților salariaților, cu responsabilități specifice în domeniul securității și 

sănătății salariaților, pe de o parte, și Societate și/ sau reprezentanții săi în număr egal cu reprezentanții 

salariaților și medicul de medicina muncii, pe de altă parte.  

Consultarea permanentă a angajaților este asigurată prin activitatea Comitetului de Securitate și Sănătate 

în Muncă. 

Măsuri adoptate privind securitatea și siguranța în muncă  

A fost implementat un sistem de management pentru securitatea și sănătatea în muncă pe baza 

prevederilor legii 319/2006, a regulilor metodologice și a instrucțiunilor pentru sănătatea și securitatea în 

muncă care prevede următoarele măsuri: 

● examen medical periodic pentru control oftalmologic al lucrătorilor în scopul protecția vederii; 

● informarea lucrătorilor cu privire la toate aspectele securității și sănătății de către Almaviva 

Services, informarea și instruirea lucrătrorilor în utilizarea echipamentelor IT și cu privire la 

necesitatea unui aspect ergonomic și la pozițiile corecte pe care să le asume în timpul lucrului;  

● organizarea locului de muncă: stația de lucru trebuie să reducă pe cât posibil riscurile de natură 

vizuală și posturală; 

● asigurarea unui acces rapid și ușor pentru utilizatori la locul lor de muncă, pentru personalul de 

întreținere la toate părțile echipamentului, locațiile cablurilor și prizele electrice, fără întreruperea 

activității în curs sau cu întreruperi minime;  

● îndeplinirea următoarelor condiții pentru conductori și cabluri electrice: 

             a) nu prezintă un risc de electrocutare la traversarea suprafeței de lucru sau la sol; 

             b) au o lungime suficientă pentru a se adapta la nevoile utilizatorilor. 

Pentru buna funcționare a echipamentelor de calculator, se impun următoarele reguli: 

GRI 403-1 

GRI 403-2 

GRI 403-5 
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● Este interzis lucrătorilor să folosească echipamente IT pe care nu le cunosc și pentru care nu au 

pregătirea necesară;  

● Este interzis personalului care utilizează echipamentele IT să intervină în tablouri electrice, prize, 

cabluri de alimentare, stabilizatoare, sisteme de aer condiționat sau orice alt sistem auxiliar 

specific. Echipamentul revizuit sau reparat va fi refolosit numai după ce personalul responsabil a 

confirmat în scris că echipamentul respectiv este în stare bună; 

● Este interzisă îndepărtarea dispozitivelor de protecție ale echipamentelor IT; 

● Este interzisă efectuarea oricărei intervenții în timp ce echipamentul computerului funcționează; 

● Este interzisă continuarea lucrărilor la echipamentele informatice în cazul unei defecțiuni. Dacă 

se aud zgomote în timpul funcționării echipamentului de procesare, acesta va fi oprit și personalul 

de întreținere va fi informat pentru inspecție și reparații.  

Pentru întreținerea și repararea echipamentelor IT, există următorul set de reguli: 

● Echipamentul informatic poate fi întreținut numai de personalul tehnic responsabil și în 

conformitate cu prevederile documentației tehnice a computerului. Personalul de întreținere și 

reparații va verifica existența dispozitivelor și carcaselor de protecție și nu va autoriza punerea în 

funcțiune a echipamentelor respective decât după instalarea dispozitivelor și carcaselor de 

protecție; 

● Este interzisă curățarea sau ungerea echipamentului în timpul funcționării acestuia. Suprafețele 

ecranelor terminalelor video vor fi curățate periodic de depuneri de praf sau de amprente, pentru 

a nu reduce vizibilitatea. Curățarea se va face numai cu produsele prescrise de producătorul 

aparatului. Mijloacele și instalațiile de protecție împotriva pericolului de electrocutare vor fi 

verificate pe baza unui plan de verificare aprobat de conducerea unității IT. Lucrările la sistemele 

și echipamentele electrice trebuie efectuate în conformitate cu prevederile reglementărilor 

specifice de siguranță la locul de muncă pentru utilizarea energiei electrice. 

Informare și educare privind normele de sănătate și securitate în muncă 

În cadrul companiei sunt respectate prevederile Legii 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă 

și cele ale Legii 307/2006 privind situațiile de urgență. Prin urmare, o instruire specifică pentru sănătate 

și siguranță la locul de muncă se desfășoară la fiecare 6 luni și instruire pentru situații de urgență la fiecare 

3 luni. În ceea ce privește instruirea pentru situații de urgență, sunt tratate următoarele subiecte:  

● Siguranța în caz de urgență: plan de urgență, comportament în situații de urgență la incendiu și 

intervenții pentru a asigura reacții adecvate; 

● Proceduri care trebuie adoptate atunci când are loc evenimentul de incendiu; 

● Instruire periodică cu privire la operațiunile care trebuie întreprinse în caz de alarmă; 

● Activarea corectă a echipelor de prim ajutor.  

În ceea ce privește instruirea pentru sănătate și siguranță la locul de muncă, sunt tratate următoarele 

subiecte:  

● Evaluarea tuturor riscurilor prezente la locul de muncă prin analiza vizuală și documentară a 

activității de muncă;  

● Participarea la ședința periodică de siguranță în colaborare cu Angajatorul și delegatul medical al 

Serviciului de Medicină a Muncii;  
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● Identificarea măsurilor de prevenire și protecție menite să limiteze apariția riscurilor. 

Informații privind accidentele de muncă 
Prin asigurarea unei instruiri corespunzătoare, angajații Almaviva Services știu cum să acționeze în 

eventualitatea unor situații de urgență, astfel încât să gestioneze adecvat riscurile.  

 

Răspunsul nostru la pandemia de COVID-19 

În contextul curent caracterizat de pandemia de COVID-19, managementul Companiei a monitorizat și 

analizat permanent situația, atât pe plan local cât și internațional. Societatea a evaluat efectele pandemiei 

asupra activității sale, iar în consecință nu au fost estimate reduceri semnificative ale veniturilor din 

activitatea curentă. În funcție de evoluția crizei vor fi luate măsuri pentru a reduce efectele negative ale 

pandemiei asupra mediului de afaceri.  

Începând cu luna aprilie, odată cu declanșarea urgenței sanitare, Almaviva Services a prioritizat 

combaterea pandemiei, demarând în același timp un studiu privind soluțiile pentru revenirea la 

normalitate. 

Astfel, Almaviva Services a decis în aprilie 2020 să abordeze urgența sanitară generată de răspândirea 

virusului COVID-19 prin închiderea operațională aproape imediată a birourilor sale și, în același timp, să 

înceapa un proces de introducere a telemuncii pentru toate activitățile. Această măsură a fost adoptată, 

în primul rând, pentru a proteja sănătatea angajaților Companiei, fiind respectate recomandările emise 

de autoritățile competente în domeniul prevenirii contaminării și pe baza principiului de izolare socială. 

  

Acest lucru se reflectă și în faptul că pe parcursul exercițiului financiar 2020 nu au existat 

accidente de muncă, boli profesionale și nici decese ca urmare a accidentelor de muncă. 
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05 Responsabilitate socială 
Strategia de afaceri a Societății se bazează pe principii etice, responsabilitatea socială reprezentând un 

obiectiv major pentru întreg Grupul Almaviva. 

Angajații reprezintă una din resursele esențiale ale Societății, iar prin strategia sa de afaceri, Almaviva 

Services se asigură că drepturile tuturor angajaților sunt respectate, promovând constant dezvoltarea 

profesională a acestora. În același timp, furnizorii sunt considerați drept partenerii calificați ce ajută 

Societatea să atingă excelența în activitățile sale de bază, iar depășirea permanentă a așteptărilor tuturor 

clientilor reprezintă cheia succesului.  

Inovația, integrarea și internaționalizarea sunt repere definitorii ale lumii Almaviva, elemente esențiale 

pentru identitatea Societății ca esență și integritate morală italiană. 

În fiecare zi, Almaviva Services își creează propria cultură de afaceri cu o abordare centrată pe oameni și 

bazată pe Codul de Conduită al Societății dar și pe respectarea transparentă a regulilor și reglementărilor 

în vigoare. 

Acționari 
Societatea se angajează să asigure un tratament egal pentru toate categoriile de acționari, evitând orice 

tranzacție preferențială. Beneficiile apartenenței la un grup de companii sunt urmărite în conformitate cu 

legislația relevantă și interesele autonome ale fiecărei companii în ceea ce privește profitabilitatea 

activității sale și crearea de valoare pentru acționarii săi. 

Clienți si furnizori 
Excelența produselor și serviciilor oferite de Almaviva Services se bazează pe atenția și disponibilitatea de 

a răspunde nevoilor clienților. Obiectivul urmărit este de a asigura răspunsuri imediate, calificate și 

competente, adaptate la nevoile clientului și bazate pe echitate, transparență, amabilitate și cooperare. 

Alegerea furnizorilor se bazează pe respectarea principiilor echității, imparțialității, loialității, economiei, 

transparenței, evitând orice relație care ar putea conduce la avantaje personale sau conflicte de interese. 

Comunitate și drepturile omului 
Almaviva Services dorește să contribuie la bunăstarea economică și la dezvoltarea comunităților în care 

își desfășoară activitatea, prin furnizarea de servicii eficiente și avansate din punct de vedere tehnologic. 

În acest sens, cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru creșterea și succesul Societății, dar și al 

celorlalte părți interesate. 

GRI 102-40 
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Societatea este conștientă de importanța serviciilor pe care le furnizează, dar și de responsabilitatea 

acesteia față de comunitate, astfel că relația cu autoritățile publice locale, naționale și internaționale este 

caracterizată printr-o cooperare și transparență deplină și activă, respectând indepedența, obiectivele 

economice și valorile cuprinse în Codul de Conduită. 

De asemenea, Societatea s-a angajat să promoveze și să respecte drepturile omului, asigurându-se că nu 

este implicată nici măcar indirect în încălcări ale drepturilor omului. 

Almaviva Services nu oferă contribuții sau alte avantaje partidelor politice și sindicatelor și nici 

reprezentanților sau candidaților lor, în conformitate cu legislația aplicabilă. 

Dezvoltarea durabilă reprezintă un interes comun al tuturor părților interesate, prezente și viitoare. 

Investițiile și deciziile de afaceri reflectă respectul Societății pentru mediu și sănătatea publică. 

  

Un simț Italian al reponsabilității 
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06 Performanța noastră de mediu 
Societatea se preocupă permanent de aspectele de mediu și de impactul potențial asupra mediului 

determinat de activitățile desfășurate, deciziile ținând cont de cerințele legale și de reglementările 

aplicabile în domeniu și, atunci când este posibil din punct de vedere operațional și economic, de cele mai 

bune tehnologii existente pentru diminuarea impactului asupra mediului.  

Astfel, Societatea a realizat demersurile necesare pentru a: 

● defini politicile de mediu și de dezvoltare durabilă, luând în considerare cele mai noi orientări 

operaționale specifice domeniului de activitate; 

● identifica indicatorii specifici și a asigura monitorizarea și controlul progresului acțiunilor societății 

în ceea ce privește impactul asupra mediului; 

● depune eforturi în implementarea modelelor de comportament ecologic, a intervențiilor 

organizatorice și a managementului logistic în vederea adoptării noilor tehnologii dezvoltate atât 

intern cât și de către furnizori, pentru a reduce amprenta asupra resurselor, pentru a maximiza 

energia utilizată și a gestiona corespunzător deșeurile; 

● relaționa permanent cu organizațiile non-guvernamentale, instituțiile și agențiile din domeniul 

mediului, promovând, implementand și coordonând acordurile și programele cu aceste părți; 

● pune în aplicare inițiative pentru creșterea atenției și informarea tuturor partenerilor și a 

factorilor interesați în vederea protejării eficiente a mediului. 

Consumul de energie din cadrul organizației 
Raționalizarea consumului și o mai bună conștientizare a utilizării eficiente a resurselor energetice sunt 

considerentele cheie pentru viitorul planetei noastre. 

Combinarea dezvoltării economice și a protecției mediului reprezintă în prezent o problemă stringentă, 

care necesită un comportament responsabil din partea tuturor. Eforturile trebuie să vizeze raționalizarea 

consumului, prin eficiența energetică și reducerea deșeurilor, prin adoptarea de politici și conduite eco-

compatibile. 

Societatea este preocupată permanent de identificarea și contractarea furnizorilor care pot asigura un 

procent ridicat de energie produsă din surse regenerabile. 

GRI 302-1 

GRI 302-4 

GRI 303-1 

GRI 303-3 

GRI 303-4 

GRI 306-2 
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Societatea determină consumurile de energie pe baza facturilor emise de furnizorii de energie, iar pe 

parcursul exercițiului financiar 2020 consumul total de energie electrică a fost de 604.128 kWh, 

remarcându-se o scădere de 38,1% față de anul 2019.  

Reducerile de consum de energie 
Clădirile birourilor din Iași și Bacau au suprafața vitrată mare, reprezentată de ferestre cu nuanțe (film 

reflectorizant). Acestea reflectă razele de soare, evitând supraîncalzirea.  

În acest fel, procentul de reducere a consumului de energie utilizată pentru răcirea spațiilor de lucru este 

de 15%, iar determinarea acestui procent s-a realizat pe baza documentelor tehnice puse la dispoziție de 

furnizorii de aparate de climatizare și a declarațiilor privind eficiența energetică specifică materialelor de 

construcții utilizate în cazul clădirilor menționate. 

Interacțiunea cu apa ca resursă comună 
Societatea depune eforturi permanente pentru a preveni, a limita și pentru a interveni rapid în situații 

care pot cauza un impact negativ asupra resurselor de apă utilizate. 

În baza contractelor încheiate fie direct cu furnizorii de apă/canalizare fie cu administratorii spațiilor de 

birouri în care ne desfășurăm activitatea, Societatea respectă standardele și limitele prevăzute pentru 

poluanții evacuați în rețelele de canalizare. 

Sursele de apă utilizată 
Societatea utilizează apă doar în scop menajer, fiind preluată din rețelele publice de alimentare cu apă, în 

baza contractelor încheiate cu furnizorii de utilități din localitățile unde ne desfășurăm activitățile, 

consumurile totale fiind prezentate mai jos. 

394.711

274.575
307.170

233.920

151.609

218.599

0

100000

200000

300000

400000

500000

Iasi Bacau Craiova

Consum de energie electrică
[kWh]

2019 2020



Page | 21 
 

 

În 2020, consumul total de apă a fost de 2.427 m3, cu 26,8% mai mic față de 2019, când acesta a fost de 

3.316 m3.  

Evacuarea apei 
Societatea evacuează apele uzate doar în rețele publice de canalizare, cantitățile fiind prezentate mai jos. 

 

În 2020, cantitatea totală de apă evacuată a fost de 2.427 mc. 

În perioada de raportare nu au fost înregistrate incidente cu privire la nerespectarea limitelor de 

descărcare a apelor uzate în rețelele de canalizare publice. 

Emisii directe Gaze cu efect de seră (domeniul 1) 
Societatea nu a realizat determinarea cantităților de emisii de gaze cu efect de seră, rezultate în mod 

direct din activitățile desfășurate, fiind însă preocupată permanent de identificarea soluțiilor optime 

pentru implementarea sistemelor de eficientizare a consumurilor de combustibili și reducerea cantităților 

de emisii de gaze cu efect de seră. 
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În plus, Societatea încurajează utilizarea de către angajați a mijloacelor alternative de deplasare la birou, 

facilitând împreună cu administratorii clădirilor de birouri parcarea bicicletelor pe perioada timpului de 

lucru (spații amenajate, păzite etc). 

Gestionarea deșeurilor 
Almaviva Services consideră că activitățile zilnice trebuie să se desfășoare ținând cont întotdeauna de o 

ierarhie a opțiunilor de gestionare a deșeurilor. În acest sens, prima opțiune este prevenirea producerii 

de deșeuri. Dacă evitarea producerii de deșeuri nu este posibilă întotdeauna, atunci trebuie minimizată 

cantitatea de deșeuri generată prin reutilzare, reciclare și valorificare energetică. Ultima etapă din ierarhia 

deșeurilor trebuie aplicată numai după ce au fost luate în calcul restul mijloacelor, în mod responsabil, 

pentru a nu genera efecte negative asupra mediului. 

 

În 2020, cantitatea totală de deșeuri generată a fost de 462 m3, înregistrând o reducere de peste 20% față 

de anul precedent. 

Printre măsurile specifice privind prevenirea și reducerea cantităților de deșeuri rezultate din activitatea 

proprie menționăm: 

● gestionarea eficientă a hârtiei (printăm doar dacă este absolut necesar, printăm față-verso, etc); 

● gestionarea eficientă a ambalajelor din materiale plastice, hârtie, carton, metal, lemn și 

reutilizarea acestora pe cât posibil; 

● gestionarea eficientă a echipamentelor electrice și electronice, a bateriilor și acumulatorilor etc. 
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07 Despre acest raport 
Acesta este al doilea raport nefinanciar al SC AlmavivA Services S.R.L. care prezintă informații referitoare 

la perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020. Parte din informațiile nefinanciare sunt prezentate urmărind 

îndeaproape standardele de raportare de sustenabilitate GRI, acestea fiind evidențiate la sfârșitul 

prezentului raport. Totodată, ne propunem ca în fiecare an să elaborăm raportul nostru nefinanciar în 

care sa prezentăm impactul social, de mediu și economic pe care îl avem prin activitățile desfășurate în 

România. Pentru a ne transmite opinia dumneavoastră despre conținutul acestui raport, ne puteți 

contacta direct, la info@almavivaservices.eu.  

  

GRI 102-1 

GRI 102-50 

GRI 102-52 

GRI 102-53 

GRI 102-54 

 

mailto:info@almavivaservices.eu
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08 GRI Content Index 
GRI 102-55 

Denumire 

indicator 
Descriere indicator Pagină / Comentariu 

GRI 102-1 Numele organizației 3 

GRI 102-2 Activități, mărci, produse și servicii 3 

GRI 102-3 Adresa sediului central 3 

GRI 102-4 Localizarea operațiunilor 3 

GRI 102-5 Structura de proprietate și formă juridică 3 

GRI 102-6 Piețele deservite 3 

GRI 102-7 Mărimea organizației 3, 4 

GRI 102-8 Informații privind angajații și alți muncitori 4 

GRI 102-11 Principiul precauției 6 

GRI 102-12 Initiațive externe 3 

GRI 102-13 Apartenența la asociații/ afilieri 

Confindustria Romania - asociația care 

deservește antreprenori italieni din 

România 

GRI 102-14 Declarație din partea factorului de decizie 2 

GRI 102-16 Valori, principii, standarde și norme de comportament 6 

GRI 102-18 Structura de guvernanță 6 

GRI 102-40 Lista grupurilor de părți interesate 17 

GRI 102-41 Acorduri colective de negociere 7 

GRI 102-50 Perioada de raportare 23 

GRI 102-51 Data celui mai recent raport Iunie 2019 

GRI 102-52 Ciclul de raportare 23 

GRI 102-53 Persoana de contact pentru întrebări legate de raport 23 

GRI 102-54 Declarație privind raportarea conform standardelor GRI 23 

GRI 102-55 Tabelul de conținut GRI 24, 25 

GRI 201-1 Valoarea economică directă generată și distribuită 4 

GRI 205-3 Incidente confirmate de corupție și acțiuni întreprinse 6 
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GRI 206-1 
Acțiuni juridice pentru comportamente anticoncurențiale, 

antitrust și monopol 6 

GRI 302-1 Consumul de energie în cadrul organizației 19, 20 

GRI 302-4 Reducerile de consum de energie 20 

GRI 303-1 Interacțiuni cu apa ca resursă comună 20 

GRI 303-3 Retragerea apei 20, 21 

GRI 303-4 Evacuarea apei 21 

GRI 306-2 Tipuri de deșeuri și metode de eliminare 22 

GRI 401-1 Angajaţii noi și fluctuaţia de personal 9, 10, 11 

GRI 401-2 
Beneficii acordate angajaților cu normă întreagă care nu 

sunt acordate angajaților cu normă parțială 11 

GRI 401-3 Concediu de creștere a copilului 11 

GRI 403-1 
Reprezentarea angajatilor în comitete de sănătate și 

securitate în muncă între conducere și angajați 
14 

GRI 403-2 

Tipuri de răniri sau procentul de răniri, boli profesionale, 

zile pierdute, absenteism, și numărul de decese asociate 

muncii 

16 

GRI 403-5 
Instruirea angajaților privind normele de sănătate și 

securitate în muncă 
14, 15, 16 

GRI 404-1 Numărul mediu de ore de formare pe an pe angajat 11, 12 

GRI 404-2 

Programe de training și educație pentru îmbunătățire a 

competențelor angajaților și programe de asistență 

pentru tranziție 

12 

GRI 404-3 
Procentajul angajaților care primesc evaluări periodice 

privind performanța și cariera 
12 

GRI 406-1 Incidente de discriminare și acțiuni corective întreprinse 7 

 


