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2020 a fost un an plin de provocări pentru noi toți, pandemia afectându-ne
atât la nivel economic și social, cât și individual. Pentru Rompetrol, 2020 a fost
unul dintre cei mai dificili ani din istorie. Întreaga industrie de petrol și gaze a
fost afectată, ca urmare a scăderii abrupte a cererii pentru produse petroliere, a
volatilității ridicate a prețurilor pentru materii prime și combustibili sau a marjelor
de rafinare negative luni la rând. Mai mult, anul care a trecut a fost provocator și
pentru dezvoltarea durabilă.

Ne-am angajat să protejăm bunăstarea angajaților și comunităților noastre
nu doar prin asigurarea aprovizionării cu energie. Astfel, pentru a ne sprijini
colegii, am implementat proiecte de digitalizare pentru funcțiile de suport,
am dezvoltat programe de lucru flexibil sau de lucru de acasă, precum și alte
măsuri pentru furnizarea de echipamente și soluții IT. La acestea am adăugat
eforturile de menținere a locurilor de muncă, într-un context marcat de
volatilitate crescută pe piața muncii.

KMG International a răspuns cu rapiditate schimbărilor generate de răspândirea
virusului SARS-CoV-2, stabilind priorități clare la nivel de Grup și implementând
măsuri preventive riguroase pentru a menține siguranța oamenilor și pentru a
asigura aprovizionarea neîntreruptă a benzinăriilor cu combustibil. Principala
noastră preocupare a fost siguranța angajaților noștri, dar și a consumatorilor
și a publicului. De aceea, am susținut personalul medical din prima linie cu
echipamente și consumabile vitale, și, în același timp, am aplicat măsuri extinse
de protecție pentru a garanta siguranța angajaților și a clienților zi de zi.

În ciuda impactului financiar și a rezultatelor negative înregistrate, am
reușit să ne protejăm și să menținem activitățile de profil în România și în
regiune, oferind în același timp angajaților, clienților, partenerilor de afaceri,
autorităților locale și centrale stabilitate și sprijin continuu.
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În timpul pandemiei a avut loc și revizia generală a rafinăriei Petromidia, o
operațiune programată la fiecare 4 ani. Cu aproape 1.500 de lucrări executate pe
parcursul a 45 de zile și măsuri de protecție suplimentare, aceasta a fost finalizată
cu succes, fără incidente cu impact asupra sănătății și siguranței.
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Deși ne-am confruntat cu un mediu ostil, în care restricțiile determinate de
pandemie au redus sever vânzările de combustibil și au generat marje negative de
rafinare pe parcursul a mai multe luni consecutive, am continuat să ne desfășurăm
activitatea în mod responsabil, să continuăm, să dezvoltăm și să implementăm noi
inițiative de sustenabilitate în întregul Grup pe parcursul anului 2020.
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Am sprijinit autoritățile și personalul medical cu combustibil și fonduri pentru
achiziționarea de echipamente de protecție și echipamente medicale pentru
spitalele din România și am alocat resurse care să contribuie la eforturile de
gestionare a pandemiei la nivelul autorităților locale din alte zone de operațiuni,
precum Republica Moldova, Bulgaria și Georgia.
Mai mult, ne-am dus angajamentul mai departe și am dezvoltat o nouă gamă
de polimeri, vitali în producția de echipamente de protecție medicală. Această
realizare a reprezentat o premieră pentru România și Europa Centrală și de Est și
un succes major pentru echipa de specialiști de la rafinăria Petromidia în lupta
împotriva COVID-19. Cu acest nou sortiment, Grupul produce și furnizează toate
tipurile de produse necesare pentru fabricarea măștilor sanitare și chirurgicale și a
accesoriilor medicale FPP1 și FPP2.

Nu s-au produs incidente fatale în 2020, iar indicatorii QHSE s-au menținut
pe un trend pozitiv stabil. Toate programele de dezvoltare planificate în
sectoarele de rafinare și de retail au continuat conform programului, împreună
cu digitalizarea proceselor și fluxurilor operaționale. În plus, fluxurile de
producție și distribuție ale combustibilului nu au fost niciodată întrerupte.
Grupul și-a menținut ambele rafinării operaționale - Petromidia Navodari
și Vega Ploiești, și a continuat dezvoltarea prezenței în sectorul de retail,
extinzându-și rețeaua regională de distribuție a combustibilului cu 46 de stații,
dintre care 19 în Bulgaria, Georgia și Republica Moldova.
Pe scurt, am reușit încă o dată să ne dovedim rezistența și devotamentul în
momentele bune, dar și în cele cu încercări. Da, provocările pe care le-am avut
de înfruntat au fost multe, de la amenințarea invizibilă a virusului SARS-CoV-2
până la scăderea bruscă a vânzărilor de combustibil din cauza restricțiilor
impuse de pandemie și presiunea financiară permanentă. Cu toate acestea,
2020 a venit și cu părți bune. Ne-a arătat puterea pe care o avem să facem
bine atunci când lucrăm împreună. Ne-a arătat că suntem mai ingenioși și mai
rezilienți decât credeam. Ne uităm la 2021 cu optimism și planuri ambițioase
de dezvoltare și sustenabilitate, cu un accent puternic pe dezvoltarea de
proiecte extinse de mediu.
Acest raport oferă o prezentare detaliată a modului în care KMG International
contribuie la protejarea oamenilor și familiilor acestora, a comunităților și a
mediului. Pentru determinarea de a naviga prin cele mai negre vremuri ale
pandemiei și încrederea lor într-un viitor mai luminos, aș dori să le mulțumesc
angajaților, furnizorilor și partenerilor noștri, precum și tuturor celor care ați
continuat să aveți încredere în noi.

BEIMBET
SHAYAKHMETOV
Director Executiv,
KMG International
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Despre raport
Ca dovadă a angajamentului de a-i ajuta pe stakeholderii
noștri să înțeleagă dezvoltarea durabilă în cadrul KMG
International în contextul mai larg al performanței noastre
de business, începând cu 2013 publicăm rapoarte dedicate
de sustenabilitate. Mai mult, o prezentare generală a
angajamentelor, priorităților șsi performanțelor în domeniul
sustenabilității este, de asemenea, inclusă în rapoartele
anuale ale Grupului.
Ediția din 2020 a Raportului de Sustenabilitate KMG
International marchează cel de-al șaptelea an de raportare
nefinanciară la nivelul Grupului și reflectă îndeaproape
activitatea Grupului în contextul evenimentelor și evoluțiilor
care au definit perioada de raportare.
Recunoaștem responsabilitatea noastră de a răspunde în fața
tuturor stakeholderilor, ceea ce implică raportarea regulată și
deschisă a performanței noastre în materie de impact social
și de mediu, precum și guvernanță corporativă (ESG) și alte
aspecte nefinanciare. Indicatorii generali ai activităților pe care
le-am desfășurat în 2020 în țările cu operațiuni semnificative
au fost incluși în acest raport integrat detaliat, care prezintă
aspectele economice, sociale și de mediu ale operațiunilor
noastre. Aceștia pot include informații din anii anteriori
pe care le-am considerat relevante pentru înțelegerea
informațiilor din perioada curentă de raportare.
Acesta reprezintă Comunicarea Progresului anual realizat
de KMG International în cadrul Pactului Global al Națiunilor
Unite (UNGC), urmărind descrierea acțiunilor practice pe
care Grupul le-a întreprins pentru implementarea celor 10
Principii și evidențierea modalităților prin care abordăm

Obiectivele Globale de Dezvoltare Durabilă (SDG) .
Susținem în mod activ integrarea Obiectivelor și
Principiilor Pactului Global al ONU privind drepturile
omului, standardele de muncă, protecția mediului și
anticorupția de-a lungul întregului lanț valoric și în
conduita de afaceri a furnizorilor și partenerilor noștri.
Această ediție a Raportului a fost elaborată în
conformitate cu opțiunea Comprehensive (extinsă)
a Standardelor Inițiativei de Raportare Globală (GRI)
,menținând, în același timp, indicatorii specifici pentru
sectorul petrolier, care nu au fost încă adaptați și incluși
în setul de standarde GRI disponibile. Nu au existat
modificări majore în abordarea noastră de raportare în
2020 comparativ cu anul precedent.
Abordarea generală a Grupului în ceea ce privește
sustenabilitatea ia în considerare mai mulți factori
cu un impact ridicat asupra activității noastre, dar și
asupra comunității noastre și a societății în ansamblu.
Acestea includ tendințele externe care ne influențează
activitatea, de la schimbările climatice la creșterea
economică sau perturbarea tehnologică, ODD-urile
ONU, împreună cu rezultatele evaluării noastre interne
a riscurilor și aspectele materiale identificate. Acestea
sunt elementele care ne oferă direcțiile generale pe
care ar trebui să le urmărim și să le monitorizăm în
mod constant în abordarea noastră.
Drept urmare, abordarea noastră cu privire la
sustenabilitate nu este doar cuprinzătoare, ci și unitară,
deoarece aplicăm aceeași abordare profesională și

1. Obiectivele Globale de Dezvoltare Durabilă (United Nations Sustainable Development Goals – UN SDGs)
reprezintă un cadru de acțiune globală în domeniul dezvoltării, cu un caracter universal, care promovează
echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social și de mediu, stabilind o
agendă de acțiune ambițioasă în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităților și a injustiției
și protejării planetei. În program sunt incluse 17 obiective și 169 de ținte aferente în domeniile vizate.

responsabilă oamenilor, mediului și comunităților
ca în activitățile noastre operaționale. Ne mândrim
cu practicile noastre durabile și folosim acest raport
pentru a le arăta stakeholderilor modul în care
valorile puternice și principiile solide se reflectă în
operațiunile noastre zilnice. Și, deși suntem mândri
de realizările noastre de până acum, ne străduim
întotdeauna să devenim o companie din ce în
ce mai sustenabilă. Pentru a face acest lucru, ne
propunem să maximizăm impactul pozitiv asupra
tuturor părților interesate, reducând în același timp
impactul negativ pe tot parcursul lanțului valoric și
al tuturor operațiunilor din cadrul Grupului.
Acest raport de sustenabilitate reprezintă, de
asemenea, o raportare nefinanciară a Rompetrol
Rafinare (RRC) și a companiilor sale afiliate, cu
operațiuni și sediul în România, țara principalelor
active și activități comerciale ale KMG International.
În scopul de a le prezenta stakeholderilor o
imagine clară a impactului nefinanciar al RRC și
al companiilor afiliate, arătăm prin acest raport
imaginea de ansamblu asupra operațiunilor,
lanțului de aprovizionare - importuri de țiței pentru
rafinărie, exporturi de produse din rafinărie în
România și alte țări, indicatori cheie de mediu ai
unităților de producție, precum și impactul social și
de societate al RRC și al companiilor afiliate.
Acest raport poate fi citit împreună cu situațiile
financiare ale RRC sau KMGI.

2. Inițiativa de Raportare Globală (Global Reporting Initiative - GRI) este o organizație
internațională independentă, al cărei obiectiv este acela de a ajuta companiile și
guvernele să raporteze în mod eficient impactul activităților lor asupra principalelor teme
de sustenabilitate. Modelul propus de GRI se bazează pe presupusa convergență între
dimensiunile economice, sociale și de mediu ale dezvoltării durabile.

Aspecte materiale în context global

Abordarea sustenabilității și raportare
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Evaluarea materialităţii
Conținutul raportului nostru anual de sustenabilitate este
determinat de o evaluare detaliată a materialității, prin care
identificăm și analizăm aspectele cu cea mai mare relevanță atât
pentru business-ul nostru, cât și pentru stakeholderi pe parcursul
anului analizat, aspecte care vor continua să prezinte un nivel
ridicat de importanță și în viitorul apropiat. Această activitate
implică diferite tipuri de acțiuni care, în ansamblul lor, constituie
un proces cuprinzător realizat atât de către echipa de raportare
din cadrul KMG International, cât și de către alți reprezentanți ai
personalului special desemnat din diferitele divizii ale Grupului.
În cadrul acestui proces, am identificat o listă de aspecte
relevante pentru compania și pentru stakeholderii noștri, care
au fost incluse în matricea de materialitate. În procesul de
elaborare a conținutului pentru acest raport, KMG International
a luat în considerare nu numai valorile și experiența Grupului, ci
și așteptările și interesele grupurilor de stakeholderi, colectate
în urma consultărilor cu aceștia, a sondajelor ample și studiilor
desfășurate, adaptate fiecărui grup în parte.

Impact pentru Grup
major

Rezultatele evaluărilor asupra aspectelor materiale sunt incluse
în rapoartele noastre anuale de sustenabilitate, urmărind toate
aspectele și evoluțiile acestora pe parcursul intervalelor de
raportare. În plus, ne revizuim matricea de materialitate pentru
a ne asigura că ne concentrăm în continuare pe aspectele cele
mai importante pentru stakeholderii noștri și, în același timp,
relevante pentru afacerea noastră. În identificarea și evaluarea
aspectelor materiale, precum și realizarea raportării acestora
folosim Standardele Inițiativei Globale de Raportare (GRI).

Instruire și evaluare
Diversitate și egalitate de șanse

Aspecte specifice
Impact indirect

Local communities
Anti-competitive behavior

Practici de achiziții
Efluenți și deșeuri

Produse și
servicii

Prezență
pe piață
Biodiversitate

mediu

În concordanță cu principiile GRI, aspectele importante pentru
stakeholderii noștri au fost prioritizate în elaborarea conținutului
pentru acest raport, folosind o grilă cu trei niveluri de importanță
pentru a reproduce perspectiva părților interesate asupra
indicatorilor. Prioritizarea a fost realizată prin acordarea de note
celor două elemente ale analizei: impactul asupra Grupului și
relevanța pentru stakeholderi.
Pentru a determina importanța subiectelor referitoare la
dezvoltarea durabilă, am folosit cercetări și analize de piață
aplicate la nivelul consumatorilor noștri, al organizațiilor nonprofit și al actorilor relevanți din sectorul privat și public.

Aspecte specifice

Transport

Conformitate
Evaluarea furnizorilor
Mecanisme de reclamații

Performanțe
economice

Aspecte
specifice

Drepturile populațiilor indigene
Muncă forțată
Exploatarea minorilor prin muncă
Nediscriminare
Remunerație unitară
pentru femei și bărbați

Evaluarea
socială a
furnizorilor

Aspecte specifice
Relații de muncă
Respectarea
drepturilor omului

Siguranța
și sănătatea
consumatorilor
Sănătate și
siguranță
la locul de
muncă

Etichetare

Emisii

Materii
Energie

Ape și efluenți
Anti-corupție
Evaluarea socială
a furnizorilor
Practici de angajare

redus

Human rights assessment
Security practices
Freedom of association
Grievance mechanisms
Supplier labor assessment

Oameni
Comunitate
Mediu
Economie
Piațțţă

Conformitate socio-economică
Confidențialitatea clienților
Marketing
Activități, mărci, produse, servicii
Implicarea stakeholderilor

Aspecte specifice
Politici publice
Mecanisme de reclamații

redus

mediu

mare

Importanțţă
pentru
stakeholderi
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403-1 to 403-10
404-1 to 404-3
405-1
402-1
OG 9
414-1, 414-2
401-1 to 401-3
405-2
406-1
408-1
409-1
411-1
103-2
414-1, 414-2
103-2
412-2, 412-3
407-1
410-1
412-1

ABORDARE

STANDARDE GRI

STANDARDE GRI

Oameni

Mediu

Sănătate şi siguranţă în muncă
Instruire şi evaluare
Diversitate și egalitate de șanse
Relaţții de muncă
Aspecte specifice
Evaluarea socială a furnizorilor
Practici de angajare
Remuneraţție unitară pentru femei și bărbaţți
Nediscriminare
Exploatarea minorilor prin muncă
Muncă forţțată
Drepturile populaţțiilor indigene
Mecanisme de reclamaţții despre drepturile omului
Evaluarea socială a furnizorilor
Mecanisme de reclamaţții
Evaluarea respectării drepturilor omului
Libertatea de asociere și negociere colectivă
Practici de securitate
Evaluarea respectării drepturilor omului
Comunitate

413-1, 413-2
206-1
419-1
OG 10 to OG 13
205-1 to 205-3
414-1, 414-2
415-1
103-2

ABORDARE

Comunităţți locale
Practici anti‑concurenţțiale
Conformitate socio‑economică
Aspecte specifice
Anticorupțţie
Evaluarea socială a furnizorilor
Politici publice
Mecanisme de reclamaţții

Aspectele sunt prezentate în ordine
descrescătoare a importanței lor.

305-1 to 305-7
N/A
306-2 to 306-4
303-1 to 303-5
301-1, 301-2
302-1 to 302-5
304-1 to 304-4
301-3
several
307-1
308-1, 308-2
103-2
OG 2 to OG 8

Emisii
Transport
Efluențţi și deșeuri
Apă și efluenţți
Materiï
Energie
Biodiversitate
Materiale
Aspecte de ansamblu
Conformitate de mediu
Evaluarea de mediu a furnizorilor
Mecanisme de reclamaţții
Aspecte specifice
Economie

203-1, 203-2
201-1 to 201-4
202-1, 202-2
204-1
OG 1

Impact economic indirect
Performanțţe economice
Prezenţță pe piaţță
Practici de achiziţții
Aspecte specifice
Piațţă

416-1, 416-2
417-1 to 417-3
102-43, 102-44
102-2
417-3
418-1
419-1
OG 14

Mai multe detalii despre fiecare indicator utilizat
pot fi găsite în Anexa GRI de la finalul raportului.

Sănătatea și siguranțţa clienţților
Marketing și etichetare
Implicarea factorilor co‑interesațţi
Activitățţi, mărci, produse și servicii
Marketing și etichetare
Confidenţțialitatea clienţților
Conformitate socio‑economică
Aspecte specifice

Concept

Implicarea stakeholderilor

Neașteptat
Necunoscut
Neprevăzut

Incluziunea stakeholderilor este
procesul prin care ne asigurăm
că toate informațiile relevante
și diferitele puncte de vedere în
legătură cu activitățile Grupului,
sunt împărtășite cu stakeholderii.

Acestea sunt câteva dintre cuvintele care
ar putea fi folosite pentru a caracteriza
anul 2020.
Lumea a fost complet bulversată de un
virus periculos și mortal despre care
nimeni nu știa nimic. Și asta a deturnat
ordinea firească a lucrurilor, răsturnând
economiile globale și locale, sănătatea
și bunăstarea oamenilor, interacțiunile
sociale.
Pandemia COVID-19 ne-a răscolit viețile și
a trebuit să ne străduim să ne adaptăm la
noua realitate. Dar, chiar dacă a trebuit să
luptăm împotriva fricii și a incertitudinii
care a cuprins lumea, nu puteam renunța
la angajamentele noastre, cu speranța
de a ne putea revendica viitorul. Raportul
nostru de sustenabilitate pentru anul
2020 este o dovadă a acestei lupte și
încearcă să reflecte eforturile noastre de a
păstra sentimentul de firesc, contribuind
în mod activ la eforturile locale și
regionale de limitare a impactului SARSCoV-2 și investind, în același timp, într-o
recuperare sigură și rapidă și un viitor
rezilient.
Chiar dacă anul care a trecut ne-a întrerupt
seria de succese și recorduri operaționale,
ne-a adus totuși satisfacția de a trece
printr-o criză la o scară nemaivăzută,
cu toți oamenii noștri în siguranță și
sănătoși și cu un angajament mai profund
decât oricând de a contribui la sănătatea
planetei prin propriile noastre puteri.

În cadrul procesului de evaluare a priorităților noastre și în conformitate cu principiile GRI
privind incluziunea părților interesate, am identificat patru mari grupuri de stakeholderi, cu
viziuni și perspective relevante pentru activitățile noastre: societate, industrie, organisme
de reglementare și autorități, piață. În vederea colaborării cu aceștia, am dezvoltat
mecanisme de comunicare personalizate pentru fiecare grup relevant, ca modalitate de
a identifica aspectele noastre materiale, de a înțelege cum trebuie să abordăm diferitele
provocări și de a găsi răspunsurile potrivite pentru nevoile variate ale acestora.

Autorităţi și organisme de reglementare

Protejarea oamenilor, a mediului și a bunurilor, creare de locuri de
muncă, transparența veniturilor, impozite, impact socio-economic,
respectarea standardelor de mediu, politici și proceduri

Acţionari

Performanță financiară, funcționare
responsabilă, transparență,
contribuție socială

Parteneri de afaceri
Operațiuni, siguranță,
protecția mediului

Clienţi

Sănătate și siguranță,
confidențialitate

Mass-media

Operațiuni, performanță financiară,
mediu, contribuție socială, inovație
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Aspecte materiale

AUTORITĂȚI

PIAȚĂ
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INDUSTRIE
Asociaţii profesionale

Rol economic, creare de locuri
de muncă, HSE, inovație

Furnizori

Etică și conduită în afaceri,
practici de muncă, HSE

Studenţi și
mediul academic

Autorităţi și instituţii locale

Protejarea oamenilor, a mediului și a bunurilor, programe de
dezvoltare a comunității locale, răspuns în cazul situațiilor de
urgență, schimbări climatice & biodiversitate

Creare de locuri de muncă,
dezvoltare tehnologică, HSE,
Inovație, educație și dezvoltare
profesională

SOCIETATE
Angajaţi

Practici de muncă, HSE, training-uri,
dezvoltare profesională și personală,
transfer de cunoștinţe

Sindicate

Siguranţă și securitate la locul de muncă,
practici de muncă, creare de locuri de muncă

ONG-uri

Impact socio‑economic și de mediu, voluntariat

Comunitate

Siguranță, schimbări climatice, evaluarea și
atenuarea riscurilor, mecanisme de soluţionare
a reclamaţiilor, contribuţii sociale

Colectăm opinii și sfaturi de la stakeholderi în diferite moduri, inclusiv prin întâlniri
formale și informale, sondaje și studii. Feedback-ul și contribuția lor ne ajută să ne
asigurăm că avem o abordare echilibrată, relevantă și completă.
Toate informațiile despre sustenabilitate sunt comunicate direct grupurilor noastre de
stakeholderi, precum și pe propriile noastre canale, inclusiv pe website-ul Grupului.

Ca o practică generală, echipa noastră de raportare
include persoane din diferite domenii ale organizației,
care au cunoștințe extinse despre cine sunt
stakeholderii noștri, modul în care GRI interacționează
cu aceștia pe parcursul perioadei de raportare și care
sunt aspectele materiale relevante pentru ei.

În plus, fiecare raport este supus unui
proces de evaluare internă și externă,
pentru a ne asigura că toate sugestiile
sunt integrate eficient.
Constant reevaluăm prioritățile Grupului și revizuim
matricea de materialitate pentru a ne asigura că ne
concentrăm în continuare pe cele mai importante
aspecte și că lista noastră de priorități își menține
relevanța. Pe baza feedback-ului și a consultărilor cu
stakeholderi, nu a existat nicio schimbare semnificativă
în lista noastră de priorități sau în ceea ce privește
atitudinea stakeholderilor față de acestea la nivelul
anului 2020.
Ca atare, sănătatea și siguranța la locul de muncă,
protecția mediului, impactul social și economic, practicile
de muncă, sănătatea și siguranța clienților sau implicarea
în dezvoltarea comunităților locale continuă să fie unele
dintre principalele subiecte abordate în raport.
Datorită procesului complex pe care îl folosim,
perfecționat de-al lungul timpului, ne asigurăm
că integrăm aspectele de sustenabilitate în toate
proiectele și operațiunile Grupului și echilibrăm
interesele de business pe termen scurt și lung. Fie că ne
referim la subiecte precum biodiversitatea, gestionarea
deșeurilor, calitatea aerului, gestionarea resurselor de
apă și energie sau drepturile omului, avem grijă să
respectăm toate regulile și reglementările în vigoare,
precum și cele mai bune practici din industrie.

Obiective de dezvoltare durabilă
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ABORDARE

ABORDARE

Suntem conștienți că este nevoie să acționăm rapid pentru a putea asigura
un viitor mai bun și mai durabil pentru toți. De aceea, susținem Obiectivele
de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale ONU, care se află în centrul Agendei 2030
pentru Dezvoltare Durabilă.
Atingerea acestor obiective va necesita acțiuni din partea guvernelor,
organizațiilor neguvernamentale și a sectorului privat. În calitate de
cetățean corporativ responsabil, KMG International promite să contribuie la
îndeplinirea acestui scop, armonizând principiile Agendei 2030 cu strategia
sa de dezvoltare durabilă pe termen lung.

Apă curată
și igienă

Sănătate și
bunăstare

Capitole: Comunitate, Oameni

Educaţie
de calitate

Investiția în educație, dezvoltarea personală și profesională
sunt incluse în strategia de afaceri a Grupului și în misiunea
noastră de a stimula creșterea angajaților și a comunităților
în care ne desfășurăm activitatea. Dincolo de programul
nostru anual de internship, care se desfășoară de două
decenii, sprijinim creșterea organizațională prin programe
dedicate de dezvoltare, învățare pe tot parcursul vieții și
progres profesional, dar și prin investiții și sponsorizări care
răspund necesităților educaționale comunitare.
Capitole: Comunitate, Oameni

Consum și
producție
responsabile

În cadrul Grupului avem coduri, politici și procese de asigurare care să ne
ajute să definim modul în care putem să protejăm mediul, să respectăm
stakeholderii și comunitățile. Eficiența energetică este un aspect
important de care ținem cont în ciclul de viață al produselor noastre, de
la gestionarea consumului de energie în producția lor la furnizarea de
consultanță pentru clienți cu privire la eficiența optimă a combustibilului.

Viața marină

Viața terestră
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Fiind conștient de responsabilitatea noastră în ceea ce privește
conservarea biodiversității, Grupul acordă o atenție deosebită
regiunii Mării Negre, unde este situată Rafinăria Petromidia,
și se implică în conservarea florei și faunei din regiune. Pentru
fiecare proiect nou, impactul activității de rafinare asupra
biodiversității este analizat și evaluat.

Capitole: Mediu, Piaţă

Capitol: Mediu

Continuăm să lucrăm pentru a gestiona emisiile de gaze cu efect de
seră din operațiunile noastre, în strictă conformitate cu reglementările
naționale și internaționale. Eforturile noastre se concentrează pe
reducerea amprentei noastre de mediu în fiecare an.

Principiile de dezvoltare durabilă stabilite în Agenda 2030 au fost
asumate de Grup și sunt incluse în principiile și strategia sa de
afaceri. Mai mult, KMG International este unul dintre membrii
fondatori ai rețelei locale a Pactului Global al Națiunilor Unite.

Capitol: Mediu

Din totalul de 17 Obiective, cele evidențiate mai jos
surprind principiile de funcționare, precum și specificul
și zonele de desfășurare a activităților KMG International.

Sănătatea și bunăstarea reprezintă o prioritate pentru KMG
International, atât în ceea ce privește angajații noștri, cât
și comunitățile în care lucrăm. Avem proceduri stricte în
materie de sănătate și siguranță și desfășurăm programe
interne personalizate ce vizează bunăstarea emoțională,
socială, fizică și financiară a angajaților. În plus, KMG
International se implică activ în susținerea sistemului de
sănătate din România prin intermediul parteneriatului de
lungă durată cu SMURD și Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență (IGSU), precum și prin investițiile
semnificative în proiecte de sănătate din întreaga țară.

Planurile noastre de dezvoltare durabilă pun un accent
deosebit pe conservarea apei și gestionarea acesteia
într-un mod responsabil și durabil. Investim în noi
tehnologii și ne îmbunătățim în mod constant procesele
pentru a utiliza cât mai eficient această resursă valoroasă.
Reducerea consumului de apă, tratarea apei uzate și
reutilizarea acesteia reprezintă o parte importantă a
standardelor noastre de mediu.

KMG INTERNATIONAL

Energie curată
și accesibilă

Prin politica noastră de mediu, ne angajăm să reducem
consumul de resurse prin utilizarea lor într-un mod eficient și prin
înlocuirea echipamentelor vechi, cu consum ridicat de energie,
cu echipamente moderne cu consum redus de energie. Mai mult,
am adoptat noi tehnologii cu emisii scăzute de carbon și surse de
energie verde (puncte de încărcare a autovehiculelor electrice în
benzinării și panouri fotovoltaice).
Capitol: Mediu

Muncă decentă
și creștere
economică

Industrie.
inovație și
infrastructură

Prin activitatea noastră, creăm locuri de muncă, folosim
furnizori locali, sprijinim comunitățile locale și contribuim la
creșterea economică prin investiții și prin plata impozitelor către
administrațiile locale. Evaluăm furnizorii și partenerii cu care
lucrăm pentru a ne asigura că respectă principiile enunțate în
Codul nostru de Etică și Conduită.
Capitol: Introducere, Oameni

KMG International investește constant în dezvoltarea
operațiunilor Grupului, pentru a construi o infrastructură
trainică, în promovarea industrializării incluzive și durabile și
în stimularea a inovației. Sub conducerea KMG International,
Rafinăria Petromidia a devenit una dintre cele mai moderne
rafinării din Europa de Est, reprezentând peste 40% din
capacitatea actuală de rafinare a României.
Capitol: Introducere

Acțiune pentru
schimbările
climatice

Capitol: Mediu

Parteneriate
pentru realizarea
obiectivelor

Capitol: Abordare

Introducere

Energie să facem
față provocărilor

Descrierea operațiunilor
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Operaţiuni în România
Deplină
conformitate
REACH
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Ţări cu operaţiuni semnificative și principalele companii

Doar
carburanţi
EURO5

Carburanţi
certificaţi
de RAR

Rompetrol Rafinare

Rafinăria Petromidia (benzină, motorină, combustibil de aviaţie)
Rafinăria Vega (n-hexan, bitum, solvenţi, păcură, aditivi)
Divizia Petrochimie (HDPE, LDPE, PP)

Deplină conformitate
pe zona de sănătate
și siguranţă

Deplină conformitate
pe zona de marketing
și comunicare

Năvodari

Rafinăria Petromidia, Divizia Petrochimie

Ploiești

Rafinăria Vega

Rompetrol Downstream

Depozite (Șimleu Silvaniei, Vatra Dornei, Mogoșoaia, Zărnești, Craiova, Arad)
Reţea de benzinării

Bucharest

Sediu central

Rompetrol Gas

Butelii, GPL auto, propan

Divizii și principalele companii
Comerţ și
aprovizionare

Rafinare și
petrochimie

Retail și
marketing

Servicii
industriale

KazMunayGas Trading
Byron Shipping
Terminalul Maritim Midia

Rompetrol Rafinare
• Rafinăria Petromidia
• Rafinăria Vega
• Divizia Petrochimie

Rompetrol Downstream
Rompetrol Gas
Rompetrol Georgia
Rompetrol Moldova
Rompetrol Bulgaria
Dyneff France & Spain

Oilfield Exploration Business Solutions
Rompetrol Well Services
Rompetrol Quality Control
Rominserv Valves IAIFO
Rominserv
KMG Engineering
Palplast

Kazahstan

Franţa și Spania

Ţările de Jos

Elveţia

România

Moldova
Bulgaria
Georgia
Turcia
Libia

KazMunayGas JSC (acționar)
KMG International N.V.
Rompetrol Rafinare
Rompetrol Downstream
Rompetrol Gas
Byron Shipping

Dyneff France & Spain (49%)
KMG Trading
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Mărci comerciale și corporative
Mărci comerciale
RETAIL
Prin marca Rompetrol distribuim și promovăm produsele și
serviciile noastre din cadrul stațiilor de distribuție pe 4 piețe
europene – România, Republica Moldova, Bulgaria și Georgia.
hei este magazinul concept shop & gastro în cadrul rețelei de
benzinării din România. Este un brand proaspăt și comunicativ,
creat pentru a îmbunătăți experiența și interacțiunea clienților
cu produsele și serviciile noastre. Atmosfera din interior este
confortabilă și primitoare, dar și proaspătă și delicioasă - clienții
noștri sunt întotdeauna bineveniți să se oprească și să spună
„hei!”
Efix este cea mai avansată gamă de carburanți oferită de
Rompetrol, cu proprietăți excelente de protecție pentru motor.
Produsele au fost proiectate cu o combinație optimă de aditivi
care asigură nu numai curățarea supapelor și a injectoarele,
ci și reducerea consumului de combustibil și creșterea
performanțelor motorului. Combustibilii Efix sunt produși la
Petromidia și sunt distribuiți în România, Bulgaria, Moldova și
Georgia.
Fill&Go oferă un sistem inovator de plată la pompă pentru
servicii, carburanți și cumpărături în cadrul magazinelor hei,
fiind primul sistem de identificare la pompă, disponibil în
versiuni diferite pentru clienți individuali și companii.
• Fill&Go Personal (Fill&Go Debit, Fill&Go Credit) este
conceput pentru clienți individuali și le oferă o experiență
de alimentare rapidă și eficientă. Este singurul card de
combustibil care permite plata lunară. Este integrat cu
Rompetrol Go, permițând clienților să câștige puncte
folosind cardurile lor Fill & Go.
• Fill&Go Business este un serviciu avansat de gestionare
a flotei, adaptat nevoilor oricărei companii: controlul
combustibilului Fill&Go (Fill&Go Ring, Fill&Go Easy Ring,
Fill&Go Card), control complet al flotei (Fill&Go Vehicle
Control), informații complete despre operațiunile legate de
service (Fill&Go Service Control), rezervoare de carburant și
stații de alimentare interne Fill&Go.

Rompetrol go este primul program din industria
energetică din România dedicat clienților privați, care
oferă atât recompense de fidelitate, cât și utilitate prin
utilizarea aplicației mobile. Pentru fiecare litru alimentat
sau sumă cheltuită în magazinele și restaurantele
Rompetrol, clienții primesc puncte „GoPoints”. Aceste
puncte pot fi folosite pentru achiziționarea de bunuri și
servicii în benzinării, magazine și restaurante. Programul
este disponibil prin intermediul aplicației mobile, care
poate fi descărcată din Apple Store și Google Play.

RAFINARE & PETROCHIMIE
Petrol reactor Jet A1 - Rompetrol produce combustibil
îmbunătățit pentru avioane cu turbine, cu proprietăți
antistatice și capabil să reziste la temperaturi mai scăzute,
în conformitate cu reglementările internaționale, utilizate
pentru aviația civilă și militară. Rompetrol este cel mai
mare producător de petrol reactor Jet A1 din România.
Cocsul este un produs final solid, bogat în carbon,
rezultat în procesul de rafinare a materiei prime.
Rompetrol produce varietăți de cocs pentru uz industrial
și comercial, (Cocs de petrol sulfuros, Cocs de petrol sortat
pentru uz casnic).
Bitum - Rafinăria Vega este singurul producător de
bitum din România, având o experiență de peste 90
de ani în acest domeniu. Rompetrol produce o mare
varietate de bitumuri, cu specificații adaptate pentru
a gamă largă de aplicații: de la drumuri pentru trafic
ușor la drumuri pentru trafic greu, bitumuri îmbogățite
cu polimeri pentru mai multă elasticitate, precum și
bitumuri pentru acoperișuri impermeabile. Bitumul
modificat cu polimer se distinge prin elasticitate
îmbunătățită și rezistență mai mare la deteriorare și
variații de temperatură, cu o durată de viață cu 50%
mai mare și capacitatea de a reduce zgomotul din trafic
(Bitum D25 / 40, D50 / 70, D70 / 100, D160 / 220;
Eurobitum 25/55, 45/80; Citom, Citom G).

N-hexan este produs la Rafinăria Vega, singurul
producător din România. Principala utilizare a solvenților care
conțin n-hexan este extragerea uleiurilor vegetale din culturi
precum soia. Acești solvenți sunt utilizați și ca agenți de curățare
în industria tipografică, textilă, de mobilă și de încălțăminte.

SERVICII INDUSTRIALE
Rominserv este prima companie românească care integrează
servicii de întreținere industrială, management de proiecte
industriale și servicii de dezvoltare tehnică și tehnologică.
Compania oferă o gamă completă de servicii pentru instalarea
industrială a echipamentelor mecanice, statice și dinamice,
servicii de mentenanță și revizie retehnologizare totală și
parțială, precum și întreținere predictivă, preventivă și corectivă,
inginerie și management de proiect.
Rompetrol Well Services - cu cei 70 de ani de experiență,
RWS este una dintre cele mai importante companii de servicii
de petrol și gaze din România și regiunea CEE. Compania oferă
o gamă variată de servicii specializate pentru sonde de țiței şi
gaze naturale ce include: cimentări, sand control, stimulări,
instrumentații cu sârmă, servicii cu azot, tubaj coloane și
închirieri de echipamente și unelte.
Rompetrol Quality Control (RQC) este una dintre
companiile de top de pe piața națională de analize de laborator,
deservind atât clienți interni (companii din Grupul KMG
International), cât și companii externe. RQC este acreditat
ISO 17025, 9001, 14001, 18001 și are trei linii de activitate
care acoperă complet nevoile în ceea ce privește testarea de
laborator: analiza produselor petroliere, analiza produselor
petrochimice, analiza mediului.

TRADING
Terminalul Maritim Midia operează terminalul

maritim al Grupului și danele utilizate pentru
țiței și produse petroliere ce trec prin portul Midia.

BRAND CORPORATIV
Rompetrol, primul brand românesc care se extinde la nivel
internațional, este prezent prin diferite operațiuni în 11 țări și
2 continente, fiind o voce importantă în regiune și un adevărat
simbol al podului energetic între Europa și Asia. Cei aproape
6.000 de angajați ai Grupului acoperă mai multe linii de
business, de la rafinare și petrochimie, transport de țiței și
servicii la sondă, la stații de distribuție a combustibilului în
mai multe țări limitrofe Mării Negre.
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DIRECTOR EXECUTIV
AL KMG INTERNATIONAL

Principalele schimbări în 2020

Beimbet Shayakhmetov
KMG International N.V. (anterior The Rompetrol Group
N.V) este o companie înregistrată în Olanda și se supune
legilor olandeze, având sediul în Amsterdam. Compania
a fost încorporată în noiembrie 1999, capitalul său
fiind deținut în totalitate de Compania Națională
‘KazMunayGas’ JSC începând cu 9 mai 2016.
KMG International N.V. și subsidiarele sale, denumite
în continuare Grupul KMG International, reprezintă un
jucător important pe piața internațională de petrol și
gaze, cu operațiuni în 13 țări din Europa, Asia Centrală și
Africa de Nord.
Activitățile Grupului se concentrează în principal pe
sectoarele de rafinare, retail, marketing și trading, cu
operațiuni suplimentare în sectorul de explorare și
producție și în zona de servicii petroliere industriale
pentru terți (servicii la sondă, servicii industriale, foraje
etc.). Totodată, Grupul oferă și servicii de consultanță de
management și consultanță de afaceri, ca o componentă
de suport a celorlalte operațiuni.
În decembrie 2020, Grupul KMG International cuprindea
63 de entități (subdivizate în 52 de entități juridice societăți pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată
și 11 societăți comerciale, sucursale și asociații în
participațiune) cu sediul în 13 țări (România, Olanda,
Republica Kazahstan, Elveția, Bulgaria, Republica
Moldova, Georgia, Turcia, Ucraina, Franța, Spania, Libia,
Gibraltar), cele patru companii albaneze fiind în curs de
lichidare.
Actul Constitutiv și regulamentele aplicabile fiecărei
entități respectă legislația locală și furnizează regulile
de administrare și de activitate ale acestora. În România,
principalele reglementări aplicabile sunt Legea 31/1990
privind societățile comerciale și Legea 297/2004 privind
piața de capital (pentru companii listate la bursă).

În 2020, au fost înregistrate următoarele
modificări corporative, în termeni de dimensiune,
structură și formă de proprietate a Grupului:

KAZMUNAYGAS ENGINEERING B.V., cu sediul în Strawinskylaan
807, Turnul A-8, 1077XX, Amsterdam, Olanda a fuzionat cu
Grupul KMG International pe 28 iulie 2020

KAZMUNAYGAS TRADING SINGAPORE PTE. LTD.,
cu sediul în Robinson Road, nr. 61, Robinson
Center, Singapore, a încetat să își desfășoare
activitatea pe 31 ianuarie 2020

Achiziționarea a 3 companii în care Dyneff deține o cotă de 50%:
NATGAS France SAS pe 7 ianuarie 2020
ORCEYRE SAS pe 11 septembrie 2020
ANEO SAS pe 22 decembrie 2020

Membrii non-executivi din Consiliului de Administrație al KMG
International N.V. au următoarele atribuții: (i) să participe la
definirea strategiei și politicilor generale ale companiei; (ii) să
supervizeze conducerea și afacerile companiei și filialelor sale.

Management
Sistemul de management al KMG International N.V.
include trei niveluri decizionale, în conformitate cu
statutul societății și legislația olandeză:

Acționar Unic
Consiliu de Administraţie
Director Executiv (“CEO”)
Unicul acționar al KMG International N.V. este Compania
Națională ‘KazMunayGas’ JSC.
Consiliul de Administrație este alcătuit din 8 (opt)
directori, dintre care 1 (unu) director general executiv
(CEO) și 7 (șapte) directori generali non-executivi.
Directorii generali non-executivi includ trei directori
independenți. Membrii independenți oferă o perspectivă
bine ancorată în ariile lor de expertiză și sprijin în luarea
deciziilor de management, în același timp protejând
interesele acționarilor și stakeholderilor și constituind o
garanție suplimentară pentru factorii independenți.

În conformitate cu statutul KMG International N.V. și regulamentele
emise de Consiliul de Administrație, directorul general executiv
(CEO), fiind unicul membru executiv al Consiliului de Administrație,
este împuternicit cu administrarea operațiunilor curente ale
companiei, dar are și răspunderea de a analiza, defini și înainta
opțiuni strategice care sa contribuie la dezvoltarea companiei și
filialelor sale. CEO-ul este autorizat să reprezinte independent
interesele KMG International N.V., având posibilitatea de a delega
din sarcinile operaționale pe diverse funcții corporative sau
sectoare de activitate către terți.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
La sfârșitul lunii dec. 2020

Daniyar Berlibayev
Președinte

Beimbet Shayakhmetov
Director Executiv (CEO)

Zhanat Tussupbekov

În sprijinul acestei activități, Consiliul de Administrație poate
înființa comisii specializate, cum ar fi Comisia de Audit sau Comisia
de Remunerare, Comisia de Strategie și Inovare sau Comisia de
Finanțe și Investiții.
Sistemul unitar de management la nivelul KMG International N.V.
este reflectat și în filialele Grupului. Drept urmare, majoritatea
filialelor au un sistem compus din două sau trei niveluri
decizionale:

Director non‑executiv

Azamat Zhangulov
Director non‑executiv

Arman Saulebay

Director non‑executiv

Johan Frederik Lodewijk Frowein
Director non‑executiv independent

Emile Eduard Wolff

ADUNAREA GENERALĂ
A ACŢIONARILOR
(KazMunayGas JSC unic acţionar)

Consiliu de Administraţie

Director non‑executiv independent

Ramon Diego Mendes de Leon
Director non‑executiv independent

Director Unic
Director General și Director Financiar

Conform regulamentelor emise de Consiliul de
Administrație al KMG International N.V., Consiliul
aprobă numirea directorilor generali executivi (CEO) ai
subsidiarelor KMG International N.V., dar și structura
organizațională a KMG International și numirea directorilor
generali pentru fiecare unitate comercială. Astfel, procesul
de numire pentru funcții cheie din Grup este abordat,
discutat și aprobat de cel mai înalt for director, în baza
unor criterii precum experiență, cunoștințe și aptitudini, în
conformitate cu interesele de business ale Grupului.
Conform Regulamentelor Consiliului menționate mai sus,
toate tranzacțiile care prezintă un conflict de interese între
KMG International N.V. și un membru al Consiliului de
Administrație vor fi rezolvate conform regulilor tranzacțiilor
obiective din domeniul de activitate al Grupului sau
subsidiarelor sale. Aceste Regulamente introduc și seturi de
principii și cerințe pentru evitarea conflictelor de interese.
În ceea ce privește angajarea și salarizarea la nivel de
Grup, Comisia de Remunerare înființată de Consiliul
de Administrație la nivelul KMG International N.V.
este responsabilă cu asistarea Consiliului și Adunării
Generale (acționarul unic) în probleme legate de politica
de remunerare, criteriile de angajare și compensațiile
totale, cât și criteriile de performanță, în special pentru
top management, dar și elaborarea și implementarea
planurilor de compensații, monitorizare și asistență în
implementarea politicilor și planurilor de remunerare la
nivelul Grupului. Puterea decizională în materie de politica
și planul de remunerare aplicabile la nivel de Grup revine
Consiliului de Administrație al KMG International N.V.
Avem responsabilitatea morală de a promova și proteja
sănătatea, siguranța și bunăstarea tuturor celor implicați în
activitățile noastre, si am implementat un sistem integrat
de management QHSE, ale cărui principii clare sunt urmate
în cadrul tuturor entităților KMGI.
Mai precis, toți angajații sunt responsabili de participarea
activă la dezvoltarea sistemului de management QHSE și
de promovarea unei culturi de siguranță în cadrul fiecărei
organizații din cadrul KMG International. În același timp,
managementul este responsabil pentru comunicarea
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eficientă a angajamentului față de toate aspectele ce
țin de sănătatea și securitatea în muncă și protecția
medicului, precum și de încurajare a angajaților de a
participa la mentenanța și actualizarea acestui sistem.
Este responsabilitatea tuturor angajaților să sesizeze
preocupările, pericolele, problemele de această natură
și să recompenseze comportamentul pozitiv cu privire
la gestionarea acestor aspecte.
O comunicare eficientă este cea care garantează că
toate obiectivele și politicile QHSE implementate
la nivelul KMG International sunt clar înțelese de
toți angajații, că planurile de acțiune, standardele,
procedurile și sistemele sunt implementate în
mod eficient iar performanța este monitorizată și
angajaților li se oferă feedback constructiv.
Pe parcursul anului 2020, KMG International Group
a implementat măsuri pentru a limita răspândirea
infecției cu virusul SARS CoV-2 și pentru a lupta
împotriva situației pandemice în țările în care
desfășurăm operațiuni, pentru a asigura continuitatea
afacerii și pentru a asigura sănătatea și siguranța
angajaților și a familiilor acestora, colaboratorilor și
clienților noștri.
Toate regulile și măsurile de prevenție impuse sau
recomandate de autorități și de acționarul unic, au fost
respecta, implementarea acestora fiind monitorizata în
mod continuu. Deciziile la nivelul conducerii Grupului
și planurile de acțiune ulterioare au fost adaptate
fiecărei etape de evoluție a pandemiei, având ca
obiectiv principal bunăstarea angajaților și atenuarea
impactului negativ asupra business-ului.
Managerul cel mai înalt în rang dintr-o anumită zonă
operațională este responsabil pentru planificarea
și organizarea ședințelor managementului pentru
revizuirea sistemului QHSE, precum și de asigurarea
proceselor-verbale ale acestor ședințe, care vor avea
loc de cel puțin două ori pe an.
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Conformitate
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Cod de etică și de conduită în afaceri
Codurile noastre de etică și conduită în afaceri reflectă setul de valori, principii și reguli etice ale Grupului, pe care le
înglobăm în activitățile zilnice și care sunt aduse la cunoștință și partenerilor de afaceri pentru aliniere.

Desfășurându-ne activitatea în aproape toate tipurile de operaţiuni din industria de
petrol și gaze, succesul nostru este posibil numai dacă businessul are o orientare
strategică clară și pe termen lung, cu integritate, onestitate și responsabilitate.

Cod de etică
În ceea ce privește etica, drepturile omului, mecanismele de
consiliere și de soluționare a reclamațiilor, politica anticorupție
/ anti-mită și managementul riscurilor, KMG International a
pus în aplicare politici care se aplică tuturor filialelor din cadrul
organizației și tuturor organizațiilor partenere, atât interne,
cât și internaționale. Aceste politici sunt aplicabile tuturor
angajaților, contractanților și stakeholderilor care au legătură
directă sau indirectă cu KMG International și tratează în mod
prompt, profesionist și obiectiv toate problemele semnalate.
Codul de etică stabilește norme de comportament în
interacțiunea cu colegii, instituțiile guvernamentale, acționarii,
afiliații și partenerii de afaceri, comunitățile și mass-media.
Ne încurajăm angajații și colaboratorii să semnaleze orice
încălcări ale Codului sau posibile probleme etice, indiferent
dacă acestea se referă la ei, interacțiunile lor directe, la
managerii lor direcți sau din alte poziții. Departamentul de
Compliance trebuie să fie sesizat pentru orice problemă etică
sau îngrijorare pe care o pot avea angajații. Sesizarea va fi
tratată strict confidențial.
În acest sens, folosim diverse mecanisme de consiliere și de
soluționare a reclamațiilor, astfel încât fiecare angajat, partener
de afaceri sau stakeholder să poată împărtăși eventuale
incidente de neconformitate, probleme de mediu sau
nedreptăți sociale cu departamentele de etică corporativă și de
resurse umane. Preocupările legate de comportamentul nonetic sau ilicit și aspectele legate de integritate pot fi raportate
direct la departamentul de Compliance.

Procedura de reclamații poate fi inițiată de un angajat care
solicită consiliere de la managerul lui direct. Dacă cel din
urmă nu poate aborda problema, atunci angajatul poate
merge la următorul nivel de management. Dacă situația
nu este soluționată, departamentele de resurse umane și
de conformitate vor prelua cazul. Cu toate acestea, dacă
există persoane din acest flux care sunt parte din problema
semnalată, există adrese de e-mail dedicate (și e-mailuri
externe) puse la dispoziția fiecărui angajat pentru ca
aceștia să raporteze probleme legate de comportamentul
non-etic sau nelegal. Toate situațiile raportate sunt tratate
confidențial, fără represalii. Oferim cursuri de formare
periodică pentru acest proces, astfel încât angajații să știe
cum să acceseze mecanismele de raportare.
Mai mult, politicile noastre anti-corupție și anti-mită
promovează integritatea, responsabilitatea și gestionarea
adecvată a business-ului într-o manieră etică și
transparentă. Este singura modalitate de a face afaceri, de
aceea acordurile de angajare și documentele interne ale
Grupului conțin acum amendamente informative privind
subiectele anticorupție.
Ca parte a procesului de inducție, Departamentul de
Compliance oferă instruire cu privire la principii etice
precum: șanse egale, repere de conformitate la nivelul
concurenței, gestionarea conflictelor de interese, politica
de cadouri, scurgere de informații, utilizarea informațiilor
confidențiale, social media, canalele de utilizat pentru a
raporta o conduită incorectă.

Cod de conduită în afaceri

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE

Suntem un lider dinamic în sectorul de petrol și gaze și credem că succesul nostru se datorează ancorării
într‑un set de valori și principii bine definite, la care aderă toți angajații și partenerii noștri de afaceri:

OAMENII NOȘTRI

DEZVOLTARE DURABILĂ

Cea mai importantă valoare a noastră este reprezentată
de angajații noștri și de nevoile lor. Acțiunile noastre pun
întotdeauna pe primul loc sănătatea și bunăstarea lor.

Susținem principiile enunțate în Declarația
Universală a Drepturilor Omului și respectăm
standarde înalte de integritate. Prin dezvoltarea
de afaceri profitabile și implicarea activă în viața
comunităților locale, dorim să ne asigurăm că
practicile noastre contribuie la dezvoltarea economică
și socială pe termen lung a economiei și societății.

GRIJĂ, INTEGRITATE ȘI RESPONSABILITATE
Suntem un partener global de încredere și un cetățean
corporativ respectat. Suntem onești în interacțiunile noastre cu
toate părțile interesate și ne asumăm responsabilitatea pentru
deciziile noastre.

CALITATE LA CEL
MAI ÎNALT NIVEL

Stabilitatea afacerii rezultă din voința și determinarea de a
oferi excelență în tot ce facem.

Ne-am angajat să oferim calitate în tot ceea ce facem
și ne străduim să îmbunătățim continuu produsele
și serviciile pe care le oferim, pentru a depăși toate
așteptările.

PROTECŢIA MEDIULUI

LEADERSHIP

Împreună cu furnizorii am aderat la toate legile și
reglementările naționale în ceea ce privește protejarea
mediului și gestiunea adecvată a resurselor, indiferent
de țara în care operăm.

Ne folosim de experiența, tehnologia și perseverența
noastre pentru a oferi produse și servicii la standarde
ridicate și ne angajăm să aplicăm principiile de
leadership în toate acțiunile noastre.

PERSEVERENŢĂ

Avem grijă de sănătatea, siguranța și securitatea angajaților,
furnizorilor și comunităților în care ne desfășurăm activitatea.

GESTIUNEA RISCURILOR
Ne străduim să identificăm, să evaluăm și să gestionăm riscurile
pentru comunitățile în care ne desfășurăm activitatea, angajații noștri,
contractori, mediul înconjurător și afacerea noastră.

RESPECT PENTRU ANGAJAȚI
Ne respectăm angajații și îi sprijinim continuu în dezvoltarea lor
personală și profesională.

IMPLICARE CONTINUĂ
Credem că singura modalitate de dezvoltare este ca angajații noștri
să se dezvolte odată cu noi. Din acest motiv, oferim în mod constant
oportunități de training și implicare continuă pentru toți angajații.

EDUCAȚIE ȘI SPIRIT DE INIȚIATIVĂ
Promovăm spiritul de inițiativă în rândul tinerilor, mai ales prin
activități ce încurajează responsabilitatea socială și antreprenoriatul.

RESPECT PENTRU COMUNITĂȚILE LOCALE
Respectăm, protejăm și promovăm drepturile omului, cultura, tradițiile
și valorile comunităților în care ne desfășurăm activitatea și contribuim
la îmbunătățirea gradului de implicare socială.

BUNE PRACTICI

De-a lungul timpului, principiile de bază ale Grupului
au fost integrate în toate operaţiunile noastre:

Aderăm la cele mai bune practici globale. Principiile Pactului Global al
Națiunilor Unite și principiile OECD pentru companiile multinaționale
ghidează toate activitățile noastre.
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Ne desfășurăm activitatea într-o manieră transparentă și
asigurăm comunicarea tuturor informaților relevante în timp
util și în mod eficient.
În același timp, promovăm egalitatea de șanse, respectarea
drepturilor omului, drepturile civile și legislația muncii
în vigoare. Nu tolerăm nicio formă de abuz, hărțuire sau
discriminare în niciun loc de muncă din cadrul Grupului. Ne
străduim continuu să devenim mai buni în această privință,
deoarece simțim că este datoria noastră, din respect față de
angajații, stakeholderii și comunitățile noastre.
Ne asigurăm că suntem în deplină conformitate cu toate
reglementările și cerințele legale aplicabile oricând și
oriunde operăm. Ne-am angajat să ne desfășurăm activitatea
în mod echitabil, onorabil, cu integritate și onestitate și în

Practici de muncă

În toate operațiunile noastre,
aplicăm practici corecte
și respectăm legislația
referitoare la locul de muncă,
ocuparea forței de muncă,
confidențialitate și drepturile
omului și sprijinim principiile
incluse în Declarația Universală
a Drepturilor Omului.

INTRODUCERE
conformitate cu toate legile aplicabile și solicităm
aceeași abordare de la partenerii noștri.
Ne angajăm doar într-o concurență echitabilă. Nu
tolerăm conflictele de interese și toate activitățile
noastre trebuie întreprinse în interesul Grupului.
În plus, suntem neutri din punct de vedere politic
și nu ne angajăm în activități de natură politică
în niciuna dintre țările în care ne desfășurăm
activitatea.
Respectăm regulile de organizare și
comportament definite de aceste coduri în toate
activitățile noastre și solicităm partenerilor noștri
de afaceri să îndeplinească aceleași standarde pe
care le-am stabilit în operațiunile noastre.

Cod de conduită pentru furnizori
Codul de Conduită al Furnizorilor KMG International a fost
elaborat pentru a garanta că atât KMG International, cât și și
toți furnizorii și filialele Grupului sunt în deplină conformitate
cu toate legile și reglementările naționale și internaționale
aplicabile în domeniul drepturilor omului, al condițiilor de
muncă sigură, gestionării responsabile a problemelor de
mediu și a standardelor etice ridicate.
Toți furnizorii precalificați primesc, revizuiesc și semnează că
respectă principiile etice enunțate în Codul de Conduită al
Furnizorilor KMG International și își asumă responsabilitatea
pentru serviciile și produsele livrate, precum și pentru toate
datele comunicate către KMG Rompetrol, inclusiv respectarea
practicilor de muncă.

MECANISME DE CONSILIERE ȘI
SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR
Responsabilitatea generală pentru mecanismele de consiliere
și soluționare a reclamațiilor revine Departamentelor de Resurse
Umane, Compliance și Control Intern și Securitate. Angajații sunt
informați despre aceste mecanisme prin intermediul instrumentelor
de comunicare internă: e-mail, Intranet, revista internă.

ANTI‑MITĂ ȘI ANTI‑CORUPȚIE
Politica anti‑mită și anticorupție a KMG International
este comunicată și aplicabilă tuturor entităților Grupului,
angajaților, unităților de business și colaboratorilor. Instruirea
în problemele anticorupție este oferită tuturor angajaților
(inclusiv membrilor organelor de conducere) și tuturor
entităților (regiunilor) în mod regulat.

Aceste mecanisme includ semnalarea către superiorul direct, o
linie dedicată a Departamentului de Resurse Umane, consiliere
din partea Departamentul de Compliance cu privire la aspecte de
etică și subiecte legate de conflictele de interese. Întregul proces
este confidențial.

Toți angajații și colaboratorii sunt încurajați să raporteze
orice suspiciuni de mită sau corupție Departamentului de
Compliance și/sau Departamentului de Control Intern, având
în același timp garanția confidențialității acestor informații.

Mecanismul de avertizare împotriva infracțiunilor este gestionat
de Departamentul de Control Intern și Securitate. Un canal
dedicat (adresă de e-mail) este folosit de angajați și de partenerii
de afaceri pentru a raporta suspiciuni cu privire la un potențial
comportament non-etic sau ilicit și la aspecte legate de integritate,
într-un mod strict confidențial. Identitatea expeditorului rămâne
anonimă (dacă angajații noștri doresc să-și păstreze identitatea
confidențială), iar adresa de e-mail este accesată numai de
Departamentul de Control Intern și Securitate. Acest mecanism
este reglementat de politicile interne și conține dispoziții care
nu implică represalii. Toți angajații au fost instruiți cu privire la
accesarea mecanismului și modul de raportare. Suspiciunile
valabile sau verificate fac obiectul unei evaluări a Comisiei de
Etică, care analizează problemele și poate lua măsuri corective,
dacă este necesar.

LIBERTATE DE ASOCIERE ȘI
NEGOCIERE COLECTIVĂ
Recunoaștem pe deplin dreptul legal al angajaților noștri
de a forma sindicate și de a se alătura altor organizații fără
teama de coerciție. În 2020, nu am identificat operațiuni
sau furnizori care să încalce sau să pericliteze dreptul de a
exercita libertatea de asociere și negocierea colectivă.

EXPLOATAREA PRIN
MUNCĂ A MINORILOR
KMG International respects all minimum age laws in
countries where it operates. KMGI has never and will never
resort in any way to hiring children or putting them in
working relations with our Group.

Acuzațiile primite prin canalul dedicat sunt raportate periodic
Consiliului de Administrație al KMG International.

MUNCĂ FORȚATĂ

În 2020, nu au fost semnalate departamentului de Compliance
(Conformitate) al KMG International situații privind fapte de
corupție, sau legate de nerespectarea drepturilor omului și a
practicilor de muncă.

KMG International nu a recurs la muncă forțată și nici nu a
încurajat aceste practici în niciuna din companiile Grupului.
De asemenea, impunem aceleași principii și standarde și
furnizorilor noștri.

În 2020, nicio sesizare sau reclamație legată de incidente de
corupție sau orice încălcare a practicilor de muncă sau a drepturilor
omului nu a fost înaintată, adresată și soluționată prin intermediul
mecanismelor oficiale de soluționare a reclamațiilor din cadrul
departamentului de Compliance al KMG International.
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ETICĂ, CONDUITĂ
ȘI CONFORMITATE
Codurile de Etică și de Conduită ale KMG
International au drept scop promovarea valorilor și
principiilor etice în cadrul Grupului și al companiilor
afiliate, pentru a susține și a proteja reputația
Grupului. Pentru angajații noștri, este o condiție
prealabilă de a fi semnatari ai Codului de Etică,
beneficiind anual de instruire în acest domeniu.
Mai mult, îi încurajăm pe angajații și colaboratorii
noștri să raporteze Departamentului de Compliance
orice încălcare a Codurilor KMG International,
indiferent dacă acestea se referă la ei și activitatea lor,
managerii lor direcți sau alte persoane.
Suspiciunile de comportamentul non-etic sau
nelegal și aspectele legate de integritate trebuie, de
asemenea, să fie raportate direct Departamentului
de Compliance. În acest sens, desfășurăm periodic
instruiri cu privire la situațiile care trebuie raportate
și la modul de accesare a mecanismului de raportare.
Mai precis, ca parte a procesului de instruire
introductivă, Departamentul de Compliance al KMG
International oferă o pregătire extinsă în ceea ce
privește principiile etice ale Grupului: șanse egale,
principii concurențiale, gestionarea conflictelor
de interese, cadouri, politica de tranzacționare
privilegiată, utilizarea informațiilor confidențiale,
social media, canale de raportare a abaterilor de la
normele etice în vigoare.

Apartenențe și afilieri
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România
KMG International este membru sau participant
in următoarele inițiative și organizații, pentru a
contribui a avea acces la expertiza asociațiilor
cu privire la cele mai bune practici în afaceri,
tehnica și industria petrolieră:
FIC - CONSILIUL
INVESTITORILOR STRĂINI

CRE - CENTRUL ROMÂN
AL ENERGIEI

Consideră că dialogul dintre factorii de decizie
și comunitatea investitorilor străini reprezintă
condiția cheie pentru îmbunătățirea climatului
pentru investiții, stimulând în același timp
dezvoltarea economiei românești.

Obiectivul general al CRE este acela de a promova
participarea instituțiilor membre, a statului român
și a companiilor private din sectorul energetic
în procesul decizional al instituțiilor europene,
în cadrul parteneriatelor europene precum și la
programele de finanțare ale instituțiilor europene.
Totodată, CRE asigură și desfășurarea activității de
reprezentare în interesul instituțiilor sectorului
energetic românesc.

AMCHAM ROMANIA CAMERA DE COMERȚ
ROMÂNO‑AMERICANĂ
Dedicată facilitării unui dialog deschis între
comunitatea de afaceri și autoritățile centrale,
promovează în mod transparent soluții și
priorități menite să transforme România într-un
mediu propice pentru afaceri și să sporească
competitivitatea economică a țării în regiune
și la nivel european.

NRCC - CAMERA DE COMERȚ
OLANDEZĂ ÎN ROMÂNIA
Susține și promovează comunitatea de afaceri
olandeză-română. Creează oportunități de afaceri
în cadrul comunității sale de membrii activi,
acționând ca partener consultativ între mediul
de afaceri și Guvernul României.

IAA - INTERNATIONAL
ADVERTISING ASSOCIATION
Un parteneriat strategic unic creat să apere
interesele comune ale tuturor membrilor în
întregul spectru al comunicării de marketing de la cumpărători de publicitate la grupuri media,
agenții și companii de marketing direct sau
profesioniști independenți.

Moldova

Bulgaria

AMCHAM

BPGA - ASOCIAȚIA BULGARĂ
DE PETROL ȘI GAZE

Misiunea sa este de a colabora cu guvernul Republicii Moldova și cu mediul de afaceri
pentru a încuraja un climat de afaceri mai favorabil în Moldova.

FIA - ASOCIAȚIA INVESTITORILOR STRĂINI
Misiunea principală a Asociației este de a facilita dialogul între factorii de decizie relevanți și
investitorii străini pentru a crea un mediu solid pentru investițiile străine directe.

ASOCIAȚIA INVESTITORILOR ROMÂNI ÎN MOLDOVA
Reunește companii cu capital românesc în Moldova și reprezintă o platformă pentru
dezvoltarea și atragerea investițiilor românești în cadrul economiei naționale.

Fondatorii au ca scop protejarea intereselor
distribuitorilor, producătorilor și retailerilor de
produse petroliere, pentru a dezvolta comerțul și
industria de petrol și gaze în Bulgaria, reafirmând
statutul egal și concurență echitabilă între
jucătorii din piață.

ASOCIAȚIA DE AFACERI
BULGARIA-KAZAHSTAN

Georgia

Își propune să ofere asistență completă pentru
promovarea și extinderea cooperării comerciale,
economice, științifice și tehnice între companii
din Republica Bulgaria și Republica Kazahstan.

NIA - ASOCIAȚIA IMPORTATORILOR ȘI
DISTRIBUITORILOR DE PRODUSE PETROLIERE

ASOCIAȚIA DE AFACERI
BULGARIA-ROMÂNIA

Scopul principal al asociației este reprezentat de monitorizarea și analizarea pieței petrolului,
protejarea intereselor membrilor săi și, de asemenea, cooperarea cu autoritățile legislative și
executive pentru îmbunătățirea continuă și progresul sectorului reprezentat.

Obiectivul său principal este de a oferi sprijin
comunității de afaceri din ambele țări, pentru
a-și crește competitivitatea și pentru a-și dezvolte
capacitatea de a crește și de a se extinde atât în
țara vecină, cât și pe plan internațional.

BAG - ASOCIAȚIA DE AFACERI DIN GEORGIA
Funcția principală a organizației este reprezentarea membrilor săi în fața guvernului și
protejarea intereselor comerciale și obiectivelor legitime ale companiilor membre.

RAC - CONSILIUL ROMÂN
PENTRU PUBLICITATE

CAMERA DE COMERȚ
ȘI INDUSTRIE BULGARĂ

UNIUNEA ECONOMICĂ KAZAH-GEORGIANĂ

Organizație profesională independentă, nonprofit,
neguvernamentală, al cărei principal obiect de
activitate este auto-reglementarea în publicitate.

Fondatorii Uniunii sunt companii și corporații create cu capital kazah, care operează pe piața
georgiană. Scopul Uniunii este de a aprofunda investițiile și cooperarea comercială, de a
dezvolta turismul și legăturile culturale între Georgia și Kazahstan.

Organizarea locală a întreprinderilor și
companiilor din Sofia cu intenția de a dezvolta și
de a promova interesele companiilor locale.

People

Energie pentru
a avea grijă
unii de alții
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Protejarea oamenilor noștri odată cu
declanșarea pandemiei COVID-19
2020 a adus mari provocări, forțând businessurile
și lumea să își regândească operațiunile și
interacțiunile. Grupul KMG International şi-a
activat planul de gestionare a situațiilor de
criză, de la debutul pandemiei COVID-19, după
ce implementase încă de la începutul lunii
februarie o serie de măsuri preventive, pe fondul
extinderii noului virus la nivel mondial. Toate
măsurile implementate au vizat protejarea şi
siguranţa angajaților, colaboratorilor şi clienților,
continuitatea activităţilor de profil şi reducerea la
minimum a riscurilor de întrerupere a fluxurilor de
producție şi distribuție carburanți.
În centrul strategiei noastre din 2020 au fost
angajații, atât pentru protejarea acestora și
reducerea la minim a riscului de infectare cu noul
virus, cât și pentru păstrarea locurilor de muncă.
Astfel, pentru a veni în sprijinul colegilor, au fost
implementate proiecte de digitalizare ale funcțiilor
de suport, s-au dezvoltat programe flexibile de
lucru sau work-from-home, dar și alte măsuri pentru
asigurarea de echipamente și soluţii IT. Grupul a
adoptat şi alte măsuri specifice precum limitarea/
anularea deplasărilor în interes de serviciu,
carantinarea la întoarcerea dintr-o călătorie în
afara ţării (lucrul de la domiciliu pentru cel puţin
7 zile de la întoarcerea din zone neafectate şi 14
zile de la întoarcerea din zone afectate), limitarea
ședințelor (prezență fizică de maxim 3 persoane,
cu distanță fizică de cel puțin 2 metri între ele) sau
anularea evenimentelor interne. În plus, procesele
și proiectele de bază au fost adaptate mediului
virtual: induction, internship, transfer de cunoștințe,
training-uri pentru competențe soft etc.

Suplimentar, au fost luate măsuri dedicate pentru creșterea
igienei și siguranței în spațiile comune de lucru / ședințe,
în conformitate cu recomandările autorităților (dezinfectanți
pentru mâini și suprafețe și echipamente de protecție,
limitarea accesului și fluidizarea căilor de acces, instruiri cu
privire la siguranța și igiena pandemică etc.). Mai mult, pe
tot parcursul anului s-au efectuat teste COVID-19.
Unitățile de producție ale Grupului nu și-au oprit activitatea.
Cu toate acestea, la nivelul ambelor rafinării ale Grupului Petromidia şi Vega, s-au introdus reguli şi măsuri noi, mult
mai stricte: testări ale temperaturilor corporale, crearea
temporară de spații pentru clienți/subcontractori în afara
spațiului de lucru, îmbunătățirea fluxului de oameni,
fluidizarea traficului auto, bariere/covoare antivirus,
intensificarea acțiunilor de curățare în zonele de risc - intrări
/ coridoare / toalete. În același timp, facilitați precum cantina
sau dispensarul medical au luat măsurile de rigoare (livrarea
în sistem catering, crearea de zone dedicate pentru izolare
temporară).
Din grijă pentru sănătatea şi siguranţa angajaților şi
clienților, la nivelul benzinăriilor Rompetrol din România,
Bulgaria şi Republica Moldova au fost luate măsuri
suplimentare pentru prevenirea şi reducerea răspândirii
COVID-19. Printre acestea se numără igienizarea/
dezinfectarea suprafețelor directe de contact din oră în oră,
curățarea/spălarea pardoselii de cel puţin de patru ori pe zi
(24 ore), suplimentarea de materiale/consumabile specifice
(dezinfectați, șervețele umede, uscătoare de mâini, etc.),
recomandarea păstrării unei distanțe între clienți de cel
puţin un metru sau servirea produselor gastro preponderent
în ambalaje de unică folosință sau încurajarea clienților
Fill&GO să utilizeze plățile online ale facturilor curente, să
reducă interacțiunile sau să alimenteze direct la pompă.

Testarea COVID-19 constantă a fost efectuată pe tot
parcursul anului 2020 și atunci când vaccinarea a devenit
accesibilă în platforma naţională de vaccinare, dată fiind
calitatea de membru al industriei petroliere, un număr
mare de persoane s-a vaccinat.
La toate aceste măsuri, am adăugat eforturile de
menținere a locurilor de muncă, într-un context
caracterizat de decizii dificile, cum ar fi șomajul tehnic,
programul redus de muncă, concedierile colective,
închiderile sau suspendarea activităților, cu impact mare
asupra tuturor sau aproape tuturor liniilor de activitate.
Datorită pregătirii noastre, am reușit să ne protejăm
și să ne menținem activitățile de profil în România
și în regiune, dar și să continuăm să fim un pilon de
stabilitate pentru angajați, clienți, parteneri de afaceri,
autorități locale și centrale.

Ne-am aflat, ca organizaţie, în multe
situații neprevăzute de-a lungul timpului,
ne-am adaptat rapid, așa că pentru noi
schimbarea a devenit o constantă.

Și acest mare avantaj se
datorează în mare măsură
angajaților noștri.
ALEXEY GOLOVIN
Chief Officer Corporate Services
KMG International

Structura și evoluţia personalului

Abordare
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Ocuparea forţei
de muncă
În decembrie 2020, numărul total de angajați
KMG International era 5.557, majoritatea
acestora fiind localizați în România (66%),
cea mai mare bază de operațiuni a Grupului.
7.139

6.224

5.628

5.619

5.595

5.557

Evoluția
personalului

2.104
1.931
1.904 1.892 1.843 1.881

TOTAL
RESTUL GRUPULUI
5.035 4.293 3.724 3.727 3.752 3.676 ROMÂNIA
2015 2016 2017 2018 2019 2020

În ciuda contextului extrem de dificil atât din punct de
vedere epidemiologic, cât și din punct de vedere economic,
evoluția structurii forței de muncă a KMG International
a continuat să urmeze tendința stabilă din ultimii ani, cu
minime variații ale numărului de angajați în 2020. În timp
ce operațiunile din România ale Grupului au înregistrat o
scădere foarte mică a numărului de angajați comparativ
cu anul precedent, numărul total de angajați la nivelul
Grupului a fost echilibrat de creștere redusă în Georgia și
Republica Moldova, unde noi stații de distribuție au fost
adăugate la rețeaua de retail a Grupului pe parcursul anului.

Toți angajații noștri au un contract de muncă și 90% dintre aceștia au un contract cu normă
întreagă. Toți cei 102 angajați care au contracte cu jumătate de normă sunt activi în operațiunile
de pe teritoriul României, dintre care 63 bărbați și 39 femei. Cu toate acestea, conform politicii
interne a KMG International, Grupul oferă aceleași beneficii angajaților săi, indiferent de tipul
contractului, fie el cu jumătate de normă sau cu normă întreagă.
Angajaţi per ţară

2015

2016

2017

2018

2019

2020

România

5.035

4.293

3.724

3.727

3.752

3.676

Georgia

706

774

792

787

762

776

Moldova

604

708

790

941

931

967

Franţa

367

-

-

-

-

-

Kazahstan

200

328

196

33

27

20

Bulgaria

65

66

74

79

76

78

Libia

52

10

10

7

3

3

Spania

44

-

-

-

-

-

Elveţia

28

26

26

29

29

28

Ucraina

21

3

-

-

-

-

Singapore

8

6

6

5

5

-

Ţările de Jos

6

6

6

6

5

4

Turcia

4

4

5

5

5

5

Total

7.139

6.224

5.628

5.619

5.595

5.557

Cu excepția a trei țări în care KMG International are operațiuni în care nu există un salariu minim
stabilit de legislația națională (Georgia, Singapore, Elveția), în 2020, Grupul avea angajați cu
salariul minim pe economie numai în Moldova și România, în timp ce, pentru o lună, în aceeași
situație s-a aflat și un angajat cu jumătate de normă din Kazahstan. Cu toate acestea, raportat la
anul precedent, numărul acestora a scăzut semnificativ, mai exact cu aproximativ 80%.
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Salariu minim prin lege

OAMENI

OAMENI

monedă locală

echivalent USD

România

RON

2.230,00

USD

525,45

Moldova

MDL

2.775,00

USD

160,22

Georgia

GEL

Kazahstan

KZT

Bulgaria

N/A

USD

N/A

42.500,00

USD

102,82

610,00

USD

354,80

BGN

Elveţia

CHF

N/A

USD

N/A

Singapore

SGD

N/A

USD

N/A

Libia

LYD

450,00

Ţările de Jos

EUR

1.680,00

Turcia

TRY

2.943,00

USD
USD

321,43

1.918,56

USD

418,98

În operațiunile noastre internaționale, angajăm un număr
mare de localnici, inclusiv în funcții de conducere, cum
este și cazul pozițiilor de Director Executiv al Grupului
sau rolurile de directori ai entităților din cadrul Grupului.
Angajarea pe plan local face parte din politica noastră pe termen lung de
a susține creșterea comunităților gazdă și de a oferi un mediu incluziv și
oportunități multiple de schimburi culturale și organizaționale.
Procent de manageri
recrutați local
(medie 2020)

Ţările de Jos

România

Angajați pe gen (contracte de muncă)

Diversitate și egalitate de șanse
Diversitatea și stabilitatea resurselor umane reflectă sistemul de credințe și cultura organizațională pe care ne bazăm
activitățile la nivelul întregului lanț valoric al Grupului. Nu discriminăm în funcție de sex, vârstă, naționalitate sau de
orice alt factor care nu are nicio legătură cu modul în care angajații își pot îndeplini munca.
Ca atare, comunitatea noastră de angajați include peste 18 naționalități, din care cea mai mare pondere o au cea
română, georgiană, moldoveană, kazahă, franceză și spaniolă. La nivelul Grupului, diversitatea se reflectă nu doar în
diferitele naționalități ale angajaților noștri, ci și în modul în care pozițiile sunt atribuite în cadrul acestuia, la toate
nivelurile de operațiuni. De aceea, în timp ce numărul angajaților reflectă cu exactitate dimensiunea operațiunilor
Grupului în anumite regiuni, împărțirea acestora pe categorii de vârstă ține cont de alți factori, de la legislația locală, la
tipul activității desfășurate și specificul pieței forței de muncă regionale.
Categoria de vârstă cu cea mai mare reprezentare în rândul angajaților grupului este cea de 30-50 de ani (43%),
urmată de angajații peste 50 de ani (37%) și cei cu vârsta sub 30 de ani (20%). Cea mai mare proporție de angajați
peste 50 de ani, respectiv 45%, poate fi observată în România, majoritatea fiind specialiști care lucrează la platforma
Petromidia, dintre care unii chiar de la înființare. În ceea ce îi privește pe cei mai tineri, cei mai mulți angajați sub 40
de ani, și anume 37%, activează în operațiunile georgiene ale grupului.
Vârsta angajaţilor

<30

30 - 50

>50

Total

România

490

13%

1,515

41%

1,671

46%

3,676

Moldova

296

31%

473

49%

198

20%

967

Georgia

289

37%

321

41%

166

21%

776

3

15%

13

65%

4

20%

20

16

20%

46

60%

16

20%

78

Kazahstan
Bulgaria

%

#

%

#

Elveţia

2

7%

21

75%

5

18%

28

100%

1

63%

6

Libia

-

-

3

100%

-

-

3

moldoveni

-

-

7%

1

Ţările de Jos

-

-

3

75%

1

25%

4

români

-

-

30%

3

Turcia

-

-

5

100%

-

-

5

kazahi

De exemplu, în România, cea mai mare bază de operațiuni pentru
Grup, care include activitățile sale complexe de rafinare, există un
mix de naționalități în conducere, cu 25% dintre persoanele în roluri
de conducere fiind de naționalitate română, alături de alte 75% de
naționalitate kazahă.

Încurajăm egalitatea de șanse și, chiar dacă raportul dintre angajații bărbați și femei nu este încă ideal, continuăm
să depunem eforturi pentru atingerea acestui obiectiv. Astfel, numărul de angajați femei a continuat să crească, chiar
dacă cu o marjă mică, de numai 0.3 procente. Deși suntem conștienți că e nevoie în continuare de îmbunătățiri, ne
străduim să micșorăm această diferență în fiecare zi, căutând să încurajăm diversitatea de gen și salarizarea uniformă
în operațiunile noastre.

România
Moldova
Georgia
Kazahstan
Bulgaria
Elveţia
Libia
Ţările de Jos
Turcia

Femei
1.183
287
43
9
24
12
1
-

32%
30%
6%
43%
31%
43%
25%
-

Bărbaţi
2.493
680
733
11
54
16
3
3
5

68%
70%
94%
67%
69%
57%
100%
75%
100%
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Este evident că acesta este un proces îndelungat, mai ales având în vedere domeniul de activitate, în care
majoritatea locurilor de muncă sunt îndeplinite în mod tradițional de către bărbați. Cu toate acestea, facem
toate eforturile pentru a atrage angajați de sex feminin calificați în toate domeniile și funcțiile activității
noastre. În acest sens, procentul de noi angajați femei în 2020 a fost de 25% la nivelul Grupului, mai mare
cu 1 procent față de anul anterior. O creștere notabilă a fost observată în Republica Moldova, unde numărul
noilor angajați femei a ajuns la 47%, o creștere de 9 procente.

În acest sens, evoluția raportului dintre salariul de bază și remunerația femeilor
față de bărbați a înregistrat o evoluție pozitivă în diferitele operațiuni regionale,
luând în considerare valorile absolute ale acestui indicator. Procentul a fost calculat
ca raport între salariul mediu brut pentru femei și salariul mediu brut pentru
bărbați (valorile negative arată că salariul mediu brut al femeilor este sub nivelul
salariului mediu brut al bărbaților, valoare calculată ca procent).

Cele mai multe noi angajări s-au înregistrat
în Georgia, Republica Moldova și România,
cu 407, 379 și respectiv 239 noi angajări. O
tendință stabilă a fost înregistrată la categoria
de peste 50 de ani, cu 10% noi angajări în 2020,
comparativ cu 11% în anul precedent și 10% în
2018. Categoria sub 30 de ani a înregistrat o
creștere, de la 49% în 2018 la 53% în 2019 și
57% în 2020. La polul opus, categoria de 30-50
de ani și-a continuat tendința descendentă, de la
41% în 2018 la 36% în 2019 și 33% în 2020.

Diferenţă salarii (femei/bărbaţi)

2017

2018

2019

2020

România
Moldova
Georgia
Kazahstan
Bulgaria
Elveţia
Singapore
Libia
Ţările de Jos
Turcia

-6%
13%
249%
36%
-22%
-33%
-36%
-41%
-76%
-100%

2%
-67%
280%
6%
-27%
-42%
n/a
n/a
-74%
n/a

5%
0%
285%
8%
-22%
-35%
-78%
n/a
-76%
n/a

4%
8%
245%
1%
-21%
-21%
n/a
n/a
-86%
n/a

Vârsta noilor angajaţi

Cu toate acestea, specificitatea operațiunilor ar trebui luată în considerare la
analizarea acestor valori. De exemplu, în Georgia, salariile medii brute pentru femei
sunt mai mari datorită faptului că cea mai mare parte a angajaților sunt bărbați
angajați în benzinării cu salariu minim, în timp ce un număr restrâns de femei
efectuează joburi de birou, cu un nivel mai ridicat de competențe. Pe de altă parte,
în România, unde Grupul desfășoară operațiuni extinse care angajează majoritatea
forței de muncă, acest raport a evoluat de la un indicator negativ în 2017, la
un procent pozitiv în 2019, menținându-și echilibrul și în 2020. De asemenea,
Republica Moldova a înregistrat un salt major, de la -67%, la 8% în anul 2020.

KMG INTERNATIONAL

Genul noilor angajaţi

Femei Bărbaţi

Total

România
Moldova
Georgia
Kazahstan
Bulgaria
Elveţia
Ţările de Jos

68
180
8
2
-

171
199
399
6
2
2
1

Total

258

780 1.038

<30

30 - 50

239
379
407
8
2
2
1

>50

Total

România

128

54%

87

36%

24

10%

239

Moldova

207

54%

143

38%

29

8%

379

Georgia

257

63%

100

25%

50

12%

407

Kazahstan

1

12.5%

7

87.5%

-

-

8

Bulgaria

1

50%

1

50%

-

-

2

Elveţia

1

50%

1

50%

-

-

2

n/a

-

n/a

-

n/a

-

n/a

-

-

1

100%

-

-

1

n/a

-

n/a

-

n/a

-

n/a

5 | 98

1.038

Libia
Ţările de Jos
Turcia

Femei | Bărbaţi

169 | 426

84 | 256

În Bulgaria și Kazahstan nu au existat angajări noi în categoria de vârstă de peste 50 de ani. Cea mai scăzută
rată a angajărilor noi din această categorie a continuat să fie înregistrată în Republica Moldova, cu 8% din
toate angajările noi (29 de angajați), în timp ce cea mai mare rată a fost înregistrată la categoria de 30-50 de
ani din Kazahstan (88% ), urmată de Bulgaria și Elveția, fiecare cu 50% noi angajați în aceeași categorie de
vârstă. Pentru cei cu vârsta sub 30 de ani, cel mai mare procent a fost atribuit Georgiei (63%), iar cel mai mic,
Kazahstanului (13%).
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Pentru o perspectivă combinată, în ceea ce privește vârsta și sexul, în
2020 au fost înregistrate angajări noi în rândul angajaților bărbați de
peste 50 de ani (95% în categoria lor de vârstă), în timp ce noii angajați
femei din aceeași categorie de vârstă au fost doar 5% (5 din cei 103
noi angajați din categoria de vârstă). Pentru categoria de 30-50 de ani,
raportul a fost de 75% la 25% pentru angajații bărbați și femei, în timp
ce 28% dintre noii angajați sub 30 de ani au fost femei și 72% bărbați.
Rapoartele urmează aceeași tendință ca și în anii precedenți, cea mai
mare diferență fiind observată la categoria peste 50 de ani, cu un salt la
nivelul noilor angajați bărbați de la 91% în 2019 la 95% în 2020.
Vârsta membrilor
din conducere

<30 30-50

>50

Genul membrilor
din conducere

Analizând componența Consiliului de Administrație din
perspectiva defalcării angajaților pe categorii în funcție
de sex, grup de vârstă, apartenență la un grup minoritar
și alți indicatori de diversitate, se poate observa că, din
totalul de 77 de membri, cel mai mare număr reflectă cea
mai mare bază de operațiuni, România, cu 55 de membri
aici, restul fiind împărțit în cate 5 membri în fiecare dintre
următoarele regiuni: Bulgaria, Georgia, Republica Moldova,
Elveția și Turcia. Membrii Consiliului de Administrație au 7
naționalități diferite, majoritatea fiind români (43) și kazahi
Femei

Bărbați

Total

Naţionalitatea membrilor
din conducere

(31). De asemenea, marea majoritate a membrilor
Consiliului de Administrație au între 30 și 50 de
ani (53), 24 membri ai Consiliului de administrație
depășind 50 de ani și niciunul sub 30 de ani, ceea ce
este firesc, având în vedere complexitatea operațiunilor
și perioada de dezvoltare a competențelor necesare, de
obicei, pentru o astfel de poziție.

AUS

BUL

GEO

KAZ MDA

ROU

RUS

Cel mai amplu rulaj al personalului a fost înregistrat în
Kazahstan - 55%, Georgia - 43% și Republica Moldova - 35%.
În ceea ce privește angajații din categoria sub 30 de ani, cel
mai mare rulaj al personalului s-a înregistrat în Georgia (75%)
și Republica Moldova (62%), în timp ce în categoria peste 50
de ani acesta a fost înregistrat în Georgia și Kazahstan, ambele
cu un procent de 24%. Pentru o imagine mai cuprinzătoare,
în Georgia și Moldova, principalele operațiuni ale KMG
International se concentrează asupra segmentului de retail,
care, în general, generează un rulaj mai mare al personalului.
În România și Bulgaria, unde Grupul desfășoară și activități de
retail, printre alte operațiuni, avem un model de afaceri diferit
pentru benzinării, prin care acestea sunt deținute de Grup
și operate de dealeri, cu proprii angajați (CODO - Company
Owned Dealer Operated).

România

-

39

17

România

4

52

56

România

-

-

-

23

1

32

-

Moldova

-

3

2

Moldova

1

4

5

Moldova

-

-

-

1

-

4

-

Georgia

-

4

1

Georgia

1

4

5

Georgia

-

-

-

2

-

3

-

Bulgaria

-

1

2

Bulgaria

-

3

3

Bulgaria

-

1

-

-

-

2

-

Elveţia

-

2

2

Elveţia

-

4

4

Elveţia

1

-

-

2

-

1

-

Turcia

-

4

-

Turcia

-

4

4

Turcia

-

-

-

3

-

1

-

Cel mai mare rulaj al personalului în rândul angajaților de
sex feminin a fost înregistrat în Kazahstan (70%) și Republica
Moldova (48%), rezultate similare cu cele din anul precedent,
doar cu o inversare a clasamentului între cele două țări. Pentru
angajații de sex masculin cel mai mare rulaj al personalului a
fost înregistrat în Georgia (45%) și Republica Moldova (44%).

Total

-

53

24

Total

6

71

77

Total

1

1

-

31

1

43

-

Retenţie după gen

Rotația și retenția personalului
În anul 2020, cifra totală a angajaților
implicați în procesul de rotație în cadrul
KMG International a fost de 1.235, ușor
în scădere față de anul precedent. Cel mai
mare număr de plecări a fost înregistrat în
România, cu 541 de angajați care au părăsit
Grupul, față de 437 în 2019. Regiunea a fost
urmată în clasament de Republica Moldova,
cu 338 de angajați care au părăsit Grupul
în 2020, față de 464 în anul precedent, și
Georgia, cu 336 angajați care au părăsit
Grupul, față de 401 în 2019.

În ceea ce privește retenția personalului
la nivel regional, aceasta a urmărit
trendul anilor anteriori, având în vedere
implementarea noului model de afaceri
al Grupului în rețeaua sa de retail, în
special în aceste zone de operațiuni.
În timp ce tendințele s-au menținut
oarecum stabile, aceleași trei țări
înregistrând cea mai mare rată de rulaj
de la an la an, pozițiile în clasament au
fost inversate între România și Republica
Moldova, Georgia păstrându-și locul 3.

Retenţia angajaţilor după vărstă

<30

30-50

>50 Total

România

106

22%

96

6%

339

20%

541

Moldova

183

62%

123

26%

32

16%

338

Georgia

218

75%

78

24%

40

24%

336

Bulgaria

1

6%

3

7%

-

-

4

Kazahstan

1

32%

9

72%

1

24%

11

Elveţia

1

60%

3

14%

-

-

4

Ţările de Jos

-

-

1

35%

-

-

1

Total

510

313

412

1.235

KMG INTERNATIONAL

RAPORT DE SUSTENABILITATE 2020

31

La nivel de grup, 136 de angajați aveau dreptul la concediu
parental în 2020 (66 de femei și 70 de bărbați), dintre care
73 (65 de femei și 8 bărbați) au luat concediu, un număr
ușor mai mare raportat la tendința foarte echilibrată din anii
precedenți: 65 în 2019, 64 în 2018 și 66, în 2017.

Din numărul total de angajați care s-au întors la muncă în 2019
după încheierea concediului parental (42), 29 erau încă angajați
la 12 luni de la întoarcerea la muncă, dintre care 25 de femei
și 4 bărbați, cu un rulaj al personalului de 66% a angajaților în
România și 100% în Republica Moldova și Georgia.

Angajaţi cu drept de
concediu parental

Angajaţi care s-au
întors la muncă

Femei

Bărbaţi

Total

România

37

65

102

Moldova

19

3

22

Georgia

3

-

3

Bulgaria

4

2

6

Kazahstan

2

-

2

Elveţia

1

-

1

66

70

136

Femei

Bărbaţi

Total

Total
Angajaţi care au luat
concediu parental

Femei

Bărbaţi

Total

România

32

5

37

Moldova

3

2

5

Georgia

2

-

2

Bulgaria

3

-

3

Kazahstan

2

-

2

Elveţia

-

-

-

42

7

49

Femei

Bărbaţi

Total

Total
Încă angajaţi
după 12 luni

Femei

Bărbaţi

Total

România

36

3

39

România

21

4

25

România

186

355

541

Moldova

19

3

22

Moldova

-

-

-

Moldova

139

199

338

Georgia

3

-

3

Georgia

2

-

2

Georgia

6

330

336

Bulgaria

4

2

6

Bulgaria

2

2

4

Kazahstan

2

-

2

Bulgaria

2

-

2

Elveţia

1

3

4

Elveţia

1

-

1

Kazahstan

-

-

-

Ţările de Jos

-

1

1

Total

65

8

73

Elveţia

-

-

-

340

895

1,235

25

4

29

Total

În total, 895 bărbați și 340 de femei au părăsit Grupul în
2020. Dintre toate operațiunile, țara cu cel mai mare rulaj al
angajaților bărbați a fost România, cu 355 de angajați de sex
masculin care au părăsit Grupul, urmată de Georgia, cu 330 de
angajați. Tot în România au fost și cele mai multe femei care
au părăsit Grupul în 2020, respectiv 186, regiune urmată de
Republica Moldova, cu 139 de angajați de sex feminin care au
părăsit Grupul.

Numărul total de angajați care s-au întors la serviciu după
încheierea concediului pentru creșterea copilului (în 2020) a
fost de 49, având în vedere dispozițiile legale care, în funcție
de zona de operațiuni, permit variații ale concediului pentru
creșterea copilului, cum este cazul României, de exemplu,
unde angajatul poate opta între un concediu parental de
1 an sau de 2 ani. Majoritatea au fost femei (42), cea mai
mare retenție fiind înregistrată în România, respectiv 37 de
angajați (32 femei și 5 bărbați).

Total

Rata generală de retenție a angajaților care și-au luat concediu
pentru creșterea copilului (calculată pentru 2020 ținând seama
de numărul de angajați care au lucrat la mai mult de 1 an după
revenirea la muncă) a manifestat în continuare o creștere față de
anii precedenți. Ca atare, rata medie de retenție la nivel de Grup
în 2020 a fost de 69%, comparativ cu 51% în 2019 și 29% în
2018, cu o medie de 68% pentru angajații de sex feminin și 80%
pentru angajații de sex masculin din țările reprezentative.
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Remunerare, salarizare, beneficii
La KMG International ne străduim constant să oferim cele mai
bune pachete de salarizare și beneficii, deoarece angajații motivați
și implicați sunt factorii-cheie ai performanței individuale și a
companiei. Programul nostru de remunerare intenționează să susțină
angajamentul Grupului de a se dezvolta ca o companie de succes și
profitabilă și să consolideze orientarea performanței angajaților prin
alinierea remunerației cu realizările și contribuția lor.
Comisia de Angajare și Remunerare, constituită de Consiliul de
Administrație la nivel de Grup, este responsabilă cu asistarea
Consiliului Director și Adunării Generale (acționarul unic) în
probleme legate de politica de remunerare, criteriile de angajare și
compensațiile totale, cât și criteriile de performanță, în special pentru
membrii conducerii. Totodată, în responsabilitățile Comisiei intră
elaborarea și implementarea planurilor de compensații, precum și
monitorizarea și asistența în implementarea politicilor și planurilor
de remunerare la nivelul Grupului. Competențele de luare a deciziilor
privind politicile și planurile de remunerare aplicabile la nivel de
Grup revin Consiliului de Administrație al KMG International N.V.
Politica actuală a salarizării stabilește un cadru cuprinzător
pentru ajustarea elementelor de compensare și pentru a oferi
managementului de linie un instrument util pentru a asigura
punerea sa în aplicare într-o manieră consecventă (în ceea ce
privește evoluția salarizării și deciziile conexe), menținând în același
timp echitatea internă și competitivitatea externă. Pentru a asigura
competitivitatea nivelului de salarizare oferit, KMG International
desfășoară anual evaluări interne pentru a înțelege evoluția pieței
în comparație cu anul precedent (studii salariale anuale realizate de
marile companii de consultanță).
În toate operațiunile Grupului, obiectivul nostru este să oferim
angajaților beneficii competitive pentru piețele respective. Astfel,
pachetele de salarizare oferite se situează la un nivel peste media
pieței. Pachetele de salarizare sunt, în general, compuse din
salariul de bază și o componentă variabilă (bonusuri) și sunt legate
de performanța angajaților și a managementului, precum și de
rezultatele de business.
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Contribuţiile angajatorului și prezenţă pe piaţă
Salariul de bază este completat de bonusuri variabile, care sunt structurate în mai
multe moduri și pot lua forma unor bonusuri de performanță, scheme de bonus
pentru producție, operațiuni, vânzări și proiecte, precum și bonusuri stipulate
în acordurile colective de muncă (distribuirea profitului, indemnizație și / sau
indemnizație de schimb de noapte).
Pe lângă salariu, considerăm că un pachet de beneficii extrem de competitiv este
la fel de valoros pentru angajați. Furnizarea unui pachet complex de beneficii este
o altă modalitate de a mulțumi angajaților pentru toată munca și contribuțiile lor.
Ca parte a pachetului de beneficii și în funcție de situația lor individuală, fiecare
angajat poate avea acces la mai multe avantaje financiare și non-financiare:
• Lucru de acasă
• Program flexibil
• Program scurt în zilele de vineri
• Concediu plătit
• Indemnizații aferente evenimentelor majore de viață (căsătorie, naștere,
boală, deces)
• Asistență și indemnizații de relocare
• Indemnizații pentru grădiniță
• Asistență și indemnizații pe perioada și ulterior sarcinii
• Asistență medicală
• Asigurări de sănătate, viață, boală și invaliditate
• Ajutor umanitar - pentru daune semnificative în urma calamităților
• Indemnizații/ vouchere de odihnă și relaxare
• Indemnizații de pensionare, servicii de planificare și gestionare a pensiei
• Rambursarea transportului și a navetei
• Cadouri pentru copiii angajaților de Crăciun și Ziua Internațională a Copilului
• Reduceri pentru produsele companiei sau ale furnizorilor.

În fiecare regiune în care desfășurăm operațiuni, perioada de preaviz oferită în mod obișnuit angajaților și
reprezentanților sindicatelor pentru implementarea unor schimbări operaționale semnificative care le-ar
putea afecta substanțial activitatea este conformă cu legislația locală. În România, perioada de preaviz este
de 20 de zile lucrătoare, în timp ce în Republica Moldova, Bulgaria și Georgia, aceasta este de 30 de zile.
Însă, există și situații speciale, cum este cazul Elveției, unde perioada minimă de preaviz este de 2 luni
pentru angajații cu vechimea în muncă mai mică de 1 an, iar pentru angajații cu vechimea în muncă mai
mare de 1 an, legislația prevede un preaviz de minim 3 luni.

KMG International este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața regională
de petrol și gaze, cu investiții semnificative și contribuții majore la bugetul de
stat local. Contribuția Grupului la bugetul României de la achiziția sa de către
KazMunayGas NC în 2007 și până acum a depășit 16 miliarde USD.
În anul 2020, procentul angajaților care fac obiectul contractelor colective
de muncă a fost de 65,53% la nivelul Grupului, cu un procent de 43,56%
din numărul total de angajați ai Grupului fiind reprezentați în sindicate. În
România, 99.05 % dintre angajați sunt acoperiți de contracte colective de
muncă, cu 3,676 angajați din operațiunile locale ale Grupului fiind incluși în
6 sindicate.
Contribuţiile angajatorului (USD)
Contribuţii de asigurări sociale ale angajatorului
Contribuţii de asigurări sociale de sănătate ale angajatorului

Total

Acolo unde există contracte colective de muncă, preavizul inclus în acestea este menționat ca perioada
minimă reglementată de legislația locală sau, în unele situații, mai mare decât cea cuprinsă în prevederile
legislative (în favoarea angajaților).
2015

2016

2017

2018

2019

2020

11.514.719

12.505.210

13.638.750

5.125.868

4.595.463

5.521.934

5.915.576

5.063.311

4.943.964

1.445.134

702.042

351.440

17.430.294

17.568.520

18.582.714

6.571.003

5.297.505

5.873.374
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Sănătatea și siguranța angajaților reprezintă principala prioritate în
toate operațiunile Grupului. Indiferent de acordurile oficiale încheiate cu
sindicatele din anumite regiuni în care ne desfășurăm activitatea, principiul
“siguranței în primul rând” reprezintă pilonul principal care susține fiecare
dintre deciziile noastre. Acolo unde avem acorduri oficiale cu sindicatele,
mai multe teme de sănătate și siguranță sunt acoperite pentru a sublinia
importanța lor critică.
Principiile și responsabilitățile Managementului calității, sănătății, siguranței
și mediului (QHSE) sunt clar înțelese la toate nivelurile fiecărei companii din
cadrul Grupului KMG International. Mai mult, angajații noștri sunt implicați
activ în dezvoltarea sistemului de management QHSE și în promovarea unei
culturi operaționale pozitive în toate entitățile din cadrul Grupului.
Managementul este responsabil pentru comunicarea eficientă a
angajamentului față de problematicile QHSE, dar și pentru încurajarea
participării angajaților la sistemul de management QHSE. Este
responsabilitatea tuturor angajaților de a comunica îngrijorările, pericolele,
problemele de această natură și de a recompensa comportamentul pozitiv.
Prin intermediul unei comunicări eficiente ne asigurăm că toate obiectivele
și politicile QHSE ale KMG International sunt înțelese clar de toți angajații,
că planurile de acțiune, standardele, procedurile și sistemele sunt
implementate corect, performanța este monitorizată și evaluată corect.
Administratorul cu cel mai înalt rang dintr-o zonă operațională este
responsabil pentru planificarea, derularea și asigurarea proceselor-verbale
ale evaluărilor conducerii, care sunt organizate de cel puțin două ori pe an.
În plus, în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006, comisiile de
sănătate și siguranță sunt implicate pe tot parcursul operațiunilor și unităților
de afaceri ale Grupului, fiind alcătuite din reprezentanți ai conducerii,
departamentelor administrative și angajați, precum și reprezentanți ai
sindicatelor, care doresc să asigure respectarea integrală a legislației
aplicabile, și să integreze opiniile tuturor cu privire la modul în care KMG
International poate îmbunătăți continuu practicile și politicile de sănătate
și siguranță la locul de muncă. Comisiile se reunesc în mod regulat, iar
minutele fiecărei ședințe sunt înregistrate și păstrate pentru a putea fi
revizitate ulterior.
Importanța operațiunilor de rafinare și de trading din cadrul Grupului este
reflectată prin componența comisiilor aferente, cele mai complexe la nivel
de Grup. De asemenea, și la nivelul diviziilor de Retail și Upstream există
comisii compuse din reprezentanți ai administrației muncii și ai sindicatelor
angajaților.

OAMENI
COMISIA DE RAFINARE
RAFINĂRIA PETROMIDIA

RAFINĂRIA VEGA

Director General (Președinte CSSM)
Coordonator SSM (Secretar CSSM)
Reprezentanţi ai angajatorului cu atribuţii
de securitate și sănătate în muncă
(Director Rafinărie, Director Petrochimie,
Director Utilităţi, Director Unitate Inspecţie,
Manager QHSE, Manager Resurse Umane)

2 reprezentanţi ai angajatorilor
cu responsabilităţi de securitate
și sănătate la locul de muncă
(Manager de urgenţă,
Director de producţie)

7 reprezentanţi ai angajaţilor cu
atribuţii specifice în domeniul
siguranţei și securităţii în muncă

3 reprezentanţi ai angajaţilor cu
atribuţii specifice în domeniul
siguranţei și securităţii în muncă

Medic de medicina muncii

COMISIA DE TRADING

COMISIA DE RETAIL

TERMINALUL MARITIM MIDIA

ROMPETROL DOWNSTREAM

Director General
(Președinte CSSM)

Director General
(Președinte CSSM)

Coordonator QHSE
(Secretar CSSM)

Coordonator QHSE
(Secretar CSSM)

Reprezentanți ai conducerii
angajaților cu responsabilități
de securitate și sănătate la
locul de muncă
(Manager Logistică, Manager offshore,
Manager Resurse Umane)

3 angajați care reprezintă lucrătorii
pe probleme de securitate și sănătate
3 angajați care reprezintă organizația
pe probleme de securitate și sănătate
Medic de medicina muncii

7 angajați cu atribuții
specifice în domeniul siguranței
și securității în muncă

ROMPETROL GAS

Medic de medicina muncii

Comitet de Siguranţă și CSSM

Începând cu 2020, LTIR - rata accidentărilor cu
pauze în muncă înlocuiește indicele HSE ca
indicator de referință în evaluarea performanței
HSE în cadrul Grupului KMG International. Acest
indicator de performanță reflectă coeficientul
accidentelor de muncă care duc la pierderea
zilelor lucrătoare. De asemenea, include decese și
victime în urma unor accidente auto catastrofale și
majore. Mai precis, se calculează ca numărul total
de leziuni în urma accidentelor de muncă înmulțit
cu 1.000.000 și împărțit la numărul total de ore
lucrate. LTIR-ul grupului în 2020 a fost de 0,25.

Indicator QHSE
FTL

2020
cazuri

0

FIR

%

0.00

LTI

cazuri

3

LTIF

%

0.25

TRI

cazuri

3

%

0.25

TRIR

cazuri

3

cazuri

0

Ca urmare a implementării sistemelor de securitate
a muncii și a siguranței în muncă la standarde
ridicate și constant actualizate, nu s-au produs
incidente fatale în 2020. Dintr-un total de 53 de
incidente HSE care au avut loc în 2020, au existat
doar 4 incidente clasificate drept incidente majore,
ca rezultat al impactului lor, dintre care 2 DAFWC și
unul combinat MVC & DAWFC. De asemenea, au
fost înregistrate 8.060 de neconformități, dintre
care 7.563 au fost închise (procent de închidere de
93%), 5 accidente potențiale, 6 daune materiale și
3 cazuri de prim ajutor.

MTC

cazuri

0

FAC

cazuri

3

Companie

În plus, instruirea pentru conducerea defensivă
a continuat să fie oferită angajaților KMG
International pentru a reduce numărul de accidente
de autovehicule. Acest lucru a putut fi observat în
tendința stabilă a ratei MVCR a Grupului, care a fost
de 0,07 în 2020, comparativ cu 0,06 în 2019.

NM

cazuri

5

KMG Trading

PD

cazuri

6

Rompetrol Turcia

NC

%

93*

MVC-L

cazuri

14

MVC-S

cazuri

0

MVC-M

cazuri

1

MVC-C

cazuri

0

MVC-T

cazuri

15

MVCR

%

0.07

DT

km

13.359.620

Rafinăria Vega

WH

ore

11.877.026

Rompetrol Well Services

Terminalul Maritim Midia
Byron Shipping

F

B Total

România

3.40% 2.46% 2.76%

Ţările din jur

3.28% 2.57% 2.72%

Grup

3.38% 2.50% 2.75%

Ore de
Exerciții Audituri /
Pericole Pericole training de urgență inspecţii
observate rezolvate
QHSE / incendiu
QHSE
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114

111

2.665

41

128

0

0

47

0

0

187

114

8.602

685

1.795

Rompetrol Gas (România)

0

0

218

20

0

Rompetrol Bulgaria

3

3

4

33

1,108

Rompetrol Georgia

104

80

566

5

40

Rompetrol Moldova

301

306

5.127

851

181

1.746

1.428

991

68

2.084

428

425

332

27

325

2.874

2.874

672

0

0

0

0

48

0

0

Rompetrol Downstream (România)

Rafinăria Petromidia

Oilfield Exploration Business Solutions
Rominserv

Absenteism
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Pe lângă procedurile și procesele de siguranță implementate la toate nivelurile Grupului și în toate
unitățile sale de afaceri, Grupul pune accentul pe instruirea în materie de sănătate și siguranță, cu
peste 1.900 de exerciții de incendiu și aproape 28.000 de ore de formare QHSE doar în 2020.

RWDC

Rata absenteismului angajaților în 2020 a
înregistrat o ușoară creștere față de anul precedent,
fiind observate rate mai mari la femei, comparativ
cu bărbații, spre deosebire de anul precedent.
În timp ce majoritatea cazurilor pot fi atribuite
concediului medical al angajaților, care a înregistrat
rate ușor mai ridicate în rândul femeilor comparativ
cu bărbații, indicatorul reflectă, de asemenea,
îmbătrânirea forței de muncă și factorii asociați cu
acest proces.
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Pentru a se asigura că toate standardele QHSE implementate la nivelul Grupului garantează
sănătatea și siguranța angajaților, furnizorilor și tuturor colaboratorilor KMG International implicați în
operațiunile sale, efectuăm constant inspecții și audituri interne și externe, atât planificate cât și adhoc, pentru a identifica atât punctele slabe, cât și oportunități de îmbunătățire. Ulterior, se elaborează
statistici și rapoarte specifice cu diferite frecvențe (săptămânal / lunar / trimestrial / semestrial / anual
/ la cerere), pentru a îndeplini cerințele interne și obligațiile de conformitate. În 2020, peste 7.700 de
audituri și inspecții QHSE au fost efectuate în cadrul Grupului.

DAFWC

* 8.060 deschise / 7.563 închise

KMG INTERNATIONAL

2.143

2.073

1.294

3

1.777

Rominserv Valves IAIFO

45

45

282

0

0

Palplast

26

25

398

11

74

0

0

1.030

0

0

KMG Rompetrol
Global Security Systems

0

0

4.621

140

11

Rompetrol Quality Control

89

89

1.001

32

237

Total anual

8.060

7.573

27.898

1.916

7.760

Total până la finalul lunii anterioare

7.574

6.982

25.102

1.812

7.207

Gestionarea abilităților și proceselor de învățare

36

KMG INTERNATIONAL

RAPORT DE SUSTENABILITATE 2020

OAMENI

OAMENI

Instruire și evaluare
În 2020, KMG International a continuat să sprijine
dezvoltarea capitalului uman și să-l extindă prin instruirea
angajaților pentru a oferi abilități și competențe de afaceri
necesare pentru atingerea obiectivelor. Diverse programe
de instruire pentru angajați au abordat subiecte cum ar
fi abilitățile funcționale; cultură generală; comunicare;
Certificări QHSE; Siguranță; cunoștințe profesionale - funcții
de suport etc. De asemenea, toți angajații Grupului au
avut ocazia să se înregistreze pe o platformă online cu 100
de cursuri pentru dezvoltarea abilităților soft (abilități de
management, abilități de rezolvare a problemelor, abilități de
comunicare scrisă și vorbită etc.)
Fiecare dintre angajați Grupului participă la diverse traininguri și au parte de o evaluare anuală a performanțelor. Aceasta
este ocazia lor de a-și împărtăși aspirațiile și dorințele cu
managerii lor, dar și de a primi feedback constructiv cu
privire la modul în care își pot îmbunătăți abilitățile și atinge
obiectivele profesionale.
În 2020, aproape 100% din angajați au participat la această
evaluare anuală. Această oportunitate este oferită în mod egal
tuturor angajaților, indiferent de localizare, gen sau nivelul
de management și ne dorim să continuăm această practică
și pe viitor. În urma evaluării performanței, bazată pe nevoile
de dezvoltare ale angajaților, sunt concepute și implementate
programe de dezvoltare personalizate. Pe parcursul anului
2020, aceste programe au vizat atât dezvoltarea profesională,
cât și cea personală, abordând tematici precum leadership,
comunicare, personal branding etc.
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Programe de dezvoltare
În 2020, din cauza contextului pandemic, instruirile
directe au fost înlocuite cu training-uri online. În mod
complementar, am implementat 2 platforme digitale
de învățare pentru a răspunde nevoilor suplimentare de
instruire a angajaților.
Platforme de
e-learning
Anjajaţi

LinkedIn Skillsoft

Total

163

319

482

Ore de e-learning

1.717

3.053

4.770

Media orelor
per angajat

10,53

9,57

9,90

În materie de instruire, media de ore de pregătire pe care
angajații organizației le-au efectuat în perioada de raportare
a înregistrat o creștere semnificativă față de anul precedent,
de la o medie de 6,84 ore în 2018, la mai bine de 23,83 ore
în 2019. Media în 2020 a fost de 14,88, date fiind restricțiile
și limitările impuse de pandemia COVID-19, la care s-au
adăugat 10,53 ore, în medie, de instruire online.

Procesul de evaluare a performanței a fost
abordat diferit, în funcție de categoria
de angajați, după cum urmează: top
management (1,7%), middle management
(10,1%) și non-management (87,5%).

Numărul mediu de ore de instruire

Grup

România

Bulgaria

Grup fără România

Număr mediu de ore de instruire per angajat

14,88

25,84

8,00

1,38

Ore de instruire pentru femei, în medie

26,46

28,17

6,40

7,00

Ore de instruire pentru bărbați, în medie

12,64

24,97

8,20

1,21

Ore de instruire pentru membri din conducere, în medie

31,21

32,55

10,00

14,20

Ore de instruire pentru nivelul executiv, în medie

12,60

24,09

7,51

1,12

Programul “Knowledge
Builder” în Divizia Retail

Schimbarea modelului de lucru
– la nivelul întregului Grup

Programul „Knowledge Builder” a fost dezvoltat ca o
platformă de învățare (Business Academy), care să ofere
angajaților oportunitatea de a dobândi cunoștințe din
departamente diferite, pentru o înțelegere de ansamblu
a businessului. Obiectivul proiectului este de a echipa
angajații KMGI cu toate abilitățile și cunoștințele
necesare pentru a-i ajuta să ia decizii în cunoștință de
cauză, pe baza specificului Grupului.

Pandemia COVID-19 a declanșat o transformare fundamentală
a modelului de lucru în întregul Grup. În cursul anului 2020,
KMG International și-a adaptat modul de lucru și a demonstrat
un nivel ridicat de flexibilitate prin implementarea, într-un ritm
foarte rapid, a unui nou model de lucru la distanță, adoptând
rapid instrumente digitale pentru asigurarea cadrului online
pentru angajații care lucrează de acasă.

Programul este condus de o echipă trans-funcțională
care dorește să-și împărtășească viziunea, experiența și
expertiza și oferă un pachet de ateliere practice legate
de gestionarea afacerii la un nivel competitiv. Primele
teme abordate au fost: comercial, finanțe în retail, shop,
operațiuni de retail și marketing.
Programul a fost demarat în 2019, când peste 80
de colegi din diverse departamente au participat la
sesiunile organizate la sediul din București. În 2020,
programul „Knowledge Builder” a fost extins și la
entitățile Rompetrol Moldova, Rompetrol Georgia
și Rompetrol Bulgaria, mai bine de 150 de colegi
participând la sesiunile online.

Cross-Training în cadrul
Diviziei de Rafinare
• Schimbul de cunoștințe prin „job shadowing”;
• Creșterea flexibilității și a disponibilității angajaților
de a trece la un nou rol;
• Dezvoltarea abilităților tehnice ale angajaților
cu roluri operaționale și îmbunătățirea eficienței
acestora.
În 2020, 50 de angajați au participat în acest program.

Toți angajații KMGI care își puteau îndeplini activitatea de
la distanță au făcut acest lucru, fără niciun impact asupra
nivelurilor de performanță demonstrate (în special personalul
de la sediul central). Departamentul Resurse Umane a păstrat
un contact foarte strâns cu angajații prin diferite canale și
comunicare constantă către organizație, abordând cele mai
importante subiecte din timpul pandemiei; departamentul de
HR a organizat ateliere de lucru care au facilitat înțelegerea și
adoptarea modurilor de lucru, de la activitate la sediu, la cea de
la propriul domiciliu.
Pe parcursul anului, Grupul a realizat diverse proiecte și inițiative
pentru a crește nivelul de implicare și securitatea. A fi în contact
strâns cu angajații noștri a fost de o importanță capitală pentru
noi în 2020. Contextul actual a generat o cantitate copleșitoare
de informații, care la rândul lor au determinat confuzie și mai
multă incertitudine în rândul populației. Astfel, am dezvoltat și
adăugat un nou canal de comunicare pentru angajații noștri, un
HR Chatbot cu informații relevante centralizate despre COVID-19,
pentru a ne menține colegii corect informați și la curent cu
evoluția situației. Disponibil 24/7, printr-un click, chatbot-ul a
oferit acces rapid la informații utile și răspunsuri la întrebări
despre situația actuală, pe teme precum munca, procesele de
resurse umane și modificările legislative emise de autorități.
De asemenea, am abordat provocările angajaților care lucrează
de acasă prin ateliere online, cu îndrumări de specialitate.

Bazele Rafinăriei
Programul „Bazele Rafinăriei” a continuat și în 2020, sub
forma unui curs facilitat de unul dintre specialiștii din
cadrul Grupului. Acesta este creat pentru a oferi o mai
bună înțelegere a proceselor prin care KMG International
produce combustibilul său de înaltă calitate sub brandul
Rompetrol, precum și aspectele economice și operaționale
care fac din Petromidia una dintre cele mai profitabile
rafinării din regiune.
Prin acest program, peste 200 de angajați au avut ocazia
să înțeleagă mai bine industria petrolului și a gazelor
naturale, provocările Grupului de-a lungul istoriei sale
și factorii care aduc valoare adăugată produselor și
rezultatelor de afaceri.

Ateliere de digitalizare
Noul context pandemic a avut un impact drastic asupra
modului în care trebuie să lucrăm, să comunicăm și să
colaborăm, prin urmare, având în vedere acest lucru, am
organizat mai multe ateliere și sesiuni interactive în care
angajații noștri au învățat cum să lucreze în noile condiții
și cum să facem față provocărilor cu un potențial impact
asupra bunăstării și sănătății lor mintale: sfaturi și trucuri
pentru lucrul de acasă, conducerea echipelor virtuale,
gestionarea stării de anxietate, gestionarea stresului la
locul de muncă, discuții deschise gratuite cu psihologii.
Angajații noștri au învățat să se conecteze și să facă schimb
de informații cu membrii echipei lor printr-un program
global online care poate fi accesat din diferite locații.
Pentru a transforma datele nestructurate în rapoarte clare
și pentru a utiliza analiza datelor în munca lor, angajații
noștri au fost instruiți să utilizeze un program de top
pentru a stoca și partaja fișiere cu ușurință și să utilizeze
pe deplin funcționalitățile oferite de Microsoft Teams.
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Dezvoltarea abilitățţilor
de management
În 2020, Programul de dezvoltare a abilităților de
management a continuat în principal cu cursuri și
activităţi de formare online, menținând accentul pe
dezvoltarea competențelor de management.
• 2020 a fost al doilea an al programului cu
durată de 2 ani, în care toți managerii Grupului
și-au dezvoltat abilităţile de management și
competențele de leadership, prin programe
precum: Influenţa și negocierea în proiecte,
Conducerea practică, Prezentarea datelor de
impact, Îmbunătăţirea proceselor, Productivitatea
la locul de muncă.
• 133 de persoane au finalizat programul.
• Obiectivul principal al acestui program a fost acela
de a dezvolta un punct de referință pentru un
leadership puternic. Acesta s-a concentrat asupra
persoanelor care au demonstrat că au potențial
pentru a contribui la creșterea și succesul afacerii.
• Există un angajament puternic al conducerii de
a continua acest program în viitor, astfel încât
compania noastră va continua să investească
în dezvoltarea viitorilor lideri, recunoașterea și
păstrarea talentelor.

Încurajarea inovaţției
Un alt factor esențial de creștere pe care ne-am
concentrat a fost crearea unei culturi organizaționale
bazate pe inovație. Astfel, am dezvoltat și implementat
proiecte precum Atelierele de inovare și Concursul
de idei inovatoare, care vizează cultivarea gândirii
inovatoare și încurajarea de idei noi care ar putea
fi soluții viabile la provocările de business actuale.
Proiectele inovatoare care au fost implementate
în 2020 au abordat diferite provocări referitoare la
noi provocări de business, responsabilitate socială,
digitalizare.

OAMENI
Platformă de e‑learning de top
În 2020, angajații KMG International au avut oportunitatea să acceseze două platforme
de e-learning cu acces nelimitat la peste 5.000 de cursuri video care acoperă subiecte de
business, creație și tehnologie. Acestea oferă 240 de tematici atent selecționate și peste 800
de experți din industrie aleși din întreaga lume. De asemenea, am folosit platformele ca
suport pentru Programul de dezvoltare a abilităților de management pentru consolidarea
cunoștințelor dobândite în ateliere și sesiunile de coaching. 482 de angajați au folosit
platformele, accesând mai bine de 1.800 de module de curs.

Consolidarea importanţțței feedback‑ului
în dezvoltarea angajațţților
Pe parcursul anului 2020, Departamentul de Resurse Umane a continuat să ofere ateliere
de lucru care să consolideze importanța feedbackului în rândul managerilor. Această
inițiativă a fost demarată în 2019, în Divizia Corporate, și a fost extinsă în 2020 la nivelul
întregului Grup. Obiectivul atelierelor a fost să le amintească managerilor de ce feedbackul este important: să recunoască și să consolideze punctele forte, să ghideze dezvoltarea
profesională, să realinieze comportamentul atunci când este necesar, să creeze încredere
între manager și angajat, să încurajeze angajații să continue să consolideze leadershipul
managerului în vederea obținerii de rezultate. În timpul sesiunilor, fiecare echipă a
participat la un exercițiu de grup, care a facilitat o mai bună cunoaștere personală și
înțelegere a fiecărui membru al echipei (hobby-uri, porecle din copilărie, sporturi preferate
etc.). Întâlnirile recurente ale echipei online au fost foarte recomandate și încurajate.

Proiectul „Mulţțumesc” în toate
unitățţile de afaceri ale Grupului
Proiectul a fost dezvoltat pentru a crea o cultură a recunoașterii în cadrul organizației
noastre. Pentru a ne sprijini și duce mai departe misiunea, obiectivele, valorile și inițiativele
la nivelul comunității, am înțeles puterea și știința din spatele emoțiilor pozitive generate
atunci când oferi dar și primești recunoaștere pentru eforturile tale. Programul „Mulțumesc”
răsplătește comportamentele pe care vrem să le vedem continuate și perfecționate în cadrul
Grupului și recunoaște eforturile, munca, dăruirea, performanțele și realizările deosebite.

Transfer de cunoștințţțe în Divizia de Rafinare
• Extinderea domeniului de cunoștințe și expertiză a angajaților și pregătirea acestora
pentru preluarea unor noi roluri;
• Facilitarea transferului de cunoștințe și abilități tehnice.
În 2020, 74 de perechi de angajați au absolvit programul de transfer de cunoștințe, iar 41
de succesori au fost promovați în urma programului.

Bunăstarea și implicarea angajaților
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Rompetrol Well Station
În plus față de sistemul de plăți și beneficii
existente, am dezvoltat platforma globală
Well Station, concepută pentru a integra toate
inițiativele noastre din zona de bunăstare a
angajaților. Inspirată de profilul companiei stațiile de alimentare cu combustibil fiind unul
dintre cele mai cunoscute simboluri, Well Station
este o platformă care inspiră energie, un popas
în care angajații se pot încărca cu o stare de bine,
informații despre sănătate și mindfulness, o sursă
de energie pentru o viață mai bună.
Platforma Well Station este structurată pe trei
3 piloni: 1) Bunăstare emoțională și socială,
2) Bunăstare fizică și 3) Bunăstare financiară.
În cadrul celor trei piloni, pe parcursul anului
2020 am dezvoltat o varietate de programe,
precum: evenimente dedicate îngrijirii familiei,
mindfulness și gestionarea stresului, hobby-uri
și activități culturale, ateliere tematice, educație
pentru sănătate și prevenție, nutriție și hidratare,
instruire și educație financiară, contribuții
financiare pentru situații de viață deosebite.

În 2020, am continuat și chiar diversificat toate
inițiativele în acest sens, adaptate contextului
pandemiei. Un rol important l-au avut comunicarea
internă constantă și programele dezvoltate pentru
angajații KMGI, prin care aceștia să se poată simți
aproape unii de alții, pentru a-i ajuta să treacă
mai ușor prin această experiență sau să înțeleagă
mai bine anumite situații. O astfel de inițiativă,
dezvoltată sub umbrela Rompetrol Well Station, a fost
Rompetrol Podcast Station. Reziliența, modelul de
lucru hibrid, munca de acasă, adaptabilitatea sporită,
modul în care gestionăm anumite emoții, ne ocupăm
de situații sensibile sau cum gestionăm depresia sunt
doar câteva dintre subiectele abordate în episoadele
de Podcast dezvoltate în colaborare cu profesioniști
din domeniul sănătății și experți în wellbeing.

Abordarea responsabilă a contextului din
2020 a însemnat pentru noi să analizăm
toate nevoile pe care angajații noștri le-au
avut în această perioada, și ele sunt mult
diferite față de anul trecut – back to basics,
sănătatea fizică și mintală, protecția familiei,
securitatea jobului, școală online a copiilor.

Ne-am ajustat activitatea pentru
a încerca să adresăm fiecare
dintre aceste nevoi
GINA CRUCERU
Director de HR al Grupului

Mediu

Energie care
ne dă putere
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Anul 2020 a fost un an dificil pentru
întreaga industrie de oil&gas, pe tot lanțul
său de activităţi, de la extracția țițeiului și
până la distribuția de produse petroliere.
A fost, totodată, unul dintre cei mai grei
ani din istoria Rompetrol. Scăderea bruscă
a vânzărilor de carburanți pe fondul
restricțiilor impuse de pandemie, sistarea
livrărilor de combustibil pentru aviație,
obligativitatea realizării unor investiții de
mediu și respectarea reviziilor generale ale
unităților de producție, toate acestea au
pus presiune în menținerea unui echilibru
financiar la nivelul întregului Grup.

MEDIU
Cu toate acestea, în ciuda mediului
ostil, care a generat marje de rafinare
negative mai multe luni de zile
consecutiv, compania și-a continuat
activitatea, reușind să desfășoare conform
programului proiectele sale de investiții
demarate atât în România, cât și în zona
Mării Negre. Chiar dacă Grupul a trebuit
să își desfășoare operațiunile într-un
scenariu de criză declanșat de pandemia
COVID-19, angajamentele sale de mediu
nu au fost compromise în niciun fel, KMG
International îndeplinindu-și în totalitate
obiectivele pentru anul 2020.

Principalele activități desfășurate în 2020 pentru
atingerea obiectivelor de mediu ale Grupului au inclus:
• Menținerea, elaborarea, revizuirea, verificarea documentelor Sistemului Integrat de
Management (proceduri/ instrucțiuni/ regulamente, etc.) conform cerințelor Politicii
Grupului și cerințelor impuse prin standardele ISO 9001 & 14001, ale standardului ISO
45001/2018, respectiv ISO 50001 ed. 2018;

Rezultate operaționale

Abordare

42

Măsurile restrictive adoptate pe plan intern si regional/
internațional pentru protejarea şi limitarea răspândirii
COVID-19 s-au reflectat şi în scăderea abruptă a cererii
pentru produsele petroliere (carburanți auto, combustibil
pentru sectorul aviatic), o volatilitate ridicată a cotaţiilor
internaţionale pentru carburanţi, dar şi în marjele
negative de rafinare. De exemplu, marja netă de rafinare
înregistrată de rafinăria Petromidia Năvodari a coborât
anul trecut la o valoare negativa de -11,2 USD/tonă, de la
o valoare pozitivă de 13,7 USD/tonă în 2019.
Impactul măsurilor adoptate la nivel european s-a
reflectat în evoluția capacităţii de rafinare din 2020, care
a consemnat o scădere de aproximativ 50 milioane de
tone țiței/an (unități închise, trecute în conservare sau
convertite) faţă de 2019. La acest nivel, s-au adăugat alte
100 milioane de tone afectate temporar, pentru alinierea
la condițiile din piaţă (revizii tehnice, reducerea gradului
de procesare – de la o medie de 80-85% în 2019 la circa
70% in 2020).

• Efectuarea de audituri interne, audituri de siguranță, inspecții conform planificărilor și
neplanificate, pentru a identifica atât puncte slabe, cât și oportunități de îmbunătățire;
• Menținerea certificărilor pentru combustibili auto și bitumuri, conform cerințelor legale/
regulamentelor Uniunii Europene;
• Menținerea certificării ISCC pentru Rompetrol Rafinare și Rompetrol Downstream;
• Introducerea în procedură de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu conform
legislației în vigoare pentru unitățile de rafinare (Petromidia și Vega);
• Menținerea / actualizarea dosarelor de înregistrare REACH ale substanțelor chimice și
diseminarea informațiilor furnizate de CONCAWE în conformitate cu cerințele ECHA
• Elaborarea documentației de asistență pentru a solicita alocarea gratuită a certificatelor
de CO2 pentru faza IV (2021-2025)
• Monitorizarea activității din punctul de vedere al protecției mediului, în conformitate
cu cerințele Autorizațiilor Integrate de Mediu și de Gospodărire a Apelor, precum și din
punctul de vedere al cerințelor de conformitate prevăzute în Autorizația privind emisiile
de gaze cu efect de seră.

În timp ce în anii precedenți KMG
International a înregistrat o creștere
incredibilă a performanței, cu o tendință
ascendentă pe termen lung a rezultatelor
operaționale și financiare ale grupului,
pandemia din 2020 a generat o volatilitate
crescută, o lipsă de predictibilitate și
multiple schimbări în procesele interne și
externe care au determinat Grupul să își
întrerupă șirul de rezultate record.
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Rafinare și petrochimie
Principalele obiective ale Grupului pe parcursul
anului 2020 au vizat minimizarea riscurilor de
întrerupere a fluxurilor de producție și distribuție a
combustibilului, dar și continuarea programelor de
dezvoltare și digitalizare a proceselor și fluxurilor
operaționale. Prin eforturi mari, KMGI și-a menținut
ambele rafinării operaționale - Petromidia Navodari
și Vega Ploiești, cu un rol vital în susținerea
economiei naționale și regionale, atât prin asigurarea
combustibililor, cât și prin produse speciale precum
bitum, polimeri, hexan etc.

Revizia generală a rafinăriei Petromidia
Lucrările au fost coordonate de Rominserv, furnizorul de soluţii tehnologice
al Grupului KMG International, şi s-au desfășurat pe o suprafață întinsă,
de peste 200 de hectare, cu distanțe considerabile între punctele de
lucru, preponderent în aer liber şi cu respectarea regulilor de distanțare
socială. Odată cu revizia generală din 2020, rafinăria Petromidia şi Divizia
de Petrochimie s-au aliniat la noua strategie de funcționare, cu revizie
generală programată la 4 ani şi opriri tehnologice programate la 2 ani.

Prin programe de modernizare și creștere a eficienței
unităților și fluxurilor de producție în cadrul
rafinăriei Petromidia, KMG International a întreprins
o reducere constantă a consumului de energie
electrică.

În timpul reviziei generale, specialiştii Rominserv şi Rompetrol Rafinare
au efectuat operaţiuni de mentenanţă, conformare, dar şi pentru proiecte
noi care să susţină evoluţia rafinăriei pe trendul operaţional ascendent
din ultimii ani. În total, au fost executate aproape 1.500 de lucrări. În
cele 45 de zile, echipele au intervenit asupra unui număr de 1.000 de
utilaje statice, 150 de utilaje rotative, peste 2.600 de ţevi şi conducte şi
aproximativ 560 de utilaje electrice.

În acest sens, prezentăm mai jos cele mai importante
proiecte finalizate în 2020 care au vizat optimizarea
performanței în operațiunile Grupului, generând în
același timp economii semnificative de energie și
contribuind la îmbunătățirea parametrilor de mediu.

Repunerea în funcţiune a instalaţiilor din Petromidia s-a realizat
concomitent cu reluarea proceselor de producţie din rafinăria Vega,
unic producător naţional de bitum şi hexan. Unitatea din Ploieşti a fost,
de asemenea, în revizie generală, pentru mentenanţa şi conformarea
instalaţiilor existente pe platformă.

Revizia generală reprezintă
o măsură absolut necesară
şi obligatorie pentru a ne
desfășura activitatea în
deplină siguranță, dar si
pentru protejarea angajaților,
a comunităților din zonă şi a
mediului înconjurător.
Prin măsurile preventive adoptate la nivelul
platformei Petromidia, am reușit, împreuna
cu toţi cei implicaţi, să realizăm aceste
lucrări în condiţii de siguranță şi fără
incidente pe parcursul celor 45 de zile.
FELIX CRUDU TEȘLOVEANU
General Manager
Rompetrol Rafinare

Eficientizarea instalaţiei de cocsare întârziată

Sistem de recuperare GPL de ultimă generaţie

Cu o valoare de peste 1,4 milioane de dolari, proiectul a fost implementat pe parcursul reviziei
generale a rafinăriei Petromidia şi a vizat instalarea unui nou sistem de recuperare a motorinei
uşoare la coloana de fracţionare din cadrul instalaţiei de Cocsare Întârziată. Proiectul urmează
să conducă la o recuperare suplimentară de motorină uşoară de cocsare la aceeaşi calitate, prin
reducerea cantităţii de motorină grea de cocsare. De asemenea, reducerea randamentului de
motorină grea de cocsare ar urma să conducă la creşterea de materii prime prelucrate în rafinăria
Petromidia. Mai exact, din punct de vedere tehnologic, îndepărtarea suplimentară a căldurii din
coloana de fracţionare 180-C2 duce la o producţie de aproximativ 7 tone/oră de abur şi, implicit, la
reducerea presiunii pe sistem și îmbunătățirea indicatorului de intensitate energetică.

Rafinăria Petromidia are o nouă unitate modernă de recuperare a gazului petrolier lichefiat, un
sistem care asigură o reducere substanțială a emisiilor de dioxid de sulf din gazele evacuate în
coșurile de rafinărie - semnificativ sub limita impusă de reglementările europene de mediu.
Instalaţia de recuperare gaz petrolier lichefiat (GPL) este proiectată pentru îndepărtarea
compuşilor organici cu sulf şi a hidrocarburilor din gazele de cocsare, înainte ca acestea să fie
trimise la instalaţiile de desulfurare şi, ulterior, în sistemul de gaze combustibile al rafinăriei.

Modernizarea uneia dintre cele mai importante instalaţii aflate în angrenajul Petromidiei s-a realizat
în contextul aniversării a 35 de ani de la începerea funcţionării instalaţiei de Cocsare Întârziată.

Cu un efort investiţional de 4,6 milioane de dolari, acesta este un proiect unic la nivelul
României şi se înscrie în strategia Grupului de continuă modernizare a proceselor operaţionale
la nivelul unităţilor de producţie – rafinăriile Petromidia Navodari şi Vega Ploieşti. Instalarea
și integrarea în parametri au fost implementate de specialiștii Rominserv, furnizorul de soluții
tehnologice al Grupului.
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RAFINĂRIA PETROMIDIA
În 2020, operațiunea Rafinărie Petromidia a fost puternic
influențată de COVID-19 și de revizia generală din martieaprilie, o măsură obligatorie și necesară pentru a asigura
funcționarea unităților de producție în condiții de maximă
siguranță și eficiență. În această perioadă au fost efectuate
lucrări de întreținere preventivă și corectivă, inspecții și
verificări tehnologice, înlocuirea de catalizatori și alte
lucrări legate de rafinare și instalații petrochimice.
În aceste condiții de piață, activitățile de rafinare au fost
adaptate pentru a optimiza produsele valoroase luând
în considerare flexibilitatea rafinării prin optimizarea
operațiunilor din Divizia Downstream:
• Flexibilitatea ridicată a rafinăriei ne-a permis să
reducem la minimum producția de combustibil de
aviație Jet în funcție de evoluția economică și de
cererea redusă a pieței și să creștem producția de
motorină având posibilitatea să trecem de la un
produs la altul lună de lună (din benzină la GPL,
din GPL la benzină, din Jet la motorină);
• Funcționarea optimizată a unității de recuperare GPL
pe baza bilanțului de combustibil și a economiei;
• Utilizarea soluției digitale APC (Advanced Process
Control) pentru gestionarea operațiunilor Diviziei
Downstream, pentru optimizarea prelucrării țițeiului
– 161 kt SRFO au fost procesate pe lângă alte tipuri
de țiței;
• Minimizarea importului de componente pe benzină
cu cifră octanică ridicată începând cu luna mai 2020
și consumul redus de componente MTBE importate,
componentă scumpă utilizată în optimizarea
amestecurilor de benzină; demararea vânzărilor
pentru producția internă de MTBE;
• Optimizarea capitalului circulant; renegocierea
contractelor curente; actualizarea procedurilor
interne, a responsabilităților și implicării resurselor
umane; adaptarea programului de lucru pentru a
compensa pentru lipsa de sprijin specializat.

RAFINĂRIA VEGA
La nivelul unităţilor de producţie operate de Rompetrol Rafinare,
gradul de utilizare a capacităților de rafinare înregistrat anul trecut
a fost de circa 72% pentru Petromidia Năvodari, în scădere cu 25%.
Scăderea a fost generată de contextul general, dar şi de lucrările
de revizie din perioada martie – aprilie (1.500 lucrări, peste 100 de
contractori din Romania, peste 4.000 de persoane implicate).
În 2020 rafinăria Petromidia Năvodari a procesat peste 4,8 milioane
de tone de materii prime, obţinând 1,16 milioane de tone de
benzină şi peste 2,6 milioane de tone de motorină şi combustibil
special de aviaţie.
De altfel, rafinăria Petromidia a reușit să obțină peformanţe
operaţionale remarcarbile, într-un context de piaţă nefavorabil: cel
mai mare randament de combustibil diesel din istorie – 51,8%wt şi
un randament al produselor albe aproape de nivelul de referinţă din
2019 – 85,9%wt. De asemenea, pierderea tehnologică a fost de doar
0,89%wt, iar indicele de intensitate energetică s-a ridicat la 99,17%.
Rafinăria Petromidia, cea mai mare unitate de profil din România şi
una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre, a continuat
programele de optimizare a proceselor de producţie (creşterea
capacităţii de procesare împreună cu creşterea productivităţii de
produse valoroase, reducerea pierderilor tehnologice, optimizare
reţetelor de materii prime, etc.) şi eficientizare a costurilor de operare
(eficienţă energetică şi reducerea costurilor de procesare), programe
începute în anul 2014 şi continuate până în prezent.

Pe de altă parte, gradul de utilizare al rafinăriei Vega
Ploieşti a fost de 110%, capacitate explicată prin
rezultatele remarcabile atinse în obţinerea de produse cu
valoare adăugată, cum ar fi de bitumul, produs necesar
lucrărilor de infrastructură din România.
Rafinăria Vega, cea mai veche și mai robustă instalație de
prelucrare a țițeiului din România, cu peste 115 ani de
tradiție, a atins recorduri operaționale majore în 2020.
Singurul producător intern de bitum și hexan a raportat o
prelucrat un total de 364 kt de materii prime, mai puțin
cu 16,6% față de anul precedent, pe fondul evoluțiilor
de piață generate de contextul pandemic. De asemenea,
unitatea a înregistrat în 2020 o producție record de
bitum, și anume 120kt.

Cost de conversie de 302 $/t.

Cea mai mică pierdere tehnologică, de 0,75%, mai
bună decât recordul anului precedent cu 0,08%
Consum de energie de 2,57 GJ/t, mai mare decât
anul precedent, datorită randamentului redus.

Randament produse albe finite de 85.93%wt
Pierdere tehnologică de 0,89%wt, mai mare decât
anul precedent, influențată de activitatea TA și, de
asemenea, un randament mai mic.
Consumul de energie a atins nivelul de 3,06 GJ/mt,
influențat de un debit mai mic.

DIVIZIA PETROCHIMICĂ
Producţia totală de polimeri a Diviziei de Petrochimie a
fost de 143 kt în 2020, în creștere cu 13% comparativ cu
2019, când producţia totală de polimeri a fost de 127 kt.
Creşterea producției de polimeri a fost determinată, în
principal, de programul de funcționare al instalaţiei LDPE
(polietilene de joasă densitate) în anul 2020.
Divizia de Petrochimie a reușit, în 2020, dezvoltarea cu
succes a unui nou produs (RMB30H), un sort special de
polipropilenă dedicat măștilor medicale de protecție.

Mai mult, prin dezvoltarea de noi servicii, extinderea
reţelei de benzinării, dar şi menţinerea la nivel ridicat
a activităţilor de distribuţie carburanţi, vânzările prin
staţiile Rompetrol - retail au înregistrat anul trecut
o creştere de 1%, până la un nivel de aproximativ
800.000 tone.
În Romania, reţeaua de distribuţie carburanţi s-a
extins anul trecut cu 27 de noi staţii, din care 17
unităti au fost staţii Partener Rompetrol şi Rompetrol
Express, iar 10 noi unităţi au fost deschise de Fondul
de Investiţii în Energie Kazah‑Român.

Producția realizată în 2020: 143 kt de polimeri și 11 kt de
propilenă polimerizată

Producție de hexan de 69 kt
Un nou record pentru producția de bitum, de 123
kt, peste recordul de anul precedent cu 3 kt

Prin măsurile adoptate pentru prevenirea şi reducerea
răspândirii COVID-19, toate staţiile Rompetrol au fost
operaţionale în 2020, respectând recomandările şi
deciziile adoptate de autorităţile locale şi centrale.

Segmentul de petrochimie este unicul producător de polipropilenă
şi polietilenă din România, reuşind constant să-şi majoreze cota de
piaţă şi pe categoriile secundare de produse.

183 kt de materie primă prelucrată la nivelul întregului an

Rezultate - Rafinare (kt)

2020 2019

Rezultate - Petrochimie (kt)

Materie primă procesată - Petromidia

4.864 6.331

Polipropilenă procesată

Materie primă procesată - Vega

364

436
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2020 2019
117

153

Etilenă procesată

66

38

Vânzări carburanți (intern)

2.380 2.557

Producție polimeri

143

127

Vânzări carburanți (extern)

1.248 2.169

Vânzări totale

160

162

La sfârşitul lunii decembrie 2020, segmentul de distribuţie
al Rompetrol Downstream cuprindea 1.061 puncte de
comercializare, incluzând reţeaua de staţii proprii, staţii
partener şi staţii mobile (expres, baze interne de 9 şi 20 m3).

ROMPETROL GAS
În 2020, Rompetrol a introdus pe piață o gamă largă de
produse pentru clienți. Cantitatea totală de GPL produs și
introdus pe piața națională este de 72.482 tone.
Vânzări (t)

54.984

GPL intern

17.135

Propan

Rezultate - Distribuție* (kt)
Vânzări carburanți (retail)
Vânzări carburanți (wholesale)
Vâzări GPL

2020

GPL auto

363

2020 2019
799

789

1.190 1.296
351

8.956 kt

2020

486 kt

2020

2.340 kt

2019

11.493 kt

2019

480 kt

2019

2.502 kt

Rezultate financiare (USD)
Cifră de afaceri brută
EBITDA
Rezultat net

2020

2019

2.732.749.319 4.417.308.906

Divizia Petrochimică
2020

2019

Distribuţie
2020

2019

149.171.871

173.446.415 2.455.679.338 3.078.017.249

(33.378.262)

108.211.674

(26.274.984)

(29.149.694)

60,565,576

51.571.501

(186.634.742)

(16.882.860)

(32.758.531)

(48.355.331)

19.592.252

18.662.421

* Rompetrol Downstream
Rompetrol Quality Control
Rompetrol Logistics
Rompetrol Gas
Rom Oil

417

2020

Rafinare
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Retail și Wholesale

Instalaţia de Polietilenă de Joasă Densitate (LDPE) a segmentului
de petrochimie funcţionează 100% cu etilenă din import, iar
instalaţia de Polipropilenă (PP) funcţionează cu materie primă
produsă şi livrată intern de către rafinăria Petromidia.

364 kt materii prime prelucrate

4,8 milioane de tone de materii prime prelucrate
Randament motorină de 51,81%wt prin maximizarea
producției de motorină, furnizarea de componente
diesel în timpul TAR, importul SRGO

Acesta asigură stratul din mijloc al măștii, cel mai important pentru
filtrarea şi protejarea împotriva agenților patogeni. RMB30H este
destinat, în special, pentru obţinerea de material pentru filtrare,
dar şi pentru alte aplicații în zona de produse medicale (măști de
protecţie, echipamente de unică folosinţă) sau zona industrială
(filtre profesionale cu rată mare de absorbţie).

KMG INTERNATIONAL

Trading și aprovizionare
Valoarea totală a exporturilor realizate în 2020 de rafinăriile
Petromidia, Vega şi Divizia de Petrochimie a Rompetrol Rafinare
s-a ridicat la aproximativ 646 de milioane de dolari, menţinânduse o prezenţă constantă pe pieţele regionale, în ciuda condiţiilor
vitrege cauzate de cererea scăzută de carburanţi.

Rezultate de mediu
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Gestionarea energiei și apei
Toate entitățile Grupului monitorizează constant consumul
de energie și de apă și propun îmbunătățiri ale strategiei
Grupului, în conformitate cu cerințele legale și evoluțiile
operaționale, pentru a asigura eficiența energetică în funcție
de activitățile specifice de consum ale fiecărei unități.
În 2020, KMG International a furnizat următoarele servicii:
• Servicii de distribuție energie şi utilităţi. Aceste servicii
au fost realizate de secția Termo‑Hidro împreună cu
Secția Electrică pentru societățile amplasate pe platforma
Petromidia cât şi pentru alte societăți din afara platformei,
constând în:
aer instrumental

energie termică

aer tehnic

apă demineralizată

apă de incendiu

apă brută

apă potabilă

apă filtrată

apă fierbinte

gaze combustibile de rafinărie

condens returnat

electricitate

tratarea apelor uzate

propan pentru încălzire

• Servicii prestate către terți: tratare ape uzate în instalația
Epurare ape.

CONSUMUL ENERGETIC
Implementarea mai multor măsuri menite să genereze
o capacitate mai mare de producție, costuri mai mici și o
disponibilitate mecanică și operațională sporite, au condus
la o evoluție generală pozitivă a indicatorilor energetici la
nivelul Grupului în 2020, în ciuda contextului dificil.
Reducerea costurilor de operare, în paralel cu creșterea
disponibilității mecanice şi a celei operaționale a permis o
îmbunătățire a Indicelui de Intensitate Energetică pentru
Rafinăria Petromidia, acesta situându-se la 99,2 puncte
(în 2012, acesta se situa la 115 puncte). O îmbunătățire
constantă a indicatorilor energetici poate fi observată
începând cu 2012, datorită unor factori precum creșterea
complexității rafinăriei în urma implementării proiectului
„Pachet 2010”, a unui randament mai mare (creștere de la
an la an) și a măsurilor de eficiență energetică (cost redus /
fără cost), precum și implementarea a numeroase proiecte
menite să îmbunătățească eficiența energetică a rafinăriei.
În anul 2020, rafinăria Petromidia a înregistrat un consum
energetic de 3,06 GJ/tonă raportat la tona de supus, similar
cu anii precedenți. Aportul total de energie pentru Rafinăria
Petromidia a atins 444.643 MWh, în ton cu scăderea

consumului de energie înregistrată și la nivelul
anilor anteriori.
În ceea ce privește rafinăria Vega, consumul de
energie raportat la rata de producție în 2020 a
suferit o creștere cu aproximativ 6,8% față de
2019, în timp ce consumul de gaz combustibil
raportat la tonă (GJ / tonă) a crescut cu 6,9%. De
asemenea, consumul de curent electric și abur
raportat la tonă (GJ / tonă) a crescut cu 5,5%.
Aportul energetic total pentru Vega a fost de
9.826,176 MW în 2020.
Consumul energetic al Rafinăriei Vega raportat la
tonă de supus a înregistrat o scădere cu 11% față de
anul precedent, ca urmare a reducerii capacității de
producție cu 20% față de anul precedent.
Deoarece utilitățile consumate pe perioada sistării
activității contribuie la creșterea valorii indicelui
energetic (EIP), Divizia de Petrochimie a înregistrat
un indice energetic de 18,86, puțin mai mare
decât cel de 18,7 din 2019 și de 18,18 din 2018.
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Politica de mediu a Grupului prevede reducerea consumului de resurse prin utilizarea
eficientă a acestora și prin schimbarea echipamentelor vechi, cu consum mare de energie,
cu echipamente moderne cu consum redus, precum și prin implementarea de noi
tehnologii în ceea ce privește energia regenerabilă (puncte electrice pentru încărcarea
autoturismelor în stațiile de alimentare cu combustibili, panouri fotovoltaice).

Grupul a inclus mai multe soluții în strategia sa de mediu pentru a reduce consumul de energie electrică,
printre care:

În urma implementării sistemului de management al energiei (SME) în cadrul Rompetrol
Downstream (DWS), s-au observat creșteri ale consumului de energie. Printre factorii
statici și investițiile necesare în desfășurarea operațiunilor care au condus la creșterea
consumului de energie electrică se numără:

• Schimbarea sistemelor de climatizare învechite (cu sisteme de aer condiționat
cu performanțe energetice ridicate);

• Reconstrucția stațiilor non-HEI, cu o creștere a puterii instalate și implicit a
consumului de energie electrică;

• Instalarea unui sistem automat pentru pornirea / oprirea iluminatului extern la 16 stații;

• Achiziționarea de congelatoare suplimentare odată cu diversificarea meniului gastro;

• Schimbarea iluminatului exterior al stațiilor de la becuri cu halogen la LED;
• Schimbarea sistemului de iluminare a signalisticii externe în cadrul procesului de rebranding;

• Înlocuirea perdelelor de aer din unele stații cu unele moderne cu performanțe energetice ridicate;
• Implementarea unei proceduri de pornire / oprire a iluminatului exterior în funcție de perioada anului,
de locația geografică a stațiilor și de apusul / răsăritul soarelui;
• Emiterea unei proceduri de verificare a intervalelor de timp în care iluminatul exterior
rămâne pornit (zilnic);

• Instalarea de camere frigorifice în 39 de stații;
• Achiziționarea de cuptoare profesionale (pe lângă cele existente);

• Emiterea unei proceduri de verificare a temperaturilor de funcționare a sistemului de aer condiționat, a
frigiderelor, congelatoarelor și camerelor frigorifice din stații, pentru a nu depăși temperaturile optime;

• Punerea în funcțiune a rafturilor frigorifice de tip gondolă;
• Instalarea containerelor de depozitare prevăzute cu aer condiționat;
• Punerea în funcțiune a punctelor de încărcare pentru mașinile electrice;

• Informarea tuturor angajaților din stații în legătură cu importanța reducerii consumului de energie
electrică prin instruire bianuală;

• Pornirea activității spălătoriilor auto.

• Programe permanente de monitorizare a consumului de energie..

Coș energetic al Rompetrol Downstream (GW)
0,79 0,68
-14%

0,80 0,66
-17,5%

0,62 0,71
+14,5%

0,50 0,60
+20%

2019 2020
0,48 0,59
+23%

0,48 0,55
+14,6%

0,47 0,46
-2%

0,45 0,44
-2,2%

0,45 0,46
+2,2%

0,48 0,54
+12,5%

0,55 0,52
-5,45%

0,68 0,63
-7,4%

Toate aceste utilităţi sunt transportate şi distribuite prin
reţeaua de conducte ce este gestionată de către Uzina
Utilităţi. Costurile de transport şi distribuție sunt înglobate
în prețul utilității, cu excepția:

Atât pentru Rompetrol Gas, cât și
pentru Terminalul Maritim Midia,
Grupul dispune de sisteme de
monitorizare pentru a menține
consumul de energie și resurse
naturale sub control, fără a se
observa variații semnificative
comparativ cu anii precedenți.

• energiei electrice - tarifele de distribuție la energia
electrică pe cele două niveluri de tensiune, de joasă
tensiune şi tensiune medie, sunt reglementate de Agenţia
Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);
• apei potabile - tariful de distribuție pe apă potabilă
este reglementat de Agenţia Naţională de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
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Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.
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Index de intensitate energetică al Petromidia (GJ/t)
Consum total de energie la rafinăria Petromidia (GJ/GDP)
109,7 109,2 119,5 119,5 114,9 102,8 99,9
3,69 3,58 3,86 3,93 3,88 3,51 3,32

98,7
3,19

97,9
3,21
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Coș energetic al rafinăriei Petromidia (GJ/t)
100
3,04

96,1
2,97

97,1
2,99

99,2
3,06

0,23
0,64
0,58
2,23

0,23
0,60
0,58
2,17

0,27
0,61
0,65
2,32

0,25
0,65
0,64
2,39

0,28
0,75
0,72
2,08

0,24
0,72
0,73
2,07

0,08
0,71
0,65
1,91

0,06
0,60
0,61
1,91

0,08
0,62
0,60
1,92

0,17
0,57
0,58
1,72

0,10
0,58
0,56
1,74

0,12
0,55
0,55
1,77

0,17
0,60
0,58
1,70

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

abur
cocs pe catalizator și gaze de furnal
electricitate
gaz

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Consum total de energie la rafinăria Vega (GJ/t)
2,84

2,56

2,76

2,49

3,24

3,49

2,91

2,83

2,71

2,65

2,40

2,39

2,57

Coș energetic al rafinăriei Vega (GJ/t)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Coș energetic al Diviziei Petrochimie (GJ/t)

0,27
2,56

0,27
2,45

0,24
2,41

0,23
2,41

0,23
2,16

0,24
2,33

2015

2016

2017

2018

2019

2020

electricitate
gaz

1,95
6,91
10,36

2,37
6,75
11,02

2,35
6,02
10,34

2,23
5,40
10,56

2,40
4,90
11,4

2,43
electricitate din rețea
6,14 electricitate generată intern
10,29
gaz

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Consum total de energie la Divizia Petrochimie (GJ/t)
17,37 17,23 19,18 18,20 20,52 19,04 19,03 19,22 20,14 18,71 18,18 18,74 18,86

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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CONSUMUL DE APĂ
Ca parte a angajamentului nostru de a contribui la
îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă incluse
în Agenda 2030, ne străduim să conservăm resursele
de apă în operațiunile noastre și ne asigurăm că apele
uzate sunt tratate corespunzător înainte de evacuare,
pentru a evita degradarea mediului înconjurător.

Pentru situl contaminat, deținut de Rompetrol
Rafinare SA în Vadu, situat pe teritoriul Rezervației
Biosferei Delta Dunării, procedura de reglementare
a fost continuată pe tot parcursul anului 2020, în
conformitate cu Legea nr. 74/2019, respectiv cu
solicitările autorităților de reglementare.

Petromidia a reușit să-și reducă ușor consumul de apă, cu 8.203.258 m3
de apă uzată tratată generată pe platforma Petromidia în 2020, comparativ
cu 8.410.087 m3 în 2019 și 9.443.704 m3 în 2018. Din acest volum, o
cantitate de 6.863,44 mii m3 de apă tratată a fost evacuată la VADU, în timp
ce 1.331.818 m3 s-au refolosit (reciclat). În 2020, Midia Marine Terminal a
evacuat 1.327 m3 de apă uzată.

Toate operațiunile Grupului respectă îndeaproape
cerințele privind autorizațiile de apă și de mediu și
monitorizează calitatea apei subterane prin sisteme
dedicate implementate la nivelul operațiunilor de
rafinare.

În perioada de raportare, aportul total de apă
al rafinăriei Petromidia împreună cu Uzina
Petrochimică a fost de 6.143,587 mii m3 din
care 5.930,53 mii m3 apă industrială și 241.198
mii m3 apă municipală. În ceea ce privește Vega,
aportul total de apă al unității în 2020 a fost de
1.286,369 mii m3, alimentarea cu apă industrială
fiind asigurată de apă extrasă din forajele proprii
P1, P2 și P6.

În ceea ce privește Divizia de Retail a Grupului, o creștere a aportului de
apă a fost înregistrată în 2020 de Rompetrol Downstream, la 186.085
m3. Creșterea consumului de apă pe întreaga rețea de benzinării a fost de
24.000 de metri cubi, o creștere cu 15% față de anul precedent, generată de
o serie de factori, precum:

În 2020 nu au fost depășite valorile stabilite în
autorizația integrată de mediu privind calitatea apelor
subterane sau ventilația locală prin evacuare (LEV) - 7
puncte de control în Rafinăria Petromidia și 2 puncte de
recoltare probe de apă la Vadu și Năvodari). Mai mult
decât atât, Diviziile de Retail și Trading utilizează, de
asemenea, sisteme de monitorizare, în conformitate
cu cerințele de reglementare privind apa și mediul
înconjurător.

Consumul de apă reciclată al Rafinăriei Vega în
2020 a fost de 2.611,070 mii m3, mai puțin cu
21% față de anul precedent, în timp ce evacuarea
apelor uzate tratate a înregistrat un volum de
1.465.013 m3.

• În 14 stații creșterea (sau o mare parte a creșterii) s-a datorat pornirii
spălătoriilor auto, respectiv creșterii numărului de mașini spălate.
• Creșterea consumului de apă se datorează și faptului că 2020 a fost un
an mai uscat decât 2019, deci a fost necesară o cantitate mai mare de
apă pentru a uda spațiile verzi.
• În 2020, datorită reglementărilor legale referitoare la pandemia
COVID-19, a fost necesară o cantitate mai mare de apă pentru
igienizarea stațiilor.

Consum de apă la Rompetrol Downstream (milioane m3)
3,54 2,90
-18%

Ian.

3,74 2,85
-23,8%

Feb.

2,99 3,27
+9,4%

Mar.

3,54 3,31
-6,5%

Apr.

3,49 4,16
+19,2%

Mai

2019 2020
3,80 3,82
+0,5%

Iun.

4,43 4,14
-6,5%

Iul.

4,56 4,69
+2,8%

Aug.

4,54 4,49
-1,1%

Sep.

3,33 3,50
+5,1%

Oct.

3,55 3,96
+11,5%

Nov.

2,82 2,69
-4,6%

Dec.

Din totalul stațiilor de
distribuție a combustibilului,
150 au un contract pentru apă
potabilă, în timp ce 14 stații au
propriul sistem de alimentare
cu apă de foraj. De asemenea,
cele 6 depozite care aparțin
de Rompetrol Downstream
au, de asemenea, propria lor
alimentare cu apă de foraj. În
ceea ce privește Rompetrol
Gas, entitatea deține 3
depozite cu propria sursă de
apă de foraj.
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Emisii și deșeuri
Autorizațiile privind Gazele cu Efect de Seră au fost emise
în 2013 pentru ambele rafinării, Petromidia și Vega, și
revizuite în 2019, fiind valabile până la sfârșitul anului
2020 (faza a III-a) în contextul efectuării de audituri
externe anuale pentru a verifica calculele de CO2 pentru
anul precedent.

În ceea ce privește emisiile de dioxid de sulf și oxid de
azot, au existat ușoare fluctuații înregistrate de unitățile
de rafinare ale Grupului față de anul precedent, în
principal în scădere. Emisiile de NOx generate de
Rafinăria Petromidia au scăzut comparativ cu anul
precedent, ca rezultat direct al debitului redus procesat
de unitate pe fondul pandemiei. De exemplu, de la
502 tone de NOx în 2019, Petromidia a înregistrat 388
tone în 2020. Emisiile de dioxid de sulf au continuat să
scadă, de la 291 tone în 2018, la 289 tone în 2019, la
213 în 2020.

Toate obligațiile de conformitate au fost îndeplinite în
2020. Mai mult, toată documentația necesară pentru
alocarea fazei a IV-a (2021 - 2030) etapa 1 (2021 - 2025) a
fost pregătită și transmisă Autorității Naționale de Mediu.
În plus, a fost pregătit și un chestionar, verificat de auditor,
și trimis autorității ca solicitare de a accesa Rezerva pentru
instalațiile noi intrate în perioada 2013 - 2020 (cu privire
la modernizarea capacităților de producție), obținându‑se
188.090 de certificate adiționale.

Rafinăria Vega a înregistrat, de asemenea, o scădere a
nivelurilor de SO2, spre deosebire de anul precedent,
în legătură directă cu calitatea sporită și compoziția
materiilor prime prelucrate. Ca atare, emisiile de SO2 au
scăzut de la 27,77 la 20,61 tone. Dar, în ceea ce privește
emisiile de NOx, acestea au înregistrat o creștere în
2020, de la 68,95 tone în 2019 la 78,95. Unitatea a
înregistrat, de asemenea, o cantitate de 0,88 tone de
particule în suspensie în 2020.

Auditul anual al emisiilor de CO2 a avut loc în decembrie
2020, nefiind identificate neconformități. Emisiile de CO2
din 2020 pentru Divizia de Rafinare au arătat o scădere
semnificativă de două cifre, cu 18,8% față de 2019, ca
urmare a reviziei generale (martie-mai) și a micșorării
cantității de materii prime prelucrate în contextul
pandemic (emisiile indirecte de GES nu sunt incluse în
emisiile directe de GES calculate, doar Scop 1).
Emisii CO2 (t)

La nivelul rețelei de distribuție a Grupului, au existat 0
tone / an de emisii de SO2, NOx și CO2 în aer (emisiile
poluante în atmosferă) înregistrate în 2020.
Emisii NOx (t)

48.018 47.159 50.646 46.070
980.764 967.856 992.859 812.031

-9%
-18,2%

68,95
502

78,95
388

Vega
Petromidia +
Petrochimie
2017

2018

2019

2020

Emisii SO2 (t)
+14,5%
-22,7%

27,77
289

20,61
213

Vega
Petromidia
2019

2020

-25,8%
-26,3%

Vega
Petromidia
2019

2020

Rafinăria Petromidia a avut o rată de generare a deșeurilor de 1,89 kg
de deșeuri / tonă de materie primă procesată, comparativ cu 1,26 în
2019. Rata sa de recuperare a deșeurilor a fost de 69,55%, cu 11,5% rata
deșeurilor eliminate și 19% rata de stocare temporară. În 2020, Rafinăria
Petromidia a continuat activitatea de golire a nămolurilor istorice din
Batalul nr.1 (aproximativ 7.470 tone / 12.800 tone în 2019). Nămolul a
fost co-incinerat la CRH prin Ecomaster, entitatea Grupului specializată în
servicii ecologice integrate pentru gestionarea deșeurilor industriale.
Rafinăria Vega din Ploiești a continuat tratarea (stabilizarea și solidificarea
gudroanelor acide) în batalele istorice ale rafinăriei, cu 46.304,12 tone
tratate în 2020. Rata de generare a deșeurilor în cadrul rafinăriei Vega a
fost de 1,16 kg deșeuri / tonă de materie primă procesată.
În cadrul Diviziei de Retail a Grupului, Rompetrol Downstream a înregistrat
o creștere a cantității de deșeuri față de anul precedent, ca rezultat direct al
extinderii rețelei de retail a Grupului, de la 7.388 tone în 2019 la 7.548 în
2020. În ceea ce privește Rompetrol Gas, compania a avut ultimul import
de butelii de gaz în 2015. De atunci nu a mai achiziționat alte butelii de gaz
(durata de viață conform prescripțiilor tehnice este de 30 de ani).
Nu s-au înregistrat scurgeri accidentale pe Platforma Petromidia. Cu toate
acestea, în cazul rafinăriei Vega, s-a înregistrat o deversare accidentală în
2020. În timpul operațiunii de înlocuire a garniturii de la o supapă de 4
inci situată pe conducta cea mai joasă a rezervorului A34, deșeurile rămase
pe fundul rezervorului s-au vărsat pe zona verde situată lângă rezervor.
Pentru a opri poluarea, personalul responsabil a procedat la închiderea
supapei imediat.
În 2020 nu au fost transportate, importate sau tratate deșeuri periculoase
în cadrul Unității de Rafinare. În plus, nu s-au depășit concentrațiile
maxime admise pentru apele reziduale tratate evacuate din Iazul 2 și
Marea Neagră, astfel că nu a existat niciun risc pentru speciile cu habitate
în zonele de operațiuni. În cadrul DWS s-au înregistrat 3 situații în care
concentrațiile maxime admise pentru apele reziduale au fost depășite
(8 benzinării și 2 depozite), dar fără riscuri pentru speciile cu habitate în
zonele de operare.
La nivel de Grup, au existat 8.740 de tone de material reciclat utilizat în
2020, comparativ cu 7.141,5 tone în 2019.

52

KMG INTERNATIONAL

RAPORT DE SUSTENABILITATE 2020

MEDIU

MEDIU

KMG INTERNATIONAL

53

RAPORT DE SUSTENABILITATE 2020

Conformitate și investiţii
Prin natura activităților desfășurate (prelucrarea
țițeiului), Grupul este continuu preocupat de
prevenirea și controlul impactului activităților
desfășurate asupra mediului. Resurse financiare
considerabile sunt alocate investițiilor în acest sens.
Strategia de mediu a Grupului se bazează pe
respectarea legislației în vigoare prin monitorizare
permanentă și raportare periodică a gradului de
conformitate, împreună cu dezvoltarea și continuarea
programelor de investiții, pentru alinierea la cele mai
bune tehnici disponibile în industrie (BAT BREF)

Autorizaţția Integrată de Mediu
În 2020, Rafinăria Petromidia a funcţionat în baza Autorizației
Integrate de Mediu nr. 1/10.05.2013, actualizată la data de
18.02.2019, actualizare prin care s-au integrat activităţile rafinăriei,
unității de petrochimie şi stației de îmbuteliere a gazului petrolier
lichefiat. De asemenea, permisul a intrat într-o procedură de
revizuire în 2020 pentru a include noi proiecte și investiții.
Rafinăria Vega a funcţionat pe baza Autorizației Integrate de Mediu
nr. 9/08.07.2015 emisă de APM Prahova, cu valabilitate până la
08.07.2025.

Autorizaţia de Gospodărire a Apelor
Autorizația de Gospodărire a Apelor pentru Petromidia a fost
reînnoit în 2020. Ca atare, Rafinăria Petromidia a funcționat în baza
Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 135 / 19.10.2020, emisă
de ANAR, cu o valabilitate de 3 ani. Rafinăria Vega funcționează în
conformitate cu prevederile Autorizației de Gospodărire a Apelor
nr. 1 / 03.01.2018 emis de SGA Prahova cu valabilitate de 3 ani,
revizuită în 28.02.2020.

Autorizaţția privind gazele
cu efect de seră (CO2)
În 2019, Rompetrol Rafinare SA a derulat procedura de revizuire a
Autorizației privind Gazele cu Efect de Seră nr. 135 / 12.03.2013,
pentru perioada 2013-2020, ca urmare a fuziunii activităţilor
rafinăriei și unității petrochimice; autorizația revizuită în data de
05.06.2019 a fost valabilă până la sfârșitul anului 2020 (Faza III 2013-2020) atât pentru Rafinăria Petromidia, cât şi pentru Rafinăria
Vega. În 2020, autorizația a intrat în procedura de reînnoire pentru
faza IV (2021 - 2030).
Pentru a îndeplini dispozițiile Directivei privind energia
regenerabilă (RED) și pentru a demonstra respectarea criteriilor
de sustenabilitate, Divizia de rafinare și petrochimie a KMG
International și-a reînnoit certificarea sistemului de management

pentru cerințele de sustenabilitate conform sistemului
International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) în
2019. Totodată, Grupul a verificat și a reînnoit certificarea
sistemelor de Management al Calităţii, Mediului, Sănătăţii
şi Securității Ocupaționale și de Management Energetic,
ce vizează îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul
operațiunilor grupului.
De asemenea, entitățile RGS și DWS din cadrul Diviziei de
Retail au operat în conformitate cu sistemele lor integrate
de management, reînnoite în 2019 și valabile până în 2021
pentru standardele ISO 9001, 14001, 18001, în cazul RGS,
respectiv standardele ISO 22000 și 50001 pentru DWS. În
același timp, Terminalul Maritim Midia și-a menținut certificarea
activităților în conformitate cu sistemele de management al
calității, mediului, sănătății și securității în muncă, valabile până
în 2021, pentru ISO 9001, 14001 și 18001. În fiecare an, MMT
își recertifică, de asemenea, licența de exploatare a apei marine
din partea autorităților navale române și Lloyds Register.

De asemenea, o sancțiune de mediu, în valoare de 7.025 USD a fost
aplicată de către autoritățile de mediu rafinăriei Vega în cursul anului
2020. Cuantumul amenzii a crescut datorită sancțiunilor anterioare
aplicate pentru nerespectarea Autorizației Integrate de Mediu - utilizarea
rezervoarelor care nu îndeplinesc condițiile BAT 49 - rezervoare - A118, T3,
T4, T5; depășirea valorii emisiilor de H2S și praf.
O altă sancțiune, de 13.955 USD a fost aplicată de Garda de Mediu
și Administrația Națională „Apele Române” companiei Rompetrol
Downstream pentru depozitele sale din Mogoșoaia în legătură cu
depășirea parametrilor apelor uzate și cu zona de parcare – terenul
din fața depozitului.
În 2020, activitățile dedicate care vizează reducerea amprentei de mediu
au abordat aspecte precum eliminarea deșeurilor, ambalajele, controlul
compușilor organici volatili (COV), analize de mediu, colectarea
reziduurilor din batale, lucrări de curățare a platformelor de rafinare etc.

Datorită cerințelor stricte și standardelor ridicate puse în
aplicare de Grup, în operațiunile de distribuție a carburanților
nu a fost înregistrat niciun impact semnificativ asupra mediului
din transportul de produse și alte bunuri și materiale.

Nicio reclamație cu privire la impactul asupra mediului nu a fost depusă,
soluționată sau rezolvată prin mecanisme formale de soluționare a
reclamațiilor, referitoare la activitatea Rafinăriei Vega sau a entităților din
cadrul Diviziilor de Retail și Trading ale Grupului. Însă, în ceea ce privește
activitatea Rafinăriei Petromidia, în cursul lunii martie 2019, în localitatea
Vadu, în vecinătatea Iazului 1 (de liniștire) s-a identificat o porțiune
de teren contaminat cu produs petrolier (Casetele 1 şi 2, cu suprafața
de aproximativ 7 ha, destinate conform datelor de proiect depozitării
nămolului biologic dragat din Iazul 1, la începutul anilor 1990). Casetele
(deținute de Rompetrol Rafinare, Divizia de Rafinare a Grupului KMG
International) sunt situate pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării patrimoniu mondial UNESCO. EPA Constanța a fost desemnată autoritate de
reglementare pentru a desfășura procedura de decontaminare, cele două
casete fiind clasificate în conformitate cu Legea 74/2019 ca loc contaminat.

În ceea ce privește protecția mediului, Rafinăria Petromidia
a primit o amendă de 7.000 USD, aplicată de autoritățile
de mediu în octombrie 2020, din cauza opririi accidentale
a compresorului GC1 FCC (au existat plângeri depuse la
autoritățile locale de mediu cu privire la impactul vizual - fum
negru și disconfort olfactiv).

Documentația necesară a fost pregătită și prezentată autorității locale în
conformitate cu procedura siturilor contaminate. Mai mult, în 2020, au fost
elaborate studii detaliate, în conformitate cu Legea 74/2019, și prezentate
autorității locale, conform procedurii siturilor contaminate. Procedura
de reglementare este în desfășurare, următorii pași fiind realizați în
conformitate cu feedback-ul autorităților de reglementare.

Toți combustibilii RRC și aditivii VEGA sunt certificați RAR
conform HG nr 928/2012 - cerințe minime pentru introducerea
pe piață a carburanților. Mai mult, toate volumele de
biocombustibili achiziționate de KMG International respectă
criteriile de durabilitate stabilite în legislația UE, fiind furnizate
de producătorii UE care utilizează în principal materii prime
europene.

Rafinăria Petromidia

2019

Conformitate de mediu

USD

Activităţi de protecţia mediului (eliminarea deșeurilor, ambalaje, verificări COV,
analize de mediu, colectarea nămolurilor din batale, lucrări de curăţare pe platformă,
studiu pentru casetele de la Vadu etc.)

USD

Rafinăria Vega

2020

0

1.030.000

USD
USD

0

1.840.000

2019

2020

Conformitate de mediu

USD

4.956.814

Proiect de închidere a batalelor istorice

USD

3.690.221

USD

6.333.565

Activităţi de protecţia mediului

USD

1.502.281

USD

1.667.888

Rompetrol Downstream

2019

Activităţi de protecţia mediului (proiecte OPEX și CAPEX)

Investiții majore cu
impact ridicat asupra
performanțelor de
mediu ale Grupului au
fost inițiate în 2020:

USD

USD

123.162,95

32.610

2020
USD

2.815.620

Centrală de cogenerare pe Platforma Petromidia
Investiția totală în acest proiect se ridică la circa 148 milioane USD, termenul estimat
pentru punerea în funcţiune a noii centrale fiind în prima jumătate a anului 2023.
Investiția este realizată prin intermediul Fondului de Investiţii în Energie KazahRomân (FIEKR) și urmează să genereze anual circa 11 milioane USD impozite plătite
către bugetul de stat. FIEKR este deținut de KMG International şi Statul Român prin
Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie -SAPE. În 2020 s-a desfășurat
procesul de evaluare și selecție a contractorului general, contractul EPC (Engineering,
Procurement and Construction) pentru construirea la cheie a centralei de cogenerare
de pe platforma Petromidia fiind atribuit firmei Calik Enerji din Turcia, dintr-un total de
9 candidați.
Noua unitate de producere combinată de energie electrică şi termică va funcționa
cu gaze naturale drept combustibil principal şi va avea în configurația tehnică două
turbine Siemens de înaltă eficienţă şi performanță şi două cazane recuperatoare
de căldură. Acestea vor genera aproximativ 80 MW energie electrică – din care circa
60-70 MW pentru acoperirea integrală a necesarului de energie electrică al platformei
Petromidia, abur tehnologic de până la 180 tone/oră, plus necesarul de apă caldă
pentru sistemul de încălzire al oraşului Năvodari – până la 20 MWt/oră.
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Noua centrală va avea un rol major în stabilizarea
producției şi a distribuției de energie electrică în
regiunea Dobrogea, prin asigurarea necesarului
de energie al platformei, dar şi prin injectarea în
sistemului naţional a surplusului de energie electrică.
VIRGIL POPESCU
Ministrul Energiei

Declarație furnizată cu ocazia semnării contractului pentru construcția la
cheie a centralei în cogenerare de pe platforma Petromidia și inclusă în
comunicatul de presă emis de KMG International pe 19 august 2020.

Construcțţia unei instalaţii de deparafinare
pe platforma Petromidia
Proiectul va permite rafinăriei o importantă îmbunătățire a procesului de obținere a
carburanților diesel pe perioada de iarnă. De asemenea, integrarea noii instalaţii în fluxul
tehnologic al rafinăriei va permite şi o creştere a producției de combustibil special pentru
aviaţie. Cu un termen de finalizare estimat pentru septembrie 2022, valoarea investiţională a
acestui proiect se ridică la aproximativ 35 milioane USD, contribuţia directă a Fondului fiind de
circa 30%, iar diferenţa urmând să fie atrasă din surse financiare locale şi/sau internaţionale.

Consolidarea și creșterea producțţiei de polimeri
Proiectul urmăreşte conversia instalaţiei de polietilene de înaltă densitate (HDPE) într-o
instalație de polipropilenă (PP). Astfel, capacitatea anuală de producţie PP se va majora de la
90.000 tone în prezent la 120.000 tone din 2022. Conversia va permite consolidarea locurilor
de muncă pentru 75 de angajați şi creşterea cu circa 0,5 milioane USD a contribuției anuale a
Rompetrol Rafinare către bugetul de stat. Această investiție se ridică la aproximativ 8 milioane
de dolari şi va asigura alinierea producției la cererea de produse petrochimice din regiune.
Cu termen de finalizare iunie 2021, proiectul va fi finanţat integral din resursele proprii ale
Fondului de Investiţii în Energie Kazah-Român..

MEDIU

Biodiversitate
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Suntem conștienți de impactul pe care industria petrolieră îl
poate avea asupra habitatelor și biodiversității și, în angajamentul
nostru de conservare a Biosferei Mării Negre, situată în imediata
vecinătate a Rafinăriei Petromidia, strategia noastră de mediu
prevede acțiuni și măsuri specifice pentru prevenirea poluării
solului și a pânzei freatice. În plus, în afară de autorizațiile
emise de autoritățile competente și certificările anuale emise
de Lloyds Register, KMG International analizează și evaluează
impactul activității de rafinare asupra biodiversității pentru
fiecare nou proiect în cadrul unităților și operațiunilor sale. De
exemplu, ambele rafinării ale Grupului respectă aceleași reguli
și reglementări, chiar dacă rafinăria Vega este situată într-o zonă
urbană și distanța de cea mai apropiată zonă protejată desemnată
este de ~ 11,5 km.
În 2020 operațiunile KMG International s-au menținut în
standardele stabilite, fără riscuri pentru speciile cu habitate
în zonele noastre de activitate. Mai mult, prin operațiunile de
tratare a apelor reziduale efectuate de stația de epurare a apelor
reziduale din cadrul Rompetrol Rafinare (tratarea atât a apelor
reziduale de pe platforma Petromidia, cât și a apei folosite
în rețeaua orașului Năvodari) am contribuit la îmbunătățirea
dezvoltării habitatelor în cele două iazuri de pe platforma
Petromidia, ce acoperă o suprafață de aproximativ 50 de hectare
(purificarea naturală a apelor uzate înainte de a fi evacuate în
Marea Neagră), care găzduiesc un număr din ce în ce mai mare de
specii de animale, devenind un adevărat refugiu pentru păsări, în
special în timpul iernii.
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2020 a fost un an extrem de provocator. Pandemia
COVID-19 a surprins întreaga lume și comunități întregi au
fost prinse în bătălia cu un dușman invizibil, dar mortal.
Acesta a fost un adevărat punct de cotitură în istoria
omenirii și o piatră de hotar pentru dezvoltarea durabilă și
viitorul comunităților noastre.
Situațiile de criză reprezintă un test de solidaritate și
responsabilitate socială, atât pentru societatea civilă, cât și
pentru companii, iar această pandemie este o criză majoră
care ne-a schimbat modul de viață, de a lucra, de a fi. În
ciuda distanțării sociale prelungite, acesta a fost un an în
care ne-am apropiat mai repede și mai puternic ca niciodată.
Această pandemie a schimbat planurile de la începutul
anului, o parte din fonduri fiind direcționate către nevoile
actuale și urgente ale sistemului de sănătate și ale
personalului medical. Cu toate acestea, ne-am adaptat rapid
și am continuat sau am ajustat majoritatea proiectelor de
durată pentru a se potrivi realității actuale.

COMUNITATE

Proiecte

Abordare
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Pandemia ne-a forțat să refacem
planurile și să ne concentrăm mai
mult atenția asupra unor aspecte
mai presante ori să dezvoltăm
alte proiecte care să răspundă
unor nevoi noi. Cu toate acestea,
dedicarea față de comunitățile
noastre a rămas neschimbată și
am făcut tot posibilul pentru a
reduce impactul pandemiei asupra
tuturor aspectelor vieții acestora.

Criza sanitară generată de această pandemie ne
afectează pe toţi, presiunea pe cadrele medicale este
în creștere, la fel şi nevoile pacienţilor din secțiile de
terapie intensivă din ţară. Am continuat să fim solidari
şi să încercăm să răspundem cât mai multor nevoi ale
sectorului civil din această perioadă, fie că vorbim de
probleme de sănătate, de educaţie, sau sociale.

Împreună putem răspunde mai ușor
acestor provocări şi tot împreună
putem construi şi reconstrui societatea.
ISKANDER ABDIBAITOV
Chief Officer Corporate Development,
KMG International

Mulțumim Rompetrol pentru
susținerea acestei inițiative de
a achiziționa o unitate mobilă
ATI, ce va da mai multă speranță
persoanelor afectate de infecția
SARS‑CoV‑2.
Suntem recunoscători tuturor donatorilor,
persoane fizice sau juridice, care au dat
dovadă de responsabilitate si solidaritate
în această perioadă de criză. Bunătatea şi
solidaritatea ne fac mai puternici.
ION SILVIU LEFTER
Director General, Crucea Roșie Română
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Sănătate și asistenţă medicală
Ajutor medical
Grupul KMG International a sprijinit activ autoritățile
și personalul medical cu fonduri și carburant în
valoare de peste 450.000 de dolari, pentru achiziția de
echipamente de protecție și aparatura medicală pentru
spitale din Constanța, Prahova, București. Mai mult,
Grupul a alocat resurse care să contribuie la eforturile
de gestionare a pandemiei ale autorităților locale și din
alte țări de operațiuni, prin filialele sale din Republica
Moldova, Bulgaria și Georgia.
• 6.500 litri de carburant, produs la rafinăria
Petromidia din Constanța, au fost livrați către
administrațiile publice din Chișinău și alte localități
direct responsabile cu dezinfectarea locurilor publice,
livrarea și asigurarea produselor și echipamentelor
medicale, dar și cu transferul cadrelor medicale către
spitale și locuințele lor;
• Rompetrol Bulgaria a donat 10.000 de litri de
combustibil pentru a ajuta autoritățile locale și
profesioniștii din domeniul sănătății în lupta lor
împotriva răspândirii noului coronavirus;
• 60.000 de litri de carburant au fost donați
Centrului de Coordonare a Situațiilor de Urgență din
Georgia pentru limitarea pandemiei de COVID-19.
Am susținut sistemul naţional de sănătate fie direct, fie
prin partenerii noștri, Fundația pentru SMURD, Crucea
Roșie Română, Asociația Dăruiește Viață, în timp ce
carburantul produs la Rafinăria Petromidia a contribuit
în această perioadă la o mai bună gestionare a situațiilor
generate de pandemie, alimentând ambulanțele
spitalelor din București, Prahova și Constanța, cât și
autoturismele autorităților direct implicate în limitarea
răspândirii SARS‑CoV‑2 sau a diverselor ONG-uri în
misiunile lor de ajutorare.

Susținem de peste 10 ani sistemul medical de urgență din
România, prin diverse proiecte desfășurate de Fundația
pentru SMURD și apreciem eforturile tuturor celor din
mediul privat și civil care au înțeles că aceasta este prima
linie care se confruntă cu gestionarea unor cazuri grave,
care au nevoie de intervenție rapidă.
• Rompetrol a achiziționat prin Fundația pentru SMURD
4 paturi de terapie intensivă, echipate individual
cu ventilatoare, monitoare funcții vitale, console cu
injectomate, infuzomate, şi donat către secțiile de
terapie intensive ale Spitalului Județean Constanţa
şi Spitalului de Boli Infecţioase Matei Balș Bucureşti.
În timpul pandemici, mai mult ca oricând, fiecare pat
de terapie intensivă înseamnă o șansă la viață oferită
pacienţilor care ajung în stare critică ca urmare a
infectării cu noul coronavirus.
KMG International, sub brandul Rompetrol, a încheiat un
parteneriat cu Societatea Naţională de Cruce Roșie din
România pentru a achiziționa o unitate mobilă de terapie
intensivă cu 12 paturi, care a fost donată Departamentului
pentru Situații de Urgență (IGSU), ca parte a rezervei
strategice pentru protecție civilă pentru a fi utilizată pe
durata pandemiei pentru asigurarea suportului rapid în
funcție de nevoie.
Unitatea dispune de 12 paturi de terapie intensivă și este
dotată cu toate echipamentele necesare unei secții de ATI,
respectiv ventilatoare, monitoare și injectomate. Aceasta
poate fi folosită oriunde în ţară pe durata pandemiei,
dar şi în situații de calamități sau dezastre, având ca
scop creşterea capacității spitalelor de a oferi pacienților
servicii medicale și îngrijire la standarde ridicate.
Suplimentar, Grupul a susținut costurile logistice pentru
misiunile de transport și recepție pentru un total de
5 unități mobile de terapie intensivă achiziționate de

autoritățile române (direct sau prin donații de la companii și asociații
neguvernamentale) pe tot parcursul anului 2020 prin donații de
carburanți Rompetrol.
Am susținut activitatea Crucii Roșii Constanța, donând carburant
filialei pentru distribuirea alimentelor sau asigurarea serviciilor
sociale și medicale asigurate de voluntari în rândul familiilor din
categoriile de risc – familii monoparentale cu venituri scăzute,
persoane cu dizabilități, bătrâni singuri și familii izolate.
Comunitățile noastre din Constanța și Prahova, unde operăm cele
două rafinării noastre, Petromidia și Vega, reprezintă o prioritate
pentru noi și am dorit să le oferim sprijinul nostru cât mai bine în
această situație dificilă. Astfel, prin parteneriatul nostru cu Asociația
„Dăruiește Aripi”:
• Am donat 37.000 de litri de combustibil Serviciului de
Ambulanță Constanța, pentru a fi utilizat pentru asistență de
urgență, transport medical și consultații de urgență în județ.
• Prin donația Rominserv, compania de servicii industriale a
grupului, ar putea fi acoperite nevoile urgente ale medicilor de la
Spitalul Clinic pentru Boli Infecțioase din Constanța. Pe
lângă închirierea și instalarea a 4 containere de izolare medicală,
amplasate în curtea spitalului, personalul a primit materiale
necesare pentru a-și îndeplini treaba în siguranță: mănuși,
dezinfectanți pentru mâini și suprafețe, măști de protecție,
termometre digitale, aparate de monitorizare a pulsului și
saturației de oxigen din sânge.
• Am dotat cele două secții ale Spitalului de Boli Infecțioase
Ploiești cu aparatură și echipamente care să susțină
activitatea cadrelor medicale în lupta cu pandemia. Acestea
au inclus un aparat UV pentru detectarea venelor, două
aparate electrocardiograf pentru monitorizarea pacienților cu
coronavirus, un defibrilator, un aparat de nebulizare pentru
administrarea tratamentului pacienților cu vârste de la 8 luni la 8
ani, dar și echipament de protecție pentru personalul medical –
combinezoane, măști, mănuși, dezinfectanți, etc.
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• Spitalul Municipal Câmpina, desemnat unitate medicală să
trateze pacienții cu COVID-19 la nivelul județului Prahova,
a primit sprijinul Rompetrol Well Services, sub forma unui
aparat de testare, unui cabinet de securitate microbiologic
(un spațiu de lucru de laborator închis, ventilat, pentru
a lucra în siguranță cu materiale contaminate cu agenți
patogeni care necesită un anumit nivel de biosecuritate),
precum și echipamente de protecție – măști, mănuși,
combinezoane, dezinfectanți.
• În semn de apreciere pentru cei din linia întâi, am sprijinit
și ISU Dobrogea cu echipamente de protecție – mănuși,
măști chirurgicale și FFP2, dezinfectanți, termometre,
combinezoane pentru ca munca salvatorilor să se desfășoare
în siguranță și pentru ei, și pentru cei care au nevoie de
ajutorul lor. La ISU Dobrogea lucrează aproximativ 1000 de
pompieri, personal medical SMURD, scafandri, alpiniști care
au grijă de comunitatea din Constanța.
• Uneori medicii de familie sunt primii care interacționează cu
pacienții infectați cu noul coronavirus. Iar siguranța lor este
pe primul plan. De aceea, am oferit kituri de protecție pentru
doctorii de familie din Năvodari și Constanța – mănuși,
viziere, dezinfectanți, măști de protecție.
• Rompetrol a donat Asociației Dăruiește Aripi carburant
pentru un an de zile, pentru a sprijini dezvoltarea serviciului
de îngrijire la domiciliu a copiilor cu afecțiuni oncologice
din regiunea Dobrogea. Micuții evită astfel drumurile prea
dese la spital și beneficiază acasă de tratament specializat
conform schemelor stabilite de medici: administrare
tratament, recoltare și prelucrare de analize medicale,
înregistrarea parametrilor clinici etc., sau după caz - de
îngrijirea paliativă și instruirea familiei pentru manevre
specifice de îngrijire a pacientului cu boală cronică gravă sau
în fază terminală. În primele 6 luni ale anului 2020, cele 2
echipe medicale ale Asociației au parcurs peste 7000 de km
și au efectuat 209 vizite de îngrijire la domiciliu.

COMUNITATE
• În decembrie 2020, Rompetrol şi Asociaţia Dăruiește
Aripi au finalizat lucrările de construcție şi dotarea
cu echipamente a camerei de anestezie pentru
RMN din cadrul Institutului Oncologic Bucureşti, cu
o investiție de 30,000 euro. Beneficiarii sunt sute
de copii din toată ţara, internați anual cu afecţiuni
oncologice, care evită astfel deplasările în alte spitale
şi urmează în același loc, gratuit, întregul program de
analize medicale şi tratament specializat. Până acum,
examinarea RMN la copiii mici, în lipsa unui spațiu
adecvat, nu putea fi efectuată în cadrul Institutului
Oncologic Bucureşti. Secția de oncologie pediatrică
din cadrul acestui spital este cea mai mare din ţară,
iar examinarea RMN este esențială în decizia privind
protocoalele de chimioterapie, cât şi în procesul de
monitorizare a bolii.

Când am aflat despre lipsa unei structuri care
să deservească administrarea anesteziei
generale pentru examinarea RMN a copiilor,
la spital, am decis să demarăm proiectul, iar
acum procedura a devenit complet gratuită şi
sigură, copiii fiind trataţi într-un singur loc.

Mulțumim Rompetrol pentru
sprijinul oferit în realizarea
acestui proiect de succes.

ALINA PĂTRĂHĂU
Fondatoare, Asociaţia Dăruieşte Aripi

Sănătate și bunăstare
CAMPANIE DE DONARE DE SÂNGE
Susținem de câțiva ani activitatea centrelor de transfuzii prin
diferite proiecte menite să ajute acest sector medical, care
depinde atât de mult de empatia și implicarea noastră. Dacă
pe parcursul anilor precedenți ajutorul nostru a constat în
principal în donații de echipamente menite să mărească
capacitatea tehnică a instituțiilor medicale din București
și Constanța, în 2020 am realizat că trebuie să facem mai
mult de atât. Prin urmare, am organizat campania “Donează
sânge, salvează o viață şi Rompetrol te premiază”. Aceasta s-a
desfășurat între 10 august și 10 octombrie, în toate cele 41 de
centre de transfuzii din toată țara.
Prin divizia sa de retail, Rompetrol Downstream, Grupul a
acordat donatorilor, în mod gratuit, produse din reţeaua de
distribuție carburanți Rompetrol hei. Am colectat 20.000 de litri
de sânge de la peste 44.000 de persoane în timpul campaniei,
care a fost realizată în parteneriat cu Institutul Național de
Hematologie Transfuzională și Fundația pentru SMURD.

PROMOVAREA IGIENEI DENTARE
ÎN RÂNDUL COPIILOR
682 de pachete de profilaxie pentru sănătate orală au fost
distribuite copiilor care învață la grădinițele și școlile din 6
sate din comuna Ostrov, județul Constanța, pentru prevenirea
problemelor dentare.
Proiectul de sănătate a fost demarat în 2019 de Asociația Merci
Charity cu sprijinul Rompetrol, pentru 40 de comunități rurale
din zona Dobrogea și a județului Prahova. În primul an al
programului echipa de medici și asistenți voluntari au derulat
două acțiuni pilot în județele Constanța și Prahova, unde 104
copii au primit gratuit profilaxie și tratament stomatologic
gratuit în cabinetul stomatologic mobil al asociației și 222 de
copii au primit pachete de profilaxie orală.
În 2020, în contextul pandemiei, demersul s-a limitat
la campanii de informare, oferirea de cărți educative,
pastă de dinți, periuțe.
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Implicare socială
ȘOFER DE SUFLET LA MAGICAMP

ROMPETROL RUN & CARE

Problemele medicale aduc mari provocări, de bani, logistică, timp. Iar
când tratamentul salvator presupune deplasări dese la spital, de cele
mai multe ori în alt oraș, iar spitalul nu are întotdeauna o ambulanță
disponibilă, transportul în siguranță în perioada unei pandemii este un
adevărat efort pentru familii. Există copii grav bolnavi care abandonează
tratamentul sau nu mai ajung la controale periodice, pentru că nu au
bani de transport. Există părinți care nu vor să își expună copiii grav
bolnavi și cu imunitatea prăbușită la un drum cu autobuzul, trenul sau
microbuzul.

Peste 600 de persoane, inclusiv angajați KMG International
şi familiile lor, au participat la cea de-a șaptea ediție a
evenimentului „Rompetrol Run and Care” care a avut loc
sâmbătă, 20 iunie, în toată țara. Alergarea a fost individuală,
respectând condițiile de distanțare socială în vigoare,
iar participanții au alergat distanțe între 2 km şi 42 km,
monitorizate cu orice aplicație de mișcare şi publicate
ulterior pe Facebook folosind #rompetrolhospice.

Așa a apărut Șofer de Suflet, proiectul Asociației Magic care a demarat
în plină pandemie, cu 12 voluntari și Rompetrol partener de drum și de
suflet, de la primul kilometru. Proiectul se adresează familiilor cu venituri
modeste, cu un pacient copil care are nevoie de transport în siguranță (o
adevărată provocare mai ales în vremuri de pandemie), iar spitalul unde
se efectuează tratamentul nu are o ambulanță disponibilă.
141 de zile mai târziu, programul număra 163 de șoferi de suflet care
și-au pus timpul și mașinile la dispoziție, peste 150.000 de kilometri
parcurși prin toată țara, 850 de copii și părinți duși în siguranță la spital
și/sau acasă.

GALA SOCIETĂȚII CIVILE
Timp de 17 ani am fost principalul susținător al Galei Societății Civile,
inițiativă care premiază oameni și proiecte care au schimbat vieți,
mentalități, așteptări și atitudini, îmbunătățind comunitățile locale. O
pandemie nu avea să ne oprească în al 18-lea an. Într-o schimbare de ton
mai degrabă decât de ritm, Gala din 2020 s-a mutat la radio, câștigătorii
fiind anunțați în cadrul unui one-time talk-show, găzduit de Razvan
Exarhu de la Rock FM, ”Evening Glory. Talk show de bine cu Exarhu”.
În 2020, 199 de inițiative au fost înscrise în concurs, dintre care 160 de
proiecte, 20 de programe și 19 campanii de comunicare. Marele premiu
al ediției a 18-a a fost adjudecat de Salvați Copiii România, pentru
programul „Fiecare copil contează” care urmărește reducerea mortalității
infantile prin dotarea maternităților cu echipament medical și dezvoltarea
rețelelor de sprijin pentru mame și copii din comunitățile rurale.

Evenimentul s-a desfășurat timp de 17 ore, în intervalul 5
dimineața – 10 seara, participanții putând să alerge oricând,
iar compania oferit în schimb 6.600 litri de carburant pentru
efortul lor în sprijinul persoanelor care au nevoie de paliaţie.
Rompetrol Run and Care a avut prima ediție în 2013, fiind
conceput ca un proiect de mișcare şi voluntariat corporativ,
reuşind să strângă peste 60.000 euro prin implicarea
angajaților, a familiilor lor şi a partenerilor de business
invitați să se alăture. Banii au sprijinit misiunile unor asociații
şi fundații ca MAME, Edulier, MagiCamp, Hope and Homes for
Children, Agent Green, „Asociaţia pentru Dravet şi alte
epilepsii rare”.

ACCES LA EDUCAȚIE ONLINE ÎN MOVILIŢA
Multe fonduri au fost alocate pentru sprijinul sistemului
de sănătate anul acesta, iar alte domenii au fost private
de resurse, deși importanţa lor este strategică pentru
dezvoltare. Nu puteam să trecem acest lucru cu vederea.
Astfel, școala din Movilița, jud. Constanţa, a fost conectată
la internet şi dotată cu laptopuri şi retroproiectoare pentru
a facilita cursurile online pentru 150 de copii înscriși în
învățământul gimnazial.
Proiectul a fost realizat cu sprijinul Asociației Dăruiește Aripi
şi al dealerilor rețelei de distribuție Rompetrol, care au
contribuit prin donații pentru a acoperi costurile soluțiilor
tehnice, astfel încât elevii să nu piardă materia școlară.

Le suntem recunoscători partenerilor de la
Rompetrol care au fost, încă o dată, alături
de noi şi ne-au ajutat să ajungem mai ușor
la pacienţii noștri. Evenimentul Run & Care
este despre solidaritate şi implicare.

Este încă o dovadă că binele
are multe forme şi că HOSPICE
suntem noi toţi!
MIHAELA NEMŢANU
Director Executiv,
HOSPICE Casa Speranței

Pandemia în ţara noastră a evidențiat nu
doar problemele sistemice din sănătate,
ci şi pe cele din educaţie, ele afectând pe
termen lung viitorul tuturor copiilor noștri.
Pentru noi contează enorm că am reușit
să ajutăm 150 de copii din mediul rural să
se adapteze mai bine noilor realități şi să
aibă acces la educaţie în siguranță.
ALINA PĂTRĂHĂU
Fondatoare, Asociaţia Dăruieşte Aripi
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Artă și cultură

Educaţie și dezvoltare profesională
PROGRAM DE INTERNSHIP
Cea de-a 20-a ediție a programului de Internship „Pregătit pentru carieră”
a inclus 55 de studenți, mentorați de peste 35 de specialiști din cadrul
Grupului. Ca element de noutate, având în vedere contextul pandemic,
programul a combinat activități online cu experiența practică în cadrul
rafinăriilor Petromidia și Vega și Rompetrol Well Services.
Povestea programului nostru de Internship nu este doar despre dezvoltarea
profesională a viitorilor profesioniști, ci și despre dezvoltarea lor personală.
Energia, curiozitatea și entuziasmul sunt caracteristici importante care
definesc un tânăr aflat la început de carieră. Astfel, timp de două luni, viitorii
specialiști au avut oportunitatea de a-și consolida cunoștințele tehnice,
iar prin numeroase ateliere interactive online să își dezvolte o serie de
competențe specifice precum comunicarea, empatia, adaptabilitatea și
ascultarea activă, atât de necesare într-un mediu în continuă schimbare.
Din punct de vedere practic, stagiarii au avut șansa de a lua pulsul unui
mediu de rafinărie dinamic și complex, participând la diverse acțiuni
pe platformele Vega și Petromidia alături de mentorii lor, validându-și
cunoștințele dobândite în cadrul sesiunilor online.

COMUNITATEA PENTRU STUDENȚI “SPEAKINGS”
Continuăm misiunea noastră de a susține educația viitorilor
profesioniști. Cu ajutorul colegilor noștri, experți în diverse arii de
business, susținem dezvoltarea competențelor soft și tehnice ale elevilor
și studenților și pregătirea lor în a face primul pas în carieră. În acest
sens, ne-am alăturat SPEAKINGS Students Community, primul program
național de vorbit în public pentru elevii și studenții din România.
Obiectivul programului este să le dezvolte abilitățile de comunicare, de
structurare a informației și de a-i pregăti pentru o viitoare carieră.
Programul este susținut de Ministerul Educației și Cercetării-România și
are ca scop crearea unei platforme online de învățare neconvențională,
dedicată exclusiv tinerilor care se află la început de carieră. Redactarea
unui CV, pregătirea pentru interviul de angajare, managementul
timpului, importanța consolidării abilităților care te fac unic sunt doar
câteva dintre subiectele abordate.

ÎNDRUMAREA LICEENILOR
SPRE O VIITOARE CARIERĂ

EXPOZIȚIE DESPRE ISTORIA
RAFINĂRIEI VEGA

Am fost întotdeauna bucuroși să oferim
îndrumare elevilor de liceu specializați în
domeniul tehnologic care doresc să urmeze o
carieră în industria petrolului și a gazelor. Ce a
adus anul 2020 diferit a fost faptul că a trebuit să
ne schimbăm modul în care am interacționat și să
ne adaptăm nevoilor lor de comunicare digitală.

Peste 1.500 de persoane au trecut prin programul
nostru de internship de-a lungul anilor. 2020 a fost
o ediție specială: nu numai că am sărbătorit a 20-a
aniversare a programului, dar a trebuit să ne și
adaptăm condițiilor impuse de pandemia COVID-19.

Prin cursul online “Primul pas spre meseria de
rafinor”, desfășurat cu elevii din clasa a 12-a
ai Liceului Tehnologic “Lazăr Edeleanu” din
Năvodari, am reușit să susținem dezvoltarea
competențelor specifice ale unor viitori
profesioniști în domeniul prelucrării țițeiului.
Pe parcursul celor trei zile de curs, elevii au avut
ocazia sa își îmbogățească cunoștințele privind
caracteristicile tehnice și fluxurile tehnologice ale
instalațiilor și utilajelor din rafinărie, precum și
operarea eficientă și în siguranță a acestora.

În plus, devotamentul mentorilor noștri și atitudinea
proactivă a studenților au compensat distanțarea
socială, care nu a avut niciun impact asupra
căutării lor de a-și consolida cunoștințele și
de a absorbi noi informații.

De asemenea, prin exerciții interactive și o
sesiune de întrebări deschise, aceștia au învățat
importanța de a-și expune propriile idei.

Din fericire, am avut această pârghie
online, care a ajutat enorm în
segmentele teoretice.

NICOLETA MIHĂIŢĂ
Talent Acquisition & Employer Branding Mngr.
KMG International

O expoziție de prezentare a evoluției rafinăriei Vega, parte
integrantă din istoria Ploieștiului ca oraș al ”aurului negru”,
a avut loc în primăvara anului 2020 în cadrul Muzeului
Județean de Științele Naturii Prahova, unica instituție de
cultură din România dedicată petrolului.
Prin informațiile prezentate, prin intermediul documentelor
și al obiectelor tridimensionale din patrimoniul muzeului,
precum și prin obiecte aparținând rafinăriei Vega, expoziția a
prezentat momente importante din evoluția istorică a uneia
dintre cele mai vechi rafinării românești.

CONCURSUL INTERNATIONAL
“GEORGE ENESCU”
KMG International, prin brandul Rompetrol, a continuat să
fie partener oficial al prestigiosului Concurs Internațional
George Enescu, ducând mai departe o tradiție de peste 10
ani. Ediția din 2020 a competiției a inclus 292 de muzicieni
din 41 de țări.
În contextul pandemiei COVID-19, evenimentul a trebuit
să fie reorganizat, pentru a proteja sănătatea tinerilor
muzicieni, a artiștilor implicați în procesul de evaluare,
a publicului și a echipei organizatoare. Astfel, ediția din
2020 a fost reorganizată în două faze distincte - primele
două etape ale competiției s-au desfășurat exclusiv online
în luna septembrie, conform calendarului inițial, în timp
ce semifinalele și finalele fiecărei secțiuni - pian, violoncel,
vioară, compoziție, au fost reprogramate pentru în mai 2021,
când ar urma să aibă loc la Ateneul Român din București.
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Piaţă

Energie să te
menții în formă
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2020 a fost un an complet neobișnuit, ce a venit cu provocări de
neimaginat la nivel economic și social. Industria de oil&gas a fost
profund afectată de pandemia COVID-19, marja brută de rafinare
- un indicator cheie pentru sectorul de rafinare, înregistrând un
nivel negativ pentru mai mult de patru luni la rând. În perioada
mai - august, marja de rafinare a fost negativă, cu o valoare de
aproximativ -14 USD / tonă.
Marja de rafinare negativă a fost determinată de faptul că valoarea
unei tone de produs petrolier a fost mai mică decât valoarea
materiilor prime necesare obținerii acestuia, la care s-au adăugat
costurile de procesare, în contextul scăderii accentuate a cererii de
produse petroliere ca efect al restricțiilor și altor măsuri anti-COVID
în regiune și la scară globală.
Grupul și-a menținut ambele rafinării operaționale - Petromidia
Navodari și Vega Ploiești. Rolul și impactul Grupului pentru
economia locală și regională a fost unul major în 2020, atât prin
menținerea rafinăriilor și benzinăriilor pe deplin operaționale
fără întreruperi pe tot parcursul anului, cât și prin continuarea
proiectelor de modernizare și dezvoltare planificate sau deja
inițiate (revizii, extinderea rețelei de distribuție a combustibilului),
dar și prin nivelul contribuțiilor la bugetele locale și centrale
(aproximativ 1,28 miliarde USD).
În același timp, Grupul s-a alăturat eforturilor autorităților din
România, Bulgaria, Moldova și Georgia în limitarea și prevenirea
răspândirii noului virus, prin donarea de combustibil pentru
transport medical de urgență, finanțarea cercetării și achiziționarea
de echipamente, truse de testare și materialele necesare unităților
medicale.
În plus, am continuat dezvoltarea prezenței noastre în sectorul
de retail atât în România, cât și în regiune (Bulgaria, Republica
Moldova, Georgia), precum și angajamentele asumate în
cadrul Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român. În 2020,
Grupul a reușit să își extindă rețeaua regională de distribuție a
combustibilului cu 46 de stații noi, dintre care 19 în Bulgaria,
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Georgia și Republica Moldova. În România, pe lângă cele 17
stații adăugate la rețeaua Rompetrol (stațiile Rompetrol Partner
și Rompetrol Express), am adăugat alte 10 stații noi, deschise cu
investiții asigurate de Fond.

Peste 59,2 milioane de tone de țiței din Republica
Kazahstan și 20 de milioane de tone de volume
furnizate de KMG International au fost exportate
în 2020 prin coridorul Mării Negre.
Divizia de Petrochimie din cadrul Grupului, singurul producător
intern de polimeri din România, a reușit să dezvolte o nouă
gamă, vitală în producția de echipamente de protecție medicală.
Sortul este folosit pentru stratul interior al măștilor de protecție,
cel mai important strat pentru filtrare și protecție. În prezent,
Rompetrol Rafinare este singurul producător din regiune care
poate furniza materiile prime necesare fabricării echipamentelor
medicale (măști, costume de protecție), necesare pentru a reduce
răspândirea virusului SARS-CoV-2.
Totuși, 2020 a fost și anul în care Grupul a sărbătorit aniversarea
de 115 ani de existență a rafinăriei Vega și un nou concept de
distribuție a combustibilului pe piața locală, cu 10 noi stații
finalizate și un total de 30 de unități integrate sub marca
Rompetrol.
În plus, în ciuda tuturor presiunilor suplimentare aduse
de pandemie, Rompetrol a reușit să câștige din nou titlul
Superbrand, o recunoaștere care ne onorează și pe care o
datorăm clienților, angajaților și tuturor celor care au contribuit
la dezvoltarea companiei. Mai mult, diviziile de rafinare și retail
ale Grupului au dezvoltat și lansat în România combustibilul
premium de iarnă - Xtreme Winter EfixS Diesel. Această formulă
îmbunătățită de combustibil este rezultatul investițiilor susținute
ale KMG International în rafinăria Petromidia, care astăzi are cele
mai avansate soluții tehnologice din România și din regiune.

Lanțul de aprovizionare

Abordare
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Principii de operare
Implementarea principiilor sustenabilității de-a
lungul lanțului de aprovizionare reprezintă atât
obiectivul, cât și responsabilitatea noastră. În acest
mod, urmărim nu doar îmbunătățirea operațiunilor,
scăderea costurilor și creşterea productivității, ci și
utilizarea responsabilă a resurselor.
Ne desfășurăm operațiunile în conformitate cu
politicile interne ale Grupului, într-un mediu
profesional, transparent și etic. Acest lucru se
aplică și rețelei noastre de furnizori, contractori și
subcontractori, deoarece lucrăm cu terți care își
desfășoară activitatea în concordanță cu valorile
companiei noastre, precum și cu legislația națională
și internațională privind protecția mediului,
sănătatea și securitatea în muncă, managementul
calității, etica și combaterea corupției,
responsabilitatea socială, drepturile omului și
standardele de muncă.
Din acest motiv, ne îmbunătățim în permanență
Codul de Conduită al Furnizorilor și efectuăm,
de asemenea, o evaluare amplă atunci când
selectăm furnizorii și subcontractorii. De asemenea,
supraveghem în mod constant relațiile noastre
de afaceri, pentru a adresa rapid orice potențial
risc. Revizuim și măsurăm constant performanța
noastră și pe cea a furnizorilor noștri, astfel încât să
putem îmbunătăți calitatea, eficacitatea și eficiența
serviciilor noastre. Ca parte a procesului nostru
de selecție, 100% dintre furnizorii precalificați
sunt evaluați utilizând criterii stricte de mediu
și de muncă, care sunt analizate și actualizate
în fiecare an, pentru a cuprinde date relevante
extinse, în conformitate cu cele mai bune practici și
reglementările internaționale în vigoare.

Precalificarea este un proces intern ce se desfășoară
în două etape. Acestea vizează obținerea de
informații corecte, complete și actualizate despre
potențialii furnizori. Totodată, se urmărește
identificarea acelor furnizori care au capacitatea
financiară și tehnică de a întreprinde proiecte în
colaborare cu KMG International, dar și pe cei care
se califică la nivel reputațional. De aceea, trebuie
să completeze un chestionar cuprinzător și să se
supună evaluării noastre înainte de a primi, revizui
și semna că respectă principiile etice enunțate în
Codul de Conduită al Furnizorilor KMG International.
Prin aceasta, își asumă responsabilitatea pentru
serviciile și produsele furnizate, alături de toate
datele comunicate către KMG International, inclusiv
angajamentul lor de a respecta standardele impuse
de Grup cu privire la protecția mediului, practici de
muncă, protecție socială sau drepturile omului.
În plus, furnizorii sunt supuși periodic unui proces
de monitorizare și evaluare, ca parte a eforturilor
companiei de reducere a riscurilor, în timp ce
potențialii furnizori și contractori trec printr-un
proces complex de evaluare și selecție înainte de
a demara orice fel de colaborare cu compania.
Orice abatere de la standardele impuse de KMG
International poate duce, în cele din urmă, la
rezilierea contractului de colaborare.

KMG International este prima companie
din Europa de Est care a obţinut
Advanced Silver Certification în cadrul
Programului de Excelenţă în Achiziţii
din partea Chartered Institute of
Procurement & Supply (CIPS).
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Operaţiuni de achiziţii și aprovizionare
Departamentul de achiziții și aprovizionare din cadrul KMG
International se ocupă de gestionarea contractelor, de strategiile
comerciale, sistemele de achiziții publice, logistica și achizițiile
indirecte ale Grupului.
Activitățile operaționale ale lanțului de aprovizionare, care
generează planuri pe termen scurt și mediu, se bazează pe
scenarii de producție, prognoze, planuri anuale de livrare și
agende zilnice, acoperind 3 domenii majore de activitate:
achiziția de materii prime, planificarea și optimizarea producției
prin alocarea de volume de producție și logistica generală
pentru toate filialele Grupului.
Aprovizionarea cu materialele şi produsele necesare desfăşurării
activităţii se realizează atât din surse interne, cât şi de import.
Divizia de Rafinare are asigurate sursele de aprovizionare pentru
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de bază, iar stocurile
de materii prime şi materiale sunt dimensionate corespunzător
pentru funcționarea continuă a celor două Rafinării din Năvodari
și Ploieşti, precum şi a activităţii instalațiilor petrochimice.
Rafinăria Petromidia (Rompetrol Rafinare) se bazează pe
materiile prime achiziționate în cadrul unor contracte importante
încheiate pentru importuri, cât și din piața internă. Principala
materie primă folosită de Rompetrol Rafinare, țițeiul, provine
exclusiv din import, pe baza unor contracte ferme semnate
anual. Acest aspect asigură stabilitatea și siguranța de care
rafinăria are nevoie pentru a putea funcționa la capacitate
maximă. Principala sursă de aprovizionare a acesteia este
Kazahstanul, de unde țițeiul ajunge în România prin Terminalul
Maritim Midia. Alte materii prime provin atât din surse externe,
cât și din surse interne.
În ceea ce privește achiziția materiilor prime, Grupul urmează
tendința cotațiilor de pe piețele internaționale, iar ca fundament
este folosit calculul cotațiilor de referință (Brent, Ural). An de an,
nivelul este determinat de fluctuațiile din piață, de contextul
internațional influențat de factori geopolitici, ori economici. Toți
factorii se reflectă, în final, în nivelul prețurilor de achiziție al
materiilor prime.

KazMunayGaz Trading A.G., trader-ul Grupului KMG
International, este compania care a contractat cantitatea de
țiței necesară prelucrării pentru anul 2020. KazMunayGaz
Trading A.G. este situată în Elveția și este o firmă specializată
în operațiunile comerciale cu țiței și produse petroliere:
asigură importuri de țiței și alte materii prime, iar pe parte
de downstream preia produsele petroliere spre vânzare pe
piețele externe.
Pentru descărcarea țițeiului venit din Kazahstan, Rompetrol
Rafinare folosește Midia Marine Terminal, un terminal
maritim modern, amplasat în proximitatea Rafinăriei
Petromidia. Pentru încărcarea și descărcarea materiilor prime
și a produselor petroliere în porturile Constanța și Midia, sunt
încheiate și contracte cu prestatori de servicii, cum ar fi Conpet
S.A., Oil Terminal S.A. și Midia Marine Terminal S.R.L, respectiv
Decirom S.A. (pentru produse solide).
Criza petrolului din anul 2020 a avut un impact semnificativ
asupra activităţii și rezultatelor Rompetrol Rafinare. Marja de
piaţă a rafinăriei (componenta a marjei brute din contul de
profit și pierdere ca diferenţa între cotațiile de piaţă ponderate
la materiile prime consumate și cotațiile de piață la volumele
vândute) a fost negativă la nivelul de -13 USD/t comparativ
cu anul anterior, când s-a situat la 25,4 USD/t. Discrepanţa
principală provine de la Jet A1, cu o diferență negativă
în marja de piaţă de -83,3 USD/t. De asemenea marja de
motorină a scăzut cu 57 USD/t, iar marja de benzină a scăzut
cu 28,2 USD/t. Aceste diferenţe în marja de piaţă au generat
un efect negativ semnificativ în rezultatele din rafinărie, de
aproximativ -143,3 milioane USD în 2020, comparativ cu anul
precedent.
Vânzările totale în 2020 au scăzut faţă de anul 2019, pe
de o parte, în contextul reviziei tehnice generale efectuată
în perioada martie - începutul lunii mai, dar și din cauza
crizei pandemice, care a afectat la nivel global și industria
petrolului. Vânzările Grupului din anul 2020 au scăzut cu 1,35
milioane tone faţă de anul anterior, până la 4,6 milioane tone.

Vânzări totale pe canale de distribuţie
43%

35%

57%

65%

2019

2020

2.517.370

1.376.024

977.517

2019

2020

Pe țări, vânzările au avut următoarele principale destinații:
• Benzină - Grecia, Georgia, Albania,
Bulgaria, Moldova, Turcia

Extern -8%
Intern +8%

• Motorină - Georgia, Grecia,
Bulgaria, Moldova, Turcia, Serbia
• Petrol - Moldova, Bulgaria
• Cocs - Moldova, Ucraina, Serbia
• Sulf - Egipt

Vânzări de carburanţi (t)

2.927.039

Vânzările externe au avut ca destinații finale atât spațiul
comunitar, cât și cel extra comunitar. Livrările intracomunitare
au avut o pondere de cca. 29% din totalul produselor finite
vândute pe piața externă, ușor inferioară celei din 2019 (33%).

motorină -29%
benzină -14%

Grupul s-a concentrat mai mult pe maximizarea vânzărilor
pe piața internă, generând marje de profit mai mari decât
cele obținute din vânzările la export, în contextul unor
cotații mai mici pe piețele internaționale de referință. Ca
atare, vânzările pe piața internă au reprezentat 68% din
vânzările totale, ușor mai mari decât în 2019.
Ponderea combustibililor auto (benzină și motorină) a atins
84% din vânzările totale de produse finite. Piața internă a
absorbit aproximativ 65% din cantitatea totală de benzină și
motorină auto comercializate în 2020. Vânzările de benzină
și motorină pentru piața internă destinate consumului
național prin rețeaua de benzinării au acoperit toate zonele
din România. Cea mai mare pondere (aproximativ 86%) din
totalul combustibililor auto vânduți la nivel național a fost
reprezentată de vânzările de motorină.

Petrol
Benzină
Motorină
Cocs
Sulf

Distribuția produselor petroliere vândute pe piaţa internă s-a
făcut în cea mai mare parte cu mijloace auto şi pe cale ferată, dar
şi cu barje. Pe canalul de vânzări externe, ponderea cea mai mare
a distribuţiei s-a realizat pe cale maritimă prin porturile Midia şi
Constanţa dar şi pe mijloace auto şi feroviar.
Vânzările de polimeri pe piața externă au avut ca destinație atât
spațiul comunitar cât şi cel non comunitar. Livrările intracomunitare
au însemnat cca. 79% din totalul produselor finite vândute pe piața
externă, diferența reprezentând vânzări la export pe piețele non
UE. Cele mai importante piețe de desfacere pentru polimeri (PP,
LDPE, HDPE, PET şi PVC) sunt reprezentate de: România, Bulgaria,
Republica Serbia şi Italia.
Distribuirea produselor petrochimice vândute de Grupul KMG
International s-a făcut cu mijloace auto şi cale ferată în cazul
vânzărilor pe piaţa internă iar în cazul vânzărilor pe piaţa externă,
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distribuirea acestor produse s-a realizat atât prin mijloace
auto, cât şi prin transport maritim prin porturile Agigea şi
Constanţa.
Prețul mediu al țițeiului achiziționat în 2020 a fost
inferior (335 USD/tonă) celui din 2019 (474 USD/tonă)
pe fondul scăderii semnificative a cotaţiilor internaţionale
generate de pandemie, care a afectat extrem de serios
piaţa petrolului (în 2020 cotația medie pentru țițeiul
Brent a fost de 42 USD//bbl (315 USD/mt) faţă de 64
USD/bbl (484 USD/tonă) în anul 2019.
Pentru 2021, Grupul își propune să își consolideze
piețele actuale și să acceseze altele noi. Pentru piața
internă, strategiile de marketing continuă să se
concentreze pe creșterea cotei de piață printr-o rețea
extinsă de benzinării la nivel național.

70

KMG INTERNATIONAL

RAPORT DE SUSTENABILITATE 2020

PIAȚĂ

PIAȚĂ

RAFINĂRIA PETROMIDIA

Procesare (t)

Rafinăria Petromidia produce exclusiv combustibili Euro5 de înaltă calitate (10
părți de sulf per milion), din gamele Efix și EfixS, care se găsesc pe piața internă,
dar și în stațiile de alimentare Rompetrol din Moldova, Georgia și Bulgaria.

Ţiţei

Totalul materiilor prime procesate în 2020 a fost de 4.864.005 tone, volumul
fiind influențat de revizia generală din martie - mai 2020 și de pandemia
COVID-19. Din această cantitate, 3.818.714 tone au fost țiței și 1.045.291 tone
alte materii prime. Această prelucrare reprezintă 88,53 % faţă de programul
stabilit pentru bugetul anului 2020.

Alte materii

Total

Actual

4.849.465

3.818.714

644.637

1.045.291

%

Rebco

6.830

53,61%

Petromidia a diversificat structura de materii prime prelucrate, în special
înlocuirea țițeiurilor scumpe cu altele mai ieftine precum Kirkuk și păcură
materie primă de distilare atmosferică, cu impact pozitiv asupra marjei brute de
rafinărie, având în vedere şi flexibilitatea tehnologică şi operațională a rafinăriei.

Siberian

2.650

20,78%

Kirkuk

1.620

12,69%

CPC

590

4,63%

Randamentul pentru motorină s-a situat la 51,77% în 2020, nivel record atins
în istoria Petromidiei ca urmare a optimizării si utilizării componentului de
Jet ca şi component de motorină, în funcție de cerința de piaţă, în timp ce
randamentele pentru carburanţi (benzină auto, motorină, Jet, combustibil auto
LPG) au atins nivelul de 74,79% în 2020.

SRFO

510

3,96%

Azer

290

2,26%

SRGO

260

2,04%

4

0,03%

În anul 2020, s-a bugetat un preț de achiziție a țițeiului de 440,95 USD/tonă,
realizându-se în final un preţ mediu de 341,64 USD/tonă. Valoarea medie a
produselor finite a fost bugetată pentru 2020 la 536,92 USD/tonă şi s-a realizat
un preţ mediu de 393,30 USD/tonă. Evoluţia pieței țițeiului, faţă de ceea ce s-a
estimat prin buget, a înregistrat o scădere la nivel de an de 22,52%, iar prețul
produselor petroliere a urmat același trend descrescător faţă de buget, scăderea
fiind de 26,75%.

Total

12.754

100%

În anul 2020, achizițiile de țiței au fost inferioare (3.825.505) celor din 2019
(5.324.175 tone) ca urmare a reviziei tehnice generale efectuată în 2020,
derulată în perioada martie - începutul lunii mai, dar și a crizei pandemice
neprevăzute care a afectat la nivel global și industria petrolului. Volumul tuturor
materiilor prime achiziționate în 2020 din surse externe (4.730.249 tone) a fost
inferior celui din anul precedent 2019 (6.074.447 tone).
Volumul achizițiilor de materii prime din ţară a fost în 2020 de 99.828 tone,
faţă de 107.661 tone în anul precedent. La acestea se adaugă și materiile prime
provenite de la Rafinăria Vega în cantitate totală de cca. 27.324 tone (66.904
tone în 2019).

Benzina CX

Livrări (t)
Benzină auto
Benzine de chimizare

Solvenţi ecologici

Bitum

Piaţa internă

Export

Transfer

Total

325.597

651.920

-

977.517
151.875

111.279

18.471

12.367

142.117

1.949.877

567.509

-

2.517.386

4.995

16.462

150.706

172.163

-

-

117.477

117.477

GPL

223.323

-

-

223.323

Cocs

161.190

37.752

-

198.942

63

49.771

-

49.835

Altele

43.208

-

52.764

95.971

Total

2.819.532

1.345.640

481.435

4.646.606

Propan-propilenă

Sulf

363,791

69

12

Total

400,013

363,803

Produse finite (t)

Bugetat

Actual

Benzine + solvenţi

163,861

128,129

Bitum

116,938

122,629

* Livrările la intern includ produsele petroliere comercializate pe piaţa internă.
Livările către rafinăria Vega și Petrochimie sunt trecute la rubrica “Transfer”.

78,282

68,636

White spirit și Comb P

4,655

6,531

Calor Extra I

3,245

4,258

Combustibil lichid ușor tip III

5,125

9,624

24,305

21,300

Total

396,411

361,107

Produse albe

Bugetat

Actual

Raportat la total supus

61,7%

55,9%

Raportat la produse comerciale

62,3%

56,3%

Export

Total

122.420

246

122.666

19.160

75.049

94.209

3.744

68.561

72.305

635

35.688

36.323

Păcură

21.175

-

21.175

Combustibil încălzire

14.025

-

14.025

Petrol și white spirit

3.358

3.429

6.786

184.517

182.972

367.490

Păcură

148.121

Păcură

399,944

n-Hexan

White spirit

3.755

Motorină auto

Actual

Non‑Grup

n‑Hexan

RAFINĂRIA VEGA
Rafinăria Vega, cea mai longevivă unitate de profil din România
şi unic producător intern de bitum şi hexan, a prelucrat un
volum total de 363.803 tone de materii prime în 2020, din
care 263.791 tone din Grup și 12 tone non-Grup.

Vânzările în anul 2020 au totalizat o cantitate de
367.490 tone. Pe canalul de distribuţie internă s-au
livrat 184.517 tone, iar pe canalul de distribuţie
externă s-au vândut 182.972 tone. Ponderile vânzărilor
de produse finite pe pieţele de desfacere au fost relativ
egale pentru cele două canale de distribuţie.

Această prelucrare reprezintă 90,95 % faţă de programul
stabilit pentru bugetul anului 2020, în acord cu materiile prime
disponibile de la Petromidia și corelate cu cererea de piaţă.

Vânzările de produse albe (benzină naphtha, solvenți
ecologici, hexan și white spirit) reprezintă aproximativ
57% din totalul vânzărilor pe anul 2020.

Rafinăria Vega funcționează în sinergie perfectă cu rafinăria
Petromidia - Năvodari, cea mai mare din România şi una dintre
cele mai moderne din regiunea Mării Negre. Astfel, Petromidia
îi asigură integral rafinăriei din Ploieşti materiile prime/
semifabricate necesare obținerii de produse speciale cu o
valoare adăugată ridicată.

Principalele pieţe de export au fost:
• Naphtha - Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia, Spania
• Hexan - India, Turcia, Ucraina, Bulgaria, Rusia
• Solvenţi ecologici - Germania, Ungaria, Ucraina,
Spania, Republica Moldova
• Spirit alb - Bulgaria, Republica Moldova
• Bitum - Bulgaria

În anul 2020 s-a prelucrat cu 9,05% mai puţin decât bugetat,
media lunară fiind de 30.317 tone din 33.334 tone bugetat.
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Procesare (t)

Benzină naphtha

5.494.102 4.864.005
tone/zi

Pe perioada anului 2020 crack-ul benzinei l-a depășit pe cel al motorinei în
medie cu aprox. 20,39 USD/tonă, trendul menţinându-se ușor descrescător în
perioada martie-aprilie 2020, crescător în restul anului.

Ţiţei procesat

Bugetat

KMG INTERNATIONAL

Livrări (t)
Bitum
Benzină naphtha
Hexan
Solvenţi ecologici

Total

Intern
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DIVIZIA PETROCHIMICĂ
Divizia de Petrochimie a înregistrat în 2020 o producție de
143.327 t, din care PP - 78.758 t și LDPE - 64.569 t.

Materii prime (t)

Din comparația buget-realizat se observă că producţia de PP s-a
realizat în proporție de 96% faţă de buget și producţia de LDPE
s-a realizat în proporție de 94% faţă de buget.

Etilen

Valoarea medie a costului materiilor prime
prelucrate, în anul 2020, a fost pentru:

Bugetat

Realizat

127.298

117.172

70.434

66.326

Total

197.731

183.498

Produse finite (t)

Bugetat

Realizat

151.113

143.327

17.197

11.469

Amestec propan‑propilenă

• Amestec propan-propilenă – bugetat la 676 USD/t şi s-a
realizat 588 USD/t

Polimeri

• Etilenă - bugetat la 731 USD /t şi s-a realizat 765 USD /t

Total

168.330

154.796

Producție polimeri (t)

Bugetat

Realizat

Polipropilenă

82.283

78.758

Polietilenă de joasă densitate

68.850

64.569

151.133

143.327

Average sale price for finished products:
• PP bugetat la 1.090 USD/tonă şi s-a realizat 941 USD/tonă
• LDPE bugetat la 970 USD/tonă şi s-a realizat 942 USD/tonă
Divizia Petrochimie, este unicul producător de polipropilenă
(PP) și polietilene (LDPE, HDPE) din România. Pe lângă
produsele proprii, compania derulează o activitate susținută de
comercializare a unei game variate de produse petrochimice
care nu sunt în momentul de față în portofoliul de producție în
complexul Rompetrol Rafinare - Divizia Petrochimie, dar pentru
care există cerere pe piața românească: sorturi de polietilenă de
înaltă densitate (HDPE sorturi de țeavă), polietilenă liniara de
joasă densitate (LLDPE),PVC, PET si PP.
Vânzările Uzinei Petrochimie în anul 2020 au totalizat
162.192 tone. 48,8% din vânzările totale sunt reprezentate de
polipropilenă (PP), 42,4% reprezintă polietilene iar restul de
8,8% reprezintă vânzările de propilena si activitatea de trading.
Creșteri semnificative ale vânzărilor, comparativ cu anul 2019,
au înregistrat polietilenele (PE) (+66%) și activitatea de trading
(+ 273%).
Din totalul vânzărilor, 54% reprezintă piața interna iar restul
de 46% reprezintă exporturi. Cele mai importante piețe de
desfacere pentru polimeri (PP, LDPE, HDPE, PET și PVC) sunt
reprezentate de: Romania, Bulgaria, Turcia și Republica Serbia.
Anul 2020 a marcat un nou record istoric privind vânzările de
polimeri pe piața internă: 75.751,75 tone.

Propilenă polimerizabilă

Total
Livrări Petrochimie (t)

Intern

Export

Total

Polipropilenă

38.555

40.517

79.071

Polietilenă de joasă densitate

34.601

34.104

68.705

Total
Structura
vânzărilor de
polimeri pe țări

73.156

%

74.621 147.776

Structura
vânzărilor de
polimeri pe produs

%

România

50%

Polipropilenă (PP)

48,8%

Bulgaria

15%

Polietilenă (PE)

42,4%

Turcia

12%

Propilenă

7,3%

Rusia

5%

Trading

1,5%

Italia

4%

Polonia

2%

Altele

12%

75.751,75 tone de
polimeri vândute intern
(nou record)

Biocarburanţi
În conformitate cu legislația aplicabilă în
ceea ce privește utilizarea de biocarburanți
și biolichide, Rafinăria Petromidia a produs
în 2019 motorină cu un conținut de
biocombustibili de cel puțin 6,5% în volum și
benzină cu maxim 8%.
Grupul a continuat să-și reducă impactul
asupra mediului prin creșterea considerabilă
a cantității de biocombustibili folosiți în
prelucrare. Ca atare, în 2020, KMG International
a achiziționat 123.795,905 tone biodiesel,
în creștere cu aproximativ 10% față de anul
precedent, și 36.342,149 tone de bioetanol.
Toate volumele de biocarburanți achiziționate
de KMG International respectă criteriile de
sustenabilitate stabilite în legislația UE, fiind
furnizate de producători din UE care utilizează
în principal materii prime europene.
În plus, în conformitate cu normele și
reglementările naționale și europene,
pentru toți biocarburanții și biolichidele
livrate clienților au fost emise buletine de
trasabilitate emise prin schema ISCC-EU,
denumite Certificate de Conformitate pentru
sustenabilitatea biocombustibililor şi a
biolichidelor.

Studii de piață și produse responsabile
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Managementul calităţii
Toate companiile membre ale Grupului respectă codul
de bune practici prin care operatorii sunt obligați să
ofere informații detaliate despre produsele oferite
în conformitate cu standardul tehnic NP 004/2003
pentru proiectarea și operarea benzinăriilor, Legea
nr. 307/2006 pentru protecția împotriva incendiilor,
Legea nr. 319/2006 pentru siguranța și sănătatea
muncii și Hotărârea de Guvern nr. 928/2012 privind
condițiile de introducere pe piață a benzinei și
motorinei.
Pentru toate produsele noastre realizăm evaluări
complexe privind riscurile de mediu și conformitate
și elaborăm Fișe Tehnice de Siguranță a Materialelor,
fiecare împărțite în 16 secțiuni specificate prin
Regulamentul european nr. 1907/2006 (REACH),
modificat și completat de Regulamentul european nr.
453/2010 și Regulamentul european nr. 1272/2008
privind clasificarea, etichetarea și ambalarea
substanțelor chimice și amestecurilor, modificând și
completând Directiva europeană nr. 67/548.
Mai mult, Specificațiile Standard (SS), furnizate pentru
toate produsele companiei, sunt și ele publice și
disponibile pentru consultare. Fiecare SS conține
descrierea produsului, proprietățile acestuia, limitele,
metodele de testare, control al calității, eșantionare,
manipulare, depozitare și transport, iar fișele tehnice
ale produselor conțin informații despre siguranță,
riscul de incendiu, reciclare și eliminare.
Toate produsele sunt dezvoltate în conformitate cu
Regulamentul REACH, fiind înregistrate conform
cerințelor Agenției Europene pentru Substanțe
Chimice (ECHA), fiecare punct de lucru fiind
semnalizat conform normelor de clasificare, etichetare
și ambalare a substanțelor și amestecurilor (CLP).

Rompetrol Rafinare (RRC), divizia de rafinare a KMG
International, produce numai combustibili Euro 5 și
prelucrează numai țiței sulfuros. Toți combustibilii RRC și
aditivii VEGA, împreună cu GPL-ul distribuit de Rompetrol
Gas și combustibilii livrați de Rompetrol Downstream sunt
certificați de Registrul Auto Român. În 2020, Rompetrol
Rafinare a continuat producția de combustibil „Diesel 55”
și „Efix S Diesel 55” cu proprietăți de iarnă îmbunătățite.
Produsul este comercializat în stațiile de alimentare ca
„Xtreme Winter Efix S”, deoarece este proiectat pentru a
fi rezistent la temperaturi de până la -35 grade C. Sortul
este vândut deja în 195 de stații Rompetrol din România,
urmând să fie disponibil și în cele 87 de stații de alimentare
Rompetrol din Republica Moldova.
În 2021, Rompetrol Rafinare va continua să livreze numai
combustibili Euro 5 (conținut maxim de sulf 10 mg / kg) pe
piața internă și un conținut de biocombustibil de minimum
8% în volum pentru benzină și minim 6,5% în volum pentru
motorină (în conformitate cu Legea nr. 311/2018); Grupul nu
ia în considerare creșterea portofoliului de carburanți auto.
În plină criză de echipamente de protecţie, divizia de
Petrochimie s-a concentrat pe dezvoltarea unui sort
nou de polipropilenă, care este utilizat ca strat filtrant al
măștilor de protecţie. Noul sort, RMB30H, produce un
material meltblown cu excelente proprietăți de filtrare și
organoleptice, Rompetrol Rafinare fiind astăzi unul dintre
puținii producători din Europa ai unui sort pentru aceasta
aplicație. În paralel, s-a îmbunătățit sortul de spunbond
și s-au introdus în fabricație sorturile RSB35H și RSB40H,
pentru fabricarea stratului interior al măștilor, cel care vine
în contact cu pielea și care are o finețe mai mare. În prezent,
Rompetrol Rafinare are capacitatea de a produce sorturi
pentru acoperirea integrală a consumului intern pentru
fabricarea de măști și costume de protecţie.

În anul 2020, Rafinăria Vega s-a axat în continuare
pe producţia de solvenți (SE 30/60, n-Hexan, White
spirit), benzină naphtha, combustibili lichizi ușori
și grei, pentru încălzire, bitumuri rutiere normale
și modificate cu polimeri. Ca urmare a cererii foarte
scăzute din piaţă și a costurilor ridicate aferente
înregistrării Reach, în anul 2020 s-a renunțat la
fabricarea produsului “Combustibil neindustrial tip
P”. Pentru anul 2021 nu s-a prevăzut introducerea
în fabricație a unor produse noi.
Combustibilii KMG International sunt produși
și etichetați conform standardelor EN 590:2017
pentru motorină, EN 228:2017 pentru benzină și
EN: 589:2008 pentru GPL - cerințele minime pentru
introducerea pe piață a combustibilului, modificată
prin HG nr. 80/2018.
Bitumul este produs în conformitate cu standardul EN
1259:2009 (bitum de pavaj), standardul EN 14023:
2010 (bitum polimorf modificat).

Toate companiile din cadrul Grupului
KMG International respectă fișele
tehnice ale produselor și reglementările
referitoare la etichetarea acestora.
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Satisfacţia clienţilor
Deoarece opinia clienților noștri este extrem de importantă pentru noi, utilizăm
diferite proceduri de evaluare a satisfacției clienților în cadrul unităților noastre de
afaceri, în conformitate cu standardele internaționale ISO 9001: 2018 și ISO 14001:
2018 pentru segmentul de rafinare și ISO 9001: 2018 și ISO 14001: 2018 privind ISO
45001:2018 pentru segmentul de retail.
În fiecare an, KMG International desfășoară studii extinse asupra consumatorilor în
cadrul operațiunilor sale, pentru a identifica punctele forte, precum și toate segmentele
care ar putea necesita îmbunătățiri în ceea ce privește satisfacția clienților. În 2020,
deși nu au existat reclamații cu privire la produsele de rafinărie, s-au înregistrat 0.14%
sesizări referitoare la polimerii vânduți. Deși sesizările pentru produse petrochimice
au avut un procent mai mic, din cauza numărului de clienți LDPE și a vânzărilor de
LDPE mai mari, s-a putut observa o ușoară creștere a numărului de sesizări cu privire la
polimerii LDPE comparativ cu 2019.
Strategia Grupului include obiective precum creșterea loialității și consolidarea
încrederii clienților, câștigarea de noi clienți și consolidarea relațiilor de afaceri. Astfel,
sondajele și studiile efectuate în cadrul rețelei de retail au drept scop monitorizarea
percepției, loialității, satisfacției clienților și a reclamațiilor efectuate de clienți cu privire
la calitatea produselor furnizate. Pe baza acestor sondaje, Grupul implementează
constant proiecte și acțiuni pentru îmbunătățirea logisticii livrărilor și încearcă să-și
îmbunătățească și să-și extindă portofoliul de produse.
În 2020, Grupul KMG International, prin intermediul Rompetrol Downstream, divizia
sa de retail, a lansat un nou serviciu dedicat persoanelor fizice, prin care acestea au
posibilitatea de a retrage numerar cu comision 0% din orice stație proprie Rompetrol.
Serviciul “CashBack” (eliberare de numerar la comerciant) este disponibil la orice oră.
Compania a inițiat în luna martie un proiect pilot în staţiile proprii din București, Ilfov și
Giurgiu, iar în baza numărului de tranzacții și feedback-ului primit din partea clienților
a decis extinderea rapidă a serviciului la nivelul întregii sale rețele de benzinării
proprii. Indiferent dacă clienții fac o alimentare cu combustibil sau achiziționează
produse din magazin, noua facilitate le permite să economisească timp și carburant
până la un bancomat.
Clienții pot folosi în prezent acest serviciu în toate cele 156 de benzinării proprii
Rompetrol din România, compania fiind primul jucător din domeniul oil&gas şi
una dintre primele companii nebancare din România care lansează la nivel naţional
serviciul de retragere numerar. Serviciul nu este disponibil și în staţiile Partener
Rompetrol sau Rompetrol Express.

PIAȚĂ

Conformitate
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Operațiunile noastre includ diverse proiecte menite să supravegheze
conformitatea tuturor departamentelor și diviziilor din cadrul Grupului programul CAPEX, de exemplu, în ceea ce privește respectarea standardelor de
sănătate, siguranță și mediu în depozitele și stațiile de alimentare Rompetrol
Rafinare (RRC), Rompetrol Downstream (RPD) și Rompetrol Gas (RPG).
Pe parcursul anului 2020, nu a fost identificată nerespectarea reglementărilor
și a codurilor voluntare privind impactul produselor sau al informațiilor și
etichetării produselor și serviciilor asupra sănătății și siguranței, continuând astfel
trendul stabil din anii precedenți. Mai mult, în 2020 nu au fost raportate efecte
semnificative ale transportului de produse și alte bunuri.

de neconstituționalitate a anumitor dispoziții care va fi soluționată în continuare de Curtea
Constituțională. Dispozițiile respective privesc posibilitatea de a rectifica documentul care a
inițiat procedura judecătorească în timpul procedurii de cameră preliminară. Având în vedere
acuzațiile, fiecare companie se confruntă cu o expunere maximă de aproximativ 3,6 milioane
RON. La 24 iunie 2020, compania a primit rechizitoriul procurorului de la Tribunalul Constanța.
Având în vedere faptul că instanța a fost sesizată cu un nou rechizitoriu, urmează să se
desfășoare procedura de cameră preliminară pentru a treia oară.

În ceea ce privește aspectele juridice, KMG International
a fost identificat ca parte în mai multe proceduri judiciare,
dintre care majoritatea au reprezentat cazuri desfășurate
pe termen extins sau recursuri din anii anteriori.

În luna martie 2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a emis către Rompetrol
Rafinare SA un Raport general de inspecție fiscală acoperind perioada 2007 – 2010, împreună
cu o Decizie de nemodificare a bazei de impunere pentru anumite impozite printre care și
impozitul pe profit, precum și o Decizie de impunere pentru plata sumei de 48 milioane
RON (echivalentul a 15 milioane USD la curs istoric), din care jumătate reprezintă debite
fiscale principale suplimentare, iar cealaltă jumătate reprezintă dobândă și penalități pentru
întârzierea la plată. După mai multe analize și decizii, reverificarea pentru suma de aproximativ
4,6 milioane RON (echivalentul a 2,8 milioane USD) inițiată în februarie 2018 a fost finalizată
la 22 martie 2018 de o altă echipa de inspecție fiscală care a menținut decizia inițială a Agenției
Naţionale de Administrare Fiscală pentru suma principala de TVA de 4,48 milioane RON,
evaluând un total de 8,6 milioane RON ca dobânzi aferente și penalități până în aprilie 2018.
Compania a contestat decizia fiscală în valoare de 13,1 milioane RON la data de 18 mai 2018.
Contestația a fost admisă, iar suma plătită a fost rambursată.
În urma analizei Raportului de inspecție fiscală emis în luna iulie 2020, Rompetrol Rafinare
a solicitat echipei de inspecție fiscală îndreptarea unei erori materiale identificate în acesta,
aspect care, conform așteptărilor companiei, în urma corecției ar conduce la un rezultat al
inspecției fiscale îmbunătățit considerabil în favoarea companiei. Prin corectarea făcută de
ANAF, ca urmare a aprobării Cererii de corectare a erorilor, la 24 august 2020, ANAF - DGAMC a
decontat suma finală de 568.238.707 RON.
În lipsa impactului financiar al evaluării bazei de impozitare suplimentare făcută de ANAF
asupra RRC, compania a decis să întrerupă disputele fiscale cu ANAF pe aceste chestiuni legate
de prețurile de transfer apărute în perioada 2007-2010. NU a existat niciun impact asupra
poziției fiscale RRC de la baza impozabilă suplimentară evaluată pentru perioada 2007-2010
(0,568 miliarde lei):
• reprezintă mai puțin de jumătate din pierderile fiscale raportate de RRC pentru perioada
2007-2010 (1.266 miliarde lei), prin urmare NICI un impozit pe venit suplimentar nu ar
putea fi evaluat
Începând cu 1 ianuarie 2020, RRC reportează o pierdere fiscală (de 1,756 miliarde lei) care nu
include pierderi fiscale din 2007-2010 (cuprinde doar pierderile din perioada 2013-2016 și
cele din 2018-2019).

Proceduri în care sunt implicate Rompetrol Rafinare
SA, Rominserv SRL, și angajațţi ai celor două
companii, urmare a incidentul tehnic produs la
Rafinăria Petromidia în data de 22.08.2016
La 22.08.2016 a avut loc un incident tehnic în instalația de Distilare Atmosferică
și în Vid. În urma evenimentului, doi salariați Rominserv SRL, companie membră
a grupului KMG International, au suferit arsuri și două persoane au decedat.
Urmare a finalizării urmăririi penale, Rompetrol Rafinare S.A., Rominserv SRL și 3
angajați ai celor 2 companii au fost trimiși în judecată pentru: neluarea măsurilor
de securitate și sănătate în muncă, vătămare corporală din culpă, ucidere din
culpă, poluare accidentală. Totodată, în cadrul dosarului, cele două companii,
Rompetrol Rafinare S.A. și Rominserv au și calitate de parte civilă.
Pe 16.08.2017, atât Rompetrol Rafinare S.A., cât și Rominserv SRL au primit
amenzi stabilite de Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța (în sumă cumulată
de 31.000 RON), care au fost contestate de ambele entități. Cu toate acestea,
având în vedere cazul penal în curs, instanța a suspendat procedura ulterioară
până la soluționarea acesteia.
Ca urmare a finalizării activităților procurorului, dosarul a fost trimis în instanță
de două ori, instanța constatând de fiecare dată nulitatea relativă a rechizitoriului
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, precum și neregularitatea care
conduce la imposibilitatea stabilirii obiectului și limitelor hotărârii de rechizitoriu.
În mai 2020, procurorul a reluat, pentru a treia oară, activitatea în dosarul penal.
Pe de altă parte, a fost admisă cererea formulată de Rominserv pentru excepția

Litigiul referitor la Inspecţția Fiscală pentru
Rompetrol Rafinare S.A. încheiată în anul 2012
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Litigiul referitor la Inspecţția Fiscală pentru
Rompetrol Rafinare S.A. în anul 2017
Acțiunea se referă la o decizie a Agenției Naționale de Administrare Fiscală emisă
în 2017 și care acoperă perioada 2011-2015, pentru plata a 26,1 milioane
RON reprezentând TVA din care 13,1 milioane RON aferente TVA Rompetrol
Rafinare SA, restul aparținând societăților din grupul de TVA), 6,5 milioane RON
reprezentând impozit pe veniturile nerezidenților și diminuarea pierderilor
fiscale aferente Rompetrol Rafinare SA cu 144, 4 milioane RON. Sancțiunile
aferente evaluate au fost de 16,3 milioane lei pentru toate companiile din
grupul de TVA. Taxele suplimentare și penalitățile aferente au fost parțial plătite
și parțial compensate cu taxe și impozite de restituit, și restul plătite în numerar.
Raportul de inspecție fiscală și decizia de impunere aferentă au fost contestate
pe 26 februarie 2018, dar autoritățile fiscale au respins o parte din sumele
incluse în contestație. Drept urmare, Compania a depus o cerere de a contesta
sumele respinse de ANAF - DGSC în Decizia privind recursul administrativ al
Companiei.
Solicitarea Rompetrol Rafinare S.A. a fost înregistrată pe 25 iulie 2019, la Curtea
de Apel Constanța. La 11 decembrie 2019, Curtea a aprobat solicitarea RRC de
a efectua o expertiză financiar - contabilă în dosar și a stabilit următorul termen
pentru 15 ianuarie 2020, când Curtea urma să desemneze trei experți pentru
efectuarea expertizei și să stabilească termenul până la care va trebui completat
Raportul de expertiză.
Dosarul a fost suspendat, în baza art. 42 pct. 6 din Decretul președintelui
României nr. 195 / 16.03.2020 privind stabilirea stării de urgență pe teritoriul
României și a Hotărârii Consiliului de administrație nr. 4 / 18.03.2020 al Curții
de Apel Constanța, fără efectuarea vreunui act de procedură. Curtea de Apel a
stabilit ultima ședință din 21 aprilie 2021 și intenționează să emită o rezoluție
pe 28 aprilie 2021.

Litigiul cu privire la certificatele de emisii de CO2
La data de 28 februarie 2011, Rompetrol Rafinare SA a câștigat dosarul împotriva
Guvernului României și a Ministerului Mediului, care le solicita autorităților
române sa aloce societății Rompetrol Rafinare un număr suplimentar de
2.577.938 de certificate de emisie CO2 pentru întreaga perioadă 2008 - 2012
(decizia 69/CA/2011). Această primă hotărâre emisa de Curtea de Apel Constanța
a fost contestată de Ministerul Mediului și de Guvernul României, însă apelurile
au fost respinse de Înalta Curte de Casație și Justiție, hotărârea curții de primă
instanță rămânând definitivă.

PIAȚĂ
Conform legislației românești și europene curente, certificatele obținute
pentru perioada 2008 – 2012 pot fi deținute și utilizate și pentru următoarea
perioadă, 2013 – 2020. Având în vedere faptul ca Ministerul Mediului și
Guvernul României nu au respectat hotărârea instanței referitoare la termenul
limită, Rompetrol Rafinare SA a înaintat o acţiune judecătorească împotriva
acestora, având ca obiect daune în valoare de 36 milioane de euro.
Instanța a admis cererea Rompetrol Rafinare SA și a tras la răspundere atât
Guvernul României cât și Ministerul Mediului pentru daune în valoare de
31.806.598,74 EUR, echivalentul în RON la data plății, pentru incapacitatea
aplicării deciziei finale emise de către Curtea Supremă în octombrie 2012.
Curtea Supremă a stabilit ca prim termen de soluționare data de 11
noiembrie 2021, dar compania a depus o cerere de preschimbare a
termenului, considerând ca au trecut deja 7 ani de când a fost dată o hotărâre
judecătorească favorabilă societății de către Curtea Supremă. Aceasta a admis
cererea companiei de preschimbare a termenului și a fixat următorul termen
pentru data de 4 iunie 2020. La 17 iunie 2020, Curtea Supremă a emis
decizia finală conform căreia contestațiile depuse de Rompetrol Rafinare SA și
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Guvernul României - Secretariatul
General al Guvernului împotriva deciziei emise de Curtea de Apel Constanța
în 2019 au fost respinse. Decizia favorabilă a primei instanțe a fost executată
pentru a obține suma acordată. La 17 decembrie 2020, RRC a primit suma de
30.000.000 RON de la Ministerul Mediului ca plată parțială.

Litigiul dintre Rompetrol Downstream SRL și
RATB (Regia Autonomă de Transport București)
În 2011, ca urmare a unei licitații publice organizate de RATB, cea mai mare
societate de transport public din România, ce deservește zona metropolitana
București, Rompetrol Downstream a câștigat un Contract cadru cu o durată
de 4 ani (împărțit în 4 contracte anuale pentru anii 2011 - 2015) în vederea
livrării de combustibil necesar pentru flota RATB, prin intermediul unui sistem
integrat.
Chiar dacă Rompetrol Downstream a respectat la timp și complet obligațiile
de furnizare către RATB a cantităților de combustibil solicitate în aceşti 4 ani,
totuși sistemul IT aferent a fost implementat gradual până la 16 septembrie
2015. Acest fapt a atras 4 procese juridice (câte unul pentru fiecare acord)
inițiate de RATB.
Toate cele patru dosare au fost câștigate de companie, instanțele judecătorești
respingând definitiv și irevocabil toate acuzațiile RATB.
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SITUAŢIE FINANCIARĂ CONSOLIDATĂ
Indicator (USD)

2020

2019

1.375.131.743

1.389.144.645

971.328.986

1.088.301.424

2.346.460.729

2.477.446.069

952.106.544

1.115.445.287

Interese minoritare

(362.768.299)

(260.908.156)

Total capital propriu

589.338.245

854.537.131

Total active imobilizate
Total active circulante
Total active
Capital propriu al acţionarilor

Total datorii pe termen lung

471.662.990

425.712.794

Total datorii curente

1.285.459.494

1.197.196.144

Total datorii

1.757.122.484

1.622.908.938

2020

2019

Informațiile financiare
abreviate sunt extrase din
Situația Financiară Consolidată
de la 31 decembrie 2020 și ar
trebui analizate împreună cu
aceste rezultate auditate.
Informațiile financiare
consolidate au primit un
audit necalificat. Puteți citi
informațiile finaciare complete
în Raportul Anual al Grupului.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI
Indicator (USD)
Venituri

4.895.047.811

9.289.739.299

(4.695.317.950)

(8.927.808.493)

199.729.861

361.930.806

Profit (pierdere) operaţional

(121.327.832)

65.811.392

Profit (pierdere) înainte de impozitare

(163.061.227)

20.555.080

(48.286.794)

(17.416.874)

(211.348.021)

3.138.206

Cheltuieli de desfacere
Profit brut

Impozit pe profit
Profit (pierdere) în exerciţiul fiscal

REZULTATE FINANCIARE
Indicator (USD)
Cifră de afaceri brută
EBITDA
Net result

RAFINARE

PETROCHIMIE

2020

2019

2020

2.732.749.319

(4.417.308.906)

(33.378.262)

108.211.674

(186.634.742)

(16.882.860)

(32.758.531)

DISTRIBUŢIE

2019

2020

2019

149.171.871

173.446.415

2.455.679.338

3.078.017.249

(26.274.984)

(29.149.694)

60.565.576

51.571.501

(48.355.331)

19.592.252

18.662.421
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Uzina Termoelectrică Midia SA (TPP) 43,42497% *8
Fondul Suveran de Investiţii
“Samruk-Kazyna” JSC (90%)

Compania Naţională
KazMunayGas JSC
(unic acţionar)

KMG International NV

Midia Marine Terminal SRL 99,45% *26
KazMunayGas Trading AG 100%

Byron Shipping LTD 100%

Byron Shipping SRL 100%

Ukraine branch (Odessa representative office) 100%
Iran branch

Banca Naţională a
Republicii Kazahstan (10%)

Rompetrol Rafinare SA 48.11% *1
Rominserv SRL 99.9996623% *5

*Acţionari minoritari în companiile respective:
1. Statul român 44,6959%; Rompetrol Financial Group SRL 6,4705%;
Rompetrol Well Services SA 0,498%
2. Acţionari minoritari individuali 26,989%
3. KMG International NV 0,005309775%;
Oilfield Exploration Business Solutions SA 0,000001327%
4. KMG International NV 26,7689%; Rompetrol Well Services SA 6,9803%;
Rompetrol Downstream SRL 0,0597%
5. Rompetrol Financial Group SRL 0,0003377%
6. Rompetrol Logistics SRL 0,0001492%
7. Gabriel Badea 49%
8. MEEMA 56,57503%
9. KMG Rompetrol 0,01%
10. Kelena LTD 40%
11. RIRA SHPK 40%
12. Rajca SHPK 40%
13. Rompetrol Financial Group SRL 0,00000006%
14. Rominserv SRL 42,045129%; acţionari minoritari individuali 1,176935%
15. Rompetrol Financial Group SRL 0,0014%
16. Hace Downstream BV 24,5%; ASB Grup Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ 24,5%
17. Total Marketing France 50%
18. Uzina Termoelectrică Midia SA 21,0697%; Rominserv SRL 0,038%
19. Rompetrol Well Services SA 1%
20. Nicolas Besson 15%; Philippe Gschwind 15%
21. KMG International NV 0,038; Rompetrol Downstream SRL 0,001%
22. CEFC, prin Anan Assets Management & Equity Investment Co. LTD. (Hong Kong) 51%
23. Raisinor France 50%
24. Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA 20%
25. Rompetrol Petrochemicals SRL 29,09%
26. KazMunayGas Trading AG 0,55%

Rompetrol Energy SA 78,8923% *18
Filiala Kazahstan
Filiala Bulgaria

KazMunayGas Engineering LLP 100%

Reprezentanța Pavlodar LLP 100%
Reprezentanța Atyrau LLP 100%

KMG Rompetrol SRL 99.9986% *15

Filiala Kazahstan

Fondul de Investiţii în Energie Kazah-Român SA 80% *24

KMG Rompetrol Development SRL 99,961% *21

Rompetrol France 49% *22

Dyneff SAS 100%

Rompetrol Drilling 99% *19
Rompetrol Quality Control SRL 70,91% *25
Rompetrol Downstream SRL 99,994688898% *3
Rompetrol Petrochemicals SRL 100%
Romoil SA 99,9998508% *6
Rompetrol Logistics SRL 66,1911% *4

Global Security System SA 61% *7
Rompetrol Gas SRL 100%

Dyneff Retail SAS 100%

Rompetrol Well Services SA 73.011% *2

Boissonnade Combustibles SAS 100%

KMG Rompetrol Services Center SRL 99.99% *9

DPPLN SAS 100%

Palplast SA 56.77% *14

Combustibles de Cerdagne “Paul Orriols” SAS 100%

Rompetrol Financial Group SRL 100%

ETS Rossignol SAS 100%

Rompetrol Bulgaria EAD 100%

Plantier SAS 100%

Rompetrol Moldova SA 100%

Orceyre SAS 100%

Rompetrol Georgia LTD 100%

NATGAS France SAS 100%

61 entități:
11 sucursale, filiale,
reprezentanțe și asocieri
in participațiune, după caz

•

50 persoane juridice
(societăți pe acțiuni și cu
răspundere limitată)

ANEO SAS 70% *20

TRG Petrol Ticaret AŞ 51% *16

EPPLN SAS 50% *17

Rompetrol Albania SHA 60% *10
Rompetrol Albania Wholesale SHA 60% *11

BAE SAS 50%

Rompetrol Albania Downstream SHA 60% *12

DP FOS SA 9,67%

SPR SA 16,65%

În curs de lichidare
sau transfer

Dyneff Gas Station Network SL 100%
Oilfield Exploration Business Solutions SA (fosta Rompetrol SA) 99.99999994% *13

•

Asociaţie în participaţiune în Oman 40%
Filiala Irak
Filiala Libia

Dyneff Espagna SL 100%

Dyneff Trading SL 100%

Delistată
Filială, asociaţie în
participaţiune sau
reprezentanţă

Energie
până la capăt

Anexe

Opinie indipendentă

86

KMG INTERNATIONAL

2020 SUSTAINABILITY REPORT

ANEXE

ANEXE

Sumar executiv
Raportul de sustenabilitate KMG International se prezintă într-o
manieră profesionistă, curată și atrăgătoare din punct de vedere
vizual, așa cum compania ne-a obișnuit în ultimii șapte ani, pentru
cei interesați fiind o plăcere să îl parcurgă.

Raportul include informații detaliate, clar
organizate și ușor de citit. Are reprezentări
vizuale bine structurate și expresive care
subliniază aspectele‑cheie prezentate, și
astfel raportul atinge obiectivele unui raport
nefinanciar profesionist.
Ca în cazul fiecărui raport, există unele aspecte care ar putea fi
îmbunătățite, cu câteva secțiuni în care unele informații suplimentare
ar putea fi utile stakeholderilor pentru a facilita o înțelegere mai
aprofundată (în principal pentru cei din afara industriei). De exemplu,
ocazional, este nevoie de mai multe detalii asupra cifrelor prezentate,
pentru o mai bună înțelegere a datelor, în special din partea celora
care nu sunt familiari cu industria.
În mod similar, uneori, jargonul caracteristic industriei poate
atrage nevoia de documentare suplimentară din partea anumitor
stakeholderi, în special a celor care nu au o instruire prealabilă în
domeniu. Dar, deși o poveste mai puțin încărcată de termeni specifici
ar fi mai accesibilă unui public mai larg, înțelegem totuși că trebuie
realizat un echilibru între cantitatea de informații furnizate și utilitatea
documentului și apreciem eforturile KMG International în acest sens.

Opinie independentă pregătită
de ARC România (Asociația
pentru Relații Comunitare)

Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 4, ap. 7
Cluj-Napoca 400699, România
Tel.: + (40) 264 406388
Fax: + (40) 264 406389
arcromania.ro

Ca evaluare generală a Raportului pentru anul 2020, putem afirma că:
• Arată progrese semnificative și constante în abordarea și prezentarea
aspectelor nefinanciare ale activității KMG International.
• Acoperă marea majoritate a aspectelor materiale și a indicatorilor
solicitați de standard într-o manieră clar structurată, capitolele
furnizând informații valoroase cu privire la abordarea companiei față
de fiecare aspect relevant și progresele realizate în ceea ce privește
aspectele materiale relevante.
• Urmează direcțiile de raportare impuse de Standardele Inițiativei de
Raportare Globală (GRI) menținând, precum și indicatorii specifici
din Suplimentul pentru sectorul petrolier, furnizând atât informații
nefinanciare generale, cât și extinse.
• Principiile de raportare privind conținutul și calitatea sunt bine
reflectate în raport.
În opinia noastră profesională, Raportul de sustenabilitate KMGI 2020 arată
progresul evident înregistrat de KMGI de-a lungul timpului în procesul de
raportare, generând un document echilibrat, clar construit, care detaliază
aspectele materiale relevante. Deși unele aspecte ar putea fi îmbunătățite,
progresele înregistrate în calitatea raportului atestă angajamentul KMGI față
de raportarea sustenabilității ca un proces onest și riguros.
Prin urmare, recomandăm KMGI să ia în considerare îmbunătățirile
sugerate, deoarece acestea ar crește nivelul deja ridicat de claritate,
lizibilitate și înțelegere, extinzând astfel gama de stakeholderi care pot
interacționa în mod semnificativ cu raportul de sustenabilitate al Grupului.
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STANDARD GRI - COD ȘI TITLU

ANEXE
DEFINIȚIE

CAPITOL

PAGINI

RAPORTAT

STRATEGIE
102-14
102-15

Informaţii generale (Core)
Informaţii generale

Declarație din partea conducerii. Declarație din partea celui mai senior factor decizional al
organizației (CEO, Președinte sau poziție echivalentă) referitoare la relevanța sustenabilității Mesaj de la CEO 3
în cadrul organizației și strategia acesteia pentru dezvoltare durabilă.

INTEGRAL

Mesaj de la CEO 3

PARȚIAL

Descrierea principalelor elemente de impact asupra business-ului, riscuri şi oportunități.

PROFIL ORGANIZAȚŢȚIONAL

KMG INTERNATIONAL

RAPORT DE SUSTENABILITATE 2020

89

STANDARD GRI - COD ȘI TITLU

DEFINIȚIE

CAPITOL

PAGINI

RAPORTAT

103-1

Abordare de management

Explicarea aspectului material și a limitei acestuia

Abordare

5, 7

PARȚIAL

102-48

Informaţii generale (Core)

Revizuirea informațiilor. Efectul oricărei revizuiri a informațiilor furnizate în rapoartele anterioare, precum
și motivele pentru astfel de revizuiri.

-

NU

102-49

Informaţii generale (Core)

Modificări în raportare. Modificări semnificative față de perioadele anterioare de raportare în lista de
aspecte materiale și limitele acestora.

Abordare

4

INTEGRAL

102-50

Informaţii generale (Core)

Perioada de raportare

Abordare

4

INTEGRAL

102-51

Informaţii generale (Core)

Data celui mai recent raport (dacă există)

Abordare

4

INTEGRAL

Introducere

16

INTEGRAL

102-52

Informaţii generale (Core)

Ciclul de raportare

Abordare

4

INTEGRAL

Introducere

14-15

INTEGRAL

102-53

Informaţii generale (Core)

Punctul de contact pentru întrebări legate de conținutul raportului

Anexe

96

INTEGRAL

Introducere

16

INTEGRAL

102-54

Informaţii generale (Core)

Cerințe de raportare în conformitate cu standardele GRI

Abordare

4-5

INTEGRAL

Introducere

12-13

INTEGRAL

102-55

Informaţii generale (Core)

Index conținut GRI

Anexe

88-95

INTEGRAL

Tipul de acționariat și statutul juridic

Introducere

16-17

INTEGRAL

102-56

Informaţii generale (Core)

Audit extern

Anexe

86, 87

PARȚIAL

Piețele deservite

Introducere

12, 13, 16, 17

INTEGRAL

16-17
69-69

IMPLICAREA FACTORILOR INTERESAŢȚI

INTEGRAL

102-40

Informaţii generale (Core)

Lista grupurilor de factori co‑ïnteresați

Abordare

7

INTEGRAL

102-41

Informaţii generale (Core)

Procentul de angajați acoperiți de contracte colective de muncă

Oameni

33

INTEGRAL

102-42

Informaţii generale (Core)

Identificarea și selectarea factorilor co‑ïnteresați

Abordare

7

PARȚIAL

102-43

Informaţii generale (Core)

Abordarea organizației față de implicarea factorilor co‑ïnteresați

Abordare

7

PARȚIAL

102-44

Informaţii generale (Core)

Subiectele cheie și preocupările care au fost ridicate în urma implicării stakeholderilor

Abordare

7

PARȚIAL

102-1

Informaţii generale (Core)

Numele organizației

102-2

Informaţii generale (Core)

Activități, branduri, produse și servicii

102-3

Informaţii generale (Core)

Sediul central al companiei

102-4

Informaţii generale (Core)

Zonele de operațiuni

102-5

Informaţii generale (Core)

102-6

Informaţii generale (Core)

102-7

Informaţii generale (Core)

Dimensiunea organizației

Introducere
Piață

102-8

Informaţii generale (Core)

Informații privind angajații și alți lucrători

Oameni

27-31

INTEGRAL

102-9

Informaţii generale (Core)

Lanțul de aprovizionare. O descriere a lanțului de aprovizionare al organizației, inclusiv a
principalelor sale elemente care se referă la activitățile organizației, brandurile, produsele și
serviciile acesteia.

Introducere
Piață

12-13
67-72

INTEGRAL

102-10

Informaţii generale (Core)

Modificări în perioada de raportare cu privire la mărimea, structura, proprietatea sau lanțul
său de aprovizionare.

Introducere

16

INTEGRAL

102-11

Informaţii generale (Core)

Raportați dacă și cum se abordează principiul precauției de către organizație.

-

-

102-12

Informaţii generale (Core)

Inițiative externe. Lista principiilor, cartelor sau altor inițiative pe care compania le susține
și/sau la care este afiliată.

Abordare

5, 7-9

INTEGRAL

102-18

Informaţii generale (Core)

Structura de guvernanță
a. Structura de guvernanță a organizației, inclusiv comisii sub cel mai înalt nivel ierarhic de guvernanță;
b. Comisii responsabile pentru decizii economice, de mediu sau sociale.

Introducere

16-18

INTEGRAL

102-13

Informaţii generale (Core)

Apartenența la asociații profesionale. Lista asociațiilor din industrie și a organizațiilor
naționale sau internaționale de advocacy în cadrul cărora organizația are calitatea de
membru.

Introducere

22-23

INTEGRAL

102-19

Informaţii generale

Delegarea autorității. Procesul de delegare a autorității în chestiuni economice, de mediu și sociale de la
Introducere
Consiliul de Administrație spre directori executivi superiori sau alți angajați.

16-18

INTEGRAL

102-20

Informaţii generale

Responsabilitatea la nivel de conducere pentru subiecte economice, de mediu și sociale

Introducere

16-18

PARȚIAL

102-21

Informaţii generale

Consultarea stakeholderilor cu privire la subiecte economice, de mediu și sociale.

-

-

102-22

Informaţii generale

Componența celui mai înalt organism de conducere și a comisiilor sale

Introducere
Oameni

17
30

INTEGRAL

102-23

Informaţii generale

Președintele celui mai înalt organism de conducere

Introducere

17

INTEGRAL

NU

RAPORTARE
102-45

Informaţii generale (Core)

Entitățile incluse în situațiile financiare consolidate

Introducere

16

PARȚIAL

102-46

Informaţii generale (Core)

Definirea conținutului raportului și a limitelor aspectelor materiale

Abordare

4-7

INTEGRAL

102-47

Informaţii generale (Core)

Lista aspectelor materiale

Abordare

5-6

INTEGRAL

GUVERNANŢȚĂ

NU
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102-24

Informaţii generale

Conflicte de interese

Introducere

17

PARȚIAL

Informaţii generale

Rolul membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor executivi în elaborarea, aprobarea și
actualizarea scopului, valorilor, misiunii și strategiilor organizației.

201-4

Introducere

17, 20-23

PARȚIAL

102-26

Informaţii generale

Expertiza colectivă a celui mai înalt organism de conducere. Măsurile întreprinse pentru a dezvolta și
îmbunătăți expertiza Consiliului de Administrație pe teme economice, de mediu sau sociale.

Introducere

16-18

PARȚIAL

102-27

Informaţii generale

Evaluarea performanței celui mai înalt organism de conducere

-

-

NU

102-28

Informaţii generale

Identificarea și gestionarea impacturilor economice, de mediu și sociale

-

-

NU

102-29

Informaţii generale

Eficacitatea procesului de gestionare a riscurilor pe teme economice, de mediu și sociale.

Abordare

4-7

102-30

Informaţii generale

Revizuirea temelor economice, de mediu și sociale

-

-

102-31

Informaţii generale

Rolul celui mai înalt organism de conducere în raportarea de sustenabilitate

Abordare

4-7

102-32

Informaţii generale

Procesul de comunicare a îngrijorărilor critice celui mai înalt organism de conducere

-

-

NU

102-33

Informaţii generale

Natura și numărul total de îngrijorări critice

-

-

NU

102-34

Informaţii generale

Politicile de remunerare

Introducere

18, 21, 52

PARȚIAL

102-35

Informaţii generale

Procesul de determinare a remunerației

Oameni

32

PARȚIAL

24, 25
66

102-25

PARȚIAL

102-36

Informaţii generale

Implicarea stakeholderilor în procesul de stabilire a remunerației.

Introducere
Oameni

102-37

Informaţii generale

Raportul anual total al compensațiilor financiare

-

-

NU

102-38

Informaţii generale

Creșterea procentuală a raportului anual total al compensațiilor financiare

-

-

NU

102-39

Informaţii generale

Percentage increase in annual total compensation ratio

-

-

NU

INTEGRAL

ETICĂ ȘI INTEGRITATE
102-16

Informaţii generale (Core)

Descrieți valorile, principiile, standardele și normele de operare ale companiei precum și codul de
conduită.

102-17

Informaţii generale

Mecanisme de consiliere și raportare a îngrijorărilor cu privire la aspecte legate de etică

Introducere

18-20

INTEGRAL

Introducere

21

INTEGRAL

INDICATORI ECONOMICI
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Informaţii specifice Performanţe economice

Sprijin financiar primită de la guvern

-

-

202-1

Informaţii specifice Prezenţă pe piaţă

Raportul dintre salariul de încadrare pe sexe comparativ cu salariul minim la nivel local

Oameni

28, 29

PARȚIAL

202-2

Informaţii specifice Prezenţă pe piaţă

Procentul de personal de conducere angajat din cadrul comunității locale

Oameni

28, 30

INTEGRAL

203-1

Informaţii specifice Impact economic indirect

Investițiile și serviciile de infrastructură susținute

Mesaj de la CEO 3
42, 43, 52-54
Mediu
58-61
Comunitate

INTEGRAL

203-2

Informaţii specifice Impact economic indirect

Impacturi economice indirecte semnificative

Oameni
Mediu
Comunitate

33
42, 54
68

INTEGRAL

204-1

Informaţii specifice Proceduri de achiziţii

Proporția cheltuielilor pentru furnizorii locali

-

-

PARȚIAL
NU

KMG INTERNATIONAL

RAPORTAT
NU SE APLICĂ

NU

INDICATORI DE MEDIU
301-1

Informaţii specifice Materii

Materialele folosite în funcție de greutate sau de volum

Mediu
Piață

44, 45
66, 68-72

301-2

Informaţii specifice Materii

Procentul materialelor reciclate utilizate

Mediu

51

302-1

Informaţii specifice Energie

Consumul de energie în cadrul organizației

Mediu

46-59

INTEGRAL

302-2

Informaţii specifice Energie

Consumul de energie în afara organizației

Mediu

46-59

INTEGRAL

302-3

Informaţii specifice Energie

Intensitatea energetică

Mediu

46-59

INTEGRAL

302-4

Informaţii specifice Energie

Reducerea consumului de energie

Mediu

46-59

INTEGRAL

302-5

Informaţii specifice Energie

Reducerea necesarului de energie pentru produse și servicii

Mediu

46-59

INTEGRAL

INTEGRAL
PARȚIAL

201-1

Informaţii specifice Performanţe economice

Valoarea economică directă generată și distribuită

Financiar
Oameni

80
33

PARȚIAL

303-1

Informaţii specifice Ape și efluenţi

Interacțiunile cu apa ca resursă partajată

Mediu

50

PARȚIAL

201-2

Informaţii specifice Performanţe economice

Implicații financiare și alte riscuri și oportunități datorate schimbărilor climatice

Mediu

52-54

PARȚIAL

303-2

Informaţii specifice Ape și efluenţi

Gestionarea impacturilor legate de deversarea apei

Mediu

50

PARȚIAL

201-3

Informaţii specifice Performanţe economice

Obligații privind planurile de salarizare definite și alte planuri de pensionare

Oameni

32

PARȚIAL

303-3

Informaţii specifice Ape și efluenţi

Resursele de apă

Mediu

50

PARȚIAL
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303-4

Informaţii specifice Ape și efluenți

Deversări de apă

Mediu

50

INTEGRAL

303-5

Informaţii specifice Biodiversitate

Consumul de apă

Mediu

50

INTEGRAL

304-1

Informaţii specifice Biodiversitate

Situri operaționale deținute, închiriate, gestionate în sau învecinate cu zone protejate și zone cu valoare
ridicată a biodiversității în afara ariilor protejate.

Mediu

54

PARȚIAL

304-2

Informaţii specifice Biodiversitate

Impacturi semnificative ale activităților, produselor și serviciilor asupra biodiversității în zonele protejate și
Mediu
zonele cu valoare ridicată a biodiversității în afara ariilor protejate.

54

INTEGRAL

304-3

Informaţii specifice Biodiversitate

Habitate protejate sau restaurate

Mediu

54

PARȚIAL

304-4

Informaţii specifice Biodiversitate

Numărul total de specii amenințate de pe lista roșie UICN și de pe lista națională a speciilor protejate cu
habitat în zonele afectate de operațiuni, în funcție de nivelul riscului de extincție.

-

-

305-1

Informaţii specifice Emisii

Emisii GES directe (Scop 1)

Mediu

51

305-2

Informaţii specifice Emisii

Emisii GES indirecte (Scop 2)

-

-

NU

305-3

Informaţii specifice Emisii

Alte emisii GES indirecte (Scop 3)

-

-

NU

305-4

Informaţii specifice Emisii

Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES)

-

-

NU

305-5

Informaţii specifice Emisii

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Mediu

51

305-6

Informaţii specifice Emisii

Emisiile de substanțe care diminuează stratul de ozon (ODS)

305-7

Informaţii specifice Emisii

Oxizi de azot, dioxid de sulf și alte emisii semnificative

306-2

Informaţii specifice Ape și efluenţi

Greutatea totală de deșeuri în funcție de tipul acestora și de metoda de eliminare

306-3

Informaţii specifice Deșeuri și deversări

Numărul total și volumul de deversări semnificative

306-4

Informaţii specifice Deșeuri și deversări

Transportul deșeurilor periculoase

301-3

Informaţii specifice Materii

Procentul de produse vândute și materialele lor de ambalare, care sunt recuperate pe categorii.

-

-

307-1

Informaţii specifice Materii

Nerespectarea legilor și reglementărilor privind mediul

Mediu
Piață

52, 53
77, 78

Mediu
Mediu
Mediu
Mediu

51
51
51
51

NU
PARȚIAL

STANDARD GRI - COD ȘI TITLU

INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
NU SE APLICĂ
INTEGRAL
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RAPORTAT

308-1

Informaţii specifice Evaluarea furnizorilor pe
aspecte de mediu

Procentul de noi furnizori care au fost evaluați folosind criterii de mediu

-

-

NU

308-2

Informaţii specifice Evaluarea furnizorilor pe
aspecte de mediu

Impact de mediu semnificativ în lanțul de furnizori și acțiunile luate

-

-

NU

103-2

Abordare de management

Numărul de plângeri privind impactul de mediu înregistrate, adresate și rezolvate prin sistemele formale
de gestionare a plângerilor

Introducere
Mediu

21
52

INTEGRAL

INDICATORI SOCIALI
401-1

Informaţii specifice Ocuparea forţei de muncă

Numărul de noi angajări și fluctuația angajaților în funcție de vârstă, gen și regiune

Oameni

29

INTEGRAL

401-2

Informaţii specifice Ocuparea forţei de muncă

Beneficii oferite angajaților cu normă întreagă, care nu sunt acordate și angajaților cu normă redusă, în
funcție de zonele de operațiuni semnificative

Oameni

27

INTEGRAL

401-3

Informaţii specifice Ocuparea forţei de muncă

Întoarcerea la serviciu și păstrarea locului de muncă după concediul de maternitate/paternitate, în funcție
Oameni
de gen

30-31

INTEGRAL

402-1

Informaţii specifice Relaţii de muncă/
cu membrii conducerii

Perioada minimă de preaviz pentru schimbări operaționale, chiar și pentru cele prevăzute în contractul
colectiv de muncă

Oameni

33

INTEGRAL

403-1

Informaţii specifice - Sănătate
și siguranţă la locul de muncă

Procentul forței de muncă totală reprezentată în întâlniri formale de management - sănătatea muncii
și comisii de siguranță care ajută la monitorizarea și consultanța cu privire la medicina muncii și a
programelor de siguranță

Oameni

34

INTEGRAL

403-2

Informaţii specifice - Sănătate
și siguranţă la locul de muncă

Rata de rănire, boli la locul de muncă, zile pierdute și absenteism, precum și numărul de calamități
produse la locul de muncă, în funcție de regiune și de gen

Oameni

35

PARȚIAL

403-3

Informaţii specifice - Sănătate
și siguranţă la locul de muncă

Angajați cu risc ridicat de incidente sau boli profesionale

-

-

403-4

Informaţii specifice - Sănătate
și siguranţă la locul de muncă

Aspecte de sănătate și securitate acoperite de acorduri formale cu sindicatele

Oameni

34, 35

404-1

Informaţii specifice Instruire și evaluare

Număr mediu de ore de instruire pe an per angajat

Oameni

36

INTEGRAL

404-2

Informaţii specifice Instruire și evaluare

Programe de îmbunătățire a competențelor angajaților care să sprijine capacitatea de inserție
profesională continuă a angajaților și să îi ajute în gestionarea sfârșitului de carieră

Oameni

37, 38

INTEGRAL

404-3

Informaţii specifice Instruire și evaluare

Procentul de angajați care primesc regulat evaluări legate de performanță și dezvoltarea carierei, în
funcție de gen și categorie

Oameni

36

INTEGRAL

405-1

Informaţii specifice Componența organelor de conducere și defalcarea salariaților pe categorii de salariați, în funcție de gen,
Diversitate și egalitate de șanse vârstă, apartenență la grupuri minoritare și alți indicatori de diversitate

Oameni

27-30

INTEGRAL

405-2

Informaţii specifice Raportul dintre salariul de bază al femeilor și cel al bărbaților, în funcție de nivelul ierarhic
Diversitate și egalitate de șanse

Oameni

29

INTEGRAL

INTEGRAL
NU

KMG INTERNATIONAL
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414-1

Informaţii specifice - Evaluarea
Procentul de noi furnizori care au fost verificați pe baza unor criterii referitoare la practicile de muncă
furnizorilor pe aspecte sociale

-

-

414-2

Informaţii specifice - Evaluarea Impact semnificativ actual și potențial negativ pentru practicile de muncă în lanțul de aprovizionare și
furnizorilor pe aspecte sociale acțiunile întreprinse

Introducere

103-2

Abordare de management

RAPORTAT

STANDARD GRI - COD ȘI TITLU
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RAPORTAT

NU

205-1

Informaţii specifice Anticorupţie

Operațiuni evaluate pentru riscurile legate de corupție

-

-

21

INTEGRAL

205-2

Informații specifice Anticorupţie

Comunicare și instruire privind politici și proceduri anticorupție

Introducere

18-21

Numărul de plângeri privind practicile de muncă înregistrate, adresate și rezolvate prin sistemele formale
Introducere
de gestionare a plângerilor

21

INTEGRAL

205-3

Informaţii specifice Anticorupţie

Incidente confirmate și acțiunile întreprinse ca răspuns la incidente de corupție

Introducere

21

412-3

Informaţii specifice - Evaluarea Procentul și numărul total de acorduri de investiții semnificative și contracte care includ clauze referitoare Introducere
respectării drepturilor omului la drepturile omului sau care au fost supuse analizei privind drepturile omului
Piață

21
67

INTEGRAL

415-1

Informaţii specifice Politici publice

Contribuții politice

-

-

NU SE APLICĂ

412-2

Informaţii specifice - Evaluarea Totalul de ore de instruire a angajaților cu privire la politicile și procedurile legate de aspecte ale
respectării drepturilor omului drepturilor omului care sunt relevante pentru operațiuni, inclusiv procentul de angajați instruiți

-

-

NU

206-1

Informaţii specifice Practici anticoncurențiale

Numărul total de acțiuni juridice pentru un comportament anti-concurențial, lipsit de încredere, și
practicile de monopol și rezultatele lor

-

-

NU

406-1

Informaţii specifice Nediscriminare

Numărul total de incidente de discriminare și acțiunile corective întreprinse

-

-

NU SE APLICĂ

419-1

Operațiuni si furnizori identificați ca având risc ca dreptul de a exercita libertatea de asociere și
negocierea colectivă să poată fi încălcat sau supus unui risc semnificativ, dar și acțiunile întreprinse
pentru a sprijini aceste drepturi

Introducere
Piață

18-21
67

Introducere
Oameni
Piață

21
34, 35
73, 75, 76

407-1

Informaţii specifice Libertate de asociere și
negociere colectivă

Informaţii Specifice Neconformitate cu legile și reglementările din domeniul social și economic
Conformitate socio‑economică

INTEGRAL

414-1

Informaţii specifice - Evaluarea
Procentul de noi furnizori care au fost verificați pe baza unor criterii de impact asupra societății
furnizorilor pe aspecte sociale

-

-

NU

408-1

Informaţii specifice Exploatarea prin muncă
a minorilor

Operațiuni și furnizori identificați ca având risc semnificativ pentru incidente de exploatare a copiilor în
muncă, precum și măsurile luate pentru a contribui la abolirea exploatării minorilor

Introducere
Piață

18-21
67

INTEGRAL

414-2

Informaţii specifice - Evaluarea Impact negativ actual și potențial semnificativ asupra societății în lanțul de aprovizionare și acțiunile
furnizorilor pe aspecte sociale întreprinse

-

-

NU

409-1

Informaţii specifice Muncă forțată

Operațiuni și furnizori identificați ca având risc semnificativ pentru incidentele de muncă forțată sau
obligatorie, și măsuri pentru a contribui la eliminarea tuturor formelor de muncă forțată sau obligatorie

Introducere
Piață

18-21
67

103-2

Abordare de management

-

-

NU SE APLICĂ

410-1

Informaţii specifice Practici de securitate

Procentul de personal de securitate instruit în politicile organizaționale de drepturile omului sau proceduri
care sunt relevante pentru operațiunile acesteia

416-1

Informaţii Specifice Procentul de categorii de produse și servicii pentru care impactul asupra securității și sănătății sunt
Sănătatea și siguranţa clienţilor evaluate în vederea îmbunătățirii.

Piață

73, 74

INTEGRAL

411-1

Informaţii specifice Numărul total de incidente de încălcare a drepturilor comunităților indigene și acțiunile luate
Drepturile populaţiilor indigene

-

-

NU SE APLICĂ

416-2

Numărul total de incidente de neconformitate cu reglementările și politici voluntare cu privire la impactul
Informaţii Specifice asupra sănătății și a siguranței produselor și serviciilor pe durata ciclului lor de viață, în funcție de tipul de Piață
Sănătatea și siguranţa clienţilor
rezultate

73, 74

INTEGRAL

412-1

Informaţii specifice - Evaluarea
Numărul total și procentajul de operațiuni care au fost supuse evaluării cu privire la drepturile omului
respectării drepturilor omului

-

-

NU

417-1

Informaţii Specifice Marketing și etichetare

Cerințe pentru etichetarea produselor și serviciilor

Piață

73, 74

INTEGRAL

414-1

Informaţii specifice - Evaluarea
Procentul de noi furnizori care au fost verificați pe baza unor criterii privind drepturile omului
furnizorilor pe aspecte sociale

Introducere
Piață

18-21
67

INTEGRAL

417-2

Informaţii Specifice Marketing și etichetare

Numărul total de incidente de neconformare cu reglementările și codurile voluntare cu privire la produse
și servicii de informare și etichetare a produselor

Piață

73, 74

INTEGRAL

414-2

Informaţii specifice - Evaluarea
Impact negativ asupra drepturilor omului în lanțul de aprovizionare și acțiunile luate
furnizorilor pe aspecte sociale

-

-

NU SE APLICĂ

417-3

Informaţii Specifice Marketing și etichetare

Numărul total de incidente de neconformitate cu privire la comunicarea de marketing

Piață

73, 74

INTEGRAL

103-2

Abordare de management

Numărul de plângeri privind drepturile omului înregistrate, adresate și rezolvate prin sistemele formale de
Introducere
gestionare a plângerilor

18-21

INTEGRAL

418-1

Informaţii Specifice Confidenţialitatea clienţilor

Numărul total de reclamații întemeiate despre încălcarea drepturilor clientului sau pierderilor de date
despre clienți

Piață

73, 74

INTEGRAL

413-1

Informaţii specifice Comunităţi locale

Procent din operațiuni în care sunt implicate comunitățile locale, evaluări de impact și programe de
dezvoltare

Comunitate

59-63

INTEGRAL

419-1

Informaţii Specifice Neconformitate cu legile și reglementările din domeniul social și economic
Conformitate socio‑economică

Piață

73, 74

INTEGRAL

413-2

Informaţii specifice Comunităţi locale

Operațiuni cu efecte negative semnificative reale sau potențiale asupra comunităților locale

Mediu
Comunitate

42, 54
58

PARȚIAL

-

INTEGRAL
NU SE APLICĂ

Numărul de plângeri privind impactul asupra societății înregistrate, adresate și rezolvate prin sistemele
formale de gestionare a plângerilor

NU
INTEGRAL
PARȚIAL

INTEGRAL
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Echipă de raportare
SUSTENABILITATE

CONFORMITATE

Costinela Drăgan
costinela.dragan@rompetrol.com
+40 21 307 74 17

Cătălin Bereș
QHSE

Aretina Rachieru

Camelia Vera Mitrofan
Corina Rugină
Felicia Andrei
Sorin Zidaru

RESURSE UMANE

FINANCIAR

Nicoleta Mihăiță

Ioana Mihalache

APROVIZIONARE

ACHIZIȚII

Sorin Cioca

Sanda Taina

JURIDIC

Contacte
KMG INTERNATIONAL

KMG ROMPETROL

World Trade Center
Strawinskylaan 807, Tower A, 8th floor
1077XX Amsterdam, The Netherlands
Tel.: +31 205 75 23 90
Fax: +31 205 75 23 99
office@rompetrol.com
www.kmginternational.com

Piața Presei Libere nr. 3-5
City Gate - Turnul de Nord, etajul 6
013702 București, România
Tel: +40 21 30 30 800
Fax: +40 21 31 22 490
office@rompetrol.com

ROMPETROL RAFINARE

ROMPETROL
DOWNSTREAM

Bd. Năvodari nr. 215
Clădirea Administrativă
905700 Năvodari, România
Tel: +40 241 50 60 00
Fax: +40 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro

Piața Presei Libere nr. 3-5
City Gate - Turnul de Nord, etajul 2
013702 București, România
Tel: +40 21 206 75 00
Fax: +40 21 206 75 80
office.downstream@rompetrol.com
www.downstream.ro

Formular de răspuns

Echipă de raportare și contacte
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Vă rugăm să acordați câteva minute pentru
completarea acestui chestionar pe tema
Raportului de Sustenabilitate pe anul 2020.
Punem preț pe părerea dumneavoastră,
pentru că ne ajută să ne gestionăm mai bine
eforturile și să ne îmbunătățim rezultatele.
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Guvernanță corporativă și transparență
Acțiuni de responsabilitate socială

Care din următoarele aspecte
vă interesează cel mai mult?

Protecția mediului

(răspuns multiplu)

Resurse umane

Sănătate și siguranță la locul de muncă
Informarea stakeholderilor (acționari, angajați, autorități locale,
consumatori, furnizori, ONG‑uri etc.)
Toate principiile si aspectele au fost tratate corespunzător, în
acord cu strategia pentru dezvoltare durabilă a Grupului
Informațiile sunt complete și clare

Folosiți punctajul de mai jos
pentru a vă exprima aprobarea
sau dezaprobarea față de
următoarele declarații:
(1) complet împotrivă
(2) nu sunt de acord
(3) mi-e indiferent
(4) de acord
(5) complet de acord

Structura raportului este utilă și comprehensivă
Informația prezentată este de încredere și corectă
Tabelele și graficele sunt ușor de citit și au fost realizate
corespunzător
Imaginile folosite în raport sunt o alegere bună, făcându-l mai
aspectuos și mai ușor de citit
Varianta tipărită respectă standardele unei publicații despre
dezvoltare durabilă
Prefer varianta electronică a raportului
Voi recomanda acest raport și altor persoane
Siguranța la locul de muncă

Notați de la 1 la 5, în ordinea
importanței, următoarele
aspecte în care credeți că
am desfășurat activități și
proiecte semnificative:

Mediul de lucru

(alegeți cinci)

Transparența

Protecția mediului
Grija pentru societate
Programe în sprijinul comunităților locale
Drepturile omului
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Angajați

Date de contact

Comunitate locală

PRENUME

ONG

NUME

În care din următoarele
grupuri vă încadrați?

Jurnaliști
Furnizori

OCUPAȚIE

(răspuns unic)

Clienți

COMPANIE

Parteneri de afaceri
Autorități
Altele

Cum v-a fost influențată opinia despre
KMG International după citirea
Raportului de Sustenabilitate 2019?
(răspuns unic)

Influențat pozitiv

FUNCȚIE
TELEFON
E-MAIL

Neinfluențat

WEBSITE

Influențat negativ

ADRESĂ

Vă rugăm să menționați mai jos subiectele pe care nu le-ați regăsit în raportul pe 2020 și pe care ați dori să le includem în următorul raport:
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