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Despre declarație 
 

În conformitate cu prevederile OMFP 1938/2016 cu modificările de rigoare, Societatea IKEA  
(Societatea” sau „Compania” ) prezintă în paginile acestei declarații nefinanciare informații 
referitoare la aspectele de guvernanță, mediu, sociale și de personal, precum și informații referitoare 
la respectarea drepturilor omului, lupta împotriva corupției și a dării de mită, în măsura în care 
acestea sunt aplicabile. 
 
Societatea a redactat declarația nefinanciară pe baza criteriilor specifice ale OMFP 1938/2016 cu 
completările ulterioare, Comunicarea Comisiei Europene “Ghid privind raportarea declarațiilor 
nefinanciare” din anul 2017, cât și unele elemente referențiale sintetice ale standardelor GRI, fără o 
indexare specifică. 
 
Prezenta declarație surprinde performanțele nefinanciare ale organizației IKEA România S.A. cu 
sediul în București, Șoseaua București - Ploiești, nr. 42 A, sector 1. Declarația cuprinde date calitative 
și cantitative privind performanțele nefinanciare pentru perioada anului financiar 01 septembrie 
2020 – 31 august 2021.  
 
Acest document constituie mai mult decât un exercițiu de conformare și căutăm pe această cale să 
ne îmbunătățim comunicarea, să răspundem nevoilor părților cheie interesate (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 
nefinanciară și să avansăm gradual către cadre de raportare mai extinse. 
 
Pentru redactarea acestei declarații s-a ținut cont de procesul de consultare a stakeholderilor derulat 
la nivel de Ingka Group. Aceștia includ colegii noștri, clienții, oamenii din comunitățile în care activăm, 
ONG-uri, mediul academic, public și privat, parteneri de afaceri, și care, împreună, ne determină să 
fim mai buni. Am colaborat cu părțile interesate pe o varietate de probleme care sunt relevante 
pentru strategia de sustenabilitate aferentă anului financiar 2021 la nivel de Grup. Acestea includ 
următoarele: drepturile omului, diversitatea și incluziunea, schimbările climatice, energia și 
economia circulară. 
 
Compania va divulga informații cu privire la performanța în sustenabilitate într-o formă extinsă într-
un raport de sustenabilitate care va fi publicat pentru doi ani consecutivi și care va fi disponibil în 
31.01.2023 și va cuprinde date de performanță pentru doi ani financiari consecutivi. 
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Mesajul conducerii 
Mă bucur să vă prezint cel de-al doilea raport nefinanciar al IKEA România, care coincide cu începutul 
deceniului sustenabilității la IKEA – Oamenii și Planeta - 2020-2030.  

Tot ceea ce facem la IKEA pornește de la viziunea noastră de a crea o viață de zi cu zi mai bună pentru 
cât mai mulți oameni. Iar sustenabilitatea este un pilon definitoriu în activitatea companiei.  

Încă de la începuturile noastre în România, din martie 2007, a fost foarte important pentru noi să nu 
fim o companie care oferă doar soluții de amenajare a locuințelor. Ci să arătăm că suntem  o 
companie orientată spre binele oamenilor și a planetei și că o viață sănătoasă și un trai sustenabil 
pot fi atractive și accesibile pentru mulți oameni. Prin crearea legăturii între viziunea unei vieți mai 
bune și sustenabilitate, oferim soluții sustenabile și accesibile a gamei de produse IKEA, bineînțeles, 
în limitele resurselor planetei noastre.   

Această abordare este puternic impregnată în strategia noastră de afaceri, pornind de la  proiectare 
conform designului democratic, la producție și aprovizionare cu materii prime, până la utilizarea 
produselor acasă și la sfârșitul ciclului de viață al acestora. Și nu în ultimul rând, prin transformarea 
modului nostru de lucru pentru a deveni o afacere circulară.  

Pentru următorii 10 ani, ne-am luat angajamente ambițioase, aliniate la nivel global. Acest lucru nu 
înseamnă doar transformarea afacerii noastre, ci și un 
mesaj puternic în societate: facem totul posibil pentru 
a deveni neutri din punct de vedere al emisiilor de 
carbon, până în 2030. 

La nivel global a crescut gama de produse prietenoase 
cu mediul înconjurător, am redefinit strategia noastră 
de sustenabilitate pentru a ne integra în economia 
circulară, am demarat o serie de proiecte care să ne 
ajute în atingerea țintelor definite prin Acordul de la 
Paris privind schimbările climatice și de limitare a 
creșterii temperaturii medii la 1,5oC față de perioada 
preindustrială.  

Nu aș vrea să închei înainte de a mulțumi tuturor 
colegilor și partenerilor noștri care, în ultimii 2 ani de 
zile și în contextul pandemic, au arătat o reziliență 
extraordinară și au ajutat IKEA România să contribuie 
la crearea a ceea ce noi spunem “acasă” pentru cât 
mai mulți oameni. 

Vă las să descoperiți în paginile următoare proiectele 
și acțiunile întreprinse de IKEA România în anul 
financiar care s-a încheiat (1 septembrie 2020 – 31 
august 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

Violeta Neniţă - Market Manager IKEA România 
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1. Povestea noastră 
1.1. Grupul IKEA 
Compania a fost fondată în anul 1943 de către Ingvar Kamprad, 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. Născută ca o mică afacere de familie în localitatea de provincie Älmhult din Suedia, 
aceasta făcea vânzări printr-un catalog de comenzi prin poștă. În Älmhult  este chiar și astăzi sediul 
IKEA unde se pregătește designul produselor noastre. 

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 de calitate 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.   

Francizorul Inter IKEA Systems B.V. este responsabil pentru 
dezvoltarea continuă a conceptului IKEA și asigură 
implementarea sa pe piețe noi sau deja existente. Companiile 
din sistemul de franciză IKEA lucrează împreună și lansează anual 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 sustenabilă.  

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 unele din cele mai mari centre comerciale din lume, operând 47 de centre în 16 țări din 
Europa, Rusia și China, cu 372 de milioane de vizite în anul financiar 2021. Totdeauna în strânsă 
legătură cu IKEA și prin experiența acumulată, centrele oferă o serie extinsă de activități și servicii, 
dezvoltate pentru a satisface nevoile specifice fiecărei comunități locale. 

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 657 de milioane de clienți în cele 465 de magazine IKEA din 32 de țări, iar site-ul 
IKEA.com a înregistrat peste 4,6 miliarde de vizite în anul financiar 2021 (1 septembrie 2020- 31 august 
2021). 

 

 

Viziunea IKEA: 

“să creeze o viață de zi cu 
zi mai bună pentru mulți 
oameni”. 
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1.2. IKEA România S.A. 

Activități, produse și servicii 

IKEA România S.A. este compania care activează pe piața din România ca entitate gestionată la nivelul 
grupului IKEA în zona Europa de Sud-Est. IKEA România S.A. desfășoară activități de retail prin 
vânzarea produselor de mobilier și uz casnic din portofoliul de produse IKEA prin magazinele sale, 
dar totodată realizează și servicii specifice care aduc plus valoare activităților de retail. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Servicii de livrare la 
domiciliu

• IKEA livrează 
produsele la 
domiciliul 
clienților

Click & Collect 

• Oferă posibilitatea 
ridicării 
individuale a 
comenzilor on-line

Asamblare mobilier 

• Un serviciu 
profesionist, acasă 
sau la birou

Servicii pentru 
Planificarea bucătăriei 

• Serviciul se aplică 
în magazin sau 
online

Planificare online

• Clienții pot să își 
planifice on-line 
produsele

Buy-back și revânzare

• Cu serviciul de buy-
back și revânzare, 
clienții pot vinde 
mobilierul IKEA 

folosit de care nu mai 
au nevoie într-un 

mod sigur și 
simplificat, pe tot 
parcursul anului

Hubul Circular 

• Prezent fizic și on-
line, clienții noștri pot 

cumpăra produse 
second-hand prin 

magazinele noastre, 
contribuind astfel la 
o economie circulară

Instalare băi

• Oferă servicii de 
instalare băi pentru 
produsele IKEA, în 
funcție de nevoia 

clienților

Serviciul de cusut  

• Oferă posibilitatea 
customizării 
perdelelor și 

draperiilor pentru 
clienți

• Cooperare cu o 
întreprindere socială 
a asociației ViitorPlus 

în două magazine, 
IKEA Băneasa și IKEA 

Pallady 

Serviciul de retur 

• Serviciul de retur 
pentru produsele 

pentru care clienții 
nu sunt în totalitate 

mulțumiți -
posibilitate de 

returnare într-o 
perioadă de 365 de 

zile. IKEA aplică 
politica de returnare 
care este transparent 
comunicată tuturor.

A doua șansă 
produselor 
IKEA. 
Economie 
circulară 

Având sustenabilitatea ca una dintre priorități în organizația noastră, 
credem că Hubul Circular (anterior zona “Așa cum sunt”) este o parte 
esențială a afacerii și extrem de benefic în atingerea obiectivelor noastre de 
sustenabilitate. A vinde articole second-hand sau ușor deteriorate este o 
strategie mult mai sustenabilă decât a arunca totul. Hubul Circular s-a 
dovedit a fi un succes, iar acum căutăm metode noi prin care să ducem 
întregul concept la nivelul următor. 
Acum, clienții pot vedea pe pagina de web IKEA oferte de nerefuzat, chiar 
înainte de a ne vizita în magazine. Pot rezerva produsele pentru o durată de 
24 ore, iar echipa noastră se organizează pentru a le pregăti.  
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Localizarea sediilor centrale și a magazinelor 

IKEA România deținea la nivelul anului 2021 două magazine în România cu localizare în București, 
zona Băneasa și zona Pallady, și 6 puncte de ridicare a comenzilor IKEA în București, Brașov, Iași, 
Timișoara, Cluj și Constanța, centrul din Cluj fiind operat de un partener extern. 

 IKEA Băneasa     IKEA Pallady 

 

 

 

 

1.3. Guvernanță și Managementul organizației 

Structura de conducere 

Structura de guvernanță corporativă a IKEA România se aliniază normelor de guvernanță corporativă 
existente la nivelul întregului Ingka Group. Managementul regiunii SEE coordonează activitatea 
entității din România, respectând un set bine definit de principii și mecanisme care au la bază 
transparența și comunicarea deschisă. 

IKEA România S.A. 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. 

Rolurile și responsabilitățile managementului sunt bine definite și ele sunt corelate cu strategia 
grupului, cu obiectivele specifice de afacere.  

 
 

IKEA București Băneasa, Șos. București Ploiești 
Nr. 42A, Sector 1, București 
Anul deschiderii: 2007 
Număr de angajați: 782 
Suprafață spațiu retail: 16.820,8 m2 

 

IKEA București Pallady, Bulevardul Theodor 
Pallady, nr. 57, Sector 3, București.  
Anul deschiderii: 2019 
Număr de angajați: 994 
Suprafață spațiu retail: 28.870,9 m2 
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1.4. Etică și bune practici în afaceri 
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 România pune în practică 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  contractului de muncă, inclusiv. Anumite încălcări pot 
duce și la urmărire penală. 

Compania poate suferi amenzi, acțiuni în instanță sau daune aduse imaginii 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) Sustenabilitate. 

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) Implicarea comunității,  
(iii) Identitatea corporatistă,  
(iv) Criteriile de angajare,  
(v) Egalitate,  

Viziunea IKEA este de a crea 
o viață de zi cu zi mai bună 
pentru mulți oameni, 
aducând marca IKEA în 
milioane de case.  
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(vi) Sănătate și securitate în construcții,  
(vii) Mobilitatea,  
(viii) Relațiile personale în muncă,  
(ix) Verificările înaintea angajării,  
(x) Achizițiile,  
(xi)  Independența resurselor - Reciclare,  
(xii)  Riscul și conformitatea,  
(xiii)  Certificări de sustenabilitate pentru clădiri,  
(xiv) 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-mita 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 trebuie să nu 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 on-line și 
ateliere tematice. 

Pe parcursul anului financiar trecut, toți angajații IKEA România au fost instruiți în domeniul politicilor 
și practicilor de prevenire a corupției și a dării de mită. Informațiile au avut loc fie la instruirile 
introductive la angajare unde participanții au primit informații esențiale, cât și de-a lungul instruirilor 
on-line unde participanții (IKEA Pallady și IKEA Băneasa) au fost instruiți. 

Prevederile privind mita și corupția sunt parte importantă a procesului nostru de instruire, prin Codul 
de conduită pentru toți colegii de muncă. 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 politicilor 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, realizată cel puțin o dată pe an. Avem, în magazinele IKEA, cel puțin de 
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două ori pe an, un program de audituri globale privind siguranța alimentelor, care includ audituri 
externe, precum și audituri interne.  

 

1.5. Managementul riscului  
Pentru a obține o creștere susținută a afacerii 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. 

Tipuri de risc pe care le adresăm 

 
În cadrul IKEA există un departament 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. 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 
asigurarea unei evaluări și tratament corespunzător al acestor riscuri. 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 terțe 
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. 
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1.6. Riscuri de management operațional 
Managementul riscului operațional este adresat printr-un proces continuu la nivel de departamente 
ale companiei. Adresăm riscuri în procesele de achiziție, logistică, depozitare, deservire clienți, 
personal, riscuri alimentare și de sănătate și securitate atât pentru clienți cât și pentru angajații 
noștri. 

Cu ajutorul unei platforme interne suntem în măsură să adresăm anumite riscuri și să luăm acțiuni 
de contracarare care să diminueze riscul atât în ceea ce privește partenerii externi dar și în ceea ce 
privește activitățile interne. 

Angajații noștri sunt instruiți cu privire la:  

 managementul crizelor 
 managementul conflictelor 
 cursuri de gestionare și întâmpinare clienți 

 
La nivel intern audităm periodic amplasamentele pe securitate cu criterii specifice. Se realizează de-
a lungul anului sute de verificări, frecvența fiind de un audit pe săptămână. Auditul este trecut dacă 
se obține un punctaj de peste 95% din 100% alocate criteriilor auditate. 
 
Toate magazinele sunt echipate cu sisteme de avertizare în caz de dezastre, sisteme care sunt 
controlate periodic printr-o mentenanță preventivă de către departamentul de Mentenanță. 
 

1.7. Managementul crizelor 

Gestionarea riscurilor legate de pandemia de Covid-19 

Pentru managementul crizei, s-a creat o celulă internă de criză care a lucrat îndeaproape și a luat 
rapid măsuri în toată perioada pandemiei, în conformitate cu cerințele legale.  Mai mult, celula de 
criză a fost în măsură să operaționalizeze acțiuni specifice bazate pe nevoia internă a companiei, cum 
ar fi: 

- Inițiative legate de personal  
 Oferirea posibilității migrării personalului cu probleme de sănătate dintr-un departament în 

altul pentru evitarea expunerii acestora la riscul biologic.  
 Lucrul la distanță pentru colegii cu anumite condiții medicale. 
 Echitate și securitate prin inițierea unei acțiuni prin care angajați aflați sub definiția de caz de 

„contacți direcți”au fost testați pe cheltuiala companiei și au fost plătiți pe perioada de 
carantină.  
 

- Inițiative în magazine 

Pe lângă implementarea tuturor cerințelor legale (control epidemiologic la intrarea în magazine, 
scanarea certificatelor digitale, etc.) IKEA a mai luat și alte măsuri, în vederea combaterii răspândirii 
virusului COVID-19: 

 Asigurarea distanțării sociale, în punctele predispuse aglomerării (Bistro, case de marcat, 
puncte de informare, etc), prin anunțuri scrise și marcaje pe pardoseală; 

 Anunțuri privind importanța respectării măsurilor de igienă, difuzate la intervale de timp 
regulate prin sistemul de adresare publică și comunicări scrise/grafice răspândite în tot 
magazinul; 

 Limitarea numărului maxim simultan de clienți aflați în magazine; 
 Dotarea punctelor de informații cu plexiglas despărțitor între angajații IKEA și client. 
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1.8. Politici și conformare cu cerințele legale 

Politici aplicabile 

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) Sustenabilitate.  

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. 

În secțiunea Relații Clienți de pe site-ul IKEA https://www.ikea.com/ro/ro/customer-service/ se 
regăsesc politicile IKEA referitoare la politica de retur, de confidențialitate, de publicare responsabilă.  

IKEA nu are certificări ISO, IKEA se bazează pe o serie de politici și proceduri globale/locale/naționale.  

Aliniere la standarde de raportare financiară, politici, audit 

Situațiile financiare individuale ale Societății IKEA România SA întocmite în conformitate cu:  
• Legea contabilității 82/1991 (republicată 2015)  
• Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 („OMF 1802/2014”) cu 
modificările și completările ulterioare: 

Politicile contabile adoptate pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare sunt în 
conformitate cu principiile contabile prevăzute de OMFP nr. 1802/2014. 

Aceste situații financiare cuprind: 

• Bilanț; 
• Cont de profit și pierdere; 
• Situația fluxurilor de trezorerie; 
• Situația modificării capitalurilor proprii; 

https://www.ikea.com/ro/ro/customer-service/
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• Note explicative la situațiile financiare. 
 

Situațiile financiare ale societății sunt auditate, conform legii, de către un auditor financiar extern 
(persoană juridică), membru al Camerei Auditorilor Financiari din România care își desfășoară 
activitatea în baza unui contract de prestări servicii. 

Conformare  

IKEA România se supune legilor și reglementărilor care vizează operațiunile sale conform cerințelor 
legislației Uniunii Europene, legilor și reglementărilor naționale și locale privind toate aspectele 
aplicabile la nivelul operațiunilor sale.  

Respectăm cu strictețe cerințele regulamentului de protecție a datelor cu caracter personal. Am 
stabilit la nivel intern un regulament și o politica de conformare cu GDPR-ul care stabilește normele 
referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, 
precum și normele referitoare la libera circulație a datelor cu caracter personal. Denumită „Politica 
de confidențialitate IKEA România” aceasta explică modul în care IKEA România S.A. colectează, 
utilizează și gestionează informațiile cu caracter personal. Mai multe informații publice se regăsesc 
accesând în detaliu politica. 

Chiar dacă considerăm că politica noastră este una solidă am avut câteva incidente care le-am 
gestionat cu multă atenție și responsabilitate. 
 
I. Breșă de securitate Concurs de desene „Sagoskatt”. 

IKEA România a organizat în perioada 15 noiembrie 2020 – 4 decembrie 2020 un concurs de 
desene la care au putut participa copii cu vârsta de până la 12 ani, ai membrilor programului de 
loialitate IKEA Family. În perioada 15-28 noiembrie 2020, participanții au putut încărca în platforma 
dedicată desenele lor, împreună cu datele aferente pentru identificare și consimțământ, conform 
Regulamentului concursului și a reglementărilor în vigoare. 

După încheierea acestei etape, a urmat etapa votului care s-a desfășurat în perioada 29 
noiembrie 2020 – 4 decembrie 2020. Votul s-a desfășurat pe platforma noastră dedicată membrilor 
IKEA Family. Pe această platformă internă au fost publicate desenele copiilor împreună cu datele 
cuprinse în formularul de participare. În mod normal, desenele și formularele transmise de către 
participanți ar fi trebuit separate, astfel încât doar desenele să fie făcute publice. Din nefericire, dintr-
o eroare involuntară, au fost publicate inclusiv informațiile lor personale necesare la înscriere. 

 În incidentul de securitate a fost implicat un număr de 57 de înscrieri. Rezultă astfel că un 
număr de 114 persoane fizice (jumătate dintre aceștia fiind minori) au fost afectate de acest incident. 
Au fost făcute publice următoarele informații personale: numele, prenumele și vârsta copiilor înscriși, 
precum și numele, prenumele, orașul, țara, emailul, numărul IKEA Family și semnătura 
părinților/tutorilor legali. Incidentul de securitate a avut loc pe teritoriul României. Datele au fost 
publice doar pe platforma internă IKEA Family, la care au acces doar membrii acestui program de 
loialitate. Datele au fost publice pentru aproximativ 40 de ore și conform datelor noastre, pagina 
dedicată acestui concurs a înregistrat aproximativ 8.000 de accesări ale membrilor IKEA Family, în 
acest interval de timp.  

În urma incidentului notificat și a analizei efectuate nu s-a constatat nicio utilizare abuzivă a 
datelor făcute publice de către terți. Acest lucru a fost posibil datorită reacției rapide de eliminare a 
datelor expuse, precum și a accesului limitat la platforma internă de vot care era rezervată în 
exclusivitate membrilor programului de loialitate IKEA Family. 

În termen de 72 de ore de la eveniment am procedat la informarea tuturor persoanelor vizate, 
conform art. 34 din RGPD. În acest sens, am contactat persoanele vizate (participanții la concurs) prin 
intermediul email-ului folosit de aceștia la înscriere. De asemenea, a fost notificată și A.N.S.P.D.C.P., 
conform legii. 

https://www.ikea.com/ro/ro/customer-service/privacy-policy/
https://www.ikea.com/ro/ro/customer-service/privacy-policy/
https://www.ikea.com/ro/ro/customer-service/privacy-policy/
https://www.ikea.com/ro/ro/customer-service/privacy-policy/
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În urma analizei efectuate de către autoritate, IKEA România S.A. a fost sancționată în data 
de 18.10.2021 cu amendă în cuantum de 1.000 euro/4.948,80 lei pentru încălcarea art. 32 din RGPD. 
Amenda a fost achitată integral, iar dosarul a fost astfel închis. 

II. Reclamație client cu privire la folosirea eronată a adresei de livrare. 

În data de 04.07.2021 am fost sesizați de către un client cu privire la o comandă de produse 
și servicii de asamblare din magazinul IKEA. Pe parcursul derulării comenzii am întâmpinat probleme 
în livrarea la o adresă corectă a produselor și dintr-o eroare internă informații confidențiale privind 
adresa de livrare au fost partajate către terți – compania de transport, neavând consimțământul 
clientului în prealabil.   

În urma analizei interne s-a constatat încălcarea regulilor la nivel intern s-a intrat într-un 
dialog direct cu clientul, problema soluționându-se amiabil fără sesizarea autorităților competente. 
La nivel intern, s-au luat măsuri pentru ca astfel de situații să fie evitate pe viitor. 

 

1.9. Certificări, diplome, asocieri 
IKEA România este membră în: 

 Asociația Marilor Rețele Comerciale din România, unde este reprezentată prin Country 
Financial Controlling&Tax Manager – IKEA South East Europe în Consiliul Director.  

 Asociația Coaliția pentru Economie Circulară (C.E.R.C.), unde este reprezentată prin 
Sustainability Leader – IKEA România în Consiliul Director. 

 Membru fondator - Carta Diversități,  
 Membru fondator - Camera de Comerț Română pentru Diversitate 

 

1.10. Impact economic / Performanța economică 
Pentru date despre performanța economică a IKEA România, puteți consulta Raportul Anual al 
companiei pe situl nostru web. 

Taxe/impozite 
Transparența în ceea ce privește veniturile, taxele și impozitele reprezintă o parte a responsabilității 
corporative prin care contribuim la dezvoltarea durabilă a comunităților. Plata la timp a taxelor și 
impozitelor și respectarea prevederilor legale reprezintă angajamentul nostru față de autorități și 
comunitățile în care activăm. 

Societatea înregistrează impozit pe profit curent în conformitate cu legislația română în vigoare la 
data situațiilor financiare. 

De asemenea, menționăm faptul că în anul 2021 Societatea a fost plătitoare de impozit specific 
conform Legii 170/2016, înregistrând impozit specific pentru activitatea de restaurant. 

 

Impactul investițiilor în economia locală & națională  
Atât la nivel local, cât și la nivel național, IKEA România S.A. aduce o contribuție majoră la consolidarea 
economiei. Acest lucru este evidențiat prin produsele oferite în piață, prin locurile de muncă directe 
sau indirecte pe care le creăm, salariile oferite și contribuțiile la asigurările sociale, precum și plata 
taxelor și impozitelor.  
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2. Afacerea noastră si produsele noastre 
2.1. Lanțul valoric 
Lanțul nostru valoric începe și se termină prin învățarea de la clienții și colegii noștri. Cercul este 
format din oameni care lucrează împreună pentru a asculta și a învăța; proiectează și creează; fabrică 
și îmbunătățesc; ambalează și distribuie; inspiră și vând; transportăm către clienți și revalorificăm 
unele produse printr-un sistem propriu. În fiecare etapă a lanțului interacționăm cu diferite grupuri 
de părți interesate a căror nevoie o identificăm, o înțelegem și încercăm să creăm diferite metode de 
implicare a acestora în vederea dobândirii perspectivelor principale de responsabilitate socială, 
responsabilitate de mediu și competitivitate economică în industria în care activăm. 

 
 

2.2. Relația cu furnizorii 
Relația cu furnizorii noștri este foarte importantă, iar relevanța cât și înțelegerea mecanismelor de 
colaborare le adresăm încă din procesul de selecție. Astfel, la nivel intern, avem procese de selecție 
pentru furnizori și criterii sau cerințe specifice care la considerăm a fi adresate la inițierea oricărui 
contract de prestare de servicii cu colaboratorii noștri. 

După finalizarea procesului de selecție al unui anumit furnizor de bunuri sau servicii, în conformitate 
cu procedura standard de achiziții IKEA, se întocmește un raport DUE DILIGENCE pentru compania 
în cauză. 

Raportul DUE DILIGENCE cuprinde informațiile culese atât din rapoartele financiare ICAP 
(Dun&Bradstreet), cât și din sursele disponibile media pentru identificarea aspectelor de risc 
privitoare la : 

- mită și corupție 
- implicații politice 
- sancțiuni economice 
- comportament anti-concurențial 
- drepturile omului 
- drepturile angajatului 
- mediu 
- protecția animalelor 
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Raportul DUE DILIGENCE are ca scop identificarea gradului de risc al furnizorului și este întocmit de 
către Departamentul Compliance. 

Pe lângă această analiză de risc, furnizorul se angajează să accepte documentele din contractul cadru 
standard IKEA menționate mai jos, în afara aspectelor comerciale specifice: 

- Anexa 1 – IWAY APPENDIX – prin care furnizorul se obligă să pună în aplicare și să respecte în 
orice moment toate cerințele IWAY Must. 

- Anexa 2 – INGKA GROUP BUSINESS ETHICS APPENDIX. 
 

2.3. Securitatea amplasamentelor 
Securitatea amplasamentelor este asigurată prin conformitatea cu cerințele IKEA și cerințele legale 
referitoare la protecția împotriva incendiilor, gestionarea situațiilor de urgență, prevenirea 
accidentelor, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. 

Aceasta conformitate rezultă din: 

- Investițiile IKEA în sisteme de siguranță și securitate, cum ar fi sisteme de detecție și stingere 
a incendiilor, sisteme de evacuare a fumului și gazelor fierbinți, sisteme de evacuare de 
urgență, sisteme de supraveghere video, sisteme de control acces, sisteme antiefracție, etc; 

- Dezvoltarea și implementarea de proceduri pe linie de sănătate și securitate; 
- Obținerea tuturor autorizațiilor și avizelor din partea autorităților române competente ( 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Afacerilor Interne, etc ). 
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3. Strategia de Sustenabilitate 
3.1. Aspecte materiale 
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. 

Strategia „Oamenii și planeta” abordează sustenabilitatea la nivelul clienților noștri, prin 
produsele, serviciile și informațiile pe care le furnizăm, la nivelul operațiunilor proprii pe tot lanțul 
valoric și la nivelul comunităților unde ne desfășurăm activitatea, direct sau indirect.  

După o analiză internă cu privire la aspectele activității care ar putea avea aduce un impact asupra 
comunității și unde considerăm că implicarea noastră trebuie să fie una unitară și concentrată, am 
compilat o listă scurtă de aspecte materiale pe care ne-am concentrat. Pentru că am dorit ca acestea 
să fie concentrate pe dimensiuni specifice pentru a putea fi abordare din punct de vedere al strategiei 
noastre le-am grupat pe cele trei dimensiuni economic/guvernanță, oameni & comunitate și mediu. 

Problemele de interes și aspectele materiale pentru afacerea noastră și pentru părțile interesate sunt 
enumerate mai jos: 

Mediu Oameni& Comunitate Afacere și Guvernanță 
Economia circulară  Bunăstarea colegilor Managementul riscului 
Surse de aprovizionare 
sustenabile și responsabile 

Drepturile omului  
 

Livrări către clienți  

Gestionarea consumului de 
energie (gaz, electric, carburanți) 

Implicarea comunității  
 

Relația cu furnizorii 

Gestionarea consumului de apă Diversitate și incluziune  
Politici și conformare cu 
cerințele legale  

Biodiversitate  Bunăstarea furnizorilor și 
angajaților lor  

Securitatea 
amplasamentelor 
 

Emisii de gaze cu efect de seră și 
poluarea aerului    

 

3.2. Strategia la nivel de grup  

Strategia Grupului Ingka 
Strategia Grupului Ingka a fost dezvoltată pentru a permite afacerilor din grup să contribuie la 
crearea de valoare ca obiectiv esențial al grupului. Există cinci strategii Ingka: Finance, People, 
Digital, Real Estate și Sustainability. Fiecare strategie Ingka orchestrează și transformă o resursă 
cheie. În cazul Digital: tehnologie și date. 

Strategia de sustenabilitate Ingka stabilește o ambiție comună și îndrăzneață pentru Grupul Ingka și 
dă putere tuturor colegilor noștri din grup să conducă și să contribuie. Descrie ambiția noastră de a 
deveni pozitivi cu privire la oameni și planetă și de a inspira și permite multor oameni să trăiască o 
viață mai bună în limitele planetei până în 2030. Strategia este pe deplin aliniată cu Strategia de 
sustenabilitate IKEA pusă la dispoziție de Inter IKEA Group în 2018, care acoperă utilizatorii mărcii 
comerciale IKEA și lanțul valoric și stabilește cadrul general de sustenabilitate pentru marca 
comercială IKEA.  

Strategia de sustenabilitate Ingka este implementată în Grupul Ingka și în cele trei afaceri ale sale 
IKEA Retail, Ingka Centers și Ingka Investments. 
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Puteți consulta în extenso strategia People and Planet Positive (Oamenii și Planeta) pe situl web 
IKEA.  

 

3.3. Strategia la nivel local. 
Strategia la nivel local a IKEA România se bazează pe strategia de grup cu o abordare locală care să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor aliniate pentru zona de Sud-Est a Europei. 

 

 

 

 

Ce înseamnă „People & Planet Positive”pentru noi? 
Progres IKEA SEE 
 

 IKEA SEE are scoruri ridicate în percepția consumatorilor pentru impactul pozitiv pentru 
Oameni și Planetă. 

 IKEA SEE are o performanță excelentă la amprenta de carbon, 2 clădiri cu certificare BREEAM 
Excelent, rate de reciclare de peste 85% și un magazin alimentat 100% cu energie 
regenerabilă în Slovenia. 

O viață sănătoasă și sustenabilă 
Inspiră și ajută mai mult de 1 miliard 
de oameni să aibă o viață de zi cu zi 

mai bună, în limitele planetei 
 

         
          
     

O viață mai bună pentru oameni și 
comunități 

Creăm un impact social pozitiv pentru 
toți, de-a lungul lanțului nostru valoric. 

Economie circulară și impact pozitiv 
asupra climei 

Avem o influență pozitivă asupra climei 
și regenerăm resursele, contribuind și 

la creșterea IKEA. 

https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/pdfs/people-and-planet-sustainability-strategy/people-and-planet-positive-ikea-sustainability-strategy-august-2020.pdf?rev=3a3e9a12744b4705b9d1aa8be3b36197&hash=099EADD58A6B850BD522866B8E01F518
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 IKEA SEE Fair&Equal: Women Equality, sprijin Covid Emergency, IDAHOT, program pentru 
refugiați pentru anul 2021. 

Concentrare pe o conexiune puternică cu Planul de creștere și comunicare 

 Produse, soluții și servicii la prețuri accesibile care permit un stil de viață sănătos și bunăstare, 
oferind în același timp un impact pozitiv asupra mediului. 

 Alimente sănătoase și sustenabile accesibile pentru mulți. 
 Îmbunătățim utilizarea eficientă a apei, gestionării deșeurilor și energiei în operațiunile 

noastre pentru a reduce costurile și a reduce amprenta de carbon. 
 Marketingul și comunicare responsabilă. 

Ce continuăm să facem pentru a fi mai mult împreună cu Oamenii și Societatea? 

 Implementarea tuturor proiectelor din comunitate cu ținta unui impact pozitiv. 
 Continuăm călătoria noastră în egalitate. 
 Dezvoltarea societății în timp ce organizația IKEA crește. 
 Activarea angajamentul colegilor pe probleme sociale și de mediu.  

 
IKEA România ca parte din IKEA SEE aduce o contribuție majoră la progresul și performanțele în 
sustenabilitate, concentrându-se atât pe acțiuni locale, cât și pe acțiuni lansate din grup.  
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4. Responsabilitatea de Mediu  
Economia la nivel global este într-o continuă transformare pentru a deveni mai reziliență și de a 
combate schimbările climatice care ne afectează nu doar calitatea vieții, ci și perspectiva unei planete 
sănătoase pentru generațiile viitoare. Perioada 2021-2030 a venit cu provocarea de a reduce dramatic 
emisiile de gaze cu efect de seră pentru a evita cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice. 
Actorii economici la nivel global trebuie nu numai să se adapteze acestor provocări pentru activitatea 
proprie pe care o desfășoară, dar să acționeze și ca un factor de influență atât pentru politicile 
climatice ale guvernelor țărilor unde activează, cât și pentru îmbunătățirea comportamentului 
consumatorilor cărora se adresează. 

Angajamentele și viziunea IKEA sunt enunțate și asumate în Strategia de Sustenabilitate „People 
Planet Positive” (Oamenii și Planeta), comunicată pe canalele noastre on-line către consumatori. 
Toți colegii noștri care fac parte din echipa IKEA se aliniază la această viziune și sunt conștienți de 
rolul pe care îl au în susținerea efortului colectiv de reducere a impactului global de mediu al 
companiei noastre, prin politicile și regulile noastre de sustenabilitate și de independență a 
resurselor. În continuare 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. 

 

4.1. Lanțul de aprovizionare 
Lanțul de aprovizionare reprezintă unul dintre primii pași, împreună cu designul de produs, pentru 
a asigura îndeplinirea viziunii și strategiei noastre de sustenabilitate. Deoarece am dorit să 
colaborăm doar cu furnizori care să împărtășească etica noastră, am dezvoltat la nivel de grup 
standardul IWAY, care este codul nostru de conduită pentru furnizori pentru aprovizionarea 
responsabilă cu produse, servicii, materiale și componente. Toți furnizorii noștri sunt auditați în baza 
acestui standard și parcurg un proces de due dilligence înainte de semnarea contractului. 

IWAY stabilește așteptări clare în ceea ce privește condițiile de mediu, sociale și de muncă, precum și 
protecția comunității, pentru toți furnizorii care lucrează cu IKEA. De-a lungul timpului am extins 
semnificativ domeniul de aplicare al standardului, aducând revizuiri și actualizări constante. 
Versiunea actuală este IWAY Standard 6, introdusă în septembrie 2020, după o revizuire amplă care 
a implicat mulți colaboratori IKEA, precum și mai mulți furnizori, alte companii multinaționale și 
organizații neguvernamentale. Caracteristicile îmbunătățite ale noii generații de IWAY ne aduc un 
pas mai aproape față de ambiția noastră de a menține un lanț valoric pozitiv pentru oameni și 
planetă. Introduce subiecte precum biodiversitatea și conservarea, bunăstarea animalelor și un 
accent sporit pe dezvoltarea competențelor lucrătorilor. 

Principiile IWAY: 

 Principiile sunt susținute de rutine eficiente și dialog deschis. 
 Afacerile se desfășoară în mod legal și cu integritate. 
 Copiii sunt protejați și sunt promovate oportunitățile de muncă, de învățare și de viață de 

familie. 
 Drepturile fundamentale ale muncii sunt respectate. 
 Lucrătorii au timp liber, sunt plătiți în mod responsabil și au oportunități de a-și dezvolta 

competența. 
 Sănătatea și securitatea lucrătorilor sunt protejate. 
 Condițiile de muncă și de viață sunt adecvate. 
 Planeta este protejată. 
 Resursele, inclusiv apa și deșeurile, sunt gestionate într-un mod sustenabil și circular. 
 Animalele duc o viață decentă. 

Standardul IWAY este disponibil on-line și poate fi accesat de orice parte interesată. 

https://about.ikea.com/en/sustainability/building-a-better-business-with-iway
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4.2. Economia circulară 
Prin strategia noastră de sustenabilitate ne-am luat angajamentul ca până în 2030 să dezvoltăm toate 
produsele IKEA folosind principii de proiectare circulară, prelungind durata de viață a acestora și 
susținând economia circulară. Lucrăm la îndeplinirea acestei viziuni prin explorarea metodelor de a 
oferi produselor și resurselor noastre o viață mai lungă personalizând, reparând, refolosind, 
recondiționând, revânzând și reciclând. 

Pentru a prelungi durata de viață a produselor, am proiectat articole care pot fi reinventate, 
personalizate și reorganizate în funcție de imaginația clientului, lucru pentru care suntem 
recunoscuți și care ne departajează de alți competitori.  

KLIPPAN, la fel ca majoritatea canapelelor noastre, are huse suplimentare care permit reinventarea 
produsului și obținerea unui aspect nou, fără a fi necesară înlocuirea. Alte canapele, cum ar fi VIMLE, 
oferă o versatilitate și mai crescută prin permiterea rearanjării secțiunilor modulare. Același lucru 
este valabil și pentru multe dintre sistemele noastre de etajere suspendate și dulapuri de haine. 
Aceste sisteme modulare permit cumpărarea unei combinații și adăugarea sau eliminarea 
elementelor pentru a crea o combinație nouă. 

                
                       Canapea KLIPPAN      Canapea VIMLE 
 

Suntem într-un proces de re-design al întregii game de produse astfel încât, până în anul 2030, 
acestea vor fi proiectate pentru a permite sub-componentele unei familii de produse să se 
potrivească și cu alte produse. În acest fel, dacă un anumit articol iese din gamă, acesta poate fi ușor 
dezasamblat pe componente, care pot fi reutilizate pentru a crea produse noi sau pentru a repara 
unele vechi, contribuind la strategia de economie circulară IKEA. 

Totodată, am inclus în oferta noastră consumabile pentru întreținerea și prelungirea duratei de viață 
și a altor produse, cum ar fi STOCKARYD, ulei pe bază de semințe de in și arbore tung pentru îngrijirea 
suprafețelor tocătoarelor din lemn masiv și de mobilă din lemn netratat sau pentru suprafețele de 
interior din lemn tratat cu ulei. 

Pentru a susține repararea produselor uzate, IKEA pune la dispoziția clienților săi piese de schimb 
prin care încurajează repararea, și nu înlocuirea produselor. Piesele de schimb variază de la balamale 
și mânere pentru mobilă, până la garnituri, brațe pulverizatoare și filtre de scurgere pentru aparatele 
electrocasnice marca IKEA. 

Pentru a susține reutilizarea și revânzarea produselor noastre, am dezvoltat programe și structuri 
specializate. La baza acestei scheme stă departamentul “Recovery” al magazinelor IKEA care preia, 
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evaluează și pregătește articolele deteriorate, expuse în showroom sau returnate de clienți, în 
vederea scoaterii la vânzare. 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 global pentru anul 
financiar 2021 pentru IKEA România a fost de 57% (54% Băneasa și 60% Pallady), față de 56% global 
în anul financiar 2020. 

O altă inițiativă de preluare a mobilierului uzat este serviciul „Buy-back”, prin care IKEA răscumpără 
mobilier la mâna a doua pentru re-vânzare. Categoriile de produse acceptate în serviciul Buy-back 
sunt: 

• Produse IKEA curate, complet asamblate și nemodificate 
• Toate șifonierele, dulapurile de birou cu sertare, structurile de mici dimensiuni, unitățile de 

depozitare cu spațiu de expunere, comodele 
• Biblioteci și etajere 
• Măsuțe 
• Mobilier pentru echipamente multimedia 
• Dulapuri 
• Mese și birouri 
• Scaune și taburete (ne-tapițate) 
• Comode cu sertare 

Produsele returnate, 
deteriorate, expuse, cât și 
produsele achiziționate de IKEA 
prin serviciul Buy-Back, sunt 
puse la vânzare la prețuri 
reduse în zonele noastre „Hub 
Circular”/„Așa cum sunt”, care 
beneficiază atât de promovare 
pe site-ul oficial IKEA, cât și pe 
platformele de socializare. În 
magazinele IKEA clienții pot găsi 
Hubul Circular, în care 
produsele achiziționate prin 
Buy-back sunt puse în vânzare 
la același preț cu care au fost 
răscumpărate, la care se adaugă TVA. Articolele din Hubul Circular pot fi rezervate on-line înainte 
de ridicarea din magazin. 

Pentru a susține reciclarea produselor, în cazul în care produsul nu este acceptat la Buy-back, IKEA 
oferă opțiunea de a îl recicla sau elimina în orice mod ecologic care este disponibil.  După 
maximizarea utilizării, produsele noastre sunt reciclate. Am atins o rată de reciclare de 88% în IKEA 
Băneasa și 92% în IKEA Pallady.  

Totodată, alte inițiative de reciclare desfășurate de IKEA România includ:  

 inițiativa de up-cycling prin care transformăm deșeurile din carton în umplutură pentru 
colete la comenzile on-line,  

 desfășurarea campaniilor de colectare becuri și baterii uzate, unde oferim la schimb becuri 
si acumulatori noi 

 colectarea de la clienți a uleiului de gătit uzat în vederea predării către valorificatori autorizați. 

 

 

 

 

Hub circular 
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4.3. Emisii de gaze cu efect de seră și poluarea aerului 
Emisii de gaze cu efect de seră 
Prin strategia noastră de sustenabilitate ne-am propus ca până în 2030 să devenim o afacere 
circulară, bazată pe energie curată, regenerabilă și din resurse regenerabile. Ambiția noastră este 
de a avea un impact pozitiv asupra climei și de a reduce o cantitate mai mare de emisii de gaze cu 
efect de seră decât produce lanțul valoric IKEA, asigurându-ne energia necesară provine 100% din 
surse regenerabile. 

Pentru a oferi o mai mare transparență în acest domeniu, IKEA România și-a luat angajamentul de a 
produce primul Raport de Sustenabilitate aferent perioadei septembrie 2020 – august 2022. 

La nivelul INGKA Group, se acordă o atenție deosebită monitorizării și cuantificării amprentei de 
carbon. Astfel, pentru anul financiar 2021, la nivel de IKEA România au fost înregistrate 251,285 tone 
CO2e pe „Domeniul de aplicare 1” (domeniu de aplicare 1, emisii directe) și „Domeniul de aplicare 2” 
(domeniu de aplicare 2, emisii indirecte), față de 208,3 tone înregistrate în anul financiar 2020.  

Domeniu de aplicare 1 - reprezintă emisiile de CO2e generate pe amplasamentele proprii, provenite 
din carburantul folosit, incluzând agenți frigorifici (scurgeri de la echipamentele de răcire) și 
transport.  

Domeniu de aplicare 2 - reprezintă emisiile de CO2e generate prin consumul de energie electrică, 
termoficare și răcire urbană. Formula de calcul pentru acest indicator este: Combustibili fosili + 
Biocombustibili + Refrigeranți + Transport+ Electricitate + Termoficare + Răcire centrală, fiecare 
înmulțit cu factori de emisie și însumați. 

Luna t CO2e 

2020/2021 

± [%] față 
de 
2019/2020 

Septembrie 0,05 -99,7 

Octombrie 5,40 223 

Noiembrie 22,2 20,6 

Decembrie 50,6 5,47 

Ianuarie 74,0 75,9 

Februarie 59,1 18,4 

Martie 29,1 26,8 

Aprilie 10,7 64,6 

Mai 0,13 -82,5 

Iunie 0 -100 

Iulie 0 -100 

August 0 -100 

 

Totodată, atât la nivel de IKEA România, cât și la nivel de INGKA Group , sunt inventariate amprentele 
de carbon ale consumului de apă și tratării deșeurilor. Așadar, indicatori de sustenabilitate calculați 
la nivel de IKEA România în anul financiar 2021 sunt: 

 Amprenta de carbon Scope 1 și Scope 2: 251,285 tone CO2e, față de 208,3 tone în AC 2020; 
 Amprenta de carbon a consumului de apă: 31,51 tone CO2e, față de 37,9 tone în AC 2020; 
 Amprenta de carbon a tratării deșeurilor: 117,8 tone CO2e, față de 137,4 tone în AC 2020. 

*AC – Anul curent 
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IKEA România respectă reglementările de mediu aplicabile la nivel național, astfel că toate 
operațiunile noastre se desfășoară în conformitate cu prevederile legale și condițiile autorizațiilor de 
mediu ale celor două amplasamente. 

La fel ca și în anul financiar 2020, parametrii determinați pentru factorul de mediu aer se încadrează 
în valorile admise de legislația în vigoare. Tabelul de mai jos prezintă rezultatele centralizate ale 
monitorizărilor efectuate. Conform prevederilor celor două autorizații de mediu, monitorizarea 
factorului de mediu aer se realizează semestrial. În anul financiar 2021, analizele s-au efectuat în 
lunile noiembrie 2020 și martie 2021. Tabelul de mai jos prezintă valorile cele mai mari înregistrate 
în urma acestor analize. Toate determinările 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 

 Băneasa Pallady 

Indicator de 
calitate aer  

(mg/Nm3) 

Centrală 
Termică 
cazan 1 

Centrală 
Termică 
cazan 2 

Centrală 
Termică 
cazan 3 

Centrală 
Termică 
cazan 4 

Grup 
Generator 1 

Centrală 
Termică 1 

Centrală 
Termică 2 

monoxid de 
carbon (CO) 

6,26 23,41 19,15 67,32 115,30 58,95 3,91 

oxizi de azot 
(NOx) 

161,05 153,32 126,32 215,72 280,5 34,91 32,59 

dioxid de sulf 
(SO2) 

<2,86 <2,86 <2,86 <2,86 <2,86 <2,86 <2,86 

pulberi în 
suspensie 
(PM) 

2,79 2,61 2,77 3,03 18,65 2,89 2,96 

 

Transport  

Punem la dispoziția clienților, angajaților, cât și pentru 
flota proprie, stații de încărcare pentru mașinile 
electrice, și lucrăm pentru a atinge până în 2025 livrări 
către clienți cu mașini cu emisii zero. Totodată, pentru a 
încuraja transportul cu emisii zero a angajaților și 
clienților săi, magazinul IKEA Pallady pune la dispoziție 
o parcare de biciclete acoperită prevăzută cu 90 de 
rasteluri și stație service cu autoservire pentru biciclete. La magazinul IKEA Băneasa, avem 
disponibile 10 rasteluri și stație service cu autoservire pentru biciclete. Astfel, lucrăm la angajamentul 
IKEA la nivel global ca până în 2030 să reducem cu 50% emisiile de carbon rezultate din transportul 
angajaților și clienților săi. 

În prezent, contribuim la scăderea consumului de 
carburanți prin eficientizarea livrărilor, ceea ce 
înseamnă mai puține vehicule și emisii de gaze cu efect 
de seră. De asemenea, ambalajul produselor noastre 
este proiectat să fie cât mai compact și să umple paleții 
în cel mai eficient mod, pentru a evita transporturi 
suplimentare. Avem multe produse pe care le vindem în 
pachete plate: sunt ușor de transport nu doar pentru clienți, ci și în cadrul operațiilor noastre 
logistice.  

50% dintre produsele noastre 
sunt livrate direct de la 
furnizori la magazine 

69% din flota proprie de 
autovehicule este compusă 

din vehicule electrice 
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În continuare, depunem toate eforturile pentru a veni în sprijinul comunităților din care facem parte 
și dorim să contribuim la educarea populației pentru a adopta un stil de viață responsabil și carbon-
neutral.  

Prin aplicația noastră internațională IKEA Better Living, 
am venit în sprijinul reducerii impactului climatic prin 
educarea oamenilor cu privire la amprenta lor de 
carbon și cum să o micșoreze.  

 

4.4. Surse de aprovizionare sustenabile și responsabile 
Până în 2030, dorim să devenim lider în crearea unui piețe și societăți responsabile de care 
beneficieze toți cei implicați în lanțul valoric. Vom face acest lucru prin creșterea afacerii IKEA într-un 
mod incluziv, respectând și încurajând etica de muncă și utilizarea resurselor sustenabile. 

Lucrăm la îndeplinirea acestei viziuni prin dezvoltarea continuă și implementarea standardului IWAY 
pentru toți furnizorii noștri și aprovizionare cu produse fabricate din surse sustenabile si 
responsabile, certificate internațional. 

Dintre produsele cu care magazinele IKEA România se aprovizionează, lemnul este certificat FSC în 
proporție de 98%, produsele de ceai, cacao, cafea sunt certificate Rainforest Alliance, iar produsele 
de pește sunt certificate ASC/MSC. 

Tot lemnul de acacia pe care îl folosim din Vietnam provine din plantații certificate FSC. Împreună cu 
furnizorii noștri, cu mici fermieri și cu parteneri precum WWF, IKEA se asigură că lemnul de acacia 
este crescut într-un mod benefic pentru mediu – și pentru comunitățile locale. 

Începând cu 1 septembrie 2015, tot bumbacul pe care îl folosim pentru produsele IKEA provine din 
surse mai sustenabile. Acest lucru înseamnă că bumbacul este fie reciclat, fie certificat Better Cotton 
Initiative. 

Ne-am angajat să transformăm toată lâna noastră în lână 100% provenită din surse responsabile 
până în 2025. TRANGET este unul dintre numeroasele covoare din gama noastră, fabricate 100% din 
lână și țesute manual de meșteșugari calificați, ceea ce înseamnă că fiecare este unic. Acestea sunt 
fabricate în India în centre organizate de țesut, cu condiții bune de muncă și salarii echitabile. Fiind 
regenerabilă și reciclabilă, lâna joacă un rol important în trecerea noastră la materiale mai 
sustenabile. 

 

Covor TRANGET 
 

Ca parte a strategiei noastre de promovare unui stil de viață sănătos și sustenabil, am introdus în 
toate restaurantele și bistrourile opțiuni vegetariene, care au o amprentă de carbon mai mică. De 
exemplu, am dezvoltat un hotdog vegetal pe bază de kale, linte, quinoa, ceapă și proteine din grâu, 
o alternativă mai sustenabilă, 100% din plante, la popularul nostru hotdog clasic.  

Am educat clienții printr-o 
aplicație facilă – IKEA Better 

Living 
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Angajamentul nostru de a furniza produse din surse de aprovizionare sustenabile și responsabile se 
regăsește în toată gama de produse puse la dispoziție. Astfel, 98% din materialele noastre pentru 
mobilier, inclusiv ambalajele, sunt fabricate din materiale regenerabile, reciclabile sau reciclate. 

Obiectivul nostru este ca până în 2030, toate materialele plastice din produsele noastre să provină 
din materiale regenerabile sau reciclate. Punga de plastic reutilizabilă ISTAD este acum fabricată în 
principal din materiale regenerabile (85%) din industria de prelucrare a trestiei de zahăr, aceasta 
fiind sustenabilă și resigilabilă, contribuind astfel la reducerea cantității de deșeuri din plastic în 
rândul clienților noștri. 

Ca parte a angajamentului nostru față de bunăstarea oamenilor și a planetei, în ianuarie 2020 am 
eliminat din gama noastră de decorare a casei toate produsele de plastic de unică folosință. Aceasta 
include articole precum farfurii, pahare și paie din plastic. În acest moment, în restaurantele, 
cafenelele și bistrourile noastre se folosesc tacâmuri din lemn, paie sustenabile din hârtie, alte 
tacâmuri făcute din hârtie provenită din păduri gestionate în mod sustenabil și din trestie de zahăr - 
surse regenerabile care sunt mai benefice atât pentru oameni, cât și pentru planetă. 

 

4.5. Gestionarea consumului de energie  
Pentru a îndeplini viziunile ambițioase stabilite pentru anul 2030, dezvoltăm sisteme alternative de 
generare a energiei din surse regenerabile și investim în sisteme performante de monitorizare a 
consumurilor și reducerea emisiilor generate de flota internă. 

În toate facilitățile IKEA utilizăm iluminat cu leduri și 
încurajăm utilizarea luminii naturale, astfel spațiile de 
birouri și comerciale din magazinele noastre își asigură 
lumină naturală prin ferestre și peste 70 de tuburi solare 
și iluminatoare.  

Respirăm aer curat în clădiri grație unui sistem complex 
de ventilație care îl purifică. În plus, pentru eficiență, 
recuperăm o mare parte din căldura din aerul viciat pe 
care îl evacuăm.  

În magazinul IKEA Pallady utilizăm energia geotermală 
pentru asigurarea microclimatului intern optim. Prin 
cele peste 110 de foraje, se captează energia solului  
pentru a reduce la minim consumul din gaze naturale. În 
anul financiar 2021 magazinul Pallady a avut un consum 
de 9,09 [kWh/m2] pe lună, suprafața utilă a magazinului 
fiind de 28.870,9 m2.  

În luna Iulie 2021, în IKEA Pallady, s-a finalizat montarea a 1.752 de panouri fotovoltaice, cu o putere 
instalată de 657kWh. Conform măsurătorilor din luna august 2021 s-au produs 76.909 kWh, 
asigurând aproximativ 21,1% din necesarul de consum al magazinului. 

Toate tehnologiile sunt racordate la BMS (Building Management System) care reglează în timp real 
toți parametrii de funcționare a instalațiilor pentru a asigura maximum de eficiență și confort în 
cadrul magazinului. 

 

 

 

 

100% iluminat cu leduri în 
locațiile noastre 

Utilizăm recuperatoare de 
căldură pentru utilizarea 

eficientă a energiei 

Utilizăm energia din surse 
regenerabile - geotermală 
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Consumuri totale IKEA România – an financiar 2021 

Consumuri  U.M. Magazin 
Băneasa 

Magazin 
Pallady 

Total 

Consum electricitate kWh 3.444.315 4.082.736 7.527.051 

Consum gaze naturale kWh 680.059 424.423 1.104.482 

Consum de electricitate – mașini electrice kWh 92.513 37.104 129.617 

Consum de carburanți – motorină Litri   11.301,04 

Consum de carburanți – benzină Litri   1.553 

 

 
Panouri fotovoltaice IKEA Pallady 

 

Consum de energie achiziționată IKEA România 

Luna kWh 

2020/2021 

± [%] față 
de 

2019/2020 

Septembrie 677.503 -4,94 

Octombrie 547.925 -11,09 

Noiembrie 542.049 -13,02 

Decembrie 603.121 -18,97 

Ianuarie 643.655 -12,24 

Februarie 595.375 -10,16 

Martie 611.497 24,55 

Aprilie 534.854 108,90 

Mai 566.854 39,62 

Iunie 666.646 9,80 

Iulie 781.859 9,16 

August 755.713 1,87 

 

0
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400.000
600.000
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4.6. Gestionarea consumului de apă 
IKEA își propune reducerea cu 30% a consumului de apă potabilă până în 2030. Astfel, se pune accent 
pe eficiența utilizării apei pe lanțul valoric. În cadrul sistemului inteligent de management al 
magazinului IKEA Pallady (BMS) sunt încorporate următoarele alerte care permit urmărirea 
consumului de apă și eficientizarea lui: 

 schemă de contorizare complexă ce monitorizează consumurile zilnice de apă și creează 
alerte în cazul în care apar consumuri mai mari pe anumite zone. 

 sistem electronic pentru monitorizarea scurgerilor accidentale de apă. 
 
În magazinele IKEA din România utilizăm echipamente cu consum redus de apă, atât în operațiunile 
interne cât și pentru facilitățile oferite clienților, cum ar fi: 

 în grupurile sanitare, apa se oprește automat dacă nu este prezent nimeni în încăpere, pentru 
a evita eventualele scurgeri accidentale; 

 toate robinetele din grupurile sanitare sunt dotate cu dispozitive de economisire a apei, 
reprezentate de aeratoare și de fotocelule cu timpi de curgere prestabiliți;  

În magazinul IKEA Pallady 
 apa caldă menajeră funcționează în sistem de recirculare, pentru ca aceasta să fie disponibilă 

instant la consumator și pentru a evita consumuri inutile de apă; 
 tratarea apei pentru echipamente sensibile se face punctual, pentru a evita tratarea unor 

cantități mari de apă; 
 sistemul de irigații, deși alimentat din circuit de apă industrială (apa de ploaie captată de pe 

acoperișul magazinului și apa din forajul propriu) este construit pe principiul consumului 
eficient de apă. Sistemul de irigare este dimensionat în așa fel încât să asigure cantitatea de 
apă necesară; senzorii de ploaie și umiditate restricționează funcționarea sistemului dacă nu 
este necesară. 

 

Avem în vedere implementarea acestor soluții și în magazinul IKEA Băneasa. 

Consum de apă IKEA România 

Luna m3 

2020/2021 

± [%] față 
de 

2019/2020 

Septembrie 2.191 -31,04% 

Octombrie 1.701 -38,79% 

Noiembrie 1.672 -37,17% 

Decembrie 1.960 -34,80% 

Ianuarie 1.696 -33,98% 

Februarie 1.876 -25,26% 

Martie 1.862 23,64% 

Aprilie 1.752 147,11% 

Mai 2.222 -29,48% 

Iunie 1.826 9,47% 

Iulie 2.593 0,74% 

August 2.614 2,71% 

 

Monitorizăm apele uzate evacuate în sistemul de canalizare municipal provenite din activitatea 
magazinelor IKEA Pallady și Băneasa, conform autorizațiilor de mediu. 

0
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Urmărim mai mulți indicatori de calitate, pentru probe colectate din diverse puncte, pentru a ne 
asigura că încărcarea cu poluanți se încadrează în limitele impuse prin reglementările în vigoare. 
Valorile maxime determinate în anul financiar 2021 se pot observa pe baza rezultatelor prezentate în 
tabelul de mai jos. Toate valorile înregistrate sunt sub limitele prevăzute. 

Rezultate maxime monitorizare ape uzate - Pallady 
Indicator de calitate apă UM Racord 1 

ape uzate 
urbane 

Racord 2 

ape uzate 
pluviale 

Valori maxime 
admise 

Temperatura la prelevare OC 20 19 40 

pH unit. pH 7,9 (20,3OC) 7,9 (20,3OC) 6,5 – 8,5 

Materii totale în suspensie mg/dm3 131 187 350 

Consum biochimic de oxigen la  5 zile (CBO5) mgO2/dm3 131,9 195,16 300 

Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) mgO2/dm3 208,12 256,52 500 

Agenți de suprafață anionici mg/dm3 7,76 - 25 

Substanțe extractibile cu solvenți organici mg/dm3 <20 <20 30 

Zinc mg/dm3 0,21 - 1,0 

Crom total mg/dm3 0,61 - 1,5 

Nichel mg/dm3 0,32 - 1,0 

Plumb mg/dm3 0,26 - 0,5 

Cupru mg/dm3 0,10 - 0,2 

Azot amoniacal (amoniu) mg/dm3 3,90 - 30 

Fosfor total mg/dm3 1,87 - 5 

 
Rezultate maxime monitorizare ape uzate - Băneasa 

Indicator de calitate apă UM Racord 1 

ape uzate 
urbane 

Racord 2 

ape uzate 
urbane 

Racord 3 

ape uzate 
urbane 

Valori 
maxime 
admise 

Temperatura la prelevare OC 20 19 20 40 

pH unit. pH 7,8(20,1OC) 7,9(20,1OC) 7,9 (20,4OC) 6,5 – 8,5 

Materii totale în suspensie mg/dm3 127 130 125 350 

Consum biochimic de oxigen la  5 zile (CBO5) mgO2/dm3 133,4 133,9 210 300 

Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) mgO2/dm3 262,08 271,44 350 500 

Agenți de suprafață anionici mg/dm3 4,64 3,93 3,86 25 

Substanțe extractibile cu solvenți organici mg/dm3 <20 <20 <20 30 

Cadmiu µg/dm3 <0,01 - - 0 

Crom total µg/dm3 1,34 - - 2,5 

Cupru µg/dm3 0,63 - - 1,3 

Mercur µg/dm3 <0,5 - - 0 

Nichel µg/dm3 2,33 - - 20 

Arsen µg/dm3 <1,0 - - 7,2 

Benzo (g,h,i) perilen Indeno (1,2,3-cd)-piren µg/dm3 - <2x10-6 <2x10-6 0,002 sumă 

Benzo-b-fluoranten Benzo-k-fluoranten µg/dm3 - <2x10-6 <2x10-6 0,03 (sumă) 

Benzo-a-piren µg/dm3 - <2x10-6 <2x10-6 0,05 

Antracen µg/dm3 - <2x10-6 <2x10-6 0,1 
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4.7. Biodiversitate 

Angajamentul nostru strategic privind biodiversitatea include regenerarea resurselor, protejarea 
ecosistemelor și îmbunătățirea biodiversității, aplicarea standardelor de aprovizionare care includ 
mediul, criterii de bunăstare a animalelor, managementul, protecția, restaurarea și regenerarea 
pădurilor.   

Pe lângă implementarea standardului IWAY pentru toți furnizorii IKEA și obținerea certificărilor 
internaționale care oferă garanția proceselor în amonte, ne implicăm activ în îmbunătățirea 
ecosistemelor și conservarea biodiversității din arealul activității noastre. 

În luna august 2021, pe amplasamentul magazinului Pallady s-a început transformarea unei 
suprafețe de 2500 mp de gazon într-o grădină urbană. Proiectul propune reamenajarea spațiului 
verde pentru a crea un habitat propice pentru cât mai multe specii, asigurând în același timp un loc 
plăcut de relaxare pentru vizitatori și un laborator viu de studiu a bogăției naturii. Acest proiect a 
rezultat din contextul creșterii populației urbane și extinderea orașelor din ce în ce mai mult în 
detrimentul zonelor naturale.  

Astfel, conceptul general de amenajare pleacă de la aceste nevoi și are ca principal obiectiv crearea 
unei oaze urbane pentru faună, care în timp să adăpostească o varietate cât mai mare de specii locale 
sau migratoare. Unul dintre obiectivele principale ale proiectului grădinii urbane din amplasamentul 
Pallady este crearea de compoziții vegetale preponderent autohtone, instalații și structuri temporare 
care să asigure adăpost, surse de hrană și loc de înmulțire pentru o cât mai mare varietate de specii. 

Organizarea sa a fost făcută pentru a acoperi cât mai multe dintre nevoi: 

 Crearea unui „sanctuar” restricționat accesului public prin granițe naturale care să permită 
fuga, adăpostirea și cuibărirea animalelor mici și a păsărilor care preferă zonele de lizieră; 

 Crearea unei zone deschise cu spații însorite și umbrite pentru evenimente educaționale de 
scară mică, pentru observare și relaxare în mijlocul naturii; 

 Crearea unei pajiști melifere care asigură totodată hrană și habitat pentru polenizatori; 
 Crearea unei zone tampon bogată în plante melifere perene și graminee, care are rol 

totodată decorativ; 
 Crearea unei zone umede, o porțiune mai joasă a terenului, unde se va stoca și asigura apa 

pentru viețuitoare. 
 

 

Grădina IKEA Pallady 
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4.8. Managementul deșeurilor 
Ne propunem ca până în 2030 toate materialele pentru produsele noastre, care nu sunt piese de 
mobilier, să fie obținute din surse regenerabile, reciclabile și/sau reciclate, iar toate materialele 
plastice să fie reciclate și/sau din surse regenerabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am luat măsuri de reducere a cantității de deșeuri generate, prin implementarea unei proceduri 
pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile de la angajați și clienți, căutarea celor mai bune 
soluții tehnice pentru compactarea deșeurilor, predarea acestora către firme autorizate în vederea 
valorificării, controlul ambalajelor produselor prin achiziționarea de instalații care duc la 
transformarea deșeurilor de carton în material de umplutură pentru coletele transmise la distanță, 
fiind astfel redusă cantitatea de deșeuri ce este predată spre eliminare finală în depozitele de deșeuri.  

Gestionarea deșeurilor se face ținând cont de ierarhia deșeurilor care se aplică ca ordine de prioritate 
în cadrul politicii de prevenire a generării deșeurilor. O gestionare optimă a deșeurilor presupune 
minimizarea cantităților de deșeuri prin prevenire și reutilizare, reciclare și valorificare, eliminarea 
fiind aplicată numai după folosirea eficientă a celorlalte mijloace.  

Deșeuri generate în anul financiar 2021 

Tip deșeu / Cantitatea generata(tone) Magazin Băneasa Magazin Pallady 
Ambalaje hârtie si carton 1.207 1.255 
Ambalaje plastic 56,8 66 
Lemn 262 196 
Metal 33,1 8,04 
Sticla 9,1 7,43 
Textile 27,9 17,7 
Deșeuri organice 30,5 24,4 
Deșeuri de echipamente electrice si baterii 27,3 6,61 
Deșeuri municipale amestecate 247 152 
Altele 16,3 8,82 
Total 1.917 1.742 

 

Destinație  Tone 

Reciclare 3.181 

Compostare (digestie aerobă) 61,0 

Sortare suplimentară externă 240 

Valorificare energetică 35,0 

Incinerare 0,95 

Depozitare la groapă 141 
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Tipuri de deșeuri generate în magazinele IKEA 

 

 

 

 
 
  

Nr. 
Crt. 

Denumire deșeu 
Cod 
deșeu 

1 
Deșeuri de la prepararea și procesarea cărnii, peștelui și altor alimente de origine animala  - Materii 
care nu se pretează consumului sau procesării 02 02 03 

2 Alte deșeuri nespecificate de la prelucrarea lemnului 03 01 99 
3 Deșeuri de fibre textile procesate 04 02 22 
4 
 

Deșeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 11 10 11 12 

5 Deșeuri ceramice, de cărămizi, țigle sau materiale de construcție (după procesarea termica) 10 12 08 
6 Deșeuri uleioase și deșeuri de combustibili lichizi - nămoluri de la separatoarele ulei/apă 13 05 02* 
7 Deșeuri ape uleioase de la separatoarele ulei/apă 13 05 07* 

8 Deșeuri de Ambalaje de Carton și hârtie 15 01 01 

9 Deșeuri de ambalaje de materiale plastice 15 01 02 

10 Deșeuri de ambalaje metalice 15 01 04 

11 Deșeuri de ambalaje de sticlă 15 01 07 

12 Deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase 15 01 10* 

13 
Deșeuri de ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă formată din materiale periculoase (de 
ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune (stingătoare) 

15 01 11* 

14 Deșeuri Amestecuri metalice 17 04 07 

15 
Amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 
și 17 09 03 17 09 04 

16 
Deșeuri infecțioase a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea 
infecțiilor (măști, mânuși, etc) 

18 01 03* 

17 Amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei clin sectorul uleiurilor și 
grăsimilor comestibile 

19 08 09 

18 Deșeuri municipale și asimilabile, fracții colectate separat – Hârtie și Carton 20 01 01 

19 Deșeuri biodegradabile de la bucătarii și cantine 20 01 08 

20 Deșeuri municipale și asimilabile, fracții colectate separat – Textile 20 01 11 
 

21 Deșeuri municipale și asimilabile, fracții colectate separat – Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu 
conținut de mercur 

 
20 01 21* 
 22 

Deșeuri municipale și asimilabile, fracții colectate separat – Echipamente abandonate cu conținut de 
CFC (clorofluorocarburi) 

20 01 23* 

23 Deșeuri municipale și asimilabile, fracții colectate separat – Uleiuri și grăsimi comestibile 20 01 25 

24 
Deșeuri municipale și asimilabile, fracții colectate separat – Baterii și acumulatori incluși în 16 06 01, 
16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatori nesortați conținând aceste baterii 

20 01 33* 

25 Deșeuri municipale si asimilabile, fracții colectate separat - Echipamente electrice și electronice 
casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 și 20 01 23 cu conținut de componenți periculoși 

20 01 35* 

26 Deșeuri municipale și asimilabile, fracții colectate separat – Echipamente electrice și electronice 
casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35 

20 01 36 

27 Deșeuri municipale și asimilabile, fracții colectate separat – Materiale plastice 20 01 39 

28 Deșeuri biodegradabile din grădini și parcuri (iarba) 20 02 01 

29 Deșeuri municipale amestecate 20 03 01 
 

Pentru a atinge viziunea noastră de economia circulară, trebuie să asigurăm 
o gestiune eficientă a deșeurilor care să permită un grad ridicat de 

reciclabilitate și recuperare. 
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Presă verticală carton   Presă orizontală folie   Concasor de lemn 

Astfel, am investit în echipamente specializate care să permită colectarea și pre-tratarea corectă: 

 presă de balotat orizontală pentru carton  
 prese verticale pentru balotat folie de plastic, sticle, PET, chingă de plastic și doze de aluminiu; 

ață/sârmă de balotat pentru această presă; 
 containere pentru colectarea separată a deșeurilor de: plastic, metal, lemn, ambalaje de 

sticlă, ceramică, sticlă tratată, oglinzi, doze de aluminiu; 
 containere cu capac pentru colectarea separată a deșeurilor: echipamente electrice; baterii, 

surse de iluminat 
 containere pentru colectarea separată a deșeurilor de: hârtie, inclusiv hârtie cerată, textile, 

saltele, vopsele; 
 europubele din plastic galben și albastre de 1,1 mc; 
 concasor pentru lemn 
 pres-containere pentru deșeurile menajere 
 cushionpack, echipament pentru realizarea 

materialului de umplutură din deșeu de 
carton 

 compostor pentru deșeurile biodegradabile 

Prin procedura de colectare separată, IKEA 
contribuie la demersurile de reducere a poluării și 
încurajează clienții si angajații să adopte o atitudine 
responsabilă față de mediul înconjurător. În acest 
sens, s-au amenajat în magazinele IKEA Băneasa și 
Pallady zone dedicate pentru colectarea deșeurilor 
reciclabile, denumite “stații de colectare”.  

% Reciclare IKEA România 

Luna % 2020/2021 

Septembrie 88,1 
Octombrie 85,0 
Noiembrie 90,0 
Decembrie 90,4 
Ianuarie 89,8 
Februarie 88,9 
Martie 88,9 
Aprilie 88,5 
Mai 87,0 
Iunie 87,2 
Iulie 89,2 
August 87,8 

Pentru ambalajele puse pe piață, IKEA își îndeplineste obiectivele de 
reciclare pentru ambalajele primare prin intermediul contractelor 
încheiate cu organizațiilor care implementează obligațiile privind 
răspunderea extinsă a producătorului. Pentru ambalajele secundare și 
terțiare de carton, plastic și lemn, ne îndeplinim obiectivele individual 
datorită performanțelor interne de colectare a deșeurilor de ambalaj 
generat pe amplasamentele noastre. 

Tabelul alăturat reprezintă procentul de deșeuri reciclate din total deșeuri 
produse în cadrul celor două magazine din București. Față de exercițiul 
financiar anterior (septembrie 2019 - august 2020), rata anuală de 
reciclare a crescut cu 3,7%. 

Stație de colectare separată deșeuri, IKEA Băneasa 
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Datorită faptului că în luna iunie 2021 
IKEA a scos din gamă bateriile de unică 
folosință AA și AAA, în cadrul campaniei 
am pus la dispoziția clienților 
acumulatori AA și AAA, și încărcătoare 
de acumulatori. Această campanie are 
un real succes în rândul clienților. 

 

 

4.9. Managementul riscurilor de mediu 
Principalul risc de mediu care poate avea un impact asupra activității noastre este cel al volatilității 
schimbărilor legislative. Suntem jucători proactivi în domeniul sustenabilității în România și ne-am 
implicat în mod constant în dezbaterile publice deschise de către autoritățile locale. Abordăm 
reducerea riscului de schimbări legislative volatile și inconsecvente prin inițierea dialogului cu alți 
actori în domeniul nostru de activitate și antrenarea în acest dialog și a autorităților ca factor de 
decizie legislativ. 
 
Un alt risc de mediu, care poate interveni în atingerea viziunii de sustenabilitate IKEA, este creșterea 
consumului nesustenabil în rândul populației. Consumul nesustenabil la nivel global este o 
provocare care vizează întreaga industrie retail și nu numai. Până în 2030, populația globală este de 
așteptat să ajungă la aproape 8,6 miliarde, ceea ce înseamnă că mai mulți oameni vor împărți 
aceleași resurse deja aflate în declin. O criză mondială în acest sens poate reduce semnificativ 
impactul sau chiar anula eforturile realizate până acum de compania noastră și de alte entități. Deși 
acest risc este dificil de gestionat, IKEA își propune păstrarea și dezvoltarea bunelor practici de până 
acum, asigurând o implicare din ce în ce mai mare în soluționarea problemelor de mediu a 
comunităților și arealelor în care activează. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În anul financiar 2021      
s-au colectat de la clienți 

20,74 tone de baterii 
uzate și 3,09 tone de 

surse de iluminat. 

Poster campanie returnare becuri și baterii 
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5. Responsabilitate socială față de oameni 
5.1. Valorile și cultura organizațională 
Viziunea IKEA este să creăm o viață de zi cu zi mai bună pentru cât mai mulți oameni: pentru clienți, 
pentru colegii noștri, pentru furnizori și parteneri. Așadar, oamenii sunt în centrul preocupării 
companiei noastre, ei reprezintă însăși motivația modelului de afaceri, astfel că depunem toate 
eforturile pentru a oferi „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.” 

Iar pentru ca viziunea IKEA să se poată materializa, contăm pe sprijinul și implicarea angajaților. 
Colegii noștri de serviciu sunt cel mai valoros atu și fiecare colaborator este considerat și susținut să 
se manifeste ca un talent. Un obiectiv important și asumat al Ingka Group, și implicit al IKEA România, 
este acela de a fi angajatorul preferat în fiecare piață în care activează, pentru fiecare funcție din 
companie. Iar acest obiectiv este însoțit din punct de vedere strategic de o serie de politici, măsuri, 
acțiuni și indicatori de performanță ce sunt evaluați, iar atingerea lor este urmărită constant. 

La rândul nostru, în conformitate cu politica de grup, IKEA România se angajează să fie preocupată, 
responsabilă, onestă și de încredere pentru toți angajații săi. Dorim să le oferim oamenilor 
posibilitatea de a se dezvolta, atât pe plan personal, cât și profesional, pentru ca împreună să 
contribuim la crearea unei vieți de zi cu zi mai bune pentru noi și pentru clienții IKEA. 

Suntem semnatari ai Pactului Global al Națiunilor Unite, un set de zece principii în domeniile 
drepturilor omului, muncă, mediu și anticorupție. Susținem, așadar, obiectivele Națiunilor Unite de 
dezvoltare durabilă și implicit ambiția lor de a crea o lume mai bună pentru toți. Înțelegem faptul că, 
în calitate de afacere globală, jucăm un rol important în contribuția la atingerea acestor obiective.  

Cultura organizațională susține promovarea unei societăți puternice, sănătoase, incluzive și 
corecte, în care oamenii să poată prospera, iar acest lucru ne dimensionează și definește valorile: 

 

    

    
 

Valorile cheie ale IKEA România 
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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, cu titlu individual, cât și pentru 
IKEA. Acest lucru ar putea avea ca rezultat de la sancțiuni disciplinare până la desfacerea contractului 
de muncă. 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.  

Așteptările noastre față de colegi și parteneri sunt stabilite în Codul nostru de Conduită și în politicile 
și regulile Ingka Group, care includ politici despre anti-mită și corupție, drepturile omului și egalitate. 
Etica în afaceri este, de asemenea, încorporată în IWAY Codul de Conduită al IKEA pentru furnizorii 
săi. Acesta ne ajută să ne asigurăm că lucrăm doar cu furnizori care împărtășesc valorile noastre. 

 

 

Cifre cheie: 

În perioada: 01.09.2021 – 
31.08.2021, IKEA România a avut 
un total de 1775 de angajați, 
dintre care 193 ocupând funcții de 
management și 1582 ocupând 
funcții TESA și operaționale. 

 

 
 

 

 
 
 

Codul de conduită și 
politicile de grup (CoC)

Regulile INGKA Group/ 
Regulile de afaceri

Procedurile standard de 
operare

Reguli de țară/ companie

<30 ani 30-50 ani >50 ani TOTAL
bărbați 374 464 82 920
femei 219 481 155 855
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Diversitatea în rândul angajaților

Angajați IKEA România 01.09.2021 – 31.08.2021 

Ierarhie documente IKEA România 

În cei 78 ani de activitate, 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, iar IKEA 
România le are implementate. 
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5.2. Carieră la IKEA România SA 
IKEA România își propune să fie angajatorul preferat în fiecare piață în care activează, pentru fiecare 
funcție din companie și multe persoane sunt interesate de a se alătura Grupului. În anul financiar la 
care acest raport face referire, 488 de persoane au devenit angajați IKEA. Dintre acestea, 36% sunt 
femei și 64% bărbați. 

Situație angajări-lichidări 2021 - IKEA România 
Date statistice personal Băneasa Pallady 
  Femei Bărbați Femei Bărbați 

Angajări an financiar 2021 84 111 95 198 
Lichidări an financiar 2021 62 96 74 156 

Politica de resurse umane asigură posibilitatea optării pentru o variantă de normă redusă de lucru, 
pentru aceia dintre colegii noștri pentru care o astfel de opțiune este importantă în gestionarea unor 
aspecte ce țin de viața privată într-un anumit moment al parcursului lor profesional. 5% din angajații 
IKEA au accesat o variantă de angajare cu normă redusă. 

Situație normă de timp 2021 - IKEA România IKEA România 
Date statistice - normă de lucru Băneasa Pallady 
  Femei Bărbați Femei Bărbați 

Număr total angajați cu normă întreagă 341 392 446 506 
Număr total angajați cu normă redusă 39 10 29 12 

Siguranța locului de muncă este un aspect foarte important, astfel că 95% din contractele individuale 
de muncă (CIM) ale angajaților noștri sunt încheiate pe perioadă nedeterminată. În prezent, nu avem 
programe de practică și nici angajați sezonieri. În cadrul IKEA România S.A. există, pentru 
reprezentarea angajaților, un sindicat nereprezentativ. 

Situație formă contractuală 2021 – IKEA România 
Contract individual de muncă (CIM) Băneasa Pallady 
  Femei Bărbați Femei Bărbați 

Număr total angajați cu CIM pe perioadă 
nedeterminată 

335 339 405 344 

Număr total angajați cu CIM determinată 45 63 69 175 

Această structură a personalului, determină ca la indicatorul “angajați – echivalent normă întreagă 
(FTE)”, IKEA România să înregistreze pentru anul financiar 2021, 1748 angajați FTE. Cu această forță 
de muncă au fost livrate produsele și serviciile companiei în perioada: 01.09.2020 – 31.08.2021. 

Situație funcții 2021 – IKEA România 
Date statistice personal  Băneasa Pallady 
  Femei Bărbați Femei Bărbați 
Număr total FTE (echivalent normă 
întreagă) 

368 399 466 515 

Management 44 53 52 44 
Tesa 24 20 42 30 
Operațional 312 328 381 445 

În ceea ce privește concediile privind creșterea copiilor, ne-am bucurat să fim alături de 33 dintre 
colegii noștri care au devenit părinți în anul financiar 2021. Ei s-au alăturat celor care se aflau deja în 
această etapă, astfel că în perioada la care acest raport face referire, 72 de persoane au fost în 
concediul de îngrijire copil (CIC). Dintre ei, 10% sunt bărbați. 
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Situație concedii îngrijire copil 2021 – IKEA România 
Date statistice personal – CIC Băneasa Pallady 
  Femei Bărbați Femei Bărbați 
Număr total angajați care au fost în CIC în FY 

 
33 2 32 5 

Număr angajați intrați în CIC în FY 2021 13 2 15 3 
Număr angajați reveniți din CIC în FY 2021 activi 8 0 5 3 
Număr angajați reveniți din CIC în FY 2021 

 
2 1 2 0 

Cu privire la ratele de revenire la lucru și retenție, datele noastre ne arată că sub 25% din angajații 
plecați în concediul de îngrijire copil, se întorc în câmpul muncii. 

Situație revenire și retenție după CIC – 2021 – IKEA România 
Date statistice Băneasa Pallady 
Rata de revenire din Concediul de îngrijire copil 22,85% 21,62% 
Retenție 8,57% 5,40% 

 

Pentru a contribui la atingerea scopului de a deveni angajatorul preferat în România, oferim colegilor 
noștri un pachet de  beneficii și oportunități care să asigure un echilibru optim între viața 
profesională și viața personală și să asigure dezvoltarea profesională a  fiecăruia: 

 Angajații beneficiază de Programul IKEA de Asistență pentru Angajați (EAP – employees 
assistance programs), care oferă sprijin psihologic pe tot parcursul zilei și consiliere juridică 

 IKEA respectă cele 12 ore de tură, a programului de lucru între ture și a repaosului zilnic și 
săptămânal 

 Sponsorizarea angajaților de a participa la Maratonul București. În toamna anului 2021, când 
situația pandemică a permis, 60 de colegi au participat la această competiție, costurile de 
participare fiind achitate de IKEA 

 Angajații pot participa la Campionatul Național de Fotbal Corporatist 
 IKEA oferă angajaților echipament WHF (work from home) – aproximativ 150 de colegi din 

departamentul Customer Support Centre și alte departamente suport au beneficiat de 
această opțiune în perioada anului  financiar 2021  

 IKEA oferă indemnizație WFH pentru colegii care lucrează peste 50% din timpul de lucru de 
acasă pentru achitarea utilităților, aproximativ 160 de angajați/lună  

 IKEA oferă indemnizație de transport pentru toți colegii care au prezență fizică la magazine 
de peste 50% din timpul de lucru 

 Angajații beneficiază de Fondul Solidaritate, care oferă sprijin financiar angajaților aflați în 
nevoie – 23 colegi au beneficiat de suma totală  de 80.570 lei brut prin acest fond în anul 
financiar 2021 

 Angajații primesc salariului corespunzător normei întregi în prima lună după revenirea din 
Concediu de Îngrijire a Copilului pentru munca cu normă redusă, atât pentru mămici, cât și 
pentru tătici 

 Proaspăt tăticii beneficiază de o lună de concediu plătit de către IKEA 
 IKEA oferă diverse ajutoare pentru evenimente majore din viața angajaților, cum ar fi 

nașterea unui copil, decesul unei rude de gradul 1. 

 

5.3. Politica de recrutare și retenție, rotația de personal, beneficii 
acordate 

Satisfacția personalului cu privire la locul de muncă reprezintă un alt aspect cheie. Ne dorim să fim 
un angajator atractiv, cu o fluctuație redusă de personal. Este mai eficient să avem colegi cu vechime, 
care cunosc în detaliu compania și contribuie la dezvoltarea acesteia.  
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Am creat o serie de oportunități și beneficii pentru angajații noștri, tocmai pentru a păstra colegii 
talentați și motivați, care doresc cu adevărat să fie parte din compania noastră. Prioritatea 
departamentului HR în recrutare o reprezintă asigurarea capitalului uman necesar desfășurării 
tuturor activităților planificate la nivel cantitativ și calitativ, aplicarea unui tratament corect în raport 
cu munca depusă și păstrarea unui grad ridicat de satisfacție la locul de muncă.  

Politica de resurse umane urmărește atingerea unui grad cât mai mare de satisfacție în rândul 
angajaților IKEA, dorindu-ne ca aceștia să considere că își desfășoară activitatea profesională într-un 
loc de muncă minunat.  

Politica de grup privind oamenii stabilește cadrul generic al modului în care angajații IKEA sunt tratați 
și standardul de profesionalism, decență și umanitate care le este solicitat:  

— 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.  

Printre cele mai reprezentative prevederi după care ne ghidăm activitatea de HR la IKEA România, 
evidențiem :  

— 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 
reglementările în vigoare, precum și cu politici interne, standarde și reguli aplicabile.  

— IKEA se angajează să aibă un dialog constructiv și de cooperare cu asociațiile recunoscute 
legal ale angajaților.  

 

5.4. Training profesional, promovare la locul de muncă 
Angajații motivați, dornici să se dezvolte sunt foarte importanți pentru Grupul nostru. În consecință, 
promovăm potențialul și abilitățile angajaților noștri și ne concentrăm să oferim oportunități de 
dezvoltare profesională prin programe de formare și dezvoltare a competențelor.  

Ne asumăm responsabilitatea pentru dezvoltarea și instruirea continuă a angajaților noștri, 
suportând costurile pentru cursuri de specializare legate de activitatea zilnică a angajatului. Instruim 
intern oamenii pentru ca aceștia să își dezvolte abilitățile, să devină experți în zona lor de activitate 
și să aducă plus-valoare companiei. Totodată, recrutăm manageri din interior și implicăm activ 
angajații în îmbunătățirea proceselor companiei.   

În anul financiar 2021, în medie, un angajat IKEA România a urmat 
18 ore de pregătire în programe de formare fie pe zona de 
competențe “soft”, fie în zona tehnică, în funcție de necesitatea și 
specificul tipului de activitate. 

Din totalul funcțiilor nou ocupate în perioada august 2020 -
septembrie 2021 în cadrul IKEA România,  77,5% au fost 
promovări interne și 22,5% au fost angajări din extern. 

Promovăm talentele și 
dezvoltăm colegii în 
cadrul organizației 

noastre 
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       Zonă depozitare IKEA România                 Număr ore formare IKEA România 

 

În anul financiar 2021, 1228 de angajați IKEA au participat la cel puțin o sesiune de formare. 

Calendarul de training al companiei este 
actualizat la fiecare terțiar, în funcție de 
specificațiile fiecărui departament. Ne 
dorim ca prin varietatea de tipuri de 
formări pe care le punem la dispoziția 
colegilor, să răspundem cât mai bine 
nevoii și interesului acestora de 
dezvoltare.  

Astfel, de-a lungul anului există mai 
multe tipuri de training specifice pentru 
fiecare departament, iar datele 
consolidate la nivel de IKEA România 
pentru perioada la care face referire 
acest raport sunt prezentate sintetic în 
tabelul de mai jos: 

 

Tipuri de sesiuni de formare oferite de IKEA România 

 

Număr mediu de ore 
de formare: 

18 ore/an per angajat

Număr mediu de ore 
de formare LUCRĂTOR: 

18 ore/ an

Număr mediu de ore 
de formare SPECIALIST:

20 ore/ an

Număr mediu de ore 
de formare MANAGER:

116 ore/ an

Total an fiscal 2021
LUCRĂTORI 803
SPECIALIȘTI 185
MANAGERI 240
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Participanți sesiuni de training IKEA 

Categorie Număr Formare IKEA România LUCRĂTORI SPECIALIȘTI MANAGERI Total participanți

1 Vânzare activă 155 5 12 172

2 Coaching în viața de zi cu zi 4 7 26 37
3 Dezvoltarea unui leader 20 8 123 151
4 IKEA Antrenament Revit – Eliberează-ți geniul 0 17 0 17
5 Efectul zâmbetului 45 1 1 47
6 Introducere în recrutarea bazată pe valori 2 4 24 30

1 Atelier Iluminat - zona comercială 0 7 10 17
2 Academia de mobilier pentru acasă 0 94 0 94

3
Introducere în Nivelurile de preț și calitate IKEA - Atelier 
de niveluri de preț și calitate

10 14 11 35

4 Intro formare SEE 396 23 13 432

5
Introducere în aspecte privind siguranța și securitatea - 
formare on-line

72 3 5 80

6 Formare operatori stivuitori - contabalansarea 29 1 6 36
7 Formare operator stivuitor - Stivuitorul alimentat 1 0 1 2
8 Formare operator stivuitor - Selector de comenzi 9 0 3 12
9 Formare operator stivuitor - Stivuitorul retractabil 24 1 5 30

10 Procedura SCS 36 0 0 36

16 Total an fiscal 2021 803 185 240 1228

Formare 
competențe 

soft

Formare 
competențe 

tehnice
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Pe lângă aceste cursuri, sunt realizate periodic, conform legislației în vigoare, training-urile pe zona 
de SSM (Securitate și sănătate în muncă – Protecția muncii) și SU (Organizarea apărării împotriva 
incendiilor și Situații de Urgență).  

 

5.5. Diversitate și incluziune 
Oportunități egale, drepturi și libertăți 

În anul financiar 2021, IKEA România a avut 1775 de angajați, cu 481 mai mult decât în exercițiul 
financiar anterior și nu am avut niciun incident cu privire la incluziune și diversitate. 

Promovăm diversitatea în cadrul 
Grupului și protejăm drepturile și 
libertățile angajaților la locul de muncă. 
Un accent deosebit îl punem pe 
egalitatea de șanse, iar acest lucru se 
vede printr-o proporție echilibrată în 
totalul angajaților, femei versus bărbați. 

 

Structură gen echipă IKEA România 

 

 

La nivel de management 
echilibrul dintre femei – 
96 și bărbați – 97 este 
foarte bine atins, iar 
graficul de mai jos 
prezintă și structura pe 
categorii de vârstă.  

Structură de gen a 
echipei de management 
IKEA România 
 

 

La nivel Operațional și TESA, deși 
numărul de angajați bărbați, în 
ansamblu, este superior numărului de 
femei, se poate observa aceeași 
preocupare de menținere a echilibrului. 

 

Structură de gen a echipelor de TESA & 
Operațional IKEA România 
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De asemenea, promovăm o politică de remunerație corectă, indiferent de vârstă, gen, etnie.  

Astfel, în fiecare an se efectuăm un studiu pentru a ne asigura că angajații sunt plătiți corect în funcție 
de sarcini și nu există diferențe de natură discriminatorie. În cazul în care se constată o astfel de 
diferență, se implementează acțiuni corective. În anul 2021, în urma studiului aferent, s-a descoperit 
un singur caz de diferență salarială, care fost corectată în urma finalizării studiului. 

Susținem dreptul tuturor de a fi ei înșiși, indiferent de sexul lor, de orientare sau gen, și ne-am 
angajat să creăm locuri de muncă unde colegii noștri LGBT+ să se simtă bineveniți, în siguranță și 
acceptați.  

Credem cu tărie că orice persoană are dreptul să fie tratată corect și să aibă oportunități egale, 
indiferent de etnie, de rasă sau de naționalitate. Condamnăm profund rasismul și prejudecățile și 
avem zero toleranță față de orice comportament rasist sau discriminatoriu.  

Susținem dreptul la muncă al fiecărui om și ne bucurăm să avem în echipa noastră 26 de persoane 
cu dizabilități care pot urma o carieră și care pot, astfel, să își asigure decent, traiul de zi cu zi. 

Date persoane cu dizabilități IKEA România 
Date statistice personal Băneasa Pallady 
  Femei Bărbați Femei Bărbați 

Număr salariați cu grad de handicap  3 8 4 11 

 

5.6. Bunăstarea colegilor 
Bunăstarea angajaților reprezintă o altă axă prioritară pentru compania noastră care dezvoltă și 
investește constant în programe menite să sprijine angajații IKEA pentru a avea o viață mai bună, zi 
de zi. 

În acest an, cele mai importante acțiuni pe zona corelată cu starea de bine a angajaților, s-au 
materializat sub forma a două inițiative: 

1. Programul de asistență pentru angajați (EAP) 

Acest demers este o soluție unică și deplin confidențială care oferă: consultanță, consiliere, informații 
sau materiale educative. El este disponibil 24h, 7 zile din 7,în toată perioada anului.   

Prin intermediul acestui program se oferă sprijin atât angajaților IKEA România, cât și familiei 
apropiate. Astfel, soțul, soția, partenerul sau orice altă persoană care locuiește în aceeași gospodărie 
cu un angajat IKEA, poate accesa EAP fără costuri suplimentare.  

Cele mai relevante beneficii oferite sunt: 

- Consiliere profesională de scurtă durată – oferirea de sprijin atât pentru probleme legate 
de muncă (cum ar fi: relațiile de muncă, stresul/epuizarea în muncă, gestionarea relațiilor 
interumane, planificarea carierei), cât și probleme personale sau/și emoționale;  

- Servicii de asistență familială – planificare familială, parenting (creșterea copiilor), divorț, 
îngrijirea copiilor, educație, îngrijirea vârstnicilor, asistență la domiciliu, relații familiale 
extinse și multe altele;  

- Servicii de asistență juridică; 
- Servicii de asistență financiară. 

2. Fondul de solidaritate 

În acest an financiar IKEA a oferit sprijin financiar printr-un program denumit Fondul de Solidaritate, 
prin care colegii aflați în diferite situații speciale sau afectați de pandemie au fost susținuți. 

IKEA a oferit un sprijin financiar în următoarele situații: 
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- Instabilitate severă a venitului gospodăriei 
- Afectarea drastică a sănătății datorată COVID 
- Consecințele violenței domestice 
- Lupta financiară pentru a cumpăra echipamente de protecție pentru grupuri cu venituri 

mici, dar cu risc ridicat 
- Situații care necesită îngrijire – pentru colegii de muncă cu copil(i) care aparțin categoriei 

de risc datorat COVID 

În anul 2021, în cadrul IKEA România, au beneficiat de acest program un număr de 23 de angajați, 
pentru care au fost plătite sume în valoare de 80.750 lei brut. Desigur, așa cum am mai amintit, în 
această perioadă pandemică, la nivelul conducerii IKEA România celula internă de criză funcționează 
la capacitate maximă, ea întrunindu-se săptămânal sau ori de câte ori este nevoie. 

Pe lângă analiza celor mai noi măsuri luate de Guvern în privința combaterii pandemiei de COVID – 
19 și urmărirea modului de implementare în cadrul tuturor unităților noastre, un alt aspect important 
al activității acestui grup de lucru îl reprezintă semnalizarea cazurilor speciale. Astfel, dacă anumiți 
colegi au diverse probleme de sănătate sau se regăsesc în categoriile de risc, sunt analizate toate 
posibilitățile de a-i proteja cu obiectivul de a diminua riscul de infectare.  

Încă de la debutul pandemiei, IKEA a luat toate măsurile de precauție pentru a își proteja angajații și 
avem în permanență în vedere și implementăm toate măsurile necesare pentru a proteja categoriile 
vulnerabile. În acest sens, de exemplu, membrii tuturor echipelor care sunt prezente zilnic în 
magazin, le sunt acoperite cheltuielile privind testarea, atât a angajaților, cât și a membrilor de 
familie care ar putea fi în risc.  

Pentru a evalua gradul de satisfacție al angajaților IKEA, anual este realizat un studiu în care colegii 
comunică în mod anonim opinia lor pe o serie de aspecte relevante, ce ne pot ajuta să ne 
îmbunătățim și mai mult, iar la întrebările legate de mediul de lucru incluziv, am înregistrat un 
rezultat peste obiectivul global stabilit, de 85 %. Aspectele relevante luate în considerare sunt: 

 

5.7. Sănătatea și securitatea în muncă 
Sănătatea și securitatea angajaților este una dintre 
prioritățile noastre. Grupul IKEA respectă toate 
reglementările legale în vigoare, precum și cele 
specifice profilului industriei. Avem norme stricte de 
protecție a sănătății și securității la locul de muncă și 
punem la dispoziția angajaților echipamente 
profesionale de lucru. Toți angajații noștri sunt instruiți 
și implicați în identificarea pericolelor, evaluarea și 
controlul riscurilor. 

În acest sens, o atenție deosebită este acordată orelor 
de instructaj, atât pentru angajații proprii, cât și pentru 
prestatorii externi cu care colaborăm. Astfel, un număr total de 3.008 ore au fost efectuate de către 
angajați IKEA România. 

 Colegii pot să fie ei înșiși 
 Munca este apreciată 
 Contribuie activ la o planetă curată 
 Contestarea modurilor de lucru obișnuite 
 Mediu de lucru incluziv 
 Concentrarea pe egalitate și D&I 
 Mândru de IKEA - P&P pozitiv 

 Inspirat de viziunea organizației 
 Loc de muncă bun 
 Răspunde la nevoile clienților 
 Clientul este pe primul loc 
 Încredere în viitorul organizației 
 Inovație ascendentă 
 Includere în organizație 
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Instructaj SSM & SU la IKEA România 

Ore instruire SSM & SU Băneasa Pallady 
TOTAL ore instructaj 1281 1727 

Instructaj săptămânal 1176 1240 
Instructaje suplimentare 60 373 
Instructaje prestatori externi 45 114 

În ceea ce privește accidentele de muncă, în perioada 01.09.2020 – 31.08.2021, IKEA România a 
înregistrat 11 dosare ce au fost cercetate, 6 cazuri fiind reprezentate de accidente ușoare și 7 soldate 
cu incapacitate temporară de muncă. 

Ore instruire SSM & SU Băneasa Pallady 
TOTAL ore instructaj 1281 1727 
Instructaj săptămânal 1176 1240 
Instructaje suplimentare 60 373 

 

5.8. Bunăstarea furnizorilor și a angajaților lor 
Bunăstarea furnizorilor noștri și a angajaților acestora reprezintă o prioritate și un obiectiv, ca parte 
a valorilor puternice pe care ne construim afacerea. Așa cum precizam, așteptările noastre față de 
colegi și parteneri sunt stabilite în Codul de Conduită și în politicile și regulile Ingka Group, care includ 
politici privind Anti-mită și corupție, drepturile omului și egalitate.  

Relevanța modului în care partenerii noștri își respectă angajații și standardele pe care și le-au 
asumat prin colaborarea cu IKEA, are o trasabilitate foarte clară în activitatea de zi cu zi a companiei 
noastre. Astfel, politicile si procedurile pe care le-am dezvoltat și pe care le urmărim, sunt de natură 
să ne asigure că depunem toate eforturile pentru ca indicatorii de performanță să fie atinși. 

În acest sens, toți furnizorii care își desfășoară activitatea in oricare din unitățile IKEA România: 

 Beneficiază de aceleași condiții de muncă, la fel ca și un angajat IKEA 
 Au acces la același beneficii, la fel ca și angajații IKEA 
 Au acces la cantina IKEA 

În ceea ce îi privește pe furnizorii care nu se află în unitățile IKEA: 

 Aceștia semnează la momentul demarării parteneriatului un acord de respectare a 
principiilor enunțate de Codul de Conduită al IKEA pentru furnizori – IWAY 

 Își exprimă acordul și pot fi auditați periodic cu privire la modul în care respectă 
standardele setate de IWAY 

Dimensiunea globală a afacerii IKEA ne stabilește roluri și responsabilități pe care le înțelegem și le 
acceptăm. Iar în materie de “oameni”, pe lângă responsabilitatea pe care o avem față de proprii 
angajați, prin exemplul și standardele IKEA putem și trebuie să contribuim la creșterea calității vieții 
pe întreg lanțul de valoare. 

5.9. Drepturile omului 
Prin tot ceea ce facem la IKEA, omul este pilonul central al afacerii noastre, el este motorul activității 
și acțiunilor noastre, tot ceea ce facem si inovăm se dorește a fi în folosul său. 

Cum aminteam deja, 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 identificate.  
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În industria în care activăm, a comerțului cu amănuntul, evaluăm ca reprezentând riscuri potențiale 
relevante în ceea ce privește posibila încălcare a drepturile omului următoarele:  

- sclavia modernă și munca forțată;  
- salariile mici;  
- salariile în numerar nedocumentate,  
- orele excesive de muncă;  
- condițiile de muncă nesigure;  
- hărțuirea.  

Suntem permanent preocupați de gestionarea potențialelor riscuri privind încălcarea drepturilor 
omului în afacerea noastră și în lanțul nostru de valoare 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 din echipa IKEA România să ne susțină valorile. Ne-am angajat să contribuim la o lume 
mai bună și prosperă, ne așteptăm ca toți furnizorii și partenerii de afaceri să respecte și să contribuie 
la îndeplinirea acestor obiective. 

De asemenea, am implementat “Drepturile copiilor și Principiile de afaceri”, care au fost dezvoltate 
în comun cu Organizația Salvați Copiii, Pactul Global al ONU și UNICEF. De asemenea, sprijinim 
comunitatea și eforturile guvernamentale pentru a proteja drepturile copiilor. Aceasta înseamnă că 
nu acceptăm niciodată munca provenită de la copii. 

Încercăm întotdeauna să acționăm în interesul superior al copiilor și al familiilor care intră în contact 
cu afacerea noastră. Dorim să contribuim la promovarea drepturilor copiilor, în mod constant și 
aplecat, făcând uz de mărimea, notorietatea și impactul mărcii IKEA. Magazinele și locurile noastre 
de întâlnire IKEA sunt adaptate nevoilor copiilor, iar produsele noastre pentru copii sunt sigure și 
comercializate în mod responsabil.  

Fiind o afacere de comerț cu amănuntul, considerăm că riscul de muncă al copiilor în operațiunile 
noastre este relativ scăzut. Dar folosim fiecare ocazie pe care o avem pentru a comunica ferm faptul 
că nu  vom tolera nicio formă de muncă forțată pentru copii, sclavie modernă sau maltratare a 
lucrătorilor. Poziția noastră cu privire la aceste aspecte este clar transmisă și furnizorilor prin 
standardul IWAY, la capitolul referitor la prevenirea muncii copiilor și sprijinirea tinerilor muncitori.  

În plus, considerăm că tinerii aflați la vârsta 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. 

În fiecare zi, urmărim să dezvoltăm o afacere sustenabilă, avem inițiative cu impact pozitiv asupra 
climei, ne dorim să contribuim la un viitor sănătos, echitabil și prosper pentru toți oamenii.  
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6. Comunități sustenabile 
Prin Strategia noastră de sustenabilitate pentru 2030 „Oamenii și planeta”, dorim să aducem 
îmbunătățiri reale în comunitățile din care facem parte. Dorim să proiectăm în comunitate un impact 
pozitiv asupra ariilor de interes tratate în strategia noastră de sustenabilitate: viață sănătoasă și 
sustenabilă, circularitate și impact pozitiv asupra climei, corectitudine și egalitate. 

Plecând de la aceste arii de interes, am inițiat, dezvoltat și investit în programe adresate 
comunităților care să susțină îmbunătățirea calității vieții, să inspire oamenii să trăiască mai sănătos 
și mai sustenabil, să promoveze circularitatea economică și consumul responsabil și sustenabil. 

Ca și până acum, am continuat în anul financiar 2021 să lucrăm la implicarea mai multor actori în 
probleme de sustenabilitate, creând mecanisme de susținere a comunităților, colaborând direct și în 
strânsă legătură cu 8 ONG-uri, 1 autoritate guvernamentală, 1 societate media privată. 

 

Am susținut în anul financiar 2021 Inspectoratul General 
pentru Imigrări cu produse pentru mobilarea a 4 centre de 
refugiați din țară (Timișoara, Șomcuta Mare, Rădăuți, 
Galați), valoarea totală a sponsorizării fiind de 152.374,40 
lei. 

Totodată, am mobilat 3 camere de refugiați aflați în 
programele de integrare ale Asociației JRS Romania, 
valoarea totală sponsorizată 31.817,9 lei. 

 

 

 
 

În perioada Noiembrie – Decembrie 2020 în cadrul campaniei 
de BuyBack (preluare mobilier vechi IKEA de la clienți), clienții 
au primit dublul valorii evaluate de către IKEA. Mobilierul primit 
în această campanie a fost donat de către IKEA pentru 
susținerea beneficiarilor Fundației Roma Education Fund. 
Valoarea totală a mobilei donate a fost de 153.151,00 lei. 

Campania Hai la joacă! desfășurată în perioada Noiembrie – 
Decembrie 2020 a avut ca scop susținerea organizațiilor caritabile locale pentru a sprijini dreptul 
fiecărui copil de a se juca și de a se dezvolta. Prețul de vânzare a fiecărei jucării de pluș SAGOSKATT  

 

 

Susținem egalitatea de 
șanse și un mediu social 

corect și sustenabil pentru 
toți. 

Susținem comunitățile 
sustenabile prin 

activitatea noastră 
comercială. 

Sponsorizăm diferite 
inițiative în mai multe 

regiuni din țară. 

Mobilarea a 3 camere de refugiați 
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a fost donat integral ONG-ului ales prin 
vot de către membrii IKEA Family, acesta 
fiind Asociația Help Autism cu proiectul 
Help Home, un spațiu de exersat pentru 
un viitor acasă, în care adolescenții și 
tinerii asociației să învețe să se descurce 
singuri. 

Gama temporară de jucării SAGOSKATT a 
fost creată prin selectarea a 5 desene 
realizate de copii, din 66000 de desene 
înscrise internațional în 
campanie. 

Ne-am dorit să acționăm concret în direcția sustenabilității 
comunităților și din acest motiv am dezvoltat un parteneriat de 
lungă durată cu Fundația Comunitară București (FCB), care 
administrează fondurile pe care IKEA România le investește în 
comunitatea Bucureștiului și Județului Ilfov, areal din care 
magazinele noastre fac parte.  

 
Fondul IKEA pentru Educație și Dezvoltare este o linie de finanțare lansată în 2018 cu sprijinul FCB 
prin care susținem 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 deficitar la resurse de învățare, dar și creșterea mobilității sociale. 
Proiectele au primit finanțare pentru o perioadă lungă de timp, cu condiția să își continue activitățile 
asumate prin obiective și prin planul inițial. În 2022, proiectele vor intra în al treilea și ultimul an. 
 

 
Rezultate așteptate pentru cele 3 proiecte câștigătoare Fondul IKEA pentru Educație și Dezvoltare. 
Sursa: FCB 
 
Cele trei proiecte câștigătoare finanțate prin Fondul IKEA pentru Educație și Dezvoltare sunt:  
 
MatchMentor, The Social Incubator: copiii și adolescenții din sistemul de protecție a copilului au 
primit, prin relații pe termen lung cu mentori voluntari, îndrumare școlară, consiliere psihologică, 
formare vocațională și profesională. 30 de copii selectați în 2019 și 2020 și-au continuat procesul pe 
termen lung în calitate de beneficiari recurenți. În același timp, 85 de copii noi au fost introduși în 
program, dintre care 28 au stabilit o relație de lungă durată cu un mentor și 32 au început ședințe 
de consiliere în carieră. Pe baza nevoilor lor specifice, unii dintre beneficiari au primit sprijin 
personalizat, cum ar fi aplicarea pentru burse sau consiliere juridică. 
 
 

   

Susținem cu fonduri 
comunitățile 
sustenabile. 

De la desen la jucărie, Earth man 2020 

https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/noutati/am-anuntat-proiectele-castigatoare-din-fondul-ikea-pentru-educatie-%C8%99i-dezvoltare/
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Educație și meseriile la viitor, Grupul de inițiativă Comunitatea educație pentru știință: un grup de 
oameni de știință de la Platforma Științifică Măgurele își împărtășesc cunoștințele în cadrul atelierelor 
practice. Pe tot parcursul anului, copiii au primit lecții recurente de știință– robotică bazată pe LEGO 
pentru elevii mai mici, experimente pentru liceeni și automatizare pentru studenți.  
 
De asemenea, au fost organizate două evenimente majore: Școala de Vară Măgurele a folosit atuurile 
Platformei Științifice pentru a atrage și forma studenți în științe. Noaptea Cercetătorilor a constat 
într-o serie de evenimente de popularizare științei și sustenabilității, desfășurate în București și 
Măgurele, la care au participat on-line și offline sute de oameni. 
 
Parteneri în educație, Asociația Learnity:  
o comunitate de liceeni învață și se dezvoltă prin 
metode alternative și autonome. De-a lungul anului, 
40 de adolescenți au primit consiliere pentru 
autonomie în învățare și au participat la 
Uncensored, o tabără de două săptămâni care 
abordează stima de sine, finanțe, tabuuri, marketing 
și altele. În plus, părinții și profesorii lor au participat 
la cursuri și evenimente. 
 
Fondul IKEA pentru Egalitate de Gen este o linie de finanțare, care susține proiecte ce 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. Proiectele au primit finanțare pentru o perioadă lungă de timp, cu condiția să își 
continue activitățile asumate prin obiective și prin planul inițial. În 2022, proiectele vor intra în al 
treilea și ultimul an. 

 
Rezultate așteptate pentru cele 2 proiecte câștigătoare Fondul IKEA pentru Egalitate de Gen. 

Sursa: FCB 
 
Cele două proiecte câștigătoare finanțate prin Fondul IKEA pentru Egalitate de Gen sunt:  
 
Comunitatea #ȘiEuReușesc, Asociația pentru Libertate 
și Egalitate de Gen (A.L.E.G) și Asociația ANAIS: femeile care 
au depășit situațiile abuzive sunt conectate cu cele care 
încă trăiesc în ele. Acest lucru facilitează dezvoltarea 
personală, schimbul de informații și sprijinul practic, 
prin intermediul grupurilor de sprijin, on-line și offline. 
Rețeaua a început în urmă cu trei ani în București și se 
extinde constant în țară și în Republica Moldova. Pe 
parcursul anului trecut, au fost dezvoltate mai multe 
instrumente de sprijin, cum ar fi supravegherea 
femeilor care asumă roluri specifice în comunitate, un 
podcast, Forumul Câștigătoarelor și sprijinul pentru 
angajare. Rețeaua din București a ajuns la 66 de femei 

Poster campanie Uncensor 

Captură Forumul Câștigătoarelor 

https://issuu.com/fundatiacomunitarabucuresti6/docs/raport_fcb_2021_final_issuu_bf2a610428e738
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și la alți 123 de beneficiari direcți (în mod normal copii), precum și la 25 de voluntari obișnuiți. 
 

TRANScendent, Asociația MOZAIQ LGBT+: dezvoltă un program menit să 
dezvolte profesional și să integreze pe piața muncii persoanele 
transgender. În cursul acestui an, proiectul a informat și format 
reprezentanți de HR în companii, a adaptat o metodologie de cercetare 
canadiană pentru a înțelege barierele persoanelor transgender pe piața 
muncii locale și a adaptat târgul anual de locuri de muncă pentru 
organizarea on-line. De program au beneficiat direct 45 de persoane 
trans și 50 de angajați din companii. 
 
 

 
În anul 2017, Fondul IKEA pentru Mediul Urban a fost lansat pentru a susține financiar șase proiecte 
care protejează resurse naturale și educă oamenii din București să prevină efectele schimbărilor 
climatice. 

Al șaptelea proiect a fost selectat la finalul anului 2018, ca o extensie a fondului pentru a crește 
capacitatea oamenilor de a înțelege calitatea aerului din București și pentru a-i învăța să pună 
presiune pe autorități ca să producă schimbări. 

La finalul anului 2020, FCB a analizat Social Return of 
Investment pentru cele 6 proiecte finalizate la acea dată. 
Analiza arată că proiectele susținute din Fondul IKEA pentru 
Mediul Urban, la fiecare 1 leu investit de IKEA, s-au generat 
7.88 lei în valoare socială și de mediu. Analiza va fi aplicată și 
pentru proiectul al șaptelea, după ce acesta va fi finalizat în 
anul 2021. 

 
Totodată, am fost parteneri fondatori în Programul Bucureștiul Pregătit, fond lansat în aprilie 2019, 
pentru a dezvolta un plan pentru oraș pe care să-l punem în practică împreună cu toți locuitorii 
orașului. În prima rundă de finanțare au fost susținute financiar cinci proiecte care au informat, 
educat și creat sisteme de suport în comunitatea locală. În anul 2020, a doua rundă de finanțare a 
susținut cinci proiecte care pun accent pe trei arii de interes: educare și simulare pentru cutremur în 
școli; tehnologie cu accent pe proiecte de tip software și hardware; cursuri de prim ajutor și pregătire 
pentru dezastre. 

 
Cu ocazia Bucharest Pride 2021, am sponsorizat Asociația Accept 
cu produse în valoare de 24.000 de lei și fonduri suplimentare 
pentru organizare în valoare de 24.000 de lei  
 
În anul financiar 01.09.2020 – 31.08.2021, am susținut cu 
alimente în valoare de 36.964,5 lei, 3 organizații: Asociația Casa 
Bună, Fundația Ușa Deschisă și Organizația Umanitară Concordia. 

 

ONG-uri susținute cu produse IKEA 
 

 
 
 
 
 

1 leu investit de IKEA în 
comunitate a generat 

7.88 lei în valoare socială 
și de mediu. 

Susținem cu produse 
inițiativele pentru 

comunități sustenabile 
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Împreună cu Itsy Bitsy, am a dezvoltat o serie de emisiuni on-line 
pentru copii și părinți pentru a depăși mai ușor perioada de restricții 
din ultimul an.  
 
Joaca în IKEA s-a mutat on-line, în fiecare Sâmbătă, în perioada 1 
Martie – 5 Iulie 2021, un personaj Itsy Bitsy a fost gazdă de joacă și 

interactivitate. Joaca s-a desfășurat pe tărâmul Smaland din IKEA Pallady. 
 
Terapii cu jucării IKEA este o emisiune prin care și părinții sunt invitați la joacă, în fiecare zi de vineri, 
iar în perioada 6 Februarie – 27 Iunie 2021, au avut loc discuții despre dezvoltarea copilului în această 
perioadă de readaptare socială, difuzate LIVE din IKEA Pallady. Au fost prezentate o serie de terapii 
prin joacă, susținute de jucăriile IKEA. 
 
ECO Exploratorii este un proiect realizat cu eroii Itsy-Bitsy, pe subiecte legate de sustenabilitate și 
este difuzată în fiecare sâmbătă de la orele 11:00, pe canalul de YouTube IKEA România. 
 

 
Emisiuni de educația și dezvoltarea copiilor în parteneriat cu Itsy Bitsy 

 
Din cauza pandemiei, nu am putut organiza în această 
perioadă decât câte o singură sesiune de donare de 
sânge în fiecare magazin, cu 95 de donatori. 
 
 

În anul financiar 2021 am sprijinit și prin alte mijloace 
alternative 37 de organizații dedicate sănătății, 
sustenabilității și sprijinirii comunităților: 

 

 

 6 organizații nonguvernamentale și interguvernamentale au avut la dispoziție spațiile 
magazinelor IKEA pentru a colecta fonduri de la clienți prin metoda de Debit Direct 

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

 1 organizație neguvernamentală a beneficiat de puncte de donație electronică (cu cardul) în 
cele două magazine 

IKEA și-a propus să fie un lider de promovare a sustenabilității în comunitățile din care face parte și 
nu numai. Din acest motiv, ne luăm angajamentul de a continua și dezvolta continuu activitățile 
destinate comunităților sustenabile. 

 

 

 

 

Susținem educația și 
dezvoltarea copiilor 

Continuăm să susținem 
sustenabilitatea și 

comunitățile sustenabile 

 

Susținem în continuare 
sănătatea populației și 

implicarea socială 
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7. Abrevieri și termeni 
Listăm și explicăm cele mai multe abrevieri utilizate în prezenta declarație. Pe de altă parte dorim să 
informăm cititorii de faptul că în prezenta declarație am utilizat termeni specifici în limba Engleză 
(denumiri specifice, cuvinte specifice) fiind termeni consacrați și utilizați frecvent în cadrul 
operațional al organizației. Limba Engleză este limba utilizată în cadrul de guvernanță corporativă la 
nivel de grup IKEA SEE. 

 

SEE - Sud Estul Europei 

CoC - Codul de conduită 

CEO – Chief Executive Officer 

manageri S&S – manager Safety & Security 

RGPD - Regulament General de Protecția Datelor 

BMS – Building management system 

EAP – Employees assistance programs 

LGBT - Lesbian, gay, bisexual și transgender 

HR – Human Resource 

Egalitate și D&I – Egalitate și diversitate și incluziune 

P&P pozitiv – People and Planet pozitiv 

SSM – Sănătate și securitate în muncă  

SU – Situații de urgență 

ONU – Organizația Națiunilor Unite 

UNICEF - United Nations International Children's Emergency Fund 

IWAY (codul de conduită) - IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products 

ONG – organizații ne-guvernamentale 

FCB – Fundația Comunitară București 

 

 



Această Declarație Ne-Financiară nu își propune să conțină toate informațiile cu privire la IKEA România SA, operațiunile sau acțiunile sale. Scopul declarației este de a prezenta succint 
aspectele relevante ne-financiare ale IKEA România S.A. aferente perioadei pentru care s-a realizat prezenta declarație. Separat de Declarația Ne-Financiară, în cadrul Raportului de 
Sustenabilitate vor fi avute în vedere aspecte detaliate și relevante atât din perspectiva standardelor aplicabile în industrie cât și din perspectiva standardelor de raportare internaționale 
sau naționale. Această Declarație Ne-Financiară și conținutul acesteia sunt proprietatea IKEA România SA. Nicio altă persoana fizică sau juridică nu are dreptul de a reproduce această 
Declarație Ne-Financiară, nici integral și nici parțial. De asemenea, informațiile prezentate în cadrul Declarației Ne-Financiare nu constituie informații complete care sa poată fi utilizate în 
scopul realizării unei decizii de afaceri obiective și suficiente cu privire la operațiunile IKEA România SA.
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