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Dragi cititori,  

Am plăcerea să vă prezint primul raport non-financiar al IKEA Romania, elaborat conform 

cerințelor legislative naționale și recomandărilor incluse în Ghidul UE privind raportarea 

informațiilor nefinanciare. Scopul acestei publicații este acela de a vă oferi o imagine echilibrată 

asupra angajamentelor, impactului și performanțelor noastre în domeniul sustenabilității în 

perioada ultimului exercițiu financiar (01 septembrie 2019 – 31 august 2020). Deși este primul 

nostru raport non-financiar, intenționăm să continuăm să comunicăm informații din domeniul 

sustenabilității și în anii următori, pentru a crește nivelul de transparență și a spori comunicarea 

cu stakeholderii noștri. 

Afacerea noastră este construită pe baza unui set comun de valori fundamentale și principii de 

afaceri, aplicabile global de companiile ce sunt parte din Ingka Group. 

Contextul actual generat de pandemia COVID-19 a adus multe schimbări rapide și provocări fără 

precedent, astfel încât am adoptat o abordare flexibilă să putem răspunde așteptărilor clienților 

noștri.  

Industria noastră continuă să se transforme, determinată de schimbarea comportamentelor 

consumatorilor, digitalizare și de schimbările climatice. Îmbrățișând noua realitate a comerțului cu 

amănuntul, contribuim la cea mai mare transformare din istoria IKEA pentru ca aceasta să devină 

mai accesibilă și mai durabilă. Oamenii fac cumpărături mai mult online, așteaptă servicii de 

livrare mai bune și sunt mai atenți la cheltuielile lor. Nevoia de soluții pentru o viață mai bună 

acasă nu a fost niciodată mai mare, iar în același timp, efectele schimbărilor climatice se 

accelerează într-un ritm rapid și prezintă provocări majore, dar și oportunități. Acest lucru 

înseamnă că putem mai mult decât oricând să contribuim la îmbunătățirea calității vieții oferind 

mai multor oameni acces la soluții convenabile de amenajare a locuințelor care sunt, de 

asemenea prietenoase cu mediul. 

Suntem conștienți de provocările de mediu la nivel global și urmărim îndeaproape evoluțiile și 

angajamentele la nivel internațional referitoare la tranziția spre o economie circulară, cu emisii 

reduse de carbon. Prin urmare, încercăm să ne îmbunătățim continuu performanțele de mediu la 

nivelul operațiunilor și am implementat o serie e acțiuni pentru a ne gestiona responsabilitățile 

într-un mod sistematic și pentru a obține progres pe termen lung în ceea ce privește 

angajamentele noastre de mediu.  

Vă invit să citiți în paginile următoare mai multe detalii cu privire la angajamentele și realizările 

noastre din anul financiar 01 septembrie 2019 – 31 august 2020, și sper că veți parcurge cu 

plăcere această publicație.  

 Cu sinceritate, 

Violeta Neniță 

Director General 
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Despre document 

Ne face plăcere să publicăm prima noastră declarație non-financiară, prin care comunicăm 

performanța socială, economică și de mediu a IKEA Romania din perioada ultimului exercițiu 

financiar și care este realizată conform recomandărilor Ghidurilor UE privind raportarea non-

financiară (Comunicarea Comisiei 2017/C 215/01). Acest document a fost conceput astfel încât 

să ne conformăm cu cerințele impuse de Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 22 Octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/EU în ceea ce privește 

prezentarea de informații non-financiare și de informații privind diversitatea de către anumite 

întreprinderi și grupuri mari, transpusă, de asemenea, în legislația din România. Astfel, conform 

prevederilor Ordinului nr. 3456/2018 pentru modificarea și completarea unor reglementări 

contabile, toate companiile care operează în Romania și care depășesc pragul unui număr mediu 

de 500 de angajați trebuie sa publice, începând cu exercițiul financiar 2019/2020, în funcție  de 

perioada calendaristica a exercițiului financiar, informații referitoare la performanța non-

financiară. 

De asemenea, considerăm că acesta este mai mult decât un exercițiu de conformare și căutăm 

pe această cale să ne îmbunătățim comunicarea, să răspundem nevoilor stakeholderilor noștri și 

să creștem nivelul de transparență în ceea ce privește impactul economic, social și de mediu al 

companiei noastre. Planificăm să publicăm anual informații privind performanța noastră non-

financiară și să avansăm gradual către cadre de raportare mai extinse.  

Pentru redactarea acestui raport s-a ținut cont de procesul de consultare a stakeholderilor derulat 

la nivel de  Ingka Group. Părțile cheie interesate (stakeholderii) includ colegii noștri de muncă, 

clienții, oamenii din comunitățile în care activăm, ONG-uri, cadre universitare, guverne, parteneri 

și colegi, care împreună ne determină să fim cei mai buni. Am colaborat cu părțile interesate pe 

o varietate de probleme care sunt relevante pentru strategia de sustenabilitate aferentă anului 

financiar 2020 la nivel de Grup. Acestea includ următoarele: drepturile omului, diversitatea și 

incluziunea, schimbările climatice, energia și economia circulară. 

Strategia Ingka Group „Oamenii și planeta ” este bazată pe propriile cercetări, pe cunoașterea în 

profunzime a nevoilor clienților noștri și pe consultarea cu toate părțile cheie interesate. În 2017 

am efectuat o analiză în privința impactului pe care activitatea noastră îl are din punct de vedere 

economic, de mediu și social (evaluare a materialității). Am clasificat problemele pe baza 

experienței noastre și a feedback-urilor primite, interne și externe. Ne actualizăm planurile de 

acțiune în domeniul sustenabilității în fiecare an, pentru a ne atinge obiectivele strategice pe 

termen lung. Vom efectua o nouă evaluare a materialității în cursul exercițiului financiar 2021. 

Strategia „Oamenii și planeta ” abordează subiecte cum ar fi aprovizionarea cu materii prime 

necesare produselor de mobilier pentru casă și produselor alimentare, dar și pentru dezvoltarea 

produselor sustenabile. 

Problemele de interes pentru afacerea noastră și pentru părțile interesate sunt enumerate mai 

jos: 

— Economia circulară  

— Implicarea comunității  

— Bunăstarea colegilor 

— Livrări către clienți 
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— Diversitate și incluziune 

— Emisii de gaze cu efect de seră și poluarea aerului 

— Drepturile omului 

— Politici publice și conformare cu cerințele legale  

— Bunăstarea furnizorilor și angajaților lor 

— Surse de aprovizionare durabile și responsabile pentru materialele preluate și serviciile către 
clienți 

— Gestionarea consumului/calității apei 

Această declarație reflectă exclusiv performanța IKEA Romania SA (denumită în continuare 

„IKEA”,  sau „Compania”) și acoperă perioada cuprinsă între 1 septembrie 2019 și 31 august 

2020, exceptând situațiile în care este specificat altfel. Pentru a oferi contextul necesar înțelegerii 

unor informații prezentate pot exista referiri concise cu privire la anumite politici și proceduri 

aplicate la nivelul Ingka Group. 

 

Despre noi 

Operațiunile noastre 

Ingvar Kamprad a fondat compania IKEA în 1943, la vârsta de 17 ani, vânzând produse de uz 

casnic precum pixuri, portofele și rame pentru fotografii. A fost denumită după inițialele 

fondatorului Ingvar Kamprad, Elmtaryd, ferma unde acesta a crescut, și Agunnaryd, localitatea 

învecinată. Demult, IKEA a fost o mică afacere din Älmhult, o mică localitate de provincie din 

Suedia, care făcea vânzări printr-un catalog de comenzi prin poștă. Amintim că sediul IKEA în 

materie de design încă se află aici. Orașul în care a fost fondată IKEA se află într-o regiune destul 

de îndepărtată a Suediei, unde era dificil să ajungă clienții din orașele mai mari. Astfel, s-a născut 

catalogul IKEA în 1951, când Ingvar luase deja hotărârea că IKEA ar trebui să vândă mobilier 

bun la prețuri mici. Acum IKEA este o afacere în franciză. Asta înseamnă că mulți oameni și 

companii cu proprietari diferiți lucrează sub un singur brand IKEA, dedicat unei singure viziuni 

IKEA: să creeze o viață de zi cu zi mai bună pentru mulți oameni. Francizatorul Inter IKEA 

Systems B.V. este responsabil pentru dezvoltarea continuă a conceptului IKEA și asigurarea 

implementării sale pe piețe noi și existente. 

Companiile din sistemul de franciză IKEA lucrează împreună și anual lansează mai mult de 2.000 

de produse noi, dezvoltă noi modalități de a face cumpărăturile mai convenabile, ajută peste 800 

de milioane de oameni să ducă o viață mai sănătoasă și mai durabilă. 

Ingka Holding B.V., compania-mamă a Ingka Group, își are sediul în Leiden, Olanda. Ingka Group 

este alcătuită din trei companii, care lucrează strâns împreună: IKEA Retail, Centrele Ingka și 

Ingka Investments. 

Centrele Ingka 

Deținem, de asemenea, unele din cele mai mari centre comerciale din lume operând 45 de locuri 

esențiale de întâlnire în 15 țări din Europa, Rusia și China, cu 370 de milioane de vizite în anul 

financiar 2020. Totdeauna în strânsă legătură cu IKEA, locurile noastre de întâlnire, conduse de 

experiența noastră oferă o serie extinsă de activități și servicii, dezvoltate pentru a satisface 

nevoile specifice fiecărei comunități locale. 

 



DECLARAȚIE NON-FINANCIARĂ 

 

5 
 

Ingka Investments 

Prin Ingka Investments, facem investiții și achiziții strategice și responsabile pentru a asigura 

independența financiară pe termen lung a Ingka Group și pentru a sprijini creșterea și 

transformarea afacerii noastre. Investițiile și parteneriatele noastre ne permit să ne conectăm cu 

companii inovatoare care ne ajută să accelerăm dezvoltarea afacerii, digitalizarea și să atingem 

obiectivele noastre de sustenabilitate. 

IKEA Retail 

IKEA Retail este afacerea noastră principală și continuăm să ne extindem în țări noi  cu 

magazinele IKEA și noi puncte de întâlnire pentru clienți, unități de distribuție și soluții complexe.  

În fiecare an primim peste 706 de milioane de clienți în cele 378 de magazine IKEA din 30 de țări, 

iar site-ul IKEA.com a înregistrat peste 3,6 miliarde de vizite în anul financiar 2020 (1 septembrie 

2019- 31 august 2020). 

IKEA România SA este parte a grupului IKEA Retail – Regiunea Sud Estul Europei (SEE) 

coordonată de către un Director executiv Retail SEE care are și rolul de Director de 

Sustenabilitate pentru regiunea SEE. 

Structura de guvernanţă corporativă a IKEA România se aliniază normelor de guvernanţă 

corporativă existente la nivelul întregului Ingka Group. Managementul regiunii SEE coordonează 

activitatea entității din Romania respectând un set bine definit de principii și mecanisme care au 

la bază transparenţa și comunicarea deschisă. 

Ne-am extins operațiunile în Romania în 2007, în București, în zona comercială Băneasa unde a 

fost deschis pe data de 21 martie primul magazin din țară, fiind al 253-lea din lume.  

În iunie 2019 am deschis cel de al doilea magazin din România în zona de est a municipiului 

București. 

În prezent, în Romania, IKEA deține doua magazine în București, unul în zona de nord IKEA 

București Băneasa, altul în zona de est IKEA București Pallady și 6 centre de distribuție IKEA în 

București, Brașov, Iași, Timișoara, Cluj și Constanța. Centrul din Cluj este operat de un partener 

extern.   

 

Cifre cheie pentru IKEA România 

 

 

1294 angajați 

166 manageri 

85 specialiști 

1043 lucrători 
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Indicator 
Valoare an financiar 

01.09.2019-31.08.2020 [RON] 

Cifra de afaceri netă 918.882.556,82 

Producția vândută 22.836.868,87 

Cheltuieli cu personalul 94.232.348,71 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 3.502.049,90 

Venituri totale 919.662.655,26 

Cheltuieli totale 917.970.789,52 

Impozitul pe profit 5.949.901,21 

Profitul net 1.691.865,74 

 

Produse și clienți  

IKEA își derulează toate activitățile în așa fel încât să asigure o dezvoltare responsabilă pe termen 

lung, ținând cont în același timp de interacțiunile care apar între dimensiunile economice, sociale 

și de mediu. Sistemul nostru de valori este concentrat pe asigurarea progresului companiei pe 

termen lung, acordând în același timp atenție sistemului socio-economic în care operăm. 

Ideea afacerii IKEA este de a oferi o gamă largă de produse de amenajare a locuinței, bine 

proiectate, funcționale, la prețuri atât de mici, încât cât mai mulți oameni să și le poată permite. 

Începând cu luna martie 2020 familiile au fost nevoite să transforme bucătăriile în școli, 

dormitoarele în locuri de muncă și curțile  caselor în parcuri de distracții. Împreună am 

redescoperit casa ca loc de muncă, relaxare și socializare. 

În această perioadă IKEA a introdus mai mult de 2.000 de produse noi pentru o casă sănătoasă, 

sigură și multifuncțională. Gama include totul, de la chifteluțele vegetale la produse artizanale, 

care asigură locuri de muncă pentru persoanele vulnerabile.  

Vremurile nu au fost  ușoare, iar noi am luat măsuri pentru a sprijini comunitățile din întreaga 

lume. În perioada ultimului exercițiu financiar IKEA România a avut 1.294 de angajați care au 

muncit din greu pentru ca experiența clienților să fie sănătoasă, sigură și plăcută. 

Viziunea noastră, IKEA Romania, este să creăm o viață de zi cu zi mai bună pentru cât mai mulți 

oameni – pentru clienți, dar și pentru colegii noștri, pentru furnizorii și partenerii noștri. 

Deși viziunea noastră ne spune de ce existăm, ideea noastră de afaceri ne spune ce vrem să 

realizăm. Pentru toți cei care au vizitat magazinele IKEA Romania, ideea noastră de afaceri este 

destul de evidentă „să oferim o gamă largă de produse de mobilier bine proiectate și funcționale 

la prețuri atât de mici încât să și le poată permite cât mai mulți oameni.” 

Aceasta înseamnă că ne propunem să creăm produse cu design deosebit, funcționale, 

sustenabile, de bună calitate și disponibile la preț mic. Noi îl numim „Design Democratic”, 

deoarece credem că mobilier bun poate avea oricine. 

 

Produsele excelente atrag cei mai mulți oameni și, totodată, volume mari de producție, ceea ce 

înseamnă că obținem oferte mai bune și putem oferi produsele noastre la prețuri mici. Mai mult, 

atunci când ambalăm și expediem produsele noastre în pachete plate, nevoluminoase, costurile 

de depozitare și transport sunt mici, ceea ce ne permite să scădem și mai mult prețurile. În plus, 

cantitățile de ambalaje utilizate sunt diminuate. 
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De asemenea, alături de produsele gândite să aibă un design democratic, venim în sprijinul 

clienților noștri și cu o serie de servicii create în același spirit, precum asamblarea mobilierului 

sau chiar consultanță pentru amenajarea spațiului de acasă. 

Această viziune merge mai departe de amenajarea locuinței. Vrem ca afacerea noastră să aibă 

un impact pozitiv asupra lumii – de la comunitățile de unde ne aprovizionăm cu materiale, la modul 

în care produsele noastre ajută clienții să aibă o viață mai sustenabilă acasă. Suntem optimiști 

ca împărtășind ceea ce facem și apărându-ne convingerile putem fi parte a unei schimbări 

pozitive în societate. 

Perspective viitoare  

Viziunea noastră este de a continua să ne îmbunătățim calitatea produselor și serviciilor oferite 

pentru a răspunde cât mai bine nevoilor în continuă schimbare ale clienților noștri, concentrându-

ne deopotrivă pe oferirea unor produse și servicii sustenabile, la prețuri accesibile și pe 

maximizarea beneficiilor pentru angajații noștri, familiile acestora și nu în ultimul rând a 

comunităților în care operăm. 

În ultimii 77 de ani am fost conduși de viziunea IKEA de a crea o viață de zi cu zi cât mai bună 

pentru cât mai mulți oameni. De la pachetele plate până la chiftelele vegetale, am căutat 

întotdeauna modalități de a inova și a găsi căi noi prin care să satisfacem nevoile clienților noștri. 

Astăzi vedem schimbări mari în digitalizare, urbanizare și conștientizarea importanței protejării 

mediului, care schimbă fundamental modul în care trăim și cumpărăm. Pentru noi aceasta 

înseamnă multe provocări și noi oportunități, dar mai presus de toate, înseamnă schimbare. 

IKEA rămâne dedicată pieței românești și dorește să fie cât mai aproape de locuitorii din întreaga 

țară cu soluțiile sale accesibile de amenajare a locuințelor. Ca parte a planurilor noastre de 

extindere în România, anul trecut am cumpărat un teren lângă Timișoara pentru a construi un 

nou magazin. 

 

Riscurile companiei 

Pentru a obține o creștere extraordinară și o experiență cât mai bună pentru clienți este necesară 

o asumare conștientă a riscurilor. Pentru IKEA acest lucru înseamnă să găsească un echilibru 

corect între evitarea riscului atunci când ar putea avea un impact negativ și a fi confortabil să-și 

asume riscuri care îi pot permite să crească. Acest echilibru necesită un nivel bun de înțelegere 

a modului de gestionare a riscului, o imagine de ansamblu clară a riscurilor cu care se confruntă 

IKEA și claritatea impactului potențial pe care aceste riscuri l-ar putea avea asupra companiei. 

În cadrul IKEA există un departament central de gestionare a riscurilor de afaceri și conformitate 

la nivelul Biroului Regional, acoperind 5 țări. Este format din liderul S&S Sud Estul Europei (SEE), 

liderul managementului riscului operațional SEE și funcțiile SEE ale managerului de riscuri și 

conformitate pentru afaceri. La nivel de țară avem partenerii noștri matriciali, manageri S&S și 

responsabili de conformitate în unități. Există o separare clară a atribuțiilor între departamentul 

juridic și departamentul de risc. Departamentul juridic susține părțile interesate în asigurarea 

conformității externe, inclusiv în ceea ce privește modificările legislative, iar departamentul de risc 

asigură conformitatea internă cu standardele Ingka și se asigură că riscurile interne și externe 

sunt identificate, monitorizate și tratate în conformitate cu politicile de risc ale companiei. 
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Pentru fiecare nou model de afaceri, dincolo de cele furnizate la nivel global, evaluarea riscurilor 

cu părțile interesate din afaceri este o parte obligatorie a procesului de aprobare. 

O dată la 3 luni se întrunește Consiliul SEE responsabil pentru evaluarea expunerii externe, 

cartografierea riscurilor globale aplicabile în cadrul SEE și pentru a ne asigura că aceste riscuri 

sunt evaluate și tratate corespunzător. O dată la 4 luni efectuăm evaluări strategice ale riscurilor 

pentru întregul SEE, împreună cu conducerea regională a companiei. Registrul riscurilor este ținut 

și comunicat conducerii și Consiliului. Raportul privind riscurile și conformitatea fac parte din 

agenda obligatorie a Consiliului. Riscurile care ar putea duce la necesitatea gestionării crizelor 

sunt evaluate în cadrul echipei de gestionare a crizelor, în funcție de severitate, în cadrul 

consiliului global, consiliului SEE sau consiliului de țară. 

Riscurile sunt identificate, evaluate și gestionate în întreaga companie, iar funcțiile relevante sunt 

responsabile pentru monitorizarea progresului și punerea în aplicare a planurilor de atenuare. 

Evaluarea riscurilor se efectuează în mod continuu și, de asemenea, se efectuează o analiză 

anuală a riscului de sustenabilitate, condusă de echipa de management al sustenabilității. 

Riscurile strategice de sustenabilitate sunt evaluate utilizând date interne și rapoarte ale unor terți 

organizații, precum Forumul Economic Mondial și Institutul Mondial de Resurse. Riscurile sunt 

evaluate pe baza probabilității și impactului. 

Riscurile strategice de sustenabilitate sunt raportate Comitetului de Sustenabilitate al Ingka Group 

și Comitetului pentru riscuri și conformitate pentru afaceri al Ingka Group.  

Principalele riscuri de sustenabilitate identificate în exercițiul financiar 2020 includ: schimbările 

climatice care ne perturbă lanțul de aprovizionare și operațiunile de afaceri, care au de asemenea 

impact asupra colegilor și clienților, precum și riscurile sociale și de mediu în lanțul nostru de 

aprovizionare. Pe tot parcursul acestui raport discutăm despre abordarea noastră privind 

gestionarea riscurilor sociale, de mediu și etice.  

 

Valorile noastre 

Creativitatea și inventivitatea au făcut întotdeauna parte din ADN-ul nostru.  Vrem să avem un 

impact pozitiv asupra oamenilor și asupra planetei - nu doar pentru a contribui la ambiția IKEA de 

a fi o afacere circulară și a avea un impact pozitiv asupra schimbărilor climatice, dar și pentru a 

contribui la îmbunătățirea calității vieții oamenilor prin crearea de produse sănătoase și 

sustenabile pentru cât mai mulți oameni posibil. 

Valorile noastre ne oferă un cadru comun care ne ajută să înțelegem cum trebuie să ne 

desfășurăm afacerea, să interacționăm unii cu ceilalți și cu cei din jurul nostru.  

Sustenabilitatea este o parte integrată a modelului de afaceri IKEA și un factor care asigură 

creșterea pe termen lung precum și succesul afacerii Ingka Group. Dezvoltarea sustenabilă va 

consolida competitivitatea prin asigurarea accesului pe termen lung la materii prime, va menține 

și dezvolta baza de furnizori, va sprijini inovația, va îmbunătății relațiile cu colegii de muncă, 

clienții, furnizorii și comunitățile de-a lungul lanțului valoric IKEA. 

Sustenabilitatea pentru IKEA înseamnă să lucreze pentru a satisface nevoile oamenilor și ale 

societății, fără a compromite resursele generațiilor viitoare, acționând în interesele pe termen lung 

ale multor oameni. Înseamnă să trăiești în limitele resurselor planetei și să protejezi mediul. 
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Înseamnă promovarea unei societăți puternice, sănătoase, incluzive și corecte, în care oamenii 

să poată prospera. 

Ingka Group și implicit IKEA România se angajează să aibă un impact pozitiv asupra vieții 

oamenilor și asupra planetei. 

Suntem semnatari ai Pactului Global al Națiunilor Unite, un set de zece principii în domeniile 

drepturilor omului, muncă, mediu și anticorupție. 

Susținem obiectivele Națiunilor Unite de dezvoltare durabilă și implicit ambiția lor de a crea o lume 

mai bună pentru toți. În calitate de afacere globală, jucăm un rol important în contribuția la 

atingerea acestor obiective.  

Valorile cheie ale IKEA: 

 Apropierea 

 Oamenii și planeta 

 Eficientizarea costurilor  

 Reînnoire și îmbunătățire 

 Asumarea și delegarea responsabilității 

 Simplitatea 

 Îndrăznește să fii diferit 

 Puterea exemplului 

 

Codul nostru de etică în afaceri 

Viziunea IKEA este de a crea o viață de zi cu zi mai bună pentru mulți oameni, aducând marca 

IKEA în milioane de case. 

Suntem uniți prin cultura, valorile și spiritul nostru antreprenorial. Unitatea, simplitatea, 

conștientizarea costurilor și grija față de oameni și de planetă sunt câteva dintre valorile care ne 

determină să inovăm în mod constant și să ne îmbunătățim continuu modul de lucru. 

Ingka Group are dezvoltat un set comun de documente pentru a conduce, proteja oamenii, 

activele și marca IKEA. Toate documentele din cadrul structurii sunt obligatorii și organizate în 

conformitate cu următoarea ierarhie: (i) Codul de conduită și politicile de grup (CoC), (ii) Regulile 

Ingka Group/Regulile de afaceri, (iii) Procedurile standard de operare, (iv) Reguli de 

țară/companie. 

IKEA Romania are implementate codul de conduită, politicile, regulile și procedurile dezvoltate și 
implementate la nivel de Ingka Group. 

Codul de conduită al Ingka Group (CoC) completează cultura și valorile noastre puternice și ne 

orientează când vine vorba de comportamentul nostru. Codul abordează modul în care noi 

angajații Ingka Group, ne raportăm fiecare unii la alții, la clienți, vizitatori, furnizori, autorități 

publice și toate celelalte organizații.  

Codul de conduită se aplică tuturor angajaților IKEA și tuturor entităților controlate de aceasta. 

Nerespectarea acestuia poate avea consecințe atât pentru angajați, ca persoane, cât și pentru 

IKEA. Acest lucru ar putea avea ca rezultat, de la sancțiuni disciplinare, până la desfacerea 
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contractului de muncă, inclusiv. Anumite încălcări pot duce și la urmărire penală. Compania poate 

suferi amenzi, acțiuni în instanță sau daune aduse imagini sale publice. 

Codul de conduită prezintă cele mai importante principii pe care trebuie să le urmeze angajații 

IKEA pentru a se asigura că fac ceea ce este corect.  

Codul de conduită oferă indicii pentru rezolvarea corectă a problemelor cu care se confruntă 

angajații IKEA în conformitate cu valorile ei cheie. 

Politicile Ingka Group (IGP) definesc ceea ce reprezintă Ingka Group în raport cu subiectele cheie 

care afectează administrarea afacerii. Acestea includ puncte de vedere și principii importante 

care se aplică în întreaga organizație și sunt politici care se referă la: (i) Împotriva mitei și corupției, 

(ii) Relații de afaceri, pentru oameni, (iii) Managementul și conformitatea riscurilor, (iv) Siguranța 

și calitatea produsului, (v) Raportarea abaterilor și încălcării legilor/reglementărilor, (vi) Siguranță 

și securitate, (vii) Dezvoltare durabilă.  

Pe lângă politicile amintite mai sus la nivel de IKEA sunt dezvoltate și implementate o serie de 

reguli referitoare la:  (i) Accesul autorităților la informațiile IKEA referitoare la tranzacțiile clienților, 

(ii) Împotriva mitei și corupției, (iii) Relații de afaceri, (iv) Implicarea comunității, (v) Identitatea 

corporatistă, (vi) Criteriile de angajare, (vii) Egalitate, (viii) Sănătate și securitate în construcții, (ix) 

Mobilitatea, (x) Relațiile personale în muncă, (xi) Verificările înaintea angajării, (xii) Achizițiile, (xiii) 

Independența resurselor - Reciclare, (xiv) Riscul și conformitatea, (xv) Certificări de 

sustenabilitate pentru clădiri, (xvi) Operarea platformei Trust. 

Așteptările noastre față de colegi și parteneri sunt stabilite în Codul nostru de Conduită și în 

politicile și regulile Ingka Group, care includ politici privind Anti-mită și corupție, drepturile omului 

și egalitate. Etica în afaceri este, de asemenea, încorporată în IWAY (modalitatea IKEA privind 

achiziționarea de produse, materiale și servicii) Codul de Conduită al IKEA pentru furnizorii săi. 

Acesta ne ajută să ne asigurăm că lucrăm doar cu furnizori care împărtășesc valorile noastre. 

IKEA se angajează să facă afaceri într-un mod onest și are toleranță zero pentru luare de mită 

sau corupție sub orice formă. Corupția este dăunătoare pentru afaceri, ar putea dăuna clienților 

și colegilor noștri de muncă și ne-ar afecta reputația și marca. Oricine acționează în numele Ingka 

Group nu trebuie să se angajeze în practici corupte, care includ acceptarea sau oferirea de mită, 

restituiri sau împrumuturi. Pentru a ne consolida abordarea și a promova mesajul nostru de 

toleranță zero, am dezvoltat un cadru propriu de politici și reguli împotriva mitei și corupției. 

Comitetul pentru Risc și Conformitate asigură supravegherea și este condus de Directorul 

Financiar și CEO Adjunct, care este membru al Consiliului de Administrație. Am dezvoltat un 

program intensiv de pregătire față în față pentru colegii cu roluri sensibile (cum ar fi achizițiile 

publice sau imobiliare). Acesta este susținut de un instrument de învățare online și ateliere 

tematice. 

Pe parcursul anului fiscal 2020, în total 302 angajați ai IKEA România au fost instruiți în domeniul 

politicilor și practicilor de prevenire a corupției și a dării de mită. 

Prevederile privind mita și corupția sunt parte importantă a procesului nostru de instruire, prin 

Codul de conduită pentru toți colegii de muncă. 

În anul fiscal 2020 a fost lansată o nouă metodă de instruire/ de actualizare online.  
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Pe lângă conștientizarea și implementarea controalelor interne, instruirea este o prioritate maximă 

ca măsură de atenuare a riscului de luare de mită și corupție.  

Promovăm o cultură deschisă a încrederii, corectitudinii și comunicării oneste. Dacă angajații 

noștri au o preocupare/îngrijorare la locul de muncă, îi încurajăm să o transmită în primă instanță 

persoanei implicate, acolo unde este posibil. Atunci când acest lucru nu este posibil, ar trebui să 

transmită îngrijorările managerului direct, managerului de risc local sau reprezentantului 

departamentului Oameni & Cultură. Colegii din IKEA pot sesiza în mod anonim o îngrijorare prin 

platforma „Trust”. Platforma este operată independent de o terță parte și este disponibilă în 

România. Sesizările sunt evaluate de managerii Trust și în cazul în care este necesară realizarea 

unei investigații, aceasta este efectuată de un manager desemnat din cadrul  departamentelor 

Oameni & Cultură  sau Risc de Afaceri și Conformitate.  

Dacă are loc o încălcare a politicii, investigăm și răspundem rapid și cu atenție, folosind procedura 

noastră de investigații pentru a asigura confidențialitatea, coerența și responsabilitatea. Adoptăm 

aceeași abordare atunci când investigăm o potențială încălcare a politicile noastre de resurse 

umane. 

Avem proceduri și standarde riguroase de siguranță alimentară pentru toate produsele și 

punctele noastre alimentare. Acestea includ lista de verificare detaliată a siguranței alimentelor, 

care se aliniază la standardele internaționale și legislației locale, precum și instruirea obligatorie 

a colegilor pentru siguranța alimentelor, care este realizată cel puțin anual. Avem, în magazinele 

IKEA, de cel puțin două ori pe an un program de audituri globale privind siguranța alimentelor, 

care includ audituri externe, precum și audituri interne.  În cursul anului fiscal 2020, am introdus 

măsuri suplimentare de protecție pentru a ne asigura că ne protejăm colegii și clienții în timpul 

pandemiei COVID 19.  

Respectăm drepturile omului. Ne-am angajat să punem în aplicare principiile directoare ale 

ONU referitoare la afaceri și drepturile omului. Abordăm drepturile omului în multe dintre 

strategiile noastre, politici și procese, inclusiv politica  Ingka Group privind Drepturile omului și 

egalitatea și le actualizăm în mod regulat, în conformitate cu riscurile și așteptările emergente. 

Riscurile potențiale în ceea ce privește drepturile omului în industria comerțului cu amănuntul 

includ: sclavie modernă și muncă forțată, salarii mici, salarii în numerar nedocumentate, ore 

excesive de muncă, condiții de muncă nesigure și hărțuire.  

Atenuăm potențialele riscuri ale drepturilor omului în afacerea noastră și în lanțul nostru de 

aprovizionare prin monitorizarea respectării standardelor stabilite în IWAY - codul de conduită al 

furnizorului IKEA. Echipa noastră de risc și verificare a sustenabilității efectuează controale pentru 

a verifica conformitatea cu standardele IWAY.  Ne-am angajat să oferim un loc de muncă decent 

și sigur pentru fiecare angajat și ne așteptăm ca fiecare coleg de muncă să ne susțină valorile.  

Respectăm și susținem drepturile copiilor. Drepturile copiilor sunt fundamentale - pentru 

întreaga lume și pentru IKEA. Cu toate acestea, copiii încă sunt printre cei mai mulți membri 

vulnerabili și neglijați ai societății. Încercăm întotdeauna să acționăm în interesul superior al 

copiilor și familiilor care intră în contact cu afacerea noastră. Vrem să ne folosim de mărimea și 

impactul IKEA pentru a promova drepturile copiilor. Lucrăm pentru a integra perspectiva 

drepturilor copiilor în toate activitățile noastre comerciale prin implementarea “Drepturilor copiilor 

și Principiilor de afaceri”, care au fost dezvoltate în comun cu Organizația Salvați Copiii, Pactul 

Global al ONU și UNICEF. Aceasta înseamnă că nu acceptăm niciodată munca copiilor. 
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Magazinele și locurile noastre de întâlnire IKEA sunt adaptate nevoilor copiilor și produsele 

noastre pentru copii sunt sigure și comercializate în mod responsabil. Pledăm pentru un viitor 

sănătos pentru copii prin inițiativele noastre de a avea un impact pozitiv asupra climei și sprijinim 

comunitatea și eforturile guvernamentale pentru a proteja drepturile copiilor. 

Fiind o afacere de comerț cu amănuntul, riscul de muncă al copiilor în operațiunile noastre este 

relativ scăzut. Nu vom tolera nicio formă de muncă forțată pentru copii, sclavie modernă sau 

maltratare a lucrătorilor. Poziția noastră cu privire la munca copiilor este clară furnizorilor prin 

standardul IWAY prin capitolul referitor la prevenirea muncii copiilor și sprijinirea tinerilor 

muncitori. Credința noastră este că tinerii care sunt în măsură legală să lucreze ar trebui să aibă 

acces la oportunități decente de angajare și nu ar trebui să fie expuși la muncă periculoasă, 

muncă pe timp de noapte sau ore suplimentare. 

Egalitate de gen. Tratăm toate femeile și bărbații în mod corect la locul de muncă – respectăm 

drepturile omului și nediscriminarea. Scopul IKEA este să atingem echilibrul de gen în afacerea 

noastră până în 2022. Directorul nostru executiv este implicat activ în eforturile de promovare a 

egalității de gen. În cursul anului financiar 2020, în IKEA România 52% din angajați au fost femei. 

Politica noastră privind drepturile omului și egalitatea afirmă că toți colegii de muncă trebuie tratați 

corect și oferă oportunități egale, indiferent de orice dimensiune a identității lor, inclusiv genul. 

Codul nostru de conduită și standardul nostru privind egalitatea ne asigură că la locul de muncă 

nu există discriminare, hărțuire și ostilitate. În România avem Fondul IKEA pentru Egalitate de 

Gen, mai multe informații referitoarea la acesta găsiți în capitolul Aspecte sociale. 

De asemenea, susținem dreptul tuturor de a fi ei înșiși, indiferent de sexul lor de orientare sau  

gen și ne angajăm să creăm locuri de muncă unde colegii noștri LGBT + să se simtă bineveniți, 

în siguranță și acceptați. 

Orice persoană are dreptul să fie tratată corect și să aibă oportunități egale, indiferent de etnie, 

rasă sau naționalitate. Condamnăm profund rasismul și prejudecățile și avem zero toleranță față 

de orice comportament rasist sau discriminatoriu.  În timpul anului fiscal 2021, vom lansa Foaia 

de parcurs globală pentru etnie, rasă și naționalitate, pentru toate țările unde IKEA activează. 

Acest lucru ne va ajuta să ne atingem obiectivul de a avea o forță de muncă care să reflecte 

diversitatea multiculturală a comunităților noastre, inclusiv în poziții de conducere.  

Sprijinim munca decentă în lanțul nostru de aprovizionare. Nu putem opera singuri. Furnizorii 

Ingka Group livrează produse și servicii critice, de la construcții, securitate și curățenie, până la 

livrări la domiciliu, asamblare produse și alimente pentru restaurantele noastre. Lucrăm doar cu 

furnizori de servicii care ne împărtășesc valorile, ne respectă standardele și dorim să avem un 

impact pozitiv asupra societății și comunității. Furnizorii trebuie să adopte codul de conduită IKEA- 

cunoscut sub numele de IWAY. 

Furnizorii noștri sunt responsabili pentru comunicarea cerințelor IWAY către furnizorii lor și trebuie 

sa se asigure că furnizorii secundari cu risc ridicat respectă părțile critice ale IWAY („IWAY Must”). 

Susținem furnizorii pe tot parcursul acestui proces. Folosim date interne și externe pentru a 

evalua riscurile în baza locației și industriei furnizorilor și caracteristicile individuale ale afacerii pe 

care o conduc. Toți furnizorii noi sunt evaluați apoi li se acordă un rating de risc critic (ridicat, 

mediu sau scăzut). Furnizorii sunt revizuiți și reevaluați continuu printr-un proces în 10 pași bazat 

pe ratingul de risc al acestora. 
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Echipa IKEA Romania 

În conformitate cu politica de grup IKEA Romania se angajează să fie preocupată, responsabilă, 

onestă și de încredere pentru toți angajați săi. Colegii noștri de serviciu sunt cel mai valoros atu 

și fiecare colaborator este considerat un talent. Un obiectiv al Ingka Group și implicit al IKEA 

România este să fie angajatorul preferat pe fiecare piață pentru fiecare funcție. 

Vrem să le oferim oamenilor simpli și cinstiți posibilitatea de a se dezvolta, atât pe plan personal, 

cât și profesional, pentru ca împreună să ne angajăm cu tărie în crearea unei vieți de zi cu zi mai 

bune pentru noi și pentru clienții IKEA. 

Pentru a ne asigura că IKEA este un loc de muncă minunat: 

— Recrutările se bazează întotdeauna pe cultura și valorile IKEA și pe găsirea competențelor de 

care avem nevoie pentru astăzi și mâine. În cazul în care calificările sunt echivalente, se 

acordă prioritate candidaților interni. 

— IKEA  oferă un pachet competitiv de compensare și beneficii care atrage și păstrează talentele 

potrivite. Cu toate acestea, salariul nu va fi niciodată singurul nostru instrument competitiv. 

Este mai degrabă combinația dintre cultura și valorile noastre, împreună cu compensația, 

beneficiile și posibilitățile de dezvoltare. 

— Toți colegii de muncă vor fi angajați cel puțin în conformitate cu legile aplicabile și 

reglementări, precum și politici interne, standarde și reguli aplicabile. 

— IKEA se angajează să aibă un dialog constructiv și de cooperare cu asociațiile recunoscute 

legal ale angajaților.  

Colegii de muncă și IKEA își asumă împreună responsabilitatea pentru dezvoltare. 

Politica de grup privind oamenii: 

— IKEA oferă un mediu de lucru în care comportamentul este ghidat de valorile noastre puternice 

și se promovează egalitatea de șanse. 

— IKEA va oferi tuturor colegilor de muncă, indiferent de poziție și funcție, un loc de muncă 

modern cu echipamentul și accesul la informațiile necesare pentru a îndeplini sarcinile 

profesionale. 

— Modul în care colegii se întâlnesc și călătoresc reflectă cultura și valorile noastre pentru a ne 

susține afacerea și oamenii. Simplitatea, eficiența, sustenabilitatea, conștientizarea costurilor 

și bunul simț vor fi principii directoare. 

În cadrul IKEA Romania SA există, pentru reprezentarea angajaților, un sindicat nereprezentativ. 

Numărul total de angajați ai IKEA România în anul financiar 2020 a fost de 1.294, din care 

672  femei și 622 bărbați. 

Structura echipei noastre, în funcție de vârstă este următoarea: 

Număr de angajați, în funcție de grupa de vârstă 
  

< 30 ani 505 

30 - 50 ani 661 

>50 ani 128 
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Sărbătorim diferențele individuale și ne încurajăm colegii să fie ei înșiși, pentru că noi credem că 

unicitatea fiecărei persoane face IKEA mai bună. Concentrarea pe egalitate este, de asemenea, 

benefică pentru afacerea noastră. Echipele diverse sunt mai inovatoare. 

În IKEA încurajăm colegii să contribuie la dezvoltarea afacerii și la stimularea spiritului 

antreprenorial. 

Periodic, colegii din toate departamentele, indiferent de poziția ocupată sunt invitați în ședințele 

de management să își prezinte ideile pe diverse teme. După prezentarea de către colegi, echipa 

de management decide implementarea ideilor în funcție de nevoie, bugetul existent, planul de 

afaceri sau obiectivele generale ale companiei. Părerile colegilor sunt foarte importante pentru 

noi și îi încurajăm de fiecare dată să le împărtășească.   

Fiecare oportunitate de angajare este adusă la cunoștință mai întâi colegilor din intern prin diverse 

canale de comunicare cum ar fi mail, avizier etc. iar apoi pozițiile sunt deschise și în afara 

companiei, putând astfel să oferim echitate și posibilitatea tuturor de a aplica la orice poziție 

deschisă. 

Fiecare coleg din IKEA are programul afișat cu cel puțin o luna în avans și la efectuarea planificării 

se ține cont și de preferințele salariatului. Planificarea programului respectă normele legale și 

standardele IKEA. 

Cu toate acestea în anul financiar 2020 am avut un număr total de persoane plecate din companie 

de 263, rata de rotație de personal fiind mereu în jurul valorii de 5-19%, în funcție de perioade. 

 

Dezvoltare profesională continuă 

Investim în formarea și dezvoltarea competențelor, astfel încât fiecare coleg de muncă să aibă 

abilitățile necesare pentru a ne îndeplini obiectivele noastre de afaceri și sustenabilitate din 

prezent și în viitor.  

În anul financiar 2020 am crescut investițiile în formarea și dezvoltarea competențelor pentru a 

dezvolta abilitățile de care avem nevoie și pentru a ne asigura că devenim mai puternici. 

Pandemia de coronavirus a accelerat transformarea afacerii și a accelerat schimbări în cadrul 

locurilor noastre de muncă și a modului în care interacționăm cu colegii și clienții, amplificând 

nevoia de a dezvolta noi abilități pentru viitor. Adaptarea la aceste condiții în continuă schimbare 

înseamnă dezvoltarea unor noi locuri de muncă, în domenii precum consultanță în amenajări 

casnice, planificare și vânzare, servicii, platformă online, date și analize clienți. În același timp, 

unele roluri existente s-au schimbat sau nu vor mai fi necesare. În timpul exercițiului financiar 

2020, ne-am concentrat atenția asupra perfecționării și recalificării, astfel încât colegii noștri de 

muncă să se pregătească pentru aceste schimbări. Am identificat competențele cheie de care 

avem nevoie, iar în timpul anului financiar 2020 am aprobat noul Plan de Competență, care 

prezintă modul în care ne vom dezvolta oferta de dobândire a noi abilități. Ne concentrăm asupra 

competențelor în trei domenii cheie: mobilier pentru casă, sustenabilitate și digital. În timpul 

pandemiei, am dezvoltat și lansat noi programe de învățare și instrumente online, permițând 

colegilor să poată învăța de acasă. În anul fiscal 2021, inițiativa „Viitorul muncii” se va concentra 

pe perfecționarea și recalificarea în domenii precum rezolvarea problemelor, creativitate, analiza 

datelor, gândirea analitică, vânzarea și marketingul în mediul online, abilitățile interumane, nevoile 

oamenilor acasă și sustenabilitate. 
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Prin intermediul noii noastre inițiative „Învățare de acasă”, am încurajat pe toată lumea să se 

conecteze la portalul nostru online, să participe la cursuri și să împărtășească experiențele lor de 

formare cu colegii prin Yammer (rețeaua noastră internă de socializare). Activitățile de învățare 

online au fost dezvoltate pentru diferite roluri și funcții și pentru domenii ca sustenabilitate, 

mobilier pentru casă și alfabetizare digitală.  

În total, au fost 14.552 de ore de instruire, la care au luat parte 1.253 de angajați, în anul fiscal 

2020. 

Momentele excepționale necesită o conducere excepțională. În timpul crizei Covid-19, liderii 

noștri au fost nevoiți să răspundă schimbărilor rapide și incertitudinilor, de la închiderile 

magazinelor, la gestionarea lucrului de acasă al colegilor și uneori gestionarea celor care au 

trecut prin perioade de stres. Am lansat rapid un program de dezvoltare online pentru toți liderii, 

concentrat pe construirea rezistenței, conducând cu valorile noastre, susținând sănătatea și 

bunăstarea și creând un sentiment de comunitate printre echipele noastre din întreaga afacere. 

Temele explorate în timpul sesiunilor au inclus învățarea din întreruperi, auto-compasiune și 

reziliență, agilitate digitală și incluzivă și conducere plină de compasiune. Liderii s-au putut susține 

reciproc prin schimbul de experiențe și lecții învățate. 

 

Remunerare 

Recompensăm performanța și competența. Recompensele noastre convingătoare și competitive 

ne ajută să atragem, să motivăm și să păstrăm alături de noi forță de muncă talentată. Vrem să 

ne asigurăm că oferta noastră recompensează performanța și competența, astfel încât colegii să 

știe că eforturile  lor sunt recunoscute, recompensate și că rezultatele contează. Programul nostru 

anual One IKEA Bonus recompensează colegii pentru atingerea obiectivelor, iar depășirea 

obiectivelor noastre de afaceri este direct legată de performanța noastră financiară. În anul fiscal 

2020, acest lucru a fost afectat de impactul pandemiei de COVID-19 și de închiderea 

magazinelor. Angajații IKEA România nu au primit bonusul în anul financiar 2020 deoarece nu au 

fost îndeplinite obiectivele stabilite, însă IKEA România a venit în sprijinul colegilor cu alte 

facilități, cum ar fi șomaj tehnic plătit 100% sau oferirea de linii de credit pentru familiile colegilor 

afectați de pandemia de COVID 19. 

De asemenea, am oferit stabilitate veniturilor colegilor de muncă, inclusiv concediul parental 

prelungit pentru părinții cu copii care au fost nevoiți să rămână acasă pentru școala online. În 

plus, IKEA România a refuzat facilitățile fiscale oferite de guvern. 

Ne actualizăm fondurile de pensii internaționale pentru colegii noștri, ne asigurăm că investițiile 

noastre reflectă angajamentul nostru față de oameni și planetă, inclusiv să nu investim în industria 

combustibililor fosili. 

 

Sănătate și securitate ocupațională 

Vrem să asigurăm un mediu de lucru sănătos și sigur pentru toată lumea care lucrează la IKEA  

și ne îmbunătățim continuu procesele și modalitățile de lucru. 

La nivel de IKEA România sunt implementate politicile și regulile de grup privind Siguranța și 

Securitatea în muncă. Acestea oferă îndrumări despre cum ar trebui evaluate și prevenite riscurile 
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de siguranță și despre prevenirea accidentelor. În anul fiscal 2020, regula de grup a fost 

actualizată pentru a include și informații privind măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirii 

cu noul virus, SARS-CoV-2. De asemenea, am lansat măsuri de îmbunătățire și am realizat 

verificări pentru a proteja colegii de muncă și clienții de riscul îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2.  

În timpul anului fiscal 2020, am lansat o nouă sesiune de instruire în domeniul siguranței și 

securității, care acoperă subiecte precum prevenirea accidentelor și proceduri pentru evacuare. 

Aceasta include un modul față în față și unul online pentru noii angajați, precum și un modul anual 

de reinstruire. Zonele de risc pentru siguranța colegilor din IKEA includ departamentele:  vânzări, 

logistică și produse alimentare. 

Anul acesta, sănătatea și siguranța au fost principala noastră prioritate din cauza Covid-19 și am 

muncit din greu pentru a asigura siguranța colegilor de muncă și a clienților în magazinele noastre 

redeschise. 

Mai mult decât orice, 2020 a fost definit de pandemia de coronavirus - o criză a sănătății care a 

evoluat și într-o criză economică, cu un impact uriaș asupra tuturor aspectelor de viață.  

De la izbucnirea pandemiei, scopul nostru principal a fost să ne asigurăm că IKEA este un loc 

sigur de lucru pentru colegii noștri și un loc sigur de vizitat, pentru clienții noștri. Am muncit pentru 

a rămâne la fel de deschiși și accesibili clienților cu măsuri riguroase de siguranță pentru colegi 

și pregătire atentă pentru redeschiderea în condiții de siguranță. 

Învățând de la țările care au fost afectate mai devreme de pandemia de Covid 19, am reușit să 

dezvoltăm cele mai bune practici, orientări și manuale pentru a ajuta magazinele din țara noastră 

să își evalueze disponibilitatea de a se redeschide și de a stabili noi rutine, pentru a pregăti colegii 

pentru schimbările care ar avea loc. Pe măsură ce am început să ne redeschidem, am luat în 

considerare criterii precum directivele emise de autorități privind sănătatea, situațiile de 

răspândire a virusului, să avem disponibil echipament de protecție și să stabilim noi măsuri de 

igienă.  

Am implementat, în colaborare cu autoritățile locale și profesioniștii din domeniul sănătății, măsuri 

de siguranță robuste pentru îmbunătățirea practicilor de igienă și protecție, controlul fluxurilor 

vizitatorilor și implementarea distanțării fizice. De exemplu, am implementat un control strict al 

numărului de vizitatori, gestionarea cozilor, plexiglas la casele de marcat, dozatoare de 

dezinfectant pentru mâini în magazine, marcaje pentru distanțare socială, verificări de 

temperatură pentru colegii de lucru, dar și pentru clienți, comunicare și instruire în magazine,  

ghiduri pentru a ajuta clienții să înțeleagă noile orientări și protocoale, precum și proceduri pentru 

igienizare suplimentară.  În plus, am început să lucrăm cu un sistem de verificare pentru a controla 

dacă acele măsuri erau implementate în toate unitățile noastre, centrele de distribuție și birouri. 

Oferim uniformă de lucru și echipament de protecție fiecărui angajat, precum și posibilitatea de a 

mânca în restaurantul IKEA cu discount de angajat.  Avem o zonă specială dedicată angajaților, 

cu vestiare, băi și oferim toate condițiile pentru a-și păstra uniforma în cele mai bune condiții. 

Cu toate acestea, în anul financiar 2020 au fost înregistrate 13 accidente de muncă în magazinele 

noastre astfel: 

- IKEA Băneasa 
o 1 accident ușor (cu incapacitate temporară mai puțin de 2 zile lucrătoare ) 
o 5 accidente de muncă (cu incapacitate temporară mai mare de 3 zile  lucrătoare). 
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— IKEA Pallady 

o 1 accident ușor fără incapacitate de muncă 
o 6 accidente cu incapacitate temporară de muncă 

 
În anul financiar 2020 nu am avut  inspecții realizate de autoritatea pentru muncă (Inspectoratul 

Teritorial de Muncă).  

 

Aspecte sociale  

Vrem să creăm un impact pozitiv pentru toată lumea din lanțul nostru valoric. Această lume 

include comunitățile locale unde operăm și unde locuiesc colegii și clienții noștri. Sprijinind 

oamenii și furnizorii din comunitățile noastre, diminuăm riscurile din lanțul nostru valoric, astfel 

încât să ne putem recupera în perioade de criză, în același timp asigurându-ne succesul pe 

termen lung. 

Colaborăm cu organizații comunitare pentru a găsi, la nivel local, soluții pentru provocările sociale 

și de mediu. Ne-am angajat să accelerăm și să ajutăm la dezvoltarea persoanelor vulnerabile 

astfel încât să treacă de la dependență la independență. Facem acest lucru prin integrarea 

întreprinderilor sociale în lanțul nostru de aprovizionare și crearea de oportunități de venit pentru 

oameni. Am investit în dezvoltarea abilităților și experienței de muncă pentru refugiați, emigranți, 

persoane cu dizabilități, tineri și femeile din afara pieței muncii și ne încurajăm colegii de muncă 

și clienții noștri să contribuie la dezvoltarea comunităților locale. 

Anul acesta, ne-am concentrat în a ne ține colegii în siguranță și de la momentul apariției 

pandemiei am acționat rapid pentru a pune la dispoziția comunităților finanțare, sub formă de 

donații de produse precum și sub formă de sprijin financiar direct. 

În anul financiar 2020, IKEA România s-a implicat în comunitate pe mai multe paliere: 

1. Sprijin în pandemie pentru instituții din prima linie și persoane din grupuri vulnerabile 

a. Mobilier, accesorii și alimente:  

— 31.900 produse IKEA 

—  Valoare totală a produselor, 1.753.148 lei 

—  Un număr estimat de peste 15.000 beneficiari finali 

IKEA România a mobilat și dotat 19 spitale, 2 adăposturi pentru refugiați și unul pentru femei 

traficate, 5 apartamente pentru medici din prima linie, un centru social și câteva zeci de locuințe 

din zone extrem de expuse sărăciei, violenței și lipsei de igienă (Râmnicul Sărat, ghetoul 

Ferentari, comuna Nucșoara, comuna Vaideeni). 

Am mobilat un centru de tratare a formelor ușoare de covid19, proiect în parteneriat cu alți doi 

retaileri din România. 

b. Sponsorizări financiare 
                                   Două ONG-uri au beneficiat de o sponsorizare în valoare totală de 121.000 

lei pentru a susține copii din grupuri vulnerabile în timpul pandemiei 

c. Sprijin operațional pentru IKEA PURCHASING SERVICES (ROMANIA) SRL în 
cadrul donației de material de protecție (măști, bonete, botoși, halate) către peste 
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120 de spitale și organizații neguvernamentale al căror personal lucrează în 
contact direct cu bolnavi sau alte persoane din grupuri vulnerabile. 

2. În cadrul campaniei anuale a IKEA „Hai la Joacă”, un ONG a beneficiat de o sponsorizare 
în valoare de 50.737 lei pentru organizarea de tabere pentru copiii cu cancer și arși. 
Organizația câștigătoare a fost aleasă prin vot pe internet de către clienții IKEA, membri 
IKEA Family. Suma donată reprezintă contravaloarea gamei de jucării de pluș 
SAGOSKATT vândută în magazinele IKEA din Romania în perioada noiembrie-decembrie 
2019. 

3. Donări de sânge 
Am organizat câte două sesiuni de donare de sânge în fiecare magazin, cu 

aproximativ 40 de donatori per sesiune. Proiectul, care trebuia să includă încă 

două sesiuni în fiecare magazin, a fost suspendat, din cauza pandemiei 

4. Activități de strângere de fonduri în magazinele IKEA 
a. 11 organizații nonguvernamentale și interguvernamentale au avut la dispoziție 

spațiile magazinelor IKEA pentru a colecta fonduri de la clienți prin metoda de 
Debit Direct 

b. 26 de ONG-uri au colectat formulare 230 (redirecționarea a 3,5% din impozitul pe 
venit) de la angajații și clienții IKEA 

c. O organizație neguvernamentală a beneficiat de puncte de donație electronică (cu 
cardul) în cele doua magazine 

5. Fondul IKEA pentru Educație și Dezvoltare 
Este o linie de finanțare, gestionată de Fundația Comunitară București, prin care IKEA 

susține financiar trei proiecte care sprijină copii și tineri cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani 

în dobândirea de competențe care să asigure adaptabilitate pe piața forței de muncă, 

reducerea decalajelor cauzate de accesul diferit la resurse de învățare, dar și creșterea 

mobilității sociale. 

Există trei proiecte sprijinite („Educație și meseriile la viitor”, „MatchMentor” și „Șapte 

pentru șapte. Trei ani și trei Penitenciare”). Finanțarea, în valoare totală de 1.287.282 lei, 

a fost oferită în anii financiari 2018-2019, iar implementarea are loc în anii calendaristici 

2019-2021. 

https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/noutati/am-anuntat-proiectele-castigatoare-din-

fondul-ikea-pentru-educatie-și-dezvoltare/ 

7. Fondul IKEA pentru Egalitate de Gen 
Este o linie de finanțare, gestionată de Fundația Comunitară București, care susține 

financiar proiecte care cresc independența economică a femeilor aflate în situații 

vulnerabile, care cresc educația pentru parteneriatul de gen sau care dezvoltă intervenții 

comunitare pentru transformarea rolurilor de gen tradiționale. 

Există două proiecte sprijinite („#ȘiEuReușesc – comunitatea învingătoarelor din 

București”, „TRANScendent”). Finanțarea, în valoare totală de 860.522 lei, a fost oferită 

în anul financiar 2018, iar implementarea are loc în anii calendaristici 2019-2021. 

https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/2018/12/03/fondul-ikea-pentru-egalitate-de-gen/ 

8. Bucureștiul Pregătit 
Este un program gestionat de Fundația Comunitară București, lansat în aprilie 2019, 

pentru a dezvolta un plan pentru reducerea expunerii la riscul seismic a Bucureștiului și 

pentru punerea în practică a planului.   

IKEA Romania este partener fondator al proiectului, alături de ING Bank și Lidl Romania. 

În anul financiar 2020 au fost implementate proiectele din prima rundă de finanțare (la 

care IKEA Romania a contribuit în anul financiar 2018 cu 140.000lei), care au informat, 

educat și creat sisteme de sprijin în comunitatea locală: 

https://urldefense.com/v3/__https:/eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Ffundatiacomunitarabucuresti.ro*2Fnoutati*2Fam-anuntat-proiectele-castigatoare-din-fondul-ikea-pentru-educatie-si-dezvoltare*2F&data=04*7C01*7Craluca.mocanu*40ingka.ikea.com*7C15e2f44a838e4d30080308d8d29a322f*7C720b637a655a40cf816af22f40755c2c*7C0*7C0*7C637490906992863265*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C1000&sdata=KJ31mLJuFd8EXzAlUsaqsuoYo3VEixlJuFz0rv9VHSI*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!E1R1dd1bLLODlQ4!S1B3apKA2CpeHFmBnQAhaKV6LF8FkVDQlbD0-RG6pHaCEOs9W1Sp-MMLXpORNh_r$
https://urldefense.com/v3/__https:/eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Ffundatiacomunitarabucuresti.ro*2Fnoutati*2Fam-anuntat-proiectele-castigatoare-din-fondul-ikea-pentru-educatie-si-dezvoltare*2F&data=04*7C01*7Craluca.mocanu*40ingka.ikea.com*7C15e2f44a838e4d30080308d8d29a322f*7C720b637a655a40cf816af22f40755c2c*7C0*7C0*7C637490906992863265*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C1000&sdata=KJ31mLJuFd8EXzAlUsaqsuoYo3VEixlJuFz0rv9VHSI*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!E1R1dd1bLLODlQ4!S1B3apKA2CpeHFmBnQAhaKV6LF8FkVDQlbD0-RG6pHaCEOs9W1Sp-MMLXpORNh_r$
https://urldefense.com/v3/__https:/eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Ffundatiacomunitarabucuresti.ro*2F2018*2F12*2F03*2Ffondul-ikea-pentru-egalitate-de-gen*2F&data=04*7C01*7Craluca.mocanu*40ingka.ikea.com*7C15e2f44a838e4d30080308d8d29a322f*7C720b637a655a40cf816af22f40755c2c*7C0*7C0*7C637490906992863265*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C1000&sdata=LnRjn64Cs2lX9sBmgkEsLZO5*2BkwpgPY*2FkKsA9mze1YQ*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!E1R1dd1bLLODlQ4!S1B3apKA2CpeHFmBnQAhaKV6LF8FkVDQlbD0-RG6pHaCEOs9W1Sp-MMLXkChWryR$
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– 20.000 de persoane informate în cartierele vulnerabile; 

– 600 de participanți la întâlnirile din cartiere; 

– 1.197 de elevi și studenți informați în școli; 

– 10 noi echipaje de câini pregătite și atestate pentru căutare-salvare;. 

– două echipaje au participat la eforturile de salvare, după seismul din Albania (noiembrie 

2019); 

– 10 cursuri de prim ajutor, la care au participat 620 de persoane 

În anul financiar 2020, IKEA Romania a contribuit cu 144.000 lei la runda a doua de 

finanțare a programului, care se implementează în 2021. 

 

Aspecte de mediu 

Industria noastră continuă să se transforme, determinată de schimbarea comportamentelor 

consumatorilor, digitalizare și schimbările climatice. 

În următorii 10 ani lumea trebuie să reducă dramatic emisiile de gaze cu efect de seră pentru a 

evita cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice. Întreprinderile și industriile joacă un rol 

critic, nu doar în reducerea propriilor emisii, ci și influențând politicile climatice ale guvernelor 

țărilor unde activează. 

Unul din aspectele pe care ne concentram este să utilizăm mai multe materiale reciclabile și 

reciclate, să eliminăm deșeurile din cadrul operațiunilor noastre și să schimbăm modul în care 

proiectăm produsele și serviciile pe care le oferim pentru a prelungi durata de viață a produselor 

și a le considera drept resurse pentru viitor. 

Angajamentele noastre de mediu sunt clar enunțate în politicile și regulile noastre de 

Sustenabilitate și de Independență a resurselor - reciclare, iar toți angajații noștri sunt conștienți 

de rolul pe care îl au în susținerea efortului colectiv de reducere a impactului global de mediu al 

companiei noastre. 

Explorăm cum putem oferi produselor și resurselor noastre o viață mai lungă personalizând, 

reparând, refolosind, recondiționând, revânzând și reciclând. Deja reducem pierderile prin 

vânzarea produselor returnate, deteriorate sau expuse, la prețuri reduse prin zonele noastre “Așa 

cum sunt”. 

Gestionarea responsabilă a pădurilor, reîmpădurirea și împădurirea fac parte din soluția noastră 

pentru schimbările climatice. 

Continuăm să facem investiții în sustenabilitate pentru a contribui la angajamentul global IKEA de 

a  avea un impact pozitiv asupra schimbărilor climatice până în 2030 și să accelerăm tranziția 

pentru a deveni o afacere circulară. 

Trecerea la o economie circulară este esențială pentru a continua să răspundem nevoilor 

oamenilor, rămânând în limitele resurselor planetei noastre. Pentru a ajuta la accelerare în 

această tranziție, investim în companii inovatoare care pot ajuta IKEA să dezvolte modele de 

afaceri circulare și să crească oferta noastră de resurse durabile. 

Găzduind evenimente și ateliere, offline și online, lucrăm pentru a inspira și a transmite mai 

departe cunoștințele noastre despre reutilizarea, reciclarea și prelungirea duratei de viață a 

produselor. Ne angajăm în campanii de susținere a mediului local, cum ar fi eliminarea plasticului 

și păstrarea plajelor și mările curate. 
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Folosirea eficientă a resurselor a făcut întotdeauna parte din modul în care lucrăm la IKEA. Acum 

vrem să contribuim și la transformarea consumului circular în noul normal și pentru clienții noștri. 

Ne concentrăm pe trei provocări cheie: 

— Restabilirea valorii - prelungirea duratei de viață a materialelor și oferim produselor IKEA o a 

doua viață 

— Noi abordări ale proprietății - servicii care oferă clienților mai mult acces flexibil la mobilier fără 

a fi nevoie să îl dețină, economisind în același timp resurse. 

—  Dăm o viață nouă produselor IKEA de care unii oameni nu mai au nevoie. 

În departamentul  “Recovery” al IKEA România se desfășoară următoarele activități cu scopul de 

a da o nouă viață produselor: 

— Colectarea articolelor deteriorate 

— Reîmpachetarea articolelor unde acest lucru este posibil 

— Montarea și evaluarea, în vederea scoaterii la vânzare a articolelor care nu mai sunt noi (au 

fost deteriorate, expuse în Showroom sau returnate de clienți) 

— Verificarea calității și siguranței articolelor 

— Implementarea planurilor de sustenabilitate (colectare fittings și componente, sortare, etc.) 

Indicatorul de performanță al departamentului Recovery este “Recovery index” și reprezintă cât 

la sută din valoarea articolelor deteriorate, returnate și ieșite din gamă au fost valorificate prin 

reîmpachetare și revânzare. Recovery index pentru anul financiar 2020 a fost 56%. 

Mai merită menționat că IKEA România a implementat programul “Spartacus”, care presupune 

administrarea de componente de mobilier (colectare și transfer către clienți). Prin programul 

Spartacus în anul financiar 2020 a fost salvată mobilă în valoare de aproximativ 250.000 lei. 

Un alt program promițător este programul Buy-back, care reprezintă cumpărarea de la clienți a 

articolelor IKEA folosite la un preț negociat și revânzarea mai departe în magazinul IKEA într-o 

zona dedicata. Programul IKEA Buyback a fost inițiat în anul financiar 2020 și va continua în viitor. 

Cu aplicația IKEA Better Living, vrem să facem să fie mai ușor și distractiv pentru toată lumea să 

trăiască o viață de zi cu zi în armonie cu mediul înconjurător. Aplicația este gratuită și ajută 

oamenii să învețe despre amprenta lor de carbon și cum să o micșoreze. Include pași mai mari, 

cum ar fi informații despre instalarea panourilor solare, precum și multe acțiuni mai mici, cum ar 

fi reducerea timpului petrecut la duș sau consumul de produse vegetale pentru o zi. Utilizatorii se 

pot conecta și pot înregistra acțiunile lor durabile pentru a concura, pentru a câștiga puncte și 

pentru a primi premii. De asemenea, aplicația ajută colegii să învețe despre produsele noastre și 

să se simtă încrezători în discuțiile cu clienții despre sustenabilitate. 

Domeniile noastre de interes includ: reducerea consumului de carne prin inspirarea mai multor 

persoane să aleagă opțiuni pe bază de vegetale, obținând ingrediente în mod durabil și 

responsabil, și îmbunătățirea termenului de valabilitate al produselor pentru a reduce cantitățile 

de deșeuri. De asemenea lucrăm pentru a reduce risipa de alimente.  

Eliminarea materialelor plastice de unică folosință. În februarie 2020 am eliminat aproape 

toate articolele din plastic de unică folosință din magazinele, restaurantele și bistrourile IKEA. 

Astfel, sacii de gunoi, pungile, paiele de plastic, farfuriile, bolurile, cupele și tacâmurile au ieșit 
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complet din gamă sau au fost înlocuite cu alternative realizate din materiale regenerabile, precum 

hârtia și lemnul din păduri gestionate în mod durabil. 

Singura provocare rămasă este cea a paharelor de unică folosință pentru băuturile calde. În timpul 

anului fiscal 2020, singurele cești disponibile în comerț conțineau o acoperire cu o folie subțire 

din plastic pe interior, din motive de siguranță. Deși ceștile noastre folosesc acum un plastic din 

trestie de zahăr pe bază de plante, vom continua să căutăm o alternativă fără plastic. 

Luptăm pentru a atinge obiectivul zero deșeuri și pentru a deveni o afacere care contribuie la 

economia circulară. Până în 2030, toate materialele pentru produsele noastre, care nu sunt piese 

de mobilier vor fi din surse regenerabile, reciclabile și/sau reciclate, iar toate materialele plastice 

vor fi reciclate și/sau din surse regenerabile. Aproximativ jumătate din deșeurile pe care le 

producem provin de la ambalaje. Restul sunt deșeuri de produse, deșeuri alimentare și alte 

deșeuri operaționale. Optimizăm acțiunile de prevenire, reducere, reutilizare și reciclare a 

deșeurilor - eliminarea deșeurilor este întotdeauna ultima opțiune. Reducem risipa de produse și 

lucrăm împreună cu partenerii pentru a dezvolta fluxuri de resurse circulare pentru a reduce 

utilizarea materialelor virgine în toate operațiunile noastre. În anul financiar 2020 rata minimă de 

reciclare a deșeurilor a fost de 77,7 %, iar cea maximă atinsă de 91,4%. 

% Reciclare IKEA România 

 

 

Ne propunem să folosim apa eficient în afacerea noastră, iar în anul fiscal 2020 am continuat să 

folosim apă reutilizată sau reciclată ori de câte ori a fost posibil. Folosim tehnologii de economisire 

a apei pe amplasamentele noastre actuale și când proiectăm amplasamente noi. Utilizarea totală 

a apei a scăzut în exercițiul financiar 2020, în mare parte datorită unui număr mai mic de vizitatori 

și mai puțină activitate în magazinele IKEA. Uneori consumul de apă a crescut în timpul pandemiei 

Covid-19 din cauza utilizării crescute a apei pentru igienizare. Creșterile înregistrate în anul 

financiar 2020 sunt datorate și faptului că la sfârșitul lunii iunie 2019, în România a fost deschis 

un nou magazine IKEA. 

 

 

 

 

Luna % 2019/2020 

Septembrie 81,7

Octombrie 82,9

Noiembrie 82,7

Decembrie 77,7

Ianuarie 85,1

Februarie 88,2

Martie 85,4

Aprilie 85,1

Mai 91,4

Iunie 86,0

Iulie 89,9

August 86,9
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Consum de apă IKEA România 

 

 

Viitorul energiei este cel al energiei din surse regenerabile. În anul fiscal 2020, am depășit 

obiectivul pentru  2020 de a genera mai multă energie  din surse de energie regenerabile decât 

energia pe care o consumăm în toate operațiunile noastre. Am achiziționat nouă parcuri 

eoliene în România, cu 64 de turbine în total. Capacitate instalată este de 171 megawați sau 

o producție echivalentă cu consumul a peste 65 de magazine IKEA sau 150.000 de gospodării 

ale românilor. 

Consum de energie IKEA România 

 

 

IKEA România respectă reglementările de mediu aplicabile la nivel național, astfel că toate 

operațiunile noastre ce se desfășoară la în cele două magazine sunt derulate în conformitate cu 

prescripțiile din autorizațiile de mediu emise pentru activitățile ce au loc pe aceste amplasamente.  

Monitorizăm atent indicatorii de calitate a mediului specificați în autorizațiile de mediu ale IKEA 

România. Pe parcursul anului financiar 2020  niciuna dintre limitele impuse în autorizația de mediu 

pentru indicatorii de calitate ai emisiilor în mediu nu a fost depășită. Cifrele de mai jos reprezintă 

Luna 2019/2020 ± [%] față de 2018/2019

Septembrie 3.177 46,14

Octombrie 2.779 49,81

Noiembrie 2.661 58,68

Decembrie 3.006 71,18

Ianuarie 2.569 65,64

Februarie 2.510 66,34

Martie 1.506 17,66

Aprilie 709 -58,39

Mai 3.151 88,91

Iunie 1.668 18,21

Iulie 2.574 -30,94

August 2.545 -41,84

Consum de apă [m³]

Luna 2019/2020 ± [%] față de 2018/2019

Septembrie 790.426,89 126,84

Octombrie 624.513,11 103,41

Noiembrie 713.903,00 68,72

Decembrie 980.803,78 83,52

Ianuarie 941.152,11 67,85

Februarie 902.619,35 57,26

Martie 604.291,78 34,77

Aprilie 288.133,33 -29,67

Mai 409.739,00 -11,68

Iunie 613.179,33 48,71

Iulie 720.412,33 -24,56

August 743.225,78 -24,96

Consum de energie  [kWh]
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rezultatele monitorizărilor efectuate, comparativ cu limitele impuse conform reglementărilor de 

mediu în vigoare. Toate analizele pe care le efectuăm sunt realizate de laboratoare acreditate de 

Asociația de Acreditare din România (RENAR) pentru a efectua astfel de determinări. 

Rezultate monitorizare emisii în atmosferă 

 

Apele uzate generate pe cele două amplasamente, IKEA Pallady și IKEA Băneasa, sunt evacuate 

în sistemul de canalizare municipal, prin urmare monitorizăm lunar atent concentrația pentru mai 

mulți de indicatori de calitate, din mai multe puncte, pentru a ne asigura că încărcarea cu poluanți 

se încadrează în limitele impuse prin reglementările în vigoare. Valorile minime și maxime 

determinate în anul financiar 2020 se pot observa pe baza rezultatelor prezentate în tabelul de 

mai jos. Toate valorile maxime înregistrate sunt sub limitele menționate anterior și nu am 

înregistrat nicio neconformitate privind acest aspect. 

 

Rezultate monitorizare calitate apă uzată – an financiar 2020 IKEA Băneasa 

 

 

 

 

 

 

 

Centrala 

termica-

Cazan 1-

Baneasa

Centrala 

termica-

Cazan 2-

Baneasa

Centrala 

termica-

Cazan 3-

Baneasa

Centrala 

termica-

Cazan 4-

Baneasa

Centrala 

termica 1 

Pallady

Centrala 

termica 2 

Pallady

Centrala 

termica1-

Baneasa

Centrala 

termica2-

Baneasa

Centrala 

termica3-

Baneasa

Centrala 

termica4-

Baneasa

Grup 

generator 

1Baneasa

Grup 

generator

2 

Baneasa 

Grup 

generator 

3Baneasa

Monoxid de carbon CO mg/Nm3 11,58 12,37 <1,25(0) 50,17 31,51 23,78 <1,25(0) <1,25(0) <1,25(0) 33,81 115,62 113,50 101,14

Oxizi de azot exprimat in NOxmg/Nm3 117,07 137,50 130,00 111,07 29,10 33,01 135,23 123,40 136,62 91,38 150,42 192,62 313,35

Bioxid de sulf SO2 mg/Nm3 <2,86(0) <2,86(0) <2,86(0) <2,86(0) <2,86(0) <2,86(0) <2,86(0) <2,86(0) <2,86(0) <2,86(0) <2,86(0) <2,86(0) <2,86(0)

Pulberi totale mg/Nm3 2,59 2,64 2,76 2,96 2,75 2,91 2,70 2,73 2,65 2,81 14,34 16,55 16,81

Indicator de calitate aer

Comparație cu 

limitele de 

evacuare

U.M.

Punct de măsurare- Rezultat

sub l im i t a

sub l im i t a

sub l im i t a

sub l im i t a

U.M Valoare minimă Valoare maximă Valoare minimă Valoare maximă Valoare minimă Valoare maximă

Temperatura la prelevare ºC 11 20 12 21 13 20 40

Concentratia ionilor de hidrogen ,pH unit. pH 7,3-(20,7 °C) 8,1-20,4°C 6,7-20,8°C 7,7-20,8 °C 7,2-19,7°C 8,2-20,9°C 6,5-8,5

Materii totale in suspensie mg/l 83 149 107 164 116 142 350

Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBOs) mq O2/I 106,3 146,1 105,6 156,5 93 7 150,7 300

Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) mg O2/l 208,12 288,53 207,68 308,43 184,08 298,45 500

Agenti de suprafata anionici mg/I 2,12 4,54 2,08 4,14 2,36 4,45 25

Substante extractibile cu solventi organici mg/I <20 <20 <20 <20 <20 <20 30,0

Cadmiu µg/l <0,01 <0,2 0

Benzo (g,h,i) perilen lndeno (1,2,3-cd)-piren µg/I < 2 X 10ꞏ⁶ < 2 X 10ꞏ⁶ < 2 X 10ꞏ⁶ < 2 X 10ꞏ⁶ < 2 X 10ꞏ⁶ < 2 X 10ꞏ⁶ 0,002(pentru suma)

Crom total µg/I <0,2 1,57 0

Benzo-b-fluoranten Benzo-k-fluoranten µg/I N/A N/A < 2 X 10ꞏ⁶ < 2 X 10ꞏ⁶ < 2 X 10ꞏ⁶ < 2 X 10ꞏ⁶ 0,03(pentru suma)

Benzo-a-piren µg/I N/A N/A < 2 X 10ꞏ⁶ < 2 X 10ꞏ⁶ < 2 X 10ꞏ⁶ < 2 X 10ꞏ⁶ 0,05

Antracen µg/l N/A N/A < 2 X 10ꞏ⁶ < 2 X 10ꞏ⁶ < 2 X 10ꞏ⁶ < 2 X 10ꞏ⁶ 0,1

Cupru µg/I 0,33 0,81 N/A N/A N/A N/A 1 ,3 

Mercur µg/I <0,5 <0,5 N/A N/A N/A N/A 0

Nichel µg/I 1,57 3,77 N/A N/A N/A N/A 20

Arsen µg/I <1,0 <1,0 N/A N/A N/A N/A 7,2

* Concentrație maximă admisibilă

Indicator de calitate apa

Racord 2Racord R1   Racord R3

CMA*
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Rezultate monitorizare calitate apă uzată – an financiar 2020 IKEA Pallady 

 

IKEA România se implică în comunitate pentru protejarea mediului prin  programul Fondul IKEA 
pentru Mediul Urban. Acesta reprezintă o linie de finanțare, gestionată de Fundația Comunitară 
București, prin care IKEA susține financiar șapte proiecte de mediu din comunitățile București și 
Ilfov, care au în vedere: schimbări climatice, protejarea resurselor naturale, educație și 
conștientizare.  

a. În decembrie 2019 s-au încheiat primele 6 din cele 7 proiecte susținute prin Fond. 
Finanțarea, în valoare totală de 1.390.140 lei, a fost oferită în anii financiari 2016-
2018, iar implementarea a avut loc în anii calendaristici 2017-2019. 

Despre proiecte: http://www.documentaria.ro/content/fundatia-comunitara-

bucuresti-fondul-ikea-pentru-mediu-documentaria 

https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/2017/01/10/fondul-ikea-pentru-mediul-

urban/  

b. În martie-iulie 2020 s-a realizat evaluarea de impact a celor 6 proiecte. Evaluarea 
a folosit metodologia S-ROI și a fost realizată de un evaluator independent. 
Conform rezultatelor evaluării, fiecare 1 leu investit de IKEA prin Fond a generat 
beneficii sociale și de mediu de 7,88 lei. 

c. Al șaptelea proiect finanțat este AerLive, o rețea independentă de măsurare a 
calității aerului în București. Finanțarea, însumând 394.604 lei, a fost oferită în anii 
financiari 2018-2019, iar implementarea a avut loc în anii calendaristici 2019-2020. 
Acest proiect a avut o mare contribuție în a aduce în atenția autorităților problema 
calității aerului din București https://aerlive.ro/. 

În perioada noiembrie 2019 - martie 2020 un grup de manageri din IKEA Romania a participat la 
trei grupuri de lucru pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 1. 

 

 

 

 

 

 

 

U.M Valoare minimă Valoare maximă Valoare minimă Valoare maximă

Temperatura la prelevare ºC 11 19 10 19 40

Concentratia ionilor de hidrogen ,pH unit. pH 6,9( 20,5)°C 8,1(20,5) 8,6(20,4)°C 8,6(20,4)°C 6,5 -8,5

Materii totale in suspensie mg/l 48 127 64 136 350

Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBOs) mq O2/I 75,7 146,24 N/A N/A 300

Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) mg O2/l 146,16 278,43 87,86 272,46 500

Agenti de suprafata anionici mg/I 1,69 3,77 N/A N/A 25

Substante extractibile cu solventi organici mg/I <20 <20 <20 <20 30,0

Zinc mq/l 0, 18 0,34 N/A N/A 1,0

Crom total mq/l <0,01 0,42 N/A N/A 1,5

Nichel mq/l <0,01 0,27 N/A N/A 1,0

Plumb mq/l <0,01 0,18 N/A N/A 0,5

Cupru mq/l <0,05 0,09 N/A N/A 0,2

Azot amoniacal(amoniu) mq/l 1,63 4,53 N/A N/A 30

Fosfor total mq/l 0,27 1,26 N/A N/A 5

* Concentrație maximă admisibilă

CMA*Indicator de calitate apa

Racord R1 Racord 2

https://urldefense.com/v3/__https:/eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http*3A*2F*2Fwww.documentaria.ro*2Fcontent*2Ffundatia-comunitara-bucuresti-fondul-ikea-pentru-mediu-documentaria&data=04*7C01*7Craluca.mocanu*40ingka.ikea.com*7C15e2f44a838e4d30080308d8d29a322f*7C720b637a655a40cf816af22f40755c2c*7C0*7C0*7C637490906992843288*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C1000&sdata=o*2BctTPQ906VP5kEYoXhqruBQSyMtiKBxLGg95rkGmXY*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!E1R1dd1bLLODlQ4!S1B3apKA2CpeHFmBnQAhaKV6LF8FkVDQlbD0-RG6pHaCEOs9W1Sp-MMLXkK1xNfL$
https://urldefense.com/v3/__https:/eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http*3A*2F*2Fwww.documentaria.ro*2Fcontent*2Ffundatia-comunitara-bucuresti-fondul-ikea-pentru-mediu-documentaria&data=04*7C01*7Craluca.mocanu*40ingka.ikea.com*7C15e2f44a838e4d30080308d8d29a322f*7C720b637a655a40cf816af22f40755c2c*7C0*7C0*7C637490906992843288*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C1000&sdata=o*2BctTPQ906VP5kEYoXhqruBQSyMtiKBxLGg95rkGmXY*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!E1R1dd1bLLODlQ4!S1B3apKA2CpeHFmBnQAhaKV6LF8FkVDQlbD0-RG6pHaCEOs9W1Sp-MMLXkK1xNfL$
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/2017/01/10/fondul-ikea-pentru-mediul-urban/
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/2017/01/10/fondul-ikea-pentru-mediul-urban/
https://urldefense.com/v3/__https:/eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Faerlive.ro*2F&data=04*7C01*7Craluca.mocanu*40ingka.ikea.com*7C15e2f44a838e4d30080308d8d29a322f*7C720b637a655a40cf816af22f40755c2c*7C0*7C0*7C637490906992853270*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C1000&sdata=gS6MNDuCjd2yM5PRGwBZFEv3d0tM5yOAGJjliBRGICg*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!E1R1dd1bLLODlQ4!S1B3apKA2CpeHFmBnQAhaKV6LF8FkVDQlbD0-RG6pHaCEOs9W1Sp-MMLXk9Yv-US$
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