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2021 s-a dovedit din nou a fi un an plin de provocări pentru societate, însă 
până acum am fost binecuvântați cu rezultate foarte bune. Angajații noștri 
au fost nevoiți din nou să muncească de la domiciliu o mare parte din an, 
cu impact asupra rutinei de lucru, însă acest lucru nu ne-a afectat în mod 
substanțial activitatea. Pe lângă dificultățile provocate de pandemie, am 
fost afectați grav și de o explozie pe platforma Azomureș, care din fericire 
nu a provocat daune umane grave, însă ne-a restricționat serios producția. 
Apoi, ulterior și la începutul lui 2022, creșterea vertiginoasă a prețurilor 
la gaze naturale ne-a forțat, la fel ca pe multe alte companii din Europa, să 
suspendăm complet producția de îngrășământ acolo.

În ciuda provocărilor din 2021, ne-am 

implementat acțiunile planificate ori de 

câte ori ne-au permis circumstanțele. 

Ne-am realizat toate acțiunile planificate 

în 2021 pentru reducerea emisiilor de CO2 

sub forma eficienței energetice, instalând 

echipamente noi cu cea mai modernă 

tehnologie și vom continua acest efort 

în viitor, în concordanță cu ținta UE de 

reducere a emisiilor cu 55% până în 2030. 

După cum veți vedea în acest raport, 

ne-am continuat în mod activ și eforturile 

de îmbunătățire a siguranței, sănătății și 

bunăstării angajaților noștri. Instalațiile 

sunt îmbunătățite constant, învățând din 

incidente, accidente potențiale sau analize 

de siguranță, analizele de risc și-au făcut 

loc în munca zilnică, formarea angajaților 

a continuat în ciuda acestor împrejurări 

dificile. 

Chiar dacă indicatorii noștri de 

performanță ai sănătății continuă să 

se compare favorabil cu standardele 

industriei, din păcate anul trecut am 

înregistrat o creștere a vătămărilor 

corporale soldate cu absența de la locul 

de muncă (LTI). Rapoartele incidentelor și 

accidentelor potențiale au indicat faptul 

că angajații noștri sunt dispuși să învețe, 

inclusiv din greșelile care s-au soldat cu 

LTI, și să-și împărtășească ideile bune și 

îngrijorările cu colegii și furnizorii noștri.

2021 este și un an în care Ameropa și-a 

clarificat noua sa strategie pe termen 

lung la nivel de Grup. Acest plan a fost 

creat din contribuțiile angajaților localizați 

în toată lumea. O parte importantă a 

acestui plan se axează în mod specific 

pe activitățile din România, o zonă foarte 

dragă și importantă pentru noi, deoarece 

deține o mare parte din angajați, afacerile 

existente și - foarte important - investițiile 

viitoare ale Grupului nostru. Un plan în 

care afacerile sustenabile vor deveni din 

ce în ce mai importante. În anii următori, 

vom publica un Raport de Sustenabilitate 

al Grupului, care va include raportarea 

entităților românești din Grup.

Sunt extrem de mândru de echipele 

noastre din România și de modul în 

care au răspuns numeroaselor provocări 

cu care ne-am confruntat împreună 

ca și companie, însă și celor care s-au 

confruntat individual în familie și în 

viața personală, ca urmare a pandemiei. 

Angajații noștri nu au avut grijă numai de 

afacerea noastră, ci și unii de alții. În plus, 

au permis ca Ameropa să își continue 

evoluția în domeniul sustenabilității. 

Pentru toate acestea, le mulțumesc din 

toată inima și sunt de asemenea foarte 

mândru că Ameropa nu a trebuit să 

recurgă la o reducere temporară sau 

permanentă a personalului, și a putut 

să își păstreze toți angajații pe durata 

pandemiei. Acum vă invit să parcurgeți 

raportul nostru de sustenabilitate și să 

vedeți cu ochii voștri de ce suntem mândri 

de progresele obținute în operațiunile 

noastre românești.

William Dujardin
Director General Ameropa
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 Valori și Viziune  Valori și Viziune

Noua Viziune și Valorile 
Companiei Ameropa

Conexiune, Agilitate, 
Expertiză, Responsabilitate

Viziunea

Valori

În 2021, diferite grupuri de lucru au fost implicate în dezvoltarea unui plan 
strategic pe termen lung pentru grupul Ameropa, inclusiv definirea unei 
noi viziuni și a valorilor companiei. Noua viziune și valorile încorporează și 
unifică ceea ce s-a realizat în trecut la nivel de entități locale ale grupului.

Dezvoltarea cu pasiune a afacerilor în domeniul 

agricol pentru un viitor mai bun împreună - 

noua viziune reflectă abordarea noastră unică 

în afaceri, contribuția noastră la agricultura și 

practicile comerciale sustenabile, conștientizarea 

impactului ambiental al industriei noastre și 

angajamentul nostru de a susține comunitățile 

locale.

Un set de valori interconectate [Conexiune, 

Agilitate, Responsabilitate, Expertiză /GRIJĂ] 

definește atât de bine identitatea noastră de 

bază și etica noastră în afaceri. Cuvântul în sine, 

GRIJĂ, subliniază atitudinea noastră cu privire la 

factorii interesați, mediu, afacere.

Conexiune

Expertiză

GRIJĂ

Agilitate

Responsabilitate

în lanțul agricol de 

aprovizionare global

produse, informații și 

servicii de calitate

pentru activitățile, oamenii, 

partenerii, populațiile și 

planeta noastră

flexibilitate, energici, motivați 

să îndeplinim așteptările

afacere de familie care 

funcționează cu integritate 

încă din 1948
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Despre 
Ameropa

Ameropa este o companie în domeniul agricol cu sediul în Elveția, înființată 
în 1948, cu activități globale care se extind asupra întregului lanț de 
aprovizionare, de la producție, logistică și comercializare până la distribuție. O 
activitate esențială este comercializarea și distribuția globală de îngrășământ, 
susținută și facilitată de active complementare precum silozuri, depozite 
și facilități portuare, precum și active cum ar fi uzinele producătoare de 
îngrășământ.

Azomureș, Ameropa Grains și Chimpex, împreună cu partenerii noștri din societăți mixte, 

lucrează constant pentru a deveni o companie mai integrată, eficientă și sustenabilă din 

lanțul de aprovizionare.
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Despre 
Ameropa România

Azomureș Târgu Mureș 

Chimpex Constanța

Ameropa Grains, 
tot cu sediul în Constanța,

este principalul producător de îngrășământ mineral și 

lider pe piața din România, cu o amprentă puternică în 

regiunea Dunării. Cu o capacitate anuală de 1,8 milioane 

de tone, Azomureș produce îngrășământ pe bază 

de azot (azotat de amoniu, uree, UAN), îngrășăminte 

complexe (NPK) și melamină (materie primă în industria 

construcțiilor / mobilei). Platforma Azomureș din Târgu 

Mureș (Transilvania) are 2.500 angajați, majoritatea din 

comunitatea locală.

și-a sărbătorit cea de-a 50-a aniversare în 2021. Una din 

cele mai mari și mai moderne instalații portuare pentru 

produse agricole din portul Constanta, Chimpex este 

capabilă să gestioneze 5 milioane de tone de marfă în 

fiecare an. În afară de cereale, îngrășăminte și furaje, 

Chimpex gestionează și alte mărfuri în vrac precum 

zahărul.

este unul din cei mai mari colectori și exportatori de 

cereale și semințe oleaginoase, precum și unul din 

cei mai mari distribuitori de îngrășăminte, semințe 

și substanțe chimice de protecție a plantelor pentru 

agricultură din România. În ultimii ani, a reușit să vândă 

peste 300.000 tone de îngrășământ anual, și peste 4 

milioane de tone de cereale și semințe oleaginoase. 

Operează o rețea de depozite de cereale și îngrășământ 

din toată România, iar agenții săi de pe teren oferă 

asistență comercială și tehnică fermierilor.

A M E R O P A

A M E R O P A
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Azomureș 
și drumul spre 
Excelența Operațională
În 2018, Azomureș a adoptat o strategie pe termen lung denumită „Drumul 
spre Excelență 2025”, pe care a urmat-o de atunci. În 2021 această strategie 
a fost încorporată în strategia de Grup nou definită și au fost alocate resurse 
adiționale pentru a atinge nivelul următor de Excelență Operațională. 
Accentul se pune pe proiectarea unor procese noi, actualizând sistemele 
de gestiune existente, formând și instruind angajații. Indicatorii noștri de 
performanță ai sustenabilității fac parte integrantă din acest proiect.

Agricultură sustenabilă
Contribuirea la o agricultură mai sustenabilă în România rămâne 
un obiectiv pe termen lung , iar în 2021 am continuat inițiativele 
conturate în raportul nostru de sustenabilitate din 2020, care s-a 
axat pe dezvoltarea de produse și inovație, cele mai bune practici în 
aplicarea îngrășămintelor și gestionarea responsabilă a produselor.

Inovație și dezvoltarea produselor
În 2021, Azomureș lucra la un total de 42 

proiecte de inovare de produse, cu scopul 

de a dezvolta îngrășăminte mai eficiente, 

adaptate la culturi specifice, „producând 

mai mult cu mai puțin”. O categorie de 

produse lansate în 2021 a fost AzoStart 

plusSULF. Un îngrășământ NPK complex, 

cu conținut nutrițional echilibrat și adaos 

de sulf din sulfat de calciu provenit din 

România. Sulful este o substanță nutritivă 

importantă și necesară pentru toate 

culturile, care în trecut era prezent în sol 

în cantități mari. Datorită regulamentelor 

de mediu, emisiile de sulf din atmosferă 

s-au redus în ultimii 30 ani, ca urmare, 

disponibilitatea acestuia pentru plante din 

sol a scăzut. În viitor, plănuim să dezvoltăm 

un îngrășământ NS pentru a complemeta 

gama noastră de produse și pentru a 

extinde gama de opțiuni pentru fermieri.

În concordanță cu noua inițiativă 

susmenționată este și categoria noastră 

AzoGROW, un îngrășământ NPK complex 

pentru aplicare secundară, cu conținut 

ridicat de azot și adaos de alte elemente 

(S, Mg, B și Zn). AzoGROW a fost lansat 

în 2020 și a dezvoltat interes substanțial 

din partea fermierilor în 2021. Rezultatele 

celui de-al doilea an la testele de pe câmp 

au confirmat eficiența sporită a acestui 

produs, comparativ cu îngrășămintele 

simple pe bază de azot. În 2021 am lansat 

și Azotatul de Calciu (CN) ca îngrășământ 

granular complet solubil, recomandat 

pentru culturile agricole cu consum ridicat 

de Calciu și pentru horticultură (cartofi, 

legume, flori, pomi fructiferi).

În cele din urmă, lucrăm la extinderea 

gamei noastre cu produse inovatoare 

de specialitate, inclusiv diferite formule 

NPK cu micronutrienți, inhibitori și micro-

organisme.
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Promovarea principiilor celor 4C pentru 
aplicarea îngrășămintelor

Gestionarea responsabilă a produselor

Deficitul global și prețurile exorbitante 

la îngrășăminte din cea de-a doua 

jumătate a anului au făcut mai esențială 

ca oricând necesitatea de a minimiza 

risipa de nutrienți și aplicarea cât mai 

eficientă - și mai sustenabilă posibil a 

îngrășămintelor. Azomureș a continuat 

să promoveze principiile 4C (Alegerea 

tipului și dozei CORECTE de îngrășământ, 

precum și a momentului și a modului de 

aplicare, maximizează efectele pe care le 

au substanțele nutritive asupra plantelor, 

precum și eficiența utilizării îngrășământului). 

În primăvara lui 2021, Azomureș a lansat 

Ghidul Bunelor Practici pentru Depozitarea 

și Utilizarea în Siguranță a Îngrășămintelor 

în Fermele Agricole, dezvoltat în colaborare 

cu Inspectoratul General pentru Situații de 

Urgență din România. Ghidul a fost promovat 

și distribuit fermierilor din toată țara.

Azomureș a început implementarea 

noii legislații europene 219/1009 privind 

certificarea îngrășămintelor, care trebuie 

finalizată până în 16 iulie 2022.

Azomureș a implementat legislația 

europeană 1148/2019 referitoare la 

regulamentele privind precursorii de 

exploziv. Acesta va fi un efort continuu.

Azomureș a început implementarea 

oportunităților de îmbunătățire, ca urmare 

a auditului privind gestionarea responsabilă 

a produselor, realizat în 2020.  Acțiunile 

trebuie finalizate înainte de următorul audit 

din 2023.

Conferință de presă cu 

ocazia lansării ghidului 

pentru depozitarea 

în siguranță a 

îngrășămintelor,

_

Februarie 2021

Sisteme de gestiune a 
sănătății și siguranței, 
siguranței

Ca urmare a pandemiei de Covid-19 în 2021 s-au depus eforturi 
majore de prevenire și acțiuni întreprinse alături de autoritățile 
de sănătate publică, pentru a controla răspândirea COVID-19. 
Ne preocupă întotdeauna modul în care ne putem continua 
activitățile zilnice de producție și distribuție într-un mod sigur 
și sănătos, și ca urmare nu am suferit pierderi de producție în 
niciuna din entități, datorate COVID.

Sănătate și siguranță
Continuăm să lucrăm în ture pentru 

majoritatea activităților de birou și pentru 

ședințe, reuniuni și cursuri de formare la 

distanță, prin sisteme bazate pe computer. 

Am organizat posibilități de vaccinare 

și testare pentru angajații noștri și le 

promovăm în mod activ.

Din păcate, în 2021 am avut o creștere a 

ratelor LTIR și TRIR în primul și al doilea 

trimestru din 2021, față de tendința pozitivă 

a anilor anteriori. În trimestrul trei și patru, 

ratele s-au stabilizat. La locațiile noastre 

Chimpex și Ameropa Grains, am avut 2 LTI, 

câte un caz la fiecare entitate. Azomureș a 

avut 10 LTI și, comparativ cu anii anteriori, nu 

și-a atins obiectivele privind LTIR și TRIR. Din 

fericire, niciunul din aceste incidente nu a 

avut consecințe grave. Cel mai semnificativ 

incident din 2021 a avut loc la Azomureș, o 

explozie la instalația Amoniac 3, datorată 

avarierii unei țevi, însă nu s-a soldat cu 

rănire gravă.

Tot în 2021, Azomureș a implementat cu 

succes standardul ISO 45001 și a obținut 

certificarea după auditul din decembrie. 

Un sistem de management al sănătății și 

siguranței în muncă trebuie să furnizeze 

un cadru de gestionare a riscurilor și 

oportunităților în domeniu, pentru a preveni 

rănirea și îmbolnăvirea angajaților și a 

asigura siguranța și sănătatea muncitorilor, 

precum și a vizitatorilor și/sau furnizorilor, 

conform obiectivului „zero accidente la locul 

de muncă”.
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Rata vătămărilor corporale soldate cu absența 
de la locul de muncă pentru Ameropa România

Repere privind Sănătatea și Securitatea 
pentru Azomureș

A
ZO

M
U

R
ES

Obiective privind 
sănătatea și siguranța

Programe implementate Realizate    / 
În curs

Creșterea 
conștientizării 
personalului privind 
securitatea și 
siguranța

▶ Îmbunătățirea raportării,
cercetării și urmăririi accidentelor 
potențiale.

▶ Implicare mai mare a
contractorilor în acțiunile de 
siguranță în curs.
▶ Creșterea conștientizării 
importanței finalizării adecvate a 
permiselor de muncă și analizelor 
de risc.
▶ Crearea de clipuri video pentru 
fiecare din cele 12 Reguli pentru 
Salvarea Vieților.
▶ Implementarea unui Indicator de 
Performanță a Siguranței (SPI).

Implementarea 
standardului SR EN 
ISO 45001: 2018

A fost angajat un consultant pentru 
a facilita implementarea și auditul 
intern al ISO 45001. 
Standardul a fost implementat 
după efectuarea cursurilor de 
formare a angajaților.
Angajații au participat și la cursurile 
de audit intern ISO 45001. Auditul 
de certificare a avut loc cu succes în 
decembrie.

Conștientizarea 
siguranței de 
către comunitate 
și Sistemul de 
Alarmare a 
Populației.

Am lansat broșura de siguranță 
pentru comunitatea locală, 
distribuită în peste 60,000 de 
exemplare în Târgu Mureș si 
împrejurimi.

Broșura de 
Siguranță a 
Proceselor

S-a realizat o Broșură de Siguranță 
a Proceselor și a fost distribuită 
personalului, pentru a spori 
conștientizarea.

LTIR & TRIR ( (angajați și furnizori )

LTIR TRIR
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Repere privind Sănătatea și Securitatea 
pentru CHIMPEX 

C
H

IM
P

EX
Obiective privind 
sănătatea și siguranța

Programe implementate Realizate    
În curs

Plan de 
îmbunătățire 
continuă

▶ Diminuarea neconformităților privind timpul
▶ Efectuarea de audituri de siguranță planificate
▶ Audituri axate pe observarea acțiunilor 
nesigure și a aspectelor pozitive
▶ Cursuri de formare periodice                                                                                   

Îmbunătățirea 
siguranței pentru 
„ucigașul silențios” 
- munca la înălțime.

▶ Dispozitivele existente de pe 
vagoanele și camioanele destinate 
muncii în condiții de siguranță au fost 
îmbunătățite cu scări laterale, platforme 
și scări de acces mobile.
▶ Dispozitivele mobile destinate muncii 
la înălțime în condiții de siguranță au 
fost puse în serviciu pentru a acoperi 
toate locațiile din terminal.
▶ Au fost puse în serviciu sau sunt 
în curs de construire sisteme noi la 
locații noi, pentru a proteja persoanele 
împotriva căderii.
▶ A fost oferită formare adecvată 
persoanelor care utilizează sistemele. 

NDT pe macarale 
și echipamentul de 
ridicare.

Pentru toate macaralele și echipamentul 
de ridicare s-au efectuat teste 
nedistructive (NDT) în zone esențiale, 
pentru a descoperi defecte precum 
suduri crăpate sau defecte structurale.

Managementul 
schimbării (MOC)

Implementarea unui MOC este în 
curs, și se va utiliza pentru a efectua 
verificări esențiale atunci când au loc 
modificări tehnice, procedurale sau 
organizaționale.

Simplificarea 
procedurilor

Procedurile sunt revizuite și 
simplificate cu intenția de a publica 
un manual cu toate procedurile pe 
departament

Sistemul de 
Alarmare a 
Populației

Compania a instalat un sistem de 
alarmare a populației conform cerinței 
Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență. Sistemul este operat de la un 
panou de control funcțional non-stop. 
Sistemul poate comunica cu autoritățile 
și celula de criză a companiei.

Repere privind Sănătatea și Securitatea 
pentru AMEROPA GRAINS 

A
M

ER
O

P
A

 G
R

A
IN

S

Obiective privind 
sănătatea și siguranța

Programe implementate Realizate    / 
În curs

Menținerea și 
îmbunătățirea 
monitorizării evaluărilor 
privind sănătatea la 
locul de muncă.

Evaluarea bianuală a sănătății se 
efectuează continuu cu scopul 
de a sprijini menținerea sănătății 
angajaților.

Întreținerea și 
îmbunătățirea 
sistemului de 
raportare a 
neconformităților și 
situațiilor nesigure

Diminuarea neconformităților 
privind timpul, prin instruirea și 
formarea continuă a angajaților.

Instalarea măsurilor 
de siguranță la 
trecerile de cale 
ferată

Compania a instalat la anumite 
locații semnale vizuale și acustice 
la trecerile de cale ferată, după ce a 
luat cunoștință de un incident

Îmbunătățirea 
siguranței pentru 
„ucigașul silențios” 
- munca la înălțime.

▶ Au fost puse în serviciu sau sunt 
în curs de construire noi sisteme de 
protecție împotriva căderii, pentru a 
proteja persoanele.

▶ Persoanelor care utilizează sistemele
li s-a oferit formare adecvată.

Îmbunătățiri 
tehnice la locațiile 
silozurilor și 
depozitelor

▶ S-au efectuat revizuiri intensive la 
diferite locații de silozuri și depozite, 
conducând la o listă de posibile 
îmbunătățiri.

▶ Un plan de priorități este în curs de 
dezvoltare.
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Mediu
În conformitate cu cele mai bune practici, Ameropa România 
urmează un Sistem de gestiune sustenabil din punct de vedere 
al mediului înconjurător, prin colectarea tuturor datelor posibile 
pentru a afla cum poate fi redusă amprenta asupra mediului, prin 
inițiative precum proceduri și procese integrate în mod adecvat; 
formare specifică pentru personal și monitorizare, evaluare și 
raportare frecventă a performanței de mediu. Această abordare 
a condus la reînnoirea și îmbunătățirea continuă a certificărilor 
noastre de mediu, modernizarea sistemelor de monitorizare 
ambientală și efortul continuu de a reduce consumul de energie 
și combustibil.

▶ Implementarea unui sistem de învățare 

online referitor la chestiuni specifice de 

protecția mediului și obligațiile legale ale 

Azomureș în această privință.

▶ Instalarea unor containere unitare pentru 

colectarea selectivă a deșeurilor în interiorul 

clădirilor (birouri / camere de control etc.) 

și pentru colectarea PET-urilor la nivel de 

platformă.

▶ Pentru a păstra transparența față de 

comunitatea locală, a fost instalat un sistem 

de monitorizare cu senzori a zgomotului 

ambiental, la diferite puncte ale platformei. 

▶ Datele vor fi disponibile publicului în 2022, 

după o perioadă de testare.

▶ Evaluare continuă a tuturor proiectelor de 

investiții privind impactul acestora asupra 

mediului.

▶ Obținerea autorizației revizuite de mediu.

Azomureș

▶ Reînnoirea flotei de autovehicule și 
camioane precum și a echipamentului 
mobil cu motoare cu combustie, 
reducând consumul de combustibil și 
astfel emisiile de CO2.
▶ Înlocuirea sistemelor de iluminare 
clasice cu lumini LED care consumă mai 
puțin.
▶ Angajații noștri au plantat 50 copaci pe 
faleza plajei Modern, aproape de malul 
Mării Negre și 70 copaci în fața sediului, 
pentru a crea o Constanța mai verde.
▶ Compania s-a alăturat proiectului 
național „Capace cu suflet”. Este un 
proiect care combină eforturile de 
sustenabilitate (dezvoltarea unui spirit de 
colectare selectivă a deșeurilor) cu o faptă 
bună (donarea banilor obținuți în urma 
sticlelor colectate către o cauză nobilă)

Chimpex

A C
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Azomureș - Plan de decarbonizare

Diferența de emisii din grafic se datorează faptului că majoritatea instalațiilor Azomureș au 

avut mai puține ore de funcționare în decursul anului 2021.

În iulie 2021, UE a adoptat Pactul 

Verde și politicile programului 

„FIT for 55”, care vor avea 

un impact fundamental și 

de durată asupra industriei 

europene a îngrășământului. 

Azomureș s-a angajat la 

anumite ținte de reducere a 

emisiilor, în conformitate, și de 

fapt chiar mai repede decât 

cerințele europene. Acest 

angajament este vizibil nu doar 

în zonele noastre de producție, 

ci și în atenția dezvoltării unor 

produse care susțin țintele 

comunitare. În special, în 

domeniul reducerii oxizilor de 

azot am început investiții pentru 

a putea livra apă amoniacală 

clienților industriali, utilizată ca 

un reactant alternativ ef icient 

pentru reducerea oxizilor de 

azot și controlul emisiilor în 

centralele electrice. În același 

timp, am început pașii necesari 

pentru a deveni producători 

și furnizori of iciali de AdBlue, 

agentul de reducere a oxizilor 

de azot necesar în orice vehicul 

pe bază de motorină cu un 

convertor catalitic. Ne așteptăm 

ca proiectul să f ie f inalizat în 

prima jumătate a anului 2022, 

iar produsele să f ie testate 

și comercializate în decursul 

anului.

Emisii atmosferice ale Azomureș (2013 = 100%)

Praf
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Graficul următor indică ce am realizat deja pentru a ne reduce emisiile și ce trebuie să facem 

în anii următori pentru a ajunge la „ zero emisii”.
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Către zero emisii de CO2

Creștere Scădere

Consumul de motorină la Chimpex /
Volumul de bunuri gestionate

Consum de motorină (litri) Volumul de bunuri gestionate (tone)
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Proiecte de economisire și eficiență 
energetică la Azomureș

Proiecte de economisire și 
eficiență energetică 

Economii 
țintă

Economii 
realizate

Comentarii

Implementarea de 
echipamente cu viteze 
variabile pe motoarele 
ventilatoarelor de 
desprăfuire

7000 
MWH/year 

7128 
MWh/an

Datorită operării limitate a 
instalațiilor, economiile de 
energie au fost mai mari 
decât cifrele din studiul de 
fezabilitate. Proiectul a primit 
subvenție în cadrul programului 
Innovation Norway.

Curățarea serpentinelor de 
abur din interiorul instalației 
principale de reformare și 
acoperirea materialului de 
construcție refractar cu 
materiale din ceramică.

0.2 GJ/tonă 
pentru 
fiecare 
tonă de 
amoniac 
produsă

The real benefits of this project 
will be seen at the restart of the 
installation. 

Modernizarea sistemului de 
iluminare exterioară prin 
înlocuirea corpurilor clasice 
de iluminat cu lămpi LED

350 corpuri 
de iluminat 

228
MWh/an

În decursul anului 2021, pentru 
iluminatul extern de la instalația 
Amoniac 4 au fost înlocuite un 
total de 350 lămpi de LED (67Wh).

Înlocuirea oalelor de 
condens nefuncționale.

5 tone/h 
abur

5 tone/h 
abur

Oalele de condens nefuncționale au 
fost înlocuite, conducând la o utilizare 
mai bună a aburului, o reducere a 
pierderii de abur și o recuperare mai 
bună a aburului condensat.

Instalație de recuperare a 
energiei din excesul de abur 
de la Amoniac 3 și 4

14000 
MWh/an la 
o încărcare 
de 20 
tone/h de 
abur

Proiectul este în faza de 
execuție, termenul limită 
estimat de punere în funcțiune 
este la sfârșitul lui martie 2022.  
Pe lângă componenta de 
eficiență energetică, zgomotul 
în vecinătatea instalațiilor de 
producție a amoniacului va fi și 
el redus.

Comparativ cu 2016, în prezent Chimpex și-a 

redus drastic consumul de combustibil. În 

2016 avea un consum de 0,14 litri pe tona de 

produs gestionat. În 2021, Chimpex a avut 

un consum de 0,065 litri pe tona de produs 

gestionat. Ca și în anii anteriori, contribuția 

principală la această reducere a fost 

programul de reînnoire a parcului de mașini 

cu unele mai economice și ecologice.
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Certificări

       Standard Prima
Certificare

Recertificare Remărci

A
ZO

M
U

R
ES

SR EN ISO 
9001:2015

1999 2023 Audit 2021: 1 neconformitate 

minoră și recomandări de 

îmbunătățire

SR EN ISO 
14001:2015

2008 2023 Audit 2021: recomandări de 

îmbunătățire

Gestionarea 
responsabilă a 
produselor

2011 2023 Audit 2020: recomandări de 

îmbunătățire

SR ISO 
45001:2018

2021 2024 Audit pentru prima certificare 

2021: recomandări de 

îmbunătățire

C
H

IM
P

EX

ISO 9001 
(calitate)

2008 2021 A avut lor o recertificare în 

aprilie și mai pentru Sistemul 

integrat de gestiune, cu 

referire la noile standarde ISO 

45001:2018, ISO:22000:2018. 

Nu s-au raportat 

neconformități.

ISO 14001 
(mediu)

2008 2021

ISO 45001
(sănătatea 
și siguranța 
muncii)

2008 2021

ISO 
22000(HACCP).

2008 2021

A
M

E
R

O
P

A
 G

R
A

IN
S

GMP+ 2015 2021 Supraveghere și audit cu 

succes al Sistemului Integrat 

de Gestiune și Tranziție la ISO 

45001 - Sistemul de Gestiune 

a Sănătății și siguranței în 

muncă.

ISO 9001 2019 2022

ISO 14001 2019 2022

ISO 45001 2019 2022

ISO 27001 & 
GDPR

2019 2022

ISCC 2015 2021

REC nr. 
834/2007 și 
REC 889/2008 
- Produse 
organice

2020 2023 Organizația respectă 

toate cerințele pentru 

comercializarea și exportarea 

produselor organice - produse 

vegetale neprocesate / 

Comercializare, Export.

Oameni și cultură 
organizațională

Principala realizare în 2021 a fost faptul că în ciuda pandemiei, 
Ameropa România a fost capabilă să își desfășoare toate 
activitățile și nu a trebuie să recurgă la o reducere temporară sau 
permanentă a personalului. Acest lucru s-a datorat flexibilității 
personalului nostru, eforturilor îndelungate de dezvoltare a unei 
culturi veritabile în cadrul companiei și măsurilor specifice luate 
pentru a controla pandemia, precum formare pentru întregul 
personal privind toate instrumentele online sau introducerea 
sistemelor de semnătură electronică.

Programe și acțiuni
Strategiile noastre de Resurse Umane continuă să se axeze pe programe 

de recrutare și internship, dezvoltare, gestionarea talentului și planificarea 

succesiunii, după cum se poate vedea în tabelul următor:

Programe și Acțiuni

Recrutare ▶ Parteneriat cu universități, licee profesionale și fundații, 
pentru recrutarea proaspeților absolvenți.
▶ Colaborare cu organizatorii târgurilor de locuri de muncă 
- participare la nivel național la târgurile de locuri de muncă 
organizate local.
▶ Colaborare cu autoritățile locale - în scopul reintegrării 
sociale a șomerilor locali.
▶ Burse și cursuri de formare pentru locuri de muncă 
specifice (operatori industriali și ingineri debutanți, operator 
de macara).

Internship Programe de internship pentru promovarea misiunii, valorilor 
și a parcursului profesional în cadrul companiei:
▶ Program de educație practică - elaborat de Chimpex în 
parteneriat cu Academia Navală
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Programe și Acțiuni

Internship ▶ Concurs de proiecte arhitectonice pentru noul proiect 

de poartă al Chimpex - organizat în parteneriat cu 

Facultatea de construcții civile / Universitatea Ovidius

▶ Program educativ - organizat de Azomureș pentru 

studenții Facultății de Chimie și Inginerie Chimică / UBB 

Cluj Napoca și Azomureș

Dezvoltare ▶ Colaborare cu instituții de formare pentru a continua 

dezvoltarea capacităților angajaților

▶ Workshopuri dedicate, cursuri de formare și seminarii 

pentru toți angajații sau pe departament, pentru a 

motiva și îmbunătăți performanța angajaților::

        - Workshop intern dedicat echipelor instalațiilor de 

Amoniac și Mentenanță

        - Seminar de evaluare a profilului comportamental, 

pentru a dezvolta noi relații angajat-manager utilizând 

Predictive Index

        - Sesiune de formare online a competențelor sociale 

(motivație, monitorizare, delegare, relații, munca în 

echipă, negociere etc.)

▶ Sesiune de coaching online realizată de liderii și 

managerii noștri

▶ Program de formare în cunoștințe profesionale - 

sesiuni de formare specifice conform fișei postului sau 

programului de dezvoltare.

Gestionarea
talentului

▶ Liderii viitorului - urmează strategia de dezvoltare a 

companiei, în derulare din 2016

▶ Cercetare științifică și dezvoltare a afacerilor din 

domeniul agricol - colaborarea cu universități și instituții 

de cercetare este o oportunitate pentru angajați să 

participe la diferite programe de cercetare. 

▶ Program de leadership - bazat pe metoda lui John 

Maxwell pentru a dezvolta abilitățile de conducere și a 

îmbunătăți capacitatea de muncă în echipă

▶ Program de formare Maestro - dezvoltarea abilităților de 

conducere a liderilor de echipă din secțiile de producție

▶ Sesiuni de Predictive Index pentru noii angajați care 

dețin funcții de management și specialiști

Planificarea succesiunii ▶ Professional Excellence Program  

▶ Mentoring program 

Cursuri de formare
În 2021 entitățile noastre din 

România au continua sesiunile de 

formare pentru organizațiile lor, 

pentru a le dezvolta abilitățile și 

experiența necesară desfășurării 

activităților în modul cel mai eficient 

și sigur, însă din cauza pandemiei, 

multe cursuri de formare și 

workshopuri s-au desfășurat online.

O inițiativă de succes a fost 

utilizarea expertizei liderilor, care 

au fost invitați să își împărtășească 

cunoștințele în cursuri de formare, 

seminare și workshopuri interne.

Training-uri Ameropa România 2021

25 Workshop-uri

Consiliere și Stress 

Management

30 Workshop-uri 

Process Safety

15 Workshop-uri 

Logistică

1.153
workshop-uri

47 Workshop-uri

Certificare ISO

428 Workshop-uri

Tehnic

148 Workshop-uri 

Management 

& Leadership

460 Workshop-uri

Tematice

(HR, HSE, GDPR, ISO)
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Implicarea noastră în 
comunitățile locale și 
activitățile sociale

În decursul anului 2021, ne-am continuat activitățile de 
susținere a dezvoltării comunității locale din Târgu Mureș și 
Constanța, organizând evenimente și programe conforme cu 
nevoile, interesele sau pasiunile acesteia:
• Educație
• Sănătate
• Mediu
• Sport

Domenii de 
activitate

Program/
Eveniment

Destinație Entitate

Educație

Profesori 
fericiți!

Proiect național care oferă sesiuni 
de formare pentru profesorii din 
învățământul primar, gimnazial și 
liceal. În 2021, peste 700 profesori 
din 10 județe din România au 
beneficiat de formare în acest 
program, atât din zonele urbane 
cât și din cele rurale.

Azomures
Chimpex

„Happy Grains” Program național de educare 
prin promovarea valorilor de 
bază ale companiei, utilizând un 
aspect de narațiune (procesul 
de cultivare a cerealelor văzut ca 
procesul de educare a copiilor)

Ameropa 
Grains

Color Run Sponsorizare pentru copiii care 
au nevoie de sprijin social.

Ameropa 
Grains

UBB Cluj 
Napoca

Sponsorizare cu echipament 
(analizor de gaze de ardere 
pentru aplicații industriale) a 
Facultății de Chimie și Inginerie 
Chimică

Azomures

Domenii de 
activitate

Program/
Eveniment

Destinație Entitate

Sănătate

Donare de 
sânge

Donare de sânge organizată 
la sediul Chimpex, în 
parteneriat cu Centrul 
regional de transfuzii 
sanguine Constanța

Ameropa 
Grains

Chimpex

Renovare 
spital

Sponsorizarea renovării 
Spitalului de boli infecțioase din 
Constanța după incendiul din 
octombrie 2021

Chimpex

Sprijin pentru 
Autoritatea 
de sănătate 
publică

Donare de echipament IT 
pentru Autoritatea locală de 
sănătate publică, pentru o 
mai bună gestiune pe durata 
pandemiei.

Chimpex

Mediu

Împreună 
pentru o țară 
mai curată

Campanie organizată în Târgu 
Mureș și în județul Mureș 
pentru curățarea zonelor 
afectate de poluare cu plastic și 
deșeuri menajere. 

Azomures

Constanța 
„mai verde”

Angajații noștri din Constanța 
au plantat copaci

Ameropa 
Grains

Chimpex

Sport

Hochei pe 
gheață

Sesiuni de coaching pentru o 
echipă locală de hochei pe gheață

Ameropa 
Grains

Fotball Sponsorizare cu echipament a 
două cluburi de fotbal pentru copii

Ameropa 
Grains

Tenis Sponsorizarea Cupei LPS Nicolae 
Rotaru, pentru două competiții 
naționale de tenis FRT

Ameropa 
Grains

70 de copaci 
plantați în fața 

sediului Chimpex
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Planul de acțiune 2022
Acțiune Program

A
ZO

M
U

R
ES

Dezvoltarea sistemului de 
pregătire în sistem electronic

Pentru a menține performanța de mediu a 
industriei îngrășămintelor

Modernizarea sistemelor 
de monitorizare a mediului 
înconjurător

Modernizarea sistemului de monitorizare a 
apelor uzate de pe platformă

Dezvoltarea unei culturi 
corespunzătoare de Sănătate și 
Securitate în muncă, Situații de 
Urgență și Securitate.

Crearea unui angajament vizibil de gestiune 
prin perfecționarea liderilor, digitalizarea 
inspecțiilor și auditurilor, încetarea practicilor 
nesigure prin dezvoltarea unei Politici de 
„STOP  Work” și construirea unui nivel de 
încredere la toate nivelurile organizației.

Master Occupational Health and 
Safety, Emergency Situations 
and Security risks and taking 
advantage of opportunities

▶ Proiectul LOTO - continuarea implementării în 
alte secții
▶ Proiectul Lifeline - aplicabil vagoanelor de cale 
ferată
▶ Promovarea raportării accidentelor potențiale 
în cadrul tuturor companiilor care lucrează 
pe platformă și monitorizarea îndeaproape a 
observațiilor raportate
▶ Implementarea acțiunilor din planurile 
de prevenire și protecție, pentru a reduce 
pericolele existente pe platformă.
▶ O gestiune pro-activă a sănătății angajaților 
pe bază de riscuri, ce urmează să fie 
implementată, oferind workshopuri/ campanii 
de sănătate angajaților
▶ Crearea specificațiilor tehnice pentru EIP 
asigurând un proces de achiziție ușor și eficient, în 
același timp asigurând nivelul adecvat de protecție

Îmbunătățirea performanței 
companiilor contractoare în 
ceea ce privește Sănătatea și 
Securitatea în muncă, Situațiile 
de urgență și Securitatea

▶ Actualizarea cerințelor actuale de 
precalificare, incluzând criterii adiționale
▶ Dezvoltarea unui sistem de monitorizare 
ușoară a performanței furnizorilor în ceea ce 
privește sănătatea și securitatea
▶ Crearea unui sistem de inspecții comune cu 
companiile partenere, pe domeniul sănătate și 
securitate, cu gestiune locală
▶ Efectuarea de audituri la depozitele clienților 
▶ Implementarea unor acțiuni adiționale de 
atenuare a riscurilor

Acțiune Program

A
ZO

M
U

R
ES

Improve Occupational Health and 
Safety, Emergency Situations and 
Security performance of partner 
companies

▶ Îmbunătățirea actului adițional existent 
la contract, privind calitatea, sănătatea și 
securitatea, situațiile de urgență, securitatea 
și protecția mediului
▶ Îmbunătățirea sistemului existent de gestionare 
a sănătății și securității diferiților furnizori
▶ Împărtășirea celor mai bune practici între 
companiile partenere și Azomureș.

Energy saving-efficiency projects ▶ Învelișuri de ceramică și curățarea 
serpentinelor în instalația principală de 
reformare de la Amoniac 4
▶ Punerea în funcțiune a uzinei de recuperare 
a energiei din aburul tehnologic de la 
Amoniac 3 și 4 - aproximativ 14000 MWh/an
▶ Înlocuirea oalelor de condens pentruAzotat 
Amoniu 2 și NPK
▶ Studii de fezabilitate pentru instalația de 
furnizare a gazului  la presiune de 20-24 bar.

C
H

IM
P

EX
 &

 A
M

E
R

O
P

A
 G

R
A

IN
S

Îmbunătățirea procesului de 
formare în siguranță

▶ Efectuarea de cursuri de formare privind 
permisul de lucru, cu toți șefii de silozuri
▶ Formare privind utilizarea sistemului de 
protecție împotriva căderii
▶ Stabilirea unor ședințe periodice de siguranță 
cu furnizorii principali ai Ameropa Grains

Creșterea conștientizării privind 
siguranța, prin promovarea programului 
de „Propuneri și reclamații”

În cadrul inspecțiilor / auditurilor, muncitorii 
vor fi încurajați să raporteze acțiuni / condiții 
nesigure

Identificarea și raportarea 
accidentelor potențiale

Personalul va fi instruit privind definirea unui 
accident potențial și modul de raportare a 
acestuia

Pregătire și răspuns permanent la 
situații de urgență

Urmarea instructajelor conform programului. 
Instructajele vor fi stabilite în funcție de tipul 
produsului, depozitare, activitate, situație

Supravegherea Sistemului 
integrat de gestiune, inclusiv a 
Standardului de mediu, având 
ca referință noul standard ISO 
14001:2015

Strategia noastră pentru un mediu sustenabil 
se bazează pe crearea unui program de 
conștientizare pentru angajați

Îmbunătățiri tehnice la locațiile 
silozurilor și depozitelor

Îmbunătățirile vor fi stabilite și implementate 
în funcție de rezultatele vizitelor

Reducerea emisiilor de CO2 din 
atmosferă

▶ Reînnoirea flotei de autovehicule prin 
înlocuirea camioanelor vechi cu unele noi, cu 
emisii și consum mai scăzute.
▶ Scăderea consumului de combustibil în 
raport cu volumul de bunuri gestionate.
▶ Chimpex a alocat buget pentru 
achiziționarea a două mașini de serviciu 
electrice.
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Pentru mai multe informații 

ne puteți contacta la ro.sustainability@ameropa.com
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