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Concernul voestalpine este activ pe plan mondiali în domeniul tehnologic şi 
al oţelului şi dispune de competenţe combinate atât în ceea ce priveşte 
materialele, cât şi prelucrarea acestora. Compania, cu sediul principal în Linz, 
este împărţit în patru divizii, care, cu portofoliul lor de produse, se numără 
printre furnizorii de vârf pe plan european sau internaţional.
În calitate de concern internaţional, voestalpine îşi ia foarte în serios 
responsabilitatea privind mediul şi clima şi doreşte să îşi asume un rol de 
pionier în domeniul ecologic. Ca urmare, voestalpine este dedicată 
obiectivelor sale globale de mediu şi lucrează intens la tehnologii pentru 
reducerea emisiilor sale de CO2 şi, pe termen lung, pentru decarbonizarea 
proceselor de producţie.

CIFRE, DATE,  
REALITĂŢI

Mil. EUR 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Venituri din activităţi comerciale 11.294,5 12.897,8 13.560,7 12.717,2 11.266,6
EBITDA 1.540,7 1.954,1 1.564,6 1.181,5 1.134,5
Marjă EBITDA 13,6 % 15,2 % 11,5 % 9,3 % 10,1 %
EBIT 823,3 1.180,0 779,4 -89,0 115,2
Marjă EBIT 7,3 % 9,1 % 5,7 % -0,7 % 1,0 %
Angajaţi (echivalent normă întreagă) 
final an financiar 49.703 51.621 51.907 49.682 48.654
Cheltuieli pt. cercetare 140,3 152,0 170,5 174,4 153,0
Cheltuieli operaţionale pentru 
instalaţii de protecţie a mediului 
în Austria 231,0 258,0 299,1 314,5 300,1
Investiţii de mediu pentru 
locaţii de producţie 
în Austria 46,0 41,0 66,0 35,0 15,3
Producţie oţel brut 
(în mil. t) 7,596 8,140 6,895 7,173 6,882

EVOLUŢIA INDICILOR
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CIFRA DE AFACERI PE REGIUNI
în % din cifra de afaceri a concernului, an financiar 2020/21

10 %
Restul lumii

3 %
America de Sud

62 %
Uniunea Europeană
(dintre care Austria: 7 %)

11 %
Asia

14 %
USMCA

 

CIFRA DE AFACERI PE DIVIZII
în % din cifrele de afaceri ale diviziilor adăugate, 
an financiar 2020/21

23 %
Metal Engineering

22 %
Metal Forming

36 %
Steel

19 %
High Performance Metals

CIFRA DE AFACERI PE BRANŞE
în % din cifra de afaceri a concernului, an financiar 2020/21

 

17 %
Altele

12 %
Industria energiei

2 %
Aeronautică

9 %
Construcţii de maşini şi metalice

5 %
Aparate gospodăreşti/bunuri 
de consum

10 %
Industria de construcţii

32 %
Industria automobilelor

13 %
Sisteme de cale ferată
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PĂRŢI IMPLICATE ŞI 
MANAGEMENTUL 
RESPONSABILITĂŢII 
CORPORATIVE
Prin consiliul de conducere, personalul cu funcţie 
de conducere şi angajaţi se află în contact con-
stant cu grupurile de părţi implicate menţionate 
mai jos. În acest sens se face uz de numeroase 
ocazii, cum ar fi discuţii tehnice şi discuţii la nivel 
de experţi, conferinţe şi târguri, întâlniri cu analişti 
şi investitori. Formate importante pentru comuni-
carea structurată cu părţile implicate de la nivel 
intern sunt sondajele de opinie pentru angajaţi, 

care au loc la intervale regulate şi convorbirile 
anuale cu angajaţii. În plus, voestalpine este re-
prezentată în cele mai diverse comitete de repre-
zentare a părţilor implicate, în asociaţii şi iniţiati-
ve de branşă şi platforme.  

În perioada de referinţă au existat contacte cu 
grupurile de părţi implicate în formate extrem de 
variate şi pe diferite teme.

Entităţi de reprezentare 
a părţilor implicate

ONG-uri şi organizaţii 
non-profit

Uniuni
Legiuitori

Asociaţii de vecini            
şi riverani

Autorităţi locale

Clienţi
Furnizori

Competitori
Instituţii de cercetare

Universităţi

Angajaţi şi candidaţi 
Management 

Consiliul de 
administraţie 

Comitetul 
de întreprindere

Investitori
Analişti
Bănci

Acţionari
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Pe baza comunicării curente cu grupurile de 
părţi implicate, interne şi externe, voestalpine 
stabileşte temele esenţiale pentru managemen-
tul responsabilităţii corporative şi pentru rapor-
tările aferente.

Următoarele teme au fost identificate ca esen-
ţiale pentru performanţele voestalpine privind 
sustenabilitatea:

În cazul în care aveţi întrebări suplimentare privind 
anumite teme sau pentru întrebări sau sugestii, vă ru-
găm să vă adresaţi la următoarea adresă: 
 cr@voestalpine.com

Teme esenţiale

Strategie de 
sustenabilitate

Product 
Sustainability

Transparenţa 
lanţului 

de livrare

Produse

Procese

Cercetare şi 
dezvoltare

Gestionarea 
deşeurilor şi 
gestionarea 
în circuit a 

materialelor

Politică 
energetică 
şi de mediu

Emisii

LCA

Energie

Apă

Mediu

Corporate 
Governance

Compliance

Conducerea 
etică a 

companiei

Şcolarizări

Drepturile 
omului

Angajaţi

health 
&  

safety

Instruire şi 
perfecţionare 
profesională

Egalitatea de 
drepturi

Riscurile 
pandemiei de 

coronavirus

Managemen-
tul riscurilor
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CONDUCEREA 
ETICĂ A COMPANIEI 

Conducerea etică a companiei
În sensul conducerii şi controlului concernului de 
o manieră responsabilă, orientată spre crearea 
într-un mod sustenabil şi pe termen lung a va-
lorii adăugate, consiliul de conducere şi consi-
liul de administraţie şi-au declarat încă din 2003 
suportul pentru respectarea codului austriac de 
Corporate Governance.

Compliance
Suntem dedicaţi respectării tuturor legilor din 
toate ţările în care voestalpine îşi desfăşoa-
ră activitatea. Dincolo de aceasta, pentru noi 
Compliance reprezintă expresia unei culturi 
construită pe principii etice şi morale.

Drepturile omului
Ne obligăm la respectarea drepturilor omului, 
în conformitate cu Carta ONU şi cu Convenţia 
Europeană privind drepturile omului şi libertăţile 
fundamentale şi susţinem UN Global Compact.

Conducerea etică a companiei înseamnă conducerea şi controlul concernului 
de o manieră responsabilă, orientată spre crearea într-un mod sustenabil şi pe 
termen lung a valorii adăugate (Corporate Governance), precum şi orientarea 
comportamentului tuturor angajaţilor concernului conform prevederilor legale 
şi directivelor interne, precum şi în concordanţă cu principiile morale şi etice 
(Compliance).

voestalpine obligă toate societăţile şi toţi anga-
jaţii din ţările în care îşi desfăşoară activitatea 
la respectarea tuturor legilor. Însă Compliance 
semnifică pentru voestalpine mai mult decât să 
acţioneze în conformitate cu legile şi alte preve-
deri externe. Ea reprezintă expresia unei culturi 
construită pe principii etice şi morale. Principi-
ile acestei culturi organizaţionale privind com-
portamentul cu clienţii, furnizorii, angajaţii şi alţi 

parteneri de afaceri sunt ancorate explicit în 
codul de conduită al voestalpine (Code of Con-
duct).

În aceeaşi măsură, voestalpine le pretinde fur-
nizorilor săi respectarea fără excepţie a tuturor 
legilor valabile în ţara respectivă şi în special a 
drepturilor omului, ca valori fundamentale.

COMPLIANCE
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Consiliul de conducere şi consiliul de administra-
ţie al voestalpine AG au decis încă din 2003 re-
cunoaşterea codului austriac de Corporate Go-
vernance şi au implementat toate modificările 
vizând reglementările, care au intervenit între 
timp.

Obligaţia asumată de voestalpine AG implică 
nu doar „regulile L” (Legal Requirements), a că-
ror respectare este obligatorie, ci şi toate „regu-
lile C” (Comply or Explain) şi „regulile R” (Recom-
mendation) ale codului. Codul de Corporate 
Governance pune la dispoziţia societăţilor pe 
acţiuni din Austria un cadru de reglementări pri-
vind conducerea şi monitorizarea companiei. 
Baza codului o reprezintă prevederile legislaţiei 
austriece în domeniul acţiunilor, în cel bursier şi 

al pieţei de capital, precum şi directivele OECD 
privind Corporate Governance. Ultima revizuire 
a avut loc în anul 2021. Codul îşi capătă valabi-
litatea prin asumarea voluntară a obligaţiei de 
către companii. Obiectivul urmărit în cod este 
conducerea şi controlul concernelor şi societă-
ţilor de o manieră responsabilă, orientată spre 
crearea într-un mod sustenabil şi pe termen lung 
a valorii adăugate. Prin asumarea obligaţiilor 
prevăzute în cod, voestalpine îşi afirmă susţine-
rea faţă de aceste obiective, vizând atingerea 
unui grad ridicat de transparenţă pentru toate 
părţile implicate în companie.

Despre afaceri cu companii şi persoane apropi-
ate se oferă informaţii în rapoartele semestriale 
şi de afaceri ale voestalpine AG.

GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ
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DREPTURILE OMULUI
În angajamentul său necondiţionat pentru respectarea drepturilor omului, 
voestalpine se bazează pe Declarația Universală a Drepturilor Omului şi 
pe Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Din 2013 voestalpine susţine 
UN Global Compact (UNGC), care, printre cele zece principii ale sale, 
cuprinde şi promovarea drepturilor omului, alături de norme de lucru, 
protecţia mediului şi combaterea corupţiei. Acest raport reprezintă 
şi o „Communication on Progress“ anuală pentru UNGC.

NEGOCIERI COLECTIVE ŞI 
DREPTUL LA LIBERTATEA DE 
ASOCIERE
Aproximativ 80 % din totalul angajaţilor con-
cernului voestalpine se află într-o relaţie de 
muncă reglementată de un contract colectiv de 
muncă. Fiecare angajat are libertatea şi drep-
tul de a se afilia sindicatelor. În toate societăţile 
voestalpine personalul angajat poate alege co-
mitete de întreprindere. În concern există un co-
mitet de întreprindere european şi un comitet de 
întreprindere de concern, care au o bună bază 
de discuţii cu managementul.

MUNCA COPIILOR ŞI MUNCA 
FORŢATĂ
La voestalpine munca copiilor, munca forţată şi 
munca obligatorie sunt respinse cu stricteţe. Nu 
a existat până acum nici un astfel de caz la ni-
velul concernului. Nici în cazul furnizorilor şi par-
tenerilor de afaceri, voestalpine nu tolerează în 
nici un fel munca copiilor, munca forţată şi mun-
ca obligatorie. În cadrul verificărilor lanţului de 
livrare (Sustainable Supply Chain Management) 
furnizorii sunt verificaţi în mod specific cu privire 
la respectarea drepturilor omului şi, în mod spe-
cial, în ceea ce priveşte munca copiilor, munca 
forţată şi munca obligatorie.

TRAFICUL DE PERSOANE ŞI 
SCLAVIA MODERNĂ
Societăţile concernului voestalpine, care intră sub 
incidenţa UK Modern Slavery Act, îndeplinesc 
condiţiile prevăzute în acesta prin publicarea unei 
declaraţii corespunzătoare. În Code of Conduct şi 
în codul de conduită pentru partenerii de afaceri 
traficul de persoane şi sclavia sunt indicate în mod 
explicit ca fiind totalmente interzise.

ŞCOLARIZĂRI PRIVIND 
DREPTURILE OMULUI PENTRU 
PERSONALUL RESPONSABIL 
CU SECURITATEA
Personalul responsabil cu securitatea unităţilor 
constă în cea mai mare parte din propriii an-
gajaţi voestalpine. Code of Conduct se aplică 
pentru aceştia în aceeaşi măsură ca şi pentru 
angajaţii companiilor externe. Companiilor ex-
terne li se aplică codul de conduită pentru par-
tenerii de afaceri. Ambele documente obligă la 
respectarea drepturilor omului.

Şcolarizările pe această temă a propriilor an-
gajaţi sunt realizate chiar de către voestalpine, 
şcolarizarea personalului de securitate extern 
este realizată de către angajatorul respectiv.

ŞCOLARIZĂRI

Pentru garantarea respectării drepturilor omu-
lui, a fost dezvoltat în colaborare cu experţi re-
numiţi un program de şcolarizare online, care 
sensibilizează toţi angajaţii în sensul unei res-
ponsabilităţi crescute privind respectarea drep-
turilor omului şi care le oferă informaţii şi indica-
ţii de conduită importante.

Conţinutul modulelor de şcolarizare online:
>> Vedere de ansamblu asupra activităţilor de 
  responsabilitate corporativă a voestalpine
>> Introducere generală şi explicarea 
  conceptului de „drepturile omului“
>> Drepturile omului în activitatea de zi cu zi
>> Condiţii de lucru şi non-discriminare
>> Drepturile omului în lanţul de livrare
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MANAGEMENTUL 
RISCURILOR

Riscurile avute sub observaţie sunt, 
printre altele:
>> Disponibilitatea materiilor prime şi 
 aprovizionarea cu energie
>> Riscurile schimbărilor climatice
>> Defectarea instalaţiilor de producţie
>> Defectarea sistemelor IT
>> Riscuri ce ţin de Compliance
>> Riscuri ce ţin de protecţia datelor
>> Riscuri de natură financiară

Riscuri fizice conexe schimbărilor 
climatice 
În cadrul concernului voestalpine au fost lua-
te măsuri preventive ample în ceea ce priveş-
te riscurile unor evenimente naturale deosebi-
te - cum ar fi creşterea sau scăderea excesivă 
a nivelului apelor, încărcare masivă cu zăpadă, 
secetă, furtuni şi vânturi puternice sau variaţii 
ample de temperatură. Printre acestea se nu-
mără exerciţii regulate, precum şi inspecţii şi Risk 
Surveys cu companiile de asigurări. În unele lo-
caţii, în special în cele care se află lângă mare 
(Texas) sau lângă râuri (Linz), există riscuri cau-
zate de modificarea nivelului de apă. Acestea, 
precum şi alte riscuri de natură fizică sunt obser-
vate regulat de voestalpine, care verifică dacă 

planurile pentru situaţii de urgenţă şi măsurile 
constructive existente, ca de exemplu semnali-
zatoarele de incendiu, instalaţii de sprinklere şi 
protecţiile contra inundaţiilor oferă în continua-
re protecţia adecvată.

Schimbul regulat de informaţii cu societăţile de 
asigurare interne şi externe contribuie, în com-
pletarea măsurilor luate la nivel intern, la men-
ţinerea efectelor unor astfel de riscuri la un nivel 
cât mai redus posibil. În domeniul aprovizionării 
cu materii prime (de ex. livrări cu nave în locaţia 
Linz) sunt avute în vedere eventuale variaţii de 
nivel cauzate de condiţiile climatice şi îngreuna-
rea accesului navelor pe râuri (de ex. Dunăre), în 
funcţie de numărul navelor utilizate şi de canti-
tatea de mărfuri.
 

Alte riscuri importante ce ţin de 
sustenabilitate
Riscurile de ţin de subiecte precum interese-
le angajaţilor, respectarea drepturilor omului şi 
combaterea corupţiei sunt avute în vedere la 
toate nivelurile. Informaţii mai detaliate în acest 
sens puteţi găsi în secţiunile aferente ale prezen-
tului raport de responsabilitate corporativă.

Managementul activ al riscurilor, aşa cum îl practică de mai mulţi ani 
voestalpine, asigură pe termen lung existenţa companiei şi creşterea valorii, 
reprezentând astfel un factor de succes esenţial pentru întregul concern. Prin 
procesul unitar de management al riscurilor, prin care trec de mai multe ori 
pe an toate unităţile operative şi strategice ale concernului şi prin sistemele 
de control interne, care sunt de asemenea componente integrale ale 
organizării structurale şi operaţionale, riscurile esenţiale sunt identificate, 
analizate şi evaluate sistematic şi în timp util. Procesele sunt monitorizate 
permanent. Acolo unde este necesar, sunt luate imediat măsuri pentru 
diminuarea riscurilor.
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CERCETARE ŞI 
DEZVOLTARE
Strategia corporativă a voestalpine este direcţionată către un statut de lider 
în inovaţie, tehnologie şi calitate. Cercetarea şi dezvoltarea (R&D) au astfel 
un rol central în modelul de afaceri. Dezvoltarea continuă de noi produse şi 
procese de producţie este indispensabilă pentru voestalpine pentru a se 
diferenţia de concurenţă şi pentru a-şi menţine poziţie de lider în tehnologie. 
În acest fel, inovaţiile susținute prin R&D asigură succesul pe termen lung al 
companiei. Un obiectiv important pentru voestalpine, în orientarea sa spre 
sustenabilitate, este ca 100 % dintre proiectele R&D din domeniul dezvoltării 
de produse şi procese să prezinte o contribuţie pozitivă în ceea ce priveşte 
sustenabilitatea.

În vreme ce, pe parcursul ultimilor ani, cheltu-
ielile pentru cercetare au crescut continuu, în  
perioada de referinţă s-a constatat un regres la 
153 milioane EUR. Motivul au fost lucrul cu pro-
gram redus şi alte măsuri de economisire în tim-

pul pandemiei de coronavirus. Bugetul pentru 
cercetare în anul financiar 2021/22, în valoare 
de 189 milioane EUR, se situează deja peste va-
lorile anilor anteriori şi reflectă importanţa ridi-
cată a R&D în cadrul concernului.

CHELTUIELI BRUTE R&D
(fără investiţii în echipamente R&D) per an financiar, în mil. EUR

153

2020/21

200

100

0

132

2015/16

140

2016/17

152

2017/18

171

2018/19

174

2019/20

189

2021/22

CHELTUIELI PT. CERCETARE ALE 
CONCERNULUI voestalpine

R A P O R T  P R I V I N D  R E S P O N S A B I L I T A T E A  C O R P O R A T I V Ă  2 0 2 1 11



MEDIU
Comportamentul ecologic este adânc ancorat în filosofia organizaţională 
a concernului voestalpine. Economia de resurse, cum ar fi substanţele 
prime şi energia de-a lungul întregului lanţ de producţie, sunt vizate în 
aceeaşi măsură ca şi minimizarea efectelor pe care procesele şi produsele 
le au asupra mediului.

Pentru atingerea acestor obiective, în instalaţiile 
de producţie ale voestalpine sunt utilizate cele 
mai bune tehnologii disponibile, iar creşterea 
eficienţei, diminuarea emisiilor şi economia de 
energie sunt promovate în mod continuu în ca-
drul proceselor existente de producţie a oţelu-
lui. În paralel, cercetarea intensă a unor procese 
de producţie mai ecologice şi, nu în ultimul rând, 
perfecţionarea materialelor şi a produselor au 
de asemenea o contribuţie esenţială la îmbună-
tăţirea bilanţului de mediu.

Toate aceste activităţi sunt sprijinite de sisteme 
de management de mediu transparente şi efi-
ciente, care sunt deja implementată pe scară 
extrem de largă în întreg concernul voestalpine.

În toate locaţiile de producţie 
voestalpine este dedicată 
următoarelor principii:
>> Responsabilitate integrală pentru produse
>> Optimizarea metodelor de producţie
>> Introducerea de sisteme de management 
 de mediu
>> Implicarea angajaţilor şi comportamentul 
 ecologic al fiecăruia în parte
>> Dialogul deschis şi obiectiv

Emisiile în aer, sol şi apă: 
minimizare cu cele mai bune 
tehnologii disponibile
Emisiile conexe proceselor nu pot fi evitate în to-
talitate, din cauza particularităţilor chimico-fi-
zice ale metodelor de producţie curente. Insta-
laţiile noastre de producţie sunt operate prin 

aplicarea, cu rentabilitate economică, a celor 
mai bune tehnologii disponibile şi, în plus, dez-
voltăm noi modalităţi de a minimiza cât mai 
mult posibil efectele negative asupra aerului, 
solului şi apei.

Gestionarea în circuit a materialelor 
şi Life Cycle Assessment
Susţinem aprecierea şi evaluarea integrală, cu-
prinzătoare şi integrată a materialelor (evalua-
rea ciclului de viaţă sau Life Cycle Assessment), 
precum şi a tuturor lanţurilor de proces şi de cre-
are a valorii adăugate, în cadrul gestionării în 
circuit a materialelor.

Politică energetică şi de mediu: 
aderarea la conceptul de producţie 
Low Carbon
Ne alăturăm tendinţei pe termen lung spre de-
carbonizarea sistemului economic, în primul 
rând prin cercetări ample şi dezvoltarea unor 
noi tehnologii, adesea prin cooperare şi proiec-
te intersectoriale. În plus, purtăm un dialog des-
chis şi constructiv cu părţile implicate, cu deci-
denţii politici, entităţi de reprezentare a părţilor 
implicate, societatea civilă, precum şi cu organi-
zaţii ştiinţifice şi de protecţie a mediului.
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Managementul intern al datelor pe teme de 
mediu în cadrul voestalpine cuprinde aproxi-
mativ 130 de societăţi, resp. locaţii de producţie 
din întreaga lume, care au o influenţă esenţia-
lă asupra performanţilor ecologice ale concer-
nului. Sunt incluşi aici toate domeniile de activi-
tate care ţin producerea şi prelucrarea oţelului 
- cele mai consumatoare de energie şi cu cele 
mai multe emisii.

Concernul voestalpine a implementat sisteme 
de management pe scară largă, în întreaga 
lume. 70 % din locaţiile de producţie dispun de 
un sistem de management de mediu conform 
ISO 14001 sau EMAS, alte 8 % de alte certificări. 
27 % dintre societăţi fac obiectul unui manage-
ment al energiei certificat conform ISO 50001.

231

2016/17
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2017/18

299

2018/19

300

2020/21

CHELTUIELI DE MEDIU 
în mil. EUR
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SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU
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100 %

50 %

EMISII ATMOSFERICE
Modalităţile convenţionale de producere a fon-
tei brute şi a oţelului generează, din cauza pro-
ceselor şi substanţelor prime implicate, diverse 
emisii atmosferice, cum ar fi CO2, însă şi dioxid 
de sulf (SO2) şi oxizi de azot (NOx).

În ceea ce priveşte emisiile menţionate, 
voestalpine garantează respectarea valorilor li-
mită prevăzute de lege. Verificarea parametrilor 
şi colectarea datelor privind emisiile anuale se 
fac prin măsurători continue, cercetări periodi-
ce, precum şi analize ale fluxului de material. De 
mulţi ani se iau cu consecvenţă măsuri pentru 
a reduce la minimul posibil din punct de vedere 
tehnic poluanţii atmosferici generaţi prin proce-
sele derulate. Pe lângă optimizările de metode, 
aflate în derulare (măsuri PI; „Process Integra-
ted Measures") sunt operate echipamente supli-
mentare de ultimă generaţie („End of Pipe Mea-
sures") pentru a reduce emisiile rămase.

Prin ample măsuri de protecţie a mediului, con-
cernul voestalpine a reuşit să îşi reducă în mod 
semnificativ nivelul de emisii de-a lungul ultime-
lor trei decenii. Astfel, emisiile specifice au fost 
reduse cu aproximativ o cincime în cazul CO2, 
cu trei sferturi în cazul SO2 , cu aproape două 
treimi în cazul NOx iar praful a fost eliminat 
aproape în totalitate.

Pentru atingere obiectivelor climatice politice 
trebuie eliminate însă, în primul rând, gazele de 
seră. În domeniul producţiei oţelului acest lucru 
este posibil doar prin trecerea la noi tehnologii, 
dintre care unele încă urmează să fie dezvol-
tate, pe bază de energie verde, resp. hidrogen 
verde (mai multe în acest sens în capitolul „Pro-
tecţia climei”).

REDUCEREA EMISIILOR
per tonă oţel brut din 1990

-16 %

-65 %
-82 %

-96 %

CO2 NOx SO2 Praf

Rest 2020            Reducere faţă de 1990

0 %
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Emisiile directe de gaze de seră (Scope 1) ale ce-
lor aproximativ 130 de locaţii de producţie ale 
concernului voestalpine au scăzut în 2020, din 
cauza reducerii producţiei, de la echivalentul a 
13,6 milioane t la echivalentul a 12,4 milioane t 

CO2. În măsură covârşitoare, este vorba despre 
Austria, cu cele două locaţii de producere a oţe-
lului brut în furnal, Linz şi Donawitz. Pentru studiu 
au fost avute în vedere emisiile de dioxid de car-
bon, metan şi protoxid de azot.

EMISII DE GAZE DE SERĂ
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EMISII DE GAZ ÎNREGISTRATE
kt 
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COTELE SURSELOR DE ENERGIE 2020

50,4 %
Cărbune

15,4 %
Cocs

28,0 %
Gaz natural
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Curent electric 

0,6 %
altele
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ANGAJAŢI
Succesul nostru din poziţia de concern tehnologic şi de producere a oţelului 
se bazează pe competenţele deosebite şi gradul înalt de motivare al anga-
jaţilor noştri. Ca urmare, voestalpine pune un accent deosebit pe o cultură 
organizaţională apreciativă, pe diversitatea şi individualitatea angajaţilor, 
precum şi pe calificarea acestora, ceea ce se reflectă şi în principiile directoa-
re ale strategiei privind sustenabilitatea.

Cultura organizaţională
Am creat o cultură organizaţională în care ce-
rem şi promovăm încrederea, diversitatea, au-
todeterminarea şi asumarea răspunderii. În 
acest sens, cultura voestalpine este dezvoltată 
permanent, ca semn al unei identităţi extinse la 
nivel de concern.

Diversity
Apreciem individualitatea tuturor angajaţi-
lor noştri şi abilităţile lor, independent de sex, 
vârstă, origine, religie, orientare sexuală sau o 
eventuală dizabilitate şi creăm condiţiile pentru 
egalitatea de şanse şi lucrul în condiţii de prote-
jare a sănătăţii şi orientat în funcţie de etapele 
de viaţă.

Instruire şi perfecţionare 
profesională
Calificarea angajaţilor voestalpine este susţi-
nută prin măsuri clar direcţionate, beneficiind 
astfel de o gamă amplă de posibilităţi de dez-
voltare. În plus, considerăm instruirea tinerilor, în 
aceeaşi măsură ca şi învăţarea continuă indife-
rent de vârstă ca fiind un factor sustenabil de 
succes pentru compania noastră.

50.000

25.000

0

45.866

2016/17

EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE ANGAJAŢI
Personal (fără ucenici şi angajaţi temporari, headcounts), în ziua de referinţă 31.3

48.792

2018/19

47.603

2017/18

46.048

2020/21

47.668

2019/20
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STRUCTURA ANGAJAŢILOR ÎN FUNCŢIE DE TIPUL DE ANGAJARE
în ziua de referinţă 31.3.; fără angajaţi cu normă întreagă
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SITUAŢIA PERSONALULUI PE REGIUNI
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9,0 %
26 - 35 ani

17,0 %
16 - 25 ani

35,1 %
6 - 15 ani

33,5 %
5 ani şi mai puţin

5,4 %
36 ani şi peste

VECHIME ÎN COMPANIE
în ziua de referinţă 31.3.2021
Toţi angajaţii cu excepţia ucenicilor, practicanţilor, a lucrătorilor independenţi, persoane care studiază pt. diplome/dizertaţii

În concernul voestalpine lucrează aproape 
49.000 de angajaţi (FTEs). Fiecare dintre ei este 
important, abilităţile sale individuale, şi trebuie 
respectat. Semnarea „Cartei diversităţii" de că-
tre CEO-ul voestalpine în luna februarie 2018 
subliniază poziţia concernului în ceea ce pri-
veşte diversitatea şi tratamentul egal. Concer-
nul voestalpine este dedicat ideii de respecta-
re a tuturor oamenilor cu care intră în contact 
(angajaţi, clienţi, parteneri de afaceri), indepen-

dent de sex, culoarea pielii, naţionalitate, ori-
gine etnică, religie sau ideologie, dizabilităţi, 
vârstă, orientare sexuală şi identitate. Această 
dedicare şi măsurile aferente asigură un climat 
de acceptanţă şi încredere reciprocă. În capito-
lul „Respect şi integritate” din Code of Conduct 
al voestalpine este specificat faptul că în cadrul 
concernului nu este tolerată discriminarea de 
nici un fel.

EGALITATE ŞI DIVERSITATE

În Austria angajatorii au obligaţia ca de la un 
număr de 25 de angajaţi în companie să pună 
la dispoziţie locuri de muncă pentru persoane 
cu dizabilităţi. La data de 31.03.2021 611 an-
gajaţi s-au anunţat ca beneficiind de statutul 
special conform legii privind angajarea persoa-
nelor cu dizabilităţi. Din raţiuni ce ţin de protec-
ţia datelor, nu colectăm date privind eventua-
le dizabilităţi ale angajaţilor în afara teritoriului 

Austriei. Respectarea oricăror obligaţii legale 
privind angajarea şi integrarea persoanelor cu 
dizabilităţi reprezintă pentru voestalpine un lu-
cru de la sine înţeles, în toate locaţiile. În plus, 
există diverse măsuri care asigură o atmosferă 
de respect reciproc în cadrul concernului. Mă-
surile de integrare sunt susţinute şi în afara con-
cernului.

PERSOANE CU DIZABILITĂŢI
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Inovaţia şi calitatea ridicată nu sunt posibile 
fără instruirea şi perfecţionarea profesională 
continuă a angajaţilor. Din acest motiv, măsu-
rile de calificare reprezintă pentru voestalpine o 
condiţie importantă pentru succesul companiei. 
Totodată, ele promovează la nivel personal po-
sibilităţile de dezvoltare ale angajaţilor şi inter-
conectarea lor dincolo de limitele departamen-
telor şi ale locaţiilor.

Costurile totale pentru dezvoltarea personalului 
s-au situat în anul financiar 2020/21 la peste 43 
milioane EUR. 66,5 % dintre angajaţii concer-
nului au luat parte la măsuri de instruire şi per-
fecţionare profesională. Volumul de şcolarizare 
în anul financiar 2020/21 a fost de 507.855 ore, 
per angajat şcolarizat aceasta înseamnă o me-
die de 16,6 ore.

INSTRUIRE ŞI PERFECŢIONARE 
PROFESIONALĂ

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Femei total 13,5 % 13,8 % 14,4 % 14,7 % 14,8 %

Personal de 
conducere de sex 
feminin

11,5 % 12,3 % 12,5 % 12,5 % 13,6 %

Angajaţi 28,5 % 28,8 % 28,9 % 29,1 % 29,3 %

Muncitoare 4,5 % 4,9 % 5,7 % 5,8 % 5,8 %

Ucenici de sex 
feminin
(domeniu tehnic)

12,4 % 13,5 % 13,4 % 15,6 % 14,0 %

Ucenici de sex 
feminin
(alte domenii)

50,8 % 47,4 % 52,7 % 47,8 % 50,3 %

FEMEILE ÎN CADRUL  voestalpine
în ziua de referinţă 31.3.

UCENICI/PERSOANE ÎN STAGIU 
DE PREGĂTIRE

În ziua de referinţă 31.3.2021, în concernul  
voestalpine fuseseră pregătiţi 1.309 ucenici în 
aproximativ 50 de domenii, majoritatea (64,6 %)  
în locaţii din Austria. 22,6 % în Germania, în cadrul  
sistemului de instruire dual. Prin şcolarizarea ori-
entată în funcţie de necesităţi, aproape tuturor 
ucenicilor care îşi finalizează instruirea li se poa-

te oferi o poziţie de angajare. Investiţiile în cali-
ficarea forţei de muncă tinere reprezintă o sarci-
nă clară pentru voestalpine. Totodată, pe lângă 
excelenta instruire de specialitate, dezvoltarea 
abilităţilor personale şi sociale este la fel de im-
portantă. Actualmente, concernul investeşte 
peste 90.000 EUR în instruirea unui ucenic.
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health & safety

Societăţile de producţie voestalpine dispun în 
procent de 100 % de un sistem de manage-
ment h&s, 50 % sunt certificate conform ISO 
45001 (anterior OHSAS 18001). Astfel, aproxi-

mativ 30.500 de angajaţi (72 %) din domeniul 
de producţie lucrează într-o locaţie cu un sistem 
de securitate a muncii certificat.

EVOLUŢIA RATEI DE FRECVENŢĂ A ACCIDENTELOR (LTIFR)
în ziua de referinţă 31.3.
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* Modificare a definiţiei indicilor

8,2

2020/21

Gradul de sănătate indică procentul din timpul 
de lucru de referinţă în care toţi angajaţii au fost 
realmente prezenţi într-o perioadă definită.

Un grad de sănătate ridicat este un lucru po-
zitiv nu doar pentru angajaţi, ci şi pentru com-
panie. El este expresia unei politici de sănăta-
te care funcţionează, a modului responsabil şi 
a respectului cu care compania îşi tratează an-
gajaţii.

în ziua de referinţă 31.3.

100 %

50 %

0 % 
2017/18

96,0

2018/19

96,0

2019/20

95,8

2020/21

96,4

EVOLUŢIA GRADULUI DE SĂNĂTATE

Siguranţa la locul de muncă şi sănătatea angajaţilor, ca valori de bază 
centrale, au o prioritate absolută pentru voestalpine. Lucrăm la diminuarea 
continuă a frecvenţei accidentelor şi la creşterea gradului de sănătate al 
tuturor angajaţilor concernului voestalpine, indiferent de locul şi de 
funcţia în care aceştia activează. Standardele de siguranţă cu 
aplicabilitate la nivelul întregului concern reprezintă fundamentul 
pentru o bună cultură organizaţională health & safety.
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CONTACT & 
CASETA TEHNICĂ
Contact

voestalpine AG, Corporate Responsibility
T. +43/50304/15-6599
cr@voestalpine.com

voestalpine AG, Investor Relations
T. +43/50304/15-8735
ir@voestalpine.com

voestalpine AG, Corporate Communications
T. +43/50304/15-2090
mediarelations@voestalpine.com

www.voestalpine.com
www.voestalpine.com/group/en/group/corporate-responsibility/

În scopul uşurării citirii s-a renunţat la terminaţii specifice genurilor.
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