
 

ARTEGO S.A. 

ADRESA: Str. Ciocarlau nr. 38 
TG-JIU – 210103, GORJ, ROMANIA;  

J 18/1120/1991; CIF: RO 2157428 
Telefon: 0040-253-22.64.44; 22.64.45 

Fax: 0040-253-22.61.40; 22.60.67; 22.60.45 
Capital social: 22.390.413 lei 

 

 

 

Benzi transport, Garnituri, Placa tehnica, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi 
Coturi si mansoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto 

 

 

TELEFOANE: Director General: 0253/22.63.70; Director Productie: 0253/22.61.48; Director Comercial: 0253/22.64.62; 

Director Resurse Umane: 0253/22.64.21; Director Tehnic: 0253/22.63.22; Director Mecano-Energetic: 0253/22.61.48; 

Director Comercial Adjunct: 0253/22.60.20; 0253/22.63.29; Sef Dep. Ec.: 0253/22.60.66 

Centrala telefonica: 0253/22.64.43; 22.64.44; 22.63.41; 22.63.42; Fax: 0253/22.61.14; 0253/226045; WebSite: www.artego.ro 

 

 

 

DECALARATIE NEFINANCIARA 

 

 

 

 In conformitate cu prevederile OMFP nr.2844/2016 art.39 entitatile care  la data bilantului depasesc 

criteriul de a avea un numar mediu de 500 de salariati in cursul exercitiului financiar trebuie sa intocmeasca o 

declaratie nefinanaciara care contine in masura in care acestea sunt necesare pentru intelegerea dezvoltarii, 

performantei si pozitiei entitatii si a impactului avtivitatii sale, informatii privind cel putin aspectele de 

mediu, sociale si de persoal, respectiv drepturile omului, combaterea coruptiei si a darii de mita. 

 Prezenta declaratie exprima dorinta conducerii societatii de a comunica stadiul si progresele 

intreprinse de societate in aceste  domenii precum si  de a stabili un mod transparent de comunicare cu partile 

interesate. 

 

 Descrierea succinta a modelului de afaceri a entitatii 

  Denumire societate:SC ARTEGO SA TG JIU 

 Sediu social: Tg Jiu ,str.Ciocarlau, nr.38, judetul Gorj 

 Cod fiscal :RO2157428 

 Nr.Registrul Comertului:J18/1120/1991 

 Telefon /Fax:0253/226444  

 Activitate principala: 2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc 

 

 Actiuni privind realizarea politicilor si rezultatele acestor politici 

 In definirea si stabilirea asteptarilor nefinanciare , SC Artego SA a definit politici in domeniul 

managementului pentru a se asigura ca : 

   -are implementat si dezvoltat un sistem de parteneriat pentru orientarea consecventa a societatii spre 

satisfacerea cerintelor partilor interesate relevante; 
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   -asigura necesarul de resurse pentru imbunatatirea continua a performantelor Sistemului de Management 

Integrat calitate, mediu, securitate si sanatate in munca; 

   - activitatile se desfasoara cu respectarea cerintelor legale de reglemntare si cu cerinte aplicabile 

activitatilor desfasurate la SC Artego SA ; 

   -exista implementate masuri eficiente pentru prevenirea poluarii si a incidentelor in munca. 

 

  Aspecte de mediu 

  

S.C. ARTEGO S.A. este situată pe platforma industrială de nord a municipiului Târgu-Jiu, strada 

Ciocârlău, nr. 38, Jud. Gorj.  

Suprafaţa incintei este de cca. 20.000 mp, având următoarele vecinătăţi: 

La nord:  - S.C. CRILELMAR S.R.L. (fosta  STARGLASS S.A.) Târgu-Jiu 

 - Pasajul superior peste calea ferată Târgu-Jiu – Petroşani 

 - Baza de cereale (actualmente amenajare şi ca Târg auto) 

 - S.C. COMBGORJ S.A. 

 - Cămine de nefamilişti 

La est:  - Şoseaua de centură a oraşului – str. Narciselor 

 - Terenuri proprietate particulară  

La vest  - Gara C.F.R. Ecaterina Teodoroiu şi rampa de descărcare C.F. 

 - Calea ferată curentă Tg. Jiu – Petroşani şi linii de triaj 

 - La sud-vest de staţia C.F.R. se află S.C. ROSTRAMO S.A. 

La sud  - Teren proprietate particulară necultivat.  

  

 Amplasare în mediu 

Pe platforma industrială unde este amplasată organizaţia sau în vecinătatea ei nu există vegetaţie şi 

faună cu specii rare sau pe cale de dispariţie, ocrotite de legislaţia naţională şi nici obiective cu caracter 

cultural, monumente istorice, de arhitectură sau zone de interes tradiţional. 
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Principalele activități din domeniul protecției mediului în anul 2018 s-au efectuat planificat și 

organizat, urmărind prevenirea poluării, reducerea riscurilor de producere a unor incidente de mediu pe 

amplasamentele din cadrul societăţii, precum și conformarea cu prevederile legislative în domeniu. 

Ca atare, principalele direcții urmărite au fost:  

1. Monitorizarea actelor de reglementare. Artego deține următoarele autorizații : 

- Autorizație de mediu  

- Autorizație de gospodărirea apelor  

- Acordul de racordare-deversare la rețeaua de canalizare orășenească  

2. Evaluarea conformării cu legislația din domeniu  se realizeaza prin: 

A. Evaluare internă  - această activitate se efectueaza planificat si conform procedurilor in vigoare. In 

urma efectuării acestor inspecții pentru evaluarea conformării cu legislația și în scopul îmbunătățirii 

activității au fost stabilite măsuri de protecția mediului:  

a) în domeniul gestionării substanțelor periculoase – afișarea Fișelor cu date de securitate acolo unde 

sunt folosite aceste substante; 

 b) în domeniul prevenirii poluării–instruirea personalului cu Planurile de intervenție în caz de poluări 

accidentale;  

c) în domeniul gestionării deșeurilor – etichetarea corespunzătoare a containerelor, întocmirea 

documentelor aferente legislației, depozitarea corespunzătoare a tuturor deșeurilor 

. B. Evaluare externă- În anul 2018, Artego a a fost supusă unor inspecții externe, realizate de 

structurile de control din cadrul Gărzii Naționale de Mediu.  

  C. În urma controalelor și inspecțiilor nu au fost aplicate sancţiuni, fiind stabilite doar măsuri de 

îmbunătățire, aşa cum reiese din rapoartele de inspecţii ale autorităţilor de control. 

D. Raportări de specialitate la autoritățile din domeniu  

Au fost întocmite raportările lunare/trimestriale/anuale către autorităţile din domeniu, conform 

obligaţiilor din actele de reglementare deţinute de societate .  Conform prevederilor din OUG nr. 196/2005 

privind Fondul pentru mediu, societatea plăteste obligaţiile către Administraţia Fondului pentru Mediu, 

acestea reprezentând taxele lunare pentru emisii de poluanţi în atmosferă, substante periculoase si ulei 

introdus pe piata interna; în vederea achitării acestor obligații financiare serviciul urmărește consumurile de 
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resurse specifice, cuantifică și întocmește declarația pentru Fondul de Mediu, iar pentru ambalajele puse pe 

piata interna, Artego are contract de preluare a responsabilitatilor conform legislatiei, in vigoare. Conform 

prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, acestea sunt urmărite și centralizate la nivelul 

companiei cu transmiterea anuala  către Agenția de Protecție a Mediului Gorj . A fost realizată monitorizarea 

gestiunii deșeurilor produse la nivel de societate și au fost efectuate raportări la autorități, conform 

obligațiilor din autorizația de mediu. 

 În conformitate cu cerinţele din Autorizaţiile de Mediu, eliberate de Agenția de Protecție a Mediului 

Gorj , pe amplasamentul societăţii se efectueaza masuratori asupra factorilor de mediu după cum urmează: 

 - determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici CO, NOx, SO2,  la centrala termica si pulberi la 

sectia de dozare amestecare materii prime; 

-determinari fizico-chimice la apa tehnologica.  

E. Cheltuieli de protecția mediului  

În scopul desfășurării corespunzătoare a activității de protecția mediului, s-au achiziționat diferite 

tipuri de servicii de mediu: -servicii de analize fizico-chimice pentru apele tehnologice; - servicii analize  

pulberi, precum si servicii privind valorificarea deseurilor.  

F. Artego are certificat Sistemului de Management al Mediu  si menține certificarea conform 

standardului ISO 14001:2015. 

 

 Aspecte de calitate 

  

În anul 2018, pentru realizarea politicilor asumate în domeniul calității, SC Artego SA a planificat 

realizarea eficientă a proceselor în scopul creșterii satisfacției părților interesate: acționari, clienți, salariați, 

furnizori, societate. Obiectivele de calitate ale ARTEGO țin cont de contextul concurențial în care 

funcționeaza societatea, de așteptările parților relevante interesate. 
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 ARTEGO S.A., specializată în lucrari de proiectare, fabricare si comercializare benzi-transport, 

garnituri presate/injectate, placi tehnice si covoare din cauciuc, mansoane, furtunuri, alte articole din cauciuc, 

matrite şi scule asociate, productie de cauciuc regenerat din deseuri de cauciuc, tamburi cauciucati; plasticuri 

si solutii adezive; fabricarea si comercializarea confectiilor textile; fabricarea si comercializarea oxigenului; 

fabricarea painii, produselor proaspete de patiserie; fabricarea produselor lactate si a branzeturilor; servicii de 

imbinare prin vulcanizare a benzilor transportoare din cauciuc isi propune sa implementeze si recertifice un 

sistem de management integrat (calitate, mediu, sso) adecvat noilor cerinte, ca incredere pentru intelegerea si 

satisfacerea cerintelor clientilor si a partilor interesate propunandu-si urmatoarele obiective generale: 

* Realizarea unei cifre de afaceri care sa acopere costurile de functionare si sa permita dezvoltari 

viitoare in domeniul infrastructurii de productie si sferei de servicii; 

* Adaptarea in permanenta la conditiile in care isi desfasoara activitatea pentru reducerea riscurilor si 

stabilirea oportunitatilor pentru dezvoltarea sa; 

* Comunicarea catre personalul propriu sau care lucreaza in numele organizatiei, a politicii in 

domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale (sso) pentru constientizare cu privire la 

obligatii si indeplinirea obligatiilor de conformare; 

* Conformarea cu cerintele legale sau alte cerinte la care societatea adera referitoare la calitate, mediu 

si sso pentru evitarea penalitatilor; 

* Reducerea riscurilor de securitate si sanatate in munca pentru toate activitatile curente si speciale prin 

utilizarea unor tehnici si practici corespunzatoare; 

* Activitatea se va desfasura in conditii de siguranta in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in 

munca atat pentru angajati cat si pentru colaboratori: vom asigura conditii de munca corespunzatoare astfel 

incat sa se reduca numarul de accidente de munca si/sau boli profesionale (prin evaluarea si controlul 

riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, instruirea personalului, efectuarea controlului medical 

periodic si dotare cu echipament individual de protectie). 
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Aspecte ale politicii sociale si de personal 

 

 SC Artego SA a reconsiderat permanent politica de resurse umane incercand sa se adapteze la nevoile 

societatii. 

 Evolutia numarului de personal in perioada 2014-2018 se prezinta astfel: 

Specificatie 2014 2015 2016 2017 2018 

Numar de salariati la inceputul perioadei 1279 1100 1124 990 941 

Numar de persoane nou angajate 67 132 84 91 128 

Numar de persoane care au incetat raporturile 

de munca cu societatea 

246 108 218 140 152 

Numarul de salariati la sfarsitul perioadei 1100 1124 990 941 917 

 

 Evolutia numarului de personal in anul 2018 este urmatoarea: 

Specificatie IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC 

Numarul de 

persoane la 

inceputul perioadei 
941 933 937 933 933 935 932 930 918 914 913 

 

913 

 

Nunarul de 

persoane nou 

angajate 

4 10 5 5 16 11 16 8 17 15 8 13 

Numarul de 

persoane care au 

incetat raporturile 

de munca 

12 6 9 5 14 14 18 20 21 16 8 9 

Numarul de 

salariati la sfarsitul 

perioadei 

933 937 933 933 935 932 930 918 914 913 913 917 

 

 Conducerea SC Artego SA dezvolta si implementeaza un sistem de reglementari interne prin care 

organizeaza activitatile din cadrul companiei astfel incat acestea sa fie executate eficient, prin alocarea 

resurselor necesare. 
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 Cea mai importanta resursa necesara pentru atingrerea obiectivelor sunt angajatii bine pregatiti 

profesional. Din punct de vedere social urmarim mentinerea unei relatii de colaborare constructiva cu 

organizatiile salariatilor si cu celelalte parti interesate prin: 

-incheierea unui Contract Colectiv de Munca specific angajatilor SC Artego SA; 

-comunicarea permanenta pe toate aspectele majore ale evolutiei societatii cu angajatii;  

-stabilirea si implementarea modalitatilor de ajutorare a persoanelor cu probleme  familiale deosebite; 

-stabilirea si implementarea de diferite facilitati pentru toti angajatii in functie de potentialul societatii; 

-urmarirea starii de sanatate a angajatilor prin efectuarea periodica a controalelor de specialitate; 

-sprijinirea angajatilor si a familiilor acestora atunci cand au probleme dificile de sanatate; 

-acordarea de bonuri de masa; 

-sprijinirea persoanelor si/sau a comunitatilor defavorizate prin sponsorizari . 

 In toate activitatile desfasurate de SCArtego SA  se asigura acordarea de sanse egale angajatilor prin: 

-promovarea personalului in mod transparent,tinandu-se cont de competenta si experienta profesionala 

necesara; 

-asigurarea conditiilor pentru instruire si perfectionare continua in domeniul in care activeaza ; 

-crearea de conditii optime de lucru pentru stabilizarea personalului. 

 Pentru controlul riscurilor din acest domeniu au fost luate masuri de motivare a personalului prin 

stimulente financiare si crearea unui mediu de lucru placut , implicarea angajatilor in consiliul de 

administrare ,mentinerea bugetului pentru rezolvarea situatiilor sociale deosebite, realizarea unui plan de 

integrarea a noilor angajati.  

Printre actiunile de interes pentru comunitatea locala mentionam acordul incheiat pe mai multi ani cu 

liceul Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru pentru functionarea intr-un spatiu detinut de societate a 

salilor de laborator. 

 

Aspecte  privind respectarea drepturilor omului  

  

SC Artego SA garantează respectarea drepturilor omului, in conformitate cu prevederile legale, pentru 

angajatii si colaboratorii sai, dar si pentru partile interesate prin: 
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 -punerea la dispoziţie de condiţii de muncă ce respectă demnitatea individului și de locuri de muncă 

corespunzătoare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;  

- interzicerea oricarei forme de intimidare prin limbaj, atitudine, gesturi, orice alta forma de atac la persoana ; 

- eliminarea oricarei forme de discriminare de sex / varsta / rasa / religie / convingeri politice;  

- respingerea colaborarii cu organizatii care nu respecta drepturile omului.   

  Incalcarea drepturilor omului poate avea ca impact căderea sub incidenta legii, proteste din partea 

angajatilor sau a publicului, scaderea prestigiului în societate.   

 

Aspecte privind etica si integritatea in afaceri 

 

 SC Artego SA este preocupata de intelegerea, satisfacerea si depasirea cerintelor ,nevoilor si 

asteptarile partilor interesate. 

 In desfasurarea activitatii criteriile care ne definesc sunt: 

   - Adaptabilitae si Creativitatea: ne adaptam permanent cerintelor pietei fiind interesati  in a aplica cele 

mai noi tehnologii si cele mai potrivite solutii pentru satisfacerea nevoilor si asteptarilor clientilor 

   -Responsabilitate: actionam responsabil pentru activitatile intreprinse; 

   -Etica in afaceri:  relatiile noastre comerciale sunt caracterizate de onestitate, integritate, comunicare si 

incredere reciproca; 

   -Colaborare: folosim toate resursele pentru atingerea unui standard de calitate a produselor avand o 

atitudine proactiva fata de cerintele clientilor; 

   -Traditie:avem peste 44 ani de experienta pentru ca noi credem in continuitatea valorilor noastre 

   -Confidentialitate: protejam informatiile ce ar aduce atingere concurentei libere.  

SC ArtegoSA  sustine corectitudinea în afaceri, respectarea legislatiei în vigoare și luarea de atitudine 

împotriva faptelor de coruptie, intimidare în afaceri, monopolizare sau evaziune prin: 

-  instituirea unor mecanisme de declarare a conflictelor de interese și de raportare a comportamentului neetic 

ori nelegal sau abateri de la integritate a angajatilor ; 

-  interzicerea oricarei forme de mituire sau coruptie in relatiile de afaceri sau de serviciu; 

 -  respectarea tuturor formelor de embargouri instalate legal; 
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 - interzicerea oricarei forme de evaziune și evitarea oricarei forme de colaborare cu firme sau persoane 

dovedite a practica evaziunea.    

 

Principalele riscuri legate de aspectele care decurg din operatiunile societatii 

 

Noţiunea de "risc" este strâns legata de cea de "control", implementata, iniţial, in institutiile private, 

unde si-a demonstrat pe deplin eficacitatea.  

Cerinţele strategice, privind siguranţa si continuitatea in operare, determina societatea sa abordeze 

managementul riscului, prin identificarea si tratarea pierderilor potentiale înainte ca evenimentele generatoare 

sa aiba loc, cu pregatirea in avans a soluţiilor tehnice, operaţionale si financiare specifice pentru a contracara 

aceste eventuale pierderi.  

In desfasurarea activitatii au fost identificate urmatoarele tipuri de riscuri:  

 

Riscuri operaţionale  

Rezultatele şi activitatea Societăţii pot fi influenţate de riscuri operaţionale specifice, incluzând 

următoarele:  

- degradarea materialelor/bunurilor ca urmare a spatiilor de depozitare necorespunzatoare;  

-  sustragere a unor materiale/bunuri de valoare.  

Nivelul riscului operational de degradare a bunurilor este un risc cu tolerabilitate scazuta, care a 

necesitat masuri de reabilitare a spatiilor de depozitare.  

Pentru evitarea sustragerii de materiale s-a introdus un sistem de supraveghere si paza adecvat. 

 

Riscul de personal si sistemul de salarizare  

Riscul legat de personal il reprezintă ca in viitor, societatea sa se confrunte cu o lipsa de personal 

calificat datorita plecărilor angajaţilor din cauze naturale.  

In anul 2018, avand in vedere contextul economic, migratia fortei de munca , lipsa fortei de munca calificata, 

compania si-a concentrat toata atentia pe retentia personalului calificat, dar si pe formarea personalului nou 

angajat.  
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Astfel, pentru mentinerea in cadrul societatii a calificarilor necesare pentru executarea lucrarilor aflate 

in portofoliul societatii au fost derulate activitati de recrutare personal in vederea formarii profesionale in 

meserii deficitare pe piata fortei de munca.   

 

Riscul de credit  

Riscul de credit este riscul ca societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neindeplinirii 

obligaţiilor contractuale de către un client sau o contrapartida la un instrument financiar, iar acest risc rezulta 

in principal din creanţele comerciale, numerarul si echivalentele de numerar si investitii pe termen scurt ale 

societăţii.  

Societatea desfasoara relaţii comerciale numai cu terţi recunoscuţi, care justifica finanţarea pe credit.  

Activele financiare care pot supune Societatea riscului de încasare sunt in principal creanţele comerciale, 

numerarul si echivalentele de numerar si investiţiile pe termen scurt. Valoarea creanţelor netă (fara ajustari de 

depreciere) reprezintă suma maxima expusa riscului de incasare.  

Avand in vedere contextul economic general, nivelul acestui risc analizat a fost unul mediu, pentru 

care societatea aplica masuri speciale in vederea tinerii sub control a acestuia (monitorizarea incasarii 

creantelor comerciale, notificarea clientilor restanti, calcularea de penalitati conform clauzelor contractuale, 

actionarea in instanta a clientilor rau-platnici).  

 

Riscul de rată a dobânzii  

Riscul ratei dobânzii la valoarea justă este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze 

din cauza variaţiilor ratelor de piaţă ale dobânzii. Instrumentele financiare sunt purtătoare de dobândă la rata 

pieței, prin urmare se consideră că valorile juste ale acestora nu diferă în mod semnificativ de valorile 

contabile.  

 

Riscul determinat de corelarea cu evoluţia pieţei globale  

Evenimentele de pe piaţa financiară mondială au un impact direct, dar şi indirect asupra evoluţiei 

economiei româneşti, fapt reflectat în evoluţia pieţei de capital româneşti in ultimii ani. Prin urmare, 

evoluţiile la nivel mondial afectează atât activitatea societatii, cât şi evoluţia acesteia pe piaţa de capital.   
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Riscul de lichiditate 

Riscul de lichiditate este gestionat de conducerea societatii prin aplicarea unei politici de asigurare 

permanenta a lichidităţilor menite financiare scadente. Acesta este un risc cu tolerabilitate ridicata pentru care 

masurile menite sa il tina sub control a acestuia se reduc la monitorizarea indeaproape a expunerii la riscul de 

lichiditate, menţinerea de numerar suficient şi a unor linii de credit disponibile. Societatea urmăreşte să 

menţină flexibilitate în posibilităţile de finanţare prin sprijinul acţionarului majoritar.  

 

Riscul valutar  

Societatea poate fi expusa fluctuaţiilor cursului de schimb valutar prin numerar si echivalente de 

numerar, creante in valuta, împrumuturi pe termen lung sau datorii comerciale exprimate in valuta.  

Moneda funcţionala a Societatii este leul romanesc. In prezent, societatea este expusa riscului valutar prin 

numerarul si echivalentele de numerar, precum si prin achiziţiile realizate in alta moneda decât cea 

funcţionala. Monedele care expun Societatea la acest risc sunt, in principal, EUR, USD si GBP. Datoriile in 

valuta sunt ulterior exprimate in lei, la cursul de schimb de la data bilanţului, comunicat de Banca Naţionala a 

României. Diferentele rezultate sunt incluse in contul de profit si pierdere, dar nu afecteaza fluxul de numerar 

pana in momentul lichidării datoriei.  

Expunerea societatii la riscul valutar a fost nesemnificativă, riscul considerat tolerabil. Datorită 

costurilor asociate, politica Societăţii este să nu utilizeze instrumente financiare derivate pentru diminuarea 

acestui risc.  

 

Riscul  privind acţiunile  

Din punct de vedere al valorii tranzacţiilor efectuate sau al capitalizării pieţei, Bursa de Valori 

Bucureşti poate fi considerată o bursă de dimensiuni reduse, comparativ cu alte burse din lume, existând 

astfel riscuri legate de lichiditatea redusă a pieţei, precum şi de volatilitatea ridicată a preţului acţiunilor 

tranzacţionate.  

Lichiditatea redusă a pieţei poate determina imposibilitatea cumpărării sau vânzarii de acţiuni ale 

Societăţii fără a avea un impact semnificativ asupra preţului actiunilor, generând astfel şi o volatilitate 

ridicată a preţului acţiunilor.  
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Riscuri de natură legislativa  

Rezultatele iniţiativelor societatii sunt greu de anticipat şi pot avea de suferit de pe urma instabilităţii 

legislative din România. Modificarea frecventă a actelor normative, inclusiv a celor care au impact direct 

asupra activităţii societatii, poate genera riscuri pentru societate.  

Nivelul acestui risc de natura legislativa analizat a fost mediu, este un risc cu tolerabilitate scăzută 

pentru care s-au stabilit măsuri pentru ținerea sub control a acestuia prin încheierea unui contract de 

consultanță fiscală cu o firma specializată. 

 

Riscul legat de cadrul de reglementare şi de autorizaţii  

Activitatea principală a societății, presupune obţinerea şi reînnoirea autorizaţiilor care reglementează 

activitatea Societăţii, obţinerea autorizaţiilor, avizelor și certificatelor necesare pentru activitatea desfășurată.  

  S-au stabilit măsuri urgente pentru ținerea sub control a riscului privind gradul de reglementare si de 

autorizare prin monitorizarea datelor de expirare a respectivelor autorizații/avize/certificare și efectuarea 

demersurilor pentru reinnoirea lor.  

 

Riscuri aferente unor litigii  

Societatea face obiectul unui număr de acţiuni în instanţă rezultate în cursul normal al desfăşurării 

activităţii (litigii comerciale si privind obligatii fiscale). Nivelul riscului este unul mic, cu tolerabilitate 

scazută, conducerea Societăţii considerând că aceste acţiuni nu vor avea un efect advers semnificativ asupra 

rezultatelor economice şi a poziţiei financiare a Societăţii.  

 

Indicatori de performanta non-financiari  

Acesti indicatori reprezinta instrumente de masurare a performantei, care determina cât de bine 

utilizează compania resursele, în principal pentru:  

- eficientizarea activității interne;  

- furnizarea de servicii externe pentru clienți;  

- îndeplinirea cerințelor legale.  
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Indicatorii de performanța nefinanciari sunt de obicei derivați din polica Societatii, nivelul de 

satisfacție a clienților, cota de piața a societatii.  
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