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ABREVIERI

CAPEX Cheltuieli De Capital

CO2 Dioxid De Carbon

Coca-Cola HBC Coca-Cola Hellenic Bottling Company

EPR Responsabilitatea extinsă a producătorului

UE Uniunea Europeană

FSSC Certificarea și Auditul Sistemului De Siguranță Alimentară

FSSC 22000 Standardul De Management al Siguranței Alimentare 22000

FY An financiar

PIB Produsul Intern Brut

GRI Inițiativa de raportare globală

VAB Valoare adăugată brută

HoReCa Hotel/Restaurant/Café

HR Resurse umane

ICS Întreprindere cu Capital Străin

ISIC Clasificarea Industrială Internațională Standard

ISO Organizația Internațională de Standardizare

ISO 14001 Standard de management de mediu 14001

ISO 9001 Standard de management al calității 9001

ISO 45001 Sisteme de management ale sănătății și securității ocupaționale

IT Tehnologia informației

KPMG KPMG Romania LLC

MDL Leu moldovenesc

NARTD Băuturi răcoritoare fără alcool

NBSRM Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

OHSAS Seriile de evaluare a sănătății și securității ocupaționale

PET polietilen tereftalat (poliester)

Codul QR Cod de răspuns rapid

SMT Echipa executivă la HBC Moldova

SRL LLC (Societate cu răspundere limitată)

SSD Dezvoltare Strategică Durabilă

Compania, Coca-Cola 
HBC Moldova

ICS Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău SRL, Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company Moldova

ONU Organizația Națiunilor Unite
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GLOSAR DE TERMENI

VAB VAB măsoară contribuția la economia unui producător individual, 
a unei industrii, a unui sector sau a unei activități, fără consumul 
intermediar (de exemplu, bunuri și servicii utilizate în procesul de 
producție). Aceasta este o măsură a valorii economice a bunurilor și 
serviciilor produse.

PIB PIB este valoarea monetară a tuturor produselor și serviciilor finite 
produse în interiorul granițelor unei țări într-o anumită perioadă.

Impact direct Efectele principale generate de activitatea comercială și producția unei 
companii/industrii/sector.

Impact indirect Efecte secundare generate de activitatea și producția suportate de un 
lanț de aprovizionare al unei companii/industrii/sector.

Impact indus Efectele multiplicatoare generate ca urmare a faptului că angajații 
direcți ai companiei/industriei/sectorului și angajații din lanțul de 
aprovizionare își cheltuiesc salariile aferente companiei/industriei/
sectorului.

Multiplicator tip I Multiplicatorii de tip I captează efecte directe și indirecte.

Multiplicator tip II Multiplicatorii de tip II captează impacturile directe, indirecte și induse.
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MESAJ DE LA 
MANAGERUL DE ȚARĂ

Suntem încântați să împărtășim 
mesajul nostru, prin intermediul 
acestui raport anual privind 
durabilitatea al Coca-Cola HBC 
Moldova, care sintetizează 
performanțele, pregătirea noastră și 
gestionarea pandemiei. Obiectivele 
de dezvoltare durabilă reprezintă 
preocuparea noastră principală. Pe 
măsură ce ne îndreptăm spre viitor, 
înțelegem importanța din ce în ce 
mai mare a unui dialog transparent 
cu părțile interesate în aceste 
perioade fără precedent și prezentăm 
în mod public rezultatele noastre 
pentru 2021 prin intermediul acestui 
raport, pregătit de KPMG, pe baza 
informațiilor furnizate de Coca-Cola 
HBC Moldova, precum și pe baza 
analizei pieței.

Misiunea Coca-Cola HBC Moldova este de a crea un 
portofoliu larg de băuturi de înaltă calitate, mai potrivite 
pentru a satisface nevoile consumatorilor, pentru a asigura 
creșterea fiecărui client și pentru a dezvolta echipa noastră. 
Prin această misiune, Coca-Cola HBC Moldova depune în 
mod constant eforturi pentru a elimina impactul negativ 
asupra mediului, pentru a îmbunătăți viața comunităților și 
situația socio-economică din Republica Moldova.
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Dorim să dezvoltăm soluții inovatoare și 
durabile prin valorificarea competențelor 
noastre unice. În Republica Moldova, 
activitățile companiei continuă să respecte 
obiectivele globale și angajamentele 
privind durabilitatea, actualizate în 2020. 
Strategia noastră este să răspundem nevoilor 
numeroase și variate ale consumatorilor 
noștri printr-o gamă largă de băuturi. În 
cadrul acestei acțiuni, Coca-Cola HBC 
Moldova prezintă în mod activ noi arome 
de băuturi și își extinde portofoliul de 
produse prin creșterea numărului de 
băuturi fără zahăr. Sănătatea și bunăstarea 
consumatorilor noștri sunt esențiale, 
deoarece toate materialele și ingredientele 
utilizate în producție respectă standardele de 
calitate internaționale și locale, permițându-
ne să garantăm un nivel adecvat de calitate și 
siguranță. 

Reunind un scop comun, Coca-Cola HBC 
Moldova este dedicată atingerii unor priorități 
strategice clare în domeniile social și de 
mediu pentru a crea un viitor mai bun. Prin 
adoptarea strategiei „Lume fără deșeuri”, 
sprijinim și dezvoltăm proiecte pentru o 
gestionare responsabilă a ambalajelor, 
în special. În plus, ne menținem dedicați 
obiectivelor de creștere economică favorabilă 
incluziunii și facem investiții semnificative 
în tineri și femei, implicându-i în proiecte de 
dezvoltare a competențelor. În acest raport 
sunt identificate mai multe detalii despre 
aspectele materiale, rezultatele activității 
noastre și realizările din 2021. În același timp, 
aș dori să afirm dorința noastră de a raporta 
anual performanța de sustenabilitate a Coca-
Cola HBC Moldova.

SERGEY HOVELYAN

Manager de țară 
Coca-Cola HBC Moldova
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Pandemia Covid-19 a afectat în mod semnificativ Coca-
Cola HBC Moldova, prin închiderea temporară a industriei 
HoReCa. În plus, această criză a demonstrat nepregătirea 
tuturor atât în ceea ce privește comenzile, cât și plățile.

Cu toate acestea, Coca-Cola HBC Moldova a depășit rapid 
șocul natural inițial cauzat de pandemie și și-a menținut 
de la bun început angajamentele. În timpul pandemiei 
Covid-19, Compania și-a sprijinit clienții și partenerii, prin 
tranziția activității în mediul online, utilizând experiența și 
cunoștințele dobândite din alte țări.

Pentru a preveni criza, Compania a pus bazele unor 
sisteme de reacție rapidă care vor spori capacitatea de 
gestionare a situațiilor viitoare. În ciuda tuturor efectelor 
negative, proiectele pe termen lung sunt amânate doar 
pentru moment, iar Compania este hotărâtă să continue să 
investească în sănătatea umană, în siguranță și în protecția 
mediului.

RĂSPUNS LA PANDEMIA 
COVID-19
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INDICATORI-CHEIE 2021
CONTRIBUȚIA ECONOMICĂ

în economia Republicii Moldova 
sunt sprijinite de Coca-Cola HBC 
Moldova, care reprezintă 0,1 % din 
ocuparea forței de muncă la nivel 
național.

853 5.8de locuri de 
muncă 

locuri de 
muncă 

Contribuția la ocuparea forței de muncă

Contribuția VAB

Contribuția fiscală

47%

68%

45%

20%

8%

12%

milioane lei moldovenești - VAB directă generată prin 
activități proprii

milioane lei moldovenești - Contribuție fiscală directă

Suma de 211,1 milioane lei moldovenești reprezintă 
contribuția totală a Coca-Cola HBC în economia 
moldovenească, care corespunde unui procent de 0,1% 
din PIB în 2021.

În 2021, Coca-Cola HBC Moldova a avut o contribuție 
fiscală totală la bugetul de stat de 115,2 milioane lei 
moldovenești. Aceasta a reprezentat 0,15% din totalul 
veniturilor fiscale ale Moldovei în perioada menționată.

În 2021, pentru fiecare leu moldovenesc al VAB directe 
generate de Coca-Cola HBC Moldova, în economia 
moldovenească a fost generat un adaos de 1,13 lei 
moldovenești al VAB indirecte și induse.

Pentru fiecare loc de muncă direct 
creat de Coca-Cola HBC Moldova, au 
fost generate 5,8 locuri de muncă 
suplimentare (atât indirecte, cât și 
induse) în 2021 în Moldova.

milioane lei moldovenești - VAB indirectă generată 
de cheltuielile sale cu furnizorii (direcți) de nivel 1 
din Moldova și de activitatea din cadrul lanțului de 
aprovizionare mai larg

milioane lei moldovenești - Contribuții fiscale prin lanțul 
de aprovizionare și activități economice induse plătite 
guvernului prin rețeaua sa de parteneri de afaceri și prin 
activitatea economică ulterioară

milioane lei moldovenești - VAB indusă generată de 
Companie, rezultată din cheltuielile salariale din Moldova 
ale persoanelor angajate direct și indirect ca urmare a 
operațiunilor Coca-Cola HBC Moldova

milioane lei moldovenești - Contribuții fiscale către 
guvern care au fost generate prin impozitarea directă, 
indirectă și indusă a veniturilor angajaților

99.0 

77.9 

211.1 

115.2  

95.8

23.3

16.2

13.9

125101

627
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Investițiile realizate de 
Coca-Cola HBC Moldova 
în 2021 au reprezentat 18,3 
milioane lei moldovenești, 
ceea ce reprezintă 
aproximativ 3% din 
veniturile totale generate 
pe an.

În 2021 au fost organizate 2215 ore de formare 
pentru personalul Coca-Cola HBC Moldova

Coca-Cola HBC Moldova a cheltuit 
1,2 milioane lei moldovenești 
în donații caritabile și proiecte 
sociale în următoarele direcții:

Emanciparea femeilor și tinerilor

Responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI)

Gestionarea deșeurilor și educația în domeniul deșeurilor

Investițiile realizate 
de Coca-Cola HBC 
Moldova au reprezentat 
până la 0,03% din 
totalul investițiilor 
întreprinderilor din țară.

Indicele de implicare durabilă a angajaților 
a fost de 97%, conform evaluării anuale 
efectuate de MyVoice. 

din achizițiile Companiei 
se desfășoară de pe 
piața moldoveană locală.

din veniturile 
Companiei au fost 
generate prin produse 
importate și 23% din 
produse achiziționate la 
nivel local

2,215

1.2 

97% ore de 
formare 

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

GRIJA PENTRU OAMENI

CONTRIBUȚIA SOCIALĂ

În 2021, Coca-Cola HBC 
Moldova a plătit 35,4 
milioane lei moldovenești 
reprezentând taxe 
ecologice

În 2021, Compania nu 
a avut nicio încălcare a 
normelor de mediu35.4

din deșeurile generate de 
Coca-Cola HBC Moldova 
au fost reciclate și 
recuperate

din sistemele de răcire 
ale Companiei sunt 
favorabile mediului 
înconjurător

87% 56% milioane

milioane

18.3 0.03% 50.5% 77% milioane

Total investiții efectuate
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COCA - COLA HELLENIC 
BOTTLING COMPANY 
MOLDOVA
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INTRODUCERE
Coca-Cola HBC este unul dintre cei mai mari îmbuteliatori 
din lume și din Europa pentru Coca-Cola Company. După 
încorporarea sa în 2000 prin fuziunea societății de producție 
de băuturi din Coca-Cola din Londra și a societății grecești de 
îmbuteliere Hellenic, Coca-Cola HBC și-a extins substanțial 
prezența multidimensională la 29 de țări, deservind o 
populație de aproximativ 600 de milioane de consumatori1.

Grupul Coca-Cola HBC funcționează pe următoarele piețe:

Piețe emergente: Armenia, Belarus, Bosnia și Herțegovina, 
Bulgaria, Moldova, Muntenegru, Nigeria, Macedonia de Nord, 
România, Federația Rusă, Serbia și Ucraina;

Piețe în curs de dezvoltare: Croația, Republica Cehă, Estonia, 
Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia;

Piețe recunoscute: Austria, Cipru, Grecia, Italia, Republica 
Irlanda și Irlanda de Nord;

Pentru a pune în aplicare strategia Companiei, în 2019 a fost introdusă o cale de realizare a 
obiectivelor corporative, Povestea creșterii 2025. Cei cinci piloni ai creșterii includ2:

Coca-Cola din Republica Moldova, membră a Coca-Cola 
Hellenic, și-a început istoria în 1994 prin înființarea ICS Coca-Cola 
Imbuteliere Chișinau SRL (denumită în continuare «Coca-Cola 
HBC Moldova» sau «Compania») de către CC Beverage Holdings 
II B.V. Intrarea Coca-Cola pe piața Moldovei a început cu stocarea 
și comercializarea unui portofoliu mai mic de câteva băuturi 
răcoritoare.

• Portofoliu 24/7 unic de îndatorare
• Câștigarea pe piață printr-o abordare orientată către clienți
• Impulsionarea dezvoltării prin competitivitate si investiții
• Cultivarea potențialului oamenilor
• Obținerea Autorizației De Funcționare Prin Îmbogățirea 

Comunităților, Îngrijirea Mediului Și Asigurarea Desfășurării 
Acțiunilor Într-Un Mod Durabil Și Etic

1. Informații și declarații furnizate de Coca-Cola HBC Moldova

2. coca-colahellenic.com

coca-colahellenic.com
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PRODUSE
Coca-Cola HBC Moldova se străduiește să 
aibă unul dintre cele mai puternice, mai 
largi și mai flexibile portofolii din industria 
băuturilor. Compania Coca-Cola a intrat mai 
întâi pe piața moldovenească cu un portofoliu 
mai mic de băuturi răcoritoare oferite: Coca-
Cola, Fanta și Sprite. Cu puțin peste 27 de ani 
în viitor, Coca-Cola HBC Moldova și-a extins 
semnificativ portofoliul. În prezent, Compania 
oferă un portofoliu mai larg de produse 
cu o varietate de arome, special adaptate 
consumatorilor din Republica Moldova, și 
soluții ecologice de ambalare care vizează o 
mai mare durabilitate. 

Anul 2016 a marcat transformarea Coca-
Cola HBC Moldova de la un producător la 
un distribuitor de băuturi răcoritoare care 
funcționează sub marca comercială “The 
Coca-Cola Company” și care importă produse 
din fabrici din România și Ucraina. În plus, 
Compania a adăugat produsele alcoolice 
de vârf din industrie din grupul Campari 
și Edrington în portofoliul lor de produse 
distribuite în 2017. În 2018, alte trei mărci 
din portofoliul producătorului de vinuri 
din Purcari (Purcari, Bostavan și Bardar) 
au devenit noi completări la activitatea de 
distribuție a Coca-Cola HBC Moldova din 
Republica Moldova. În 2021, Compania a 
adăugat, de asemenea, produse marca 
Nemiroff în portofoliul său Premium Spirit 
pentru distribuția în Republica Moldova.

Băuturi 
carbogazoase

56.7%

Băuturi spirtoase 
24.3%

Apă
7.9%

Ceai RTD (gata de băut) 
5.1%

Băuturi 
Energizante

1.2%

Structura portofoliului de vânzări de produse 
Coca-Cola HBC Moldova din punct de vedere 
al veniturilor, 2021

de produse
de băuturi 
spirtoase

de produse 
principale291 

169 
122 

Coca-Cola HBC Moldova’s market share 
in Moldovan market by sales terms in 
different market subsectors:

NARTD

Apă

Sucuri

Băuturi Energizante

Băuturi carbogazoase

Ceai

35.1%

30.6%

59.2%

70.5%

9.4%

15.0%

Sucuri/Nectaturi, 
Sucuri/Plate

4.8%
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În 2021, Coca-Cola HBC Moldova a vândut 
produse pe piața internă utilizând canale 
diferite. Angrosiștii au fost cel mai mare canal 
de vânzări, reprezentând 37,0% din totalul 
vânzărilor în cursul perioadei de raportare. 
Comerțul modern se situează pe locul al 
doilea, reprezentând 34,3% din distribuția 
canalelor de vânzare, care include debușeuri 
precum supermarketuri, hipermarketuri, 
minimarketuri etc. Comerțul fragmentat, 
inclusiv micile magazine locale și convenabile, 
a fost al treilea segment ca mărime, 
reprezentând 12,5% din distribuția canalelor 
de vânzare, în timp ce segmentul HoReCa 
reprezenta 10,2%. 

Informații despre piețele deservite

Tranzactie moderna

Alte magazine 
fragmentate

Angrosist

HoReCa

Pe fugă

34%

6%
10%

37%
13%

CALITATEA ȘI SECURITATEA 
PRODUSELOR
În conformitate cu Politica de Calitate 
și Siguranță Alimentară, Coca-Cola 
HBC Moldova acordă o atenție deosebită 
dezvoltării unei culturi în cadrul Companiei 
în care calitatea reprezintă o valoare 
esențială pentru întreaga organizație. 
Compania a reafirmat toleranța zero pentru 
nerespectarea standardelor și a implementat 
o măsurare continuă a scadenței pentru a 
trece cultura concentrată pe calitate și pe 
siguranța alimentară la nivelul următor. 
Toate operațiunile Coca-Cola Hellenic se 
angajează la o îmbunătățire continuă, care 
este măsurată, evaluată și validată din punct 
de vedere al eficacității prin audituri interne și 
externe.

Această abordare se extinde și la furnizori. 
Compania solicită furnizorilor de nivel 1 să 
dețină o certificare a următoarelor standarde: 
ISO 9001 (calitate), ISO 14001 (mediu) și ISO 
45001 (sisteme de management ale sănătății 
și securității ocupaționale). Furnizorii de 
ingrediente și ambalaje ar trebui să aibă, de 
asemenea, certificarea FSSC 22000 pentru 
siguranța alimentară și a Inițiativei Globale 
pentru Siguranța Alimentelor (GFSI).

Compania dispune de procese și sisteme 
pentru a reduce la minimum apariția 
problemelor de calitate. Acest lucru ajută la 
rezolvarea rapidă și eficientă a problemelor 
apărute, asigurându-se că atât clienții, cât 
și consumatorii își păstrează încrederea în 
produse. Coca-Cola HBC Moldova a dezvoltat 
un sistem de soluționare a plângerilor primite 
de la clienți și consumatori. Procesul implică 
investigarea naturii plângerii, clasificarea, 
stabilirea priorităților și identificarea unei 
acțiuni adecvate. După soluționarea plângerii, 
se iau măsuri preventive pentru a atenua 
plângerile similare în viitor.
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LANȚUL DE APROVIZIONARE
Lanțul de aprovizionare joacă un rol central 
în activitatea Companiei, ținând seama de 
impactul asupra mediului și de aspectele 
legate de durabilitate de-a lungul întregului 
lanț valoric. 

Făcând parte din lanțul global de 
aprovizionare al Coca-Cola Hellenic Group, se 
asigură faptul că procesele comerciale finale 
ale Coca-Cola HBC Moldova nu contribuie, 
în mod direct sau indirect, la încălcări ale 
drepturilor omului. Compania își folosește 
influența pe plan intern pentru a se asigura 
că angajații înțeleg pe deplin angajamentul 
Companiei în ceea ce privește drepturile 
omului, precum și propriile drepturi și 
responsabilități, pentru care a fost adoptată 
Politica privind Principiile Directoare în 
relația cu Furnizorii pentru utilizarea în 
cadrul operațiunilor cu furnizorii direcți. 
Aceste principii se bazează pe convingerea 
că o bună cetățenie a întreprinderilor este 
esențială pentru un succes pe termen lung 
în afaceri și trebuie să se reflecte în relațiile și 
acțiunile de pe piață, de la locul de muncă, de 
la mediu și de la comunitate. Coca-Cola HBC 
Moldova se angajează să stabilească relații cu 
furnizorii care împărtășesc valori similare și 
desfășoară activități în mod etic.

În conformitate cu Principiile Directoare în 
relația cu Furnizorii, Compania se așteaptă 
ca furnizorii ei 

• să dispună de practici de muncă 
echitabile

• să asigure un loc de muncă sigur cu risc 
minim de accidente, vătămări și expunere 
la riscuri pentru sănătate

• să nu angajeze pe nimeni sub vârsta 
legală de muncă și să nu tolereze abuzuri 
sau hărțuiri fizice sau sub alte forme 
ilegale sau să recurgă la forță de muncă 
forțată sau la alte forme de muncă 
obligatorie în oricare dintre operațiunile lor

• să își recompenseze angajații în mod 
echitabil și competitiv față de industria lor

• să recunoască cu bună credință părțile 
terțe și să nu se răzbune pe angajați 
pentru participarea lor legală la activitățile 
organizațiilor de muncă

• să desfășoare activități comerciale în 
moduri care protejează și protejează 
mediul înconjurător.

Compania urmărește dezvoltarea pieței 
locale și includerea producătorilor locali 
și a furnizorilor de servicii în lanțul de 
aprovizionare. În 2021, aproximativ 50% din 
achizițiile Companiei provin de pe piața locală 
din Moldova.

Sectorul principal al achizițiilor locale al Coca-
Cola HBC Moldova este producția locală de 
alimente și băuturi. Compania achiziționează 
băuturi spirtoase de la producătorii locali și 
le revinde pe piața locală. Alte componente 
semnificative ale achizițiilor locale efectuate 
de Coca-Cola HBC Moldova includ serviciile 
de transport și comerțul cu ridicata și cu 
amănuntul.

Procurement Sectors

Mâncare și 
băuturi

Serviciul de 
transport

Consultanta, 
Publicitate & 
Servicii HR

Comerț cu 
ridicata și cu 
amănuntul

Achizitii de la 
producatori

Servicii de 
tipărire și 
editare

Alte

61.6% 19.6% 8.4% 4.8% 1.5% 1.5% 2.6%



Grupul Coca-Cola HBC a fost clasat numărul unu în Europa pentru al optulea an consecutiv și una 
dintre primele trei companii de băuturi la nivel mondial și European pentru al zecelea an consecutiv, 
potrivit Indicelui de Sustenabilitate Dow Jones 2021 care a declarat din nou Coca-Cola HBC drept cea 
mai sustenabilă companie de băuturi din Europa.

Coca-Cola HBC Moldova s-a clasat în TOP 10 pentru Topul Angajatorilor din Republica Moldova, 
eveniment organizat in baza Employer Brand Perception Survey, ediția 2021, studiu realizat în 
parteneriat cu Asociația Business-ului European (EBA).

În cadrul concursului „Marca Anului 2020”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii 
Moldova, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală și Centrul Național Anticorupție, Compania a 
fost distinsă cu marile premii în 2 nominalizări:

•  Companie responsabilă social
•  Implementarea standardelor de integritate în sectorul privat

16

GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
Guvernanța corporativă este un element 
constitutiv important pentru promovarea 
dezvoltării economice durabile. Structura 
organizatorică a Coca-Cola HBC Moldova 
este orizontală, ceea ce prevede un model 
de comunicare mai rapid și mai eficient. 
Guvernanța Companiei beneficiază, de 
asemenea, de structura sa matriceală, care 
permite o mai mare flexibilitate în interacțiunile 
dintre departamente. 
Eficiența guvernanței corporative a Companiei 
este evidențiată de absența amenzilor 
semnificative și a sancțiunilor nemonetare 
impuse în cursul perioadei de raportare pentru 
încălcarea legilor și reglementărilor sociale și 
economice. 
Principalul organ de conducere din cadrul 
Coca-Cola HBC Moldova, însărcinat cu 
responsabilități clar definite de asigurare a 
creșterii și dezvoltării durabile, este echipa 
de conducere (SMT). SMT este format din 
șase membri (două femei și patru bărbați) și 
include toți directorii din fiecare departament 
operațional și managerul de țară al Coca-Cola 
HBC Moldova. 
Responsabilitățile-cheie ale echipei de 
conducere a Coca-Cola HBC Moldova sunt de 
a analiza și executa anual planurile de afaceri 
pentru fiecare departament, făcând referire 
la evaluările riscurilor și la impactul asupra 
aspectelor economice, de mediu, sociale și 
ocupaționale privind sănătatea și siguranța.
Cei șase membri ai SMT sunt, de asemenea, 
însărcinați cu alte responsabilități, cum ar fi 
atribuirea de indicatori de performanță fiecărui 
departament specific, care să reflecte impactul 
economic, social și de mediu și să asigure 
o creștere economică durabilă în strânsă 
colaborare cu departamentul de finanțe. 

Ca parte a strategiei sale de dezvoltare, Coca-
Cola HBC Moldova încorporează în cultura sa 
organizațională cele zece principii ale Pactului 
Global al ONU, care acoperă o serie de domenii, 
inclusiv drepturile omului, standardele sociale, 
mediul și combaterea corupției. Echipa 
de conducere lucrează în permanență cu 
comunitățile locale și cu instituțiile publice, 
pentru a aborda mai bine orice probleme care 
ar putea apărea. Echipa este responsabilă, de 
asemenea, de crearea unui mediu de muncă 
sigur și incluziv, de facilitarea dezvoltării echipei 
și de îmbunătățirea competențelor angajaților 
prin diferite cursuri și evenimente de formare 
profesională. Se acordă o atenție deosebită 
oricăror conflicte de interese potențiale, 
percepute sau reale. Este o parte integrantă din 
Codul de Conduită Profesională al Companiei, 
conform căruia toți angajații își exprimă 
preocupările etice și raportează orice astfel 
de situații fără teama de răzbunare. Au fost 
elaborate și implementate politici și proceduri 
adecvate pentru prevenirea și eliminarea 
conflictelor de interese prin, dar fără a se limita 
la, cursuri de formare în domeniul conduitei 
profesionale și al eticii profesionale a angajaților.
Această influență se traduce prin beneficiile 
pe termen lung pentru părțile interesate 
și toate celelalte părți implicate. Coca-Cola 
HBC Moldova acționează în conformitate 
cu Codul de Conduită Profesională și cu 
Politica Anticorupție - un ghid obligatoriu 
privind aspectele etice semnificative pentru 
operațiunile multidimensionale. Conform 
politicii, comunicarea deschisă este cheia 
încrederii. Compania consideră că standardele 
etice și politica anticorupție nu se referă 
doar la „bifarea căsuțelor”. În ceea ce privește 
interacțiunile cu consumatorii, clienții, furnizorii, 
autoritățile și alte părți interesate, aceste valori 
trebuie aplicate întotdeauna, iar operațiunile 
trebuie efectuate în conformitate cu politicile. 
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COMBATEREA CORUPȚIEI

PROTECȚIA DATELOR

GRIJA PENTRU OAMENI

Politica Antimită și de Conformitate a 
Grupului cuprinde un set de norme care 
se aplică în mod egal tuturor angajaților, 
furnizorilor, distribuitorilor, agenților, 
consultanților și subcontractanților care 
acționează în numele Companiei. Compania 
a elaborat, de asemenea, politici interne 
anticorupție în conformitate cu Codul de 
Conduită Profesională, care conține cerințe 
și proceduri interne menite să respecte 
legislația, normele și reglementările 
aplicabile. 

Codul de Conduită Profesională oferă 
orientări practice privind responsabilitățile 
individuale și diferitele aspecte ale eticii 
comerciale. Pentru a afla mai multe despre 

Pentru a evita perturbarea activității 
comerciale și pentru a asigura protecția 
împotriva actorilor implicați în amenințări 
online, Coca-Cola HBC Moldova a instituit 
o Politică de Protecție a Datelor care 
abordează securitatea și confidențialitatea în 
domeniul IT care este conformă cu legislația 
UE și cu reglementările naționale. În plus, 
Coca-Cola HBC Moldova și-a armonizat 
normele și procedurile cu legislația 

La sfârșitul anului 2021, Coca-Cola HBC 
Moldova avea un total de 125 de angajați, 
din care doar 3 erau angajați pe baza unui 
contract temporar. 85,6% din personalul total 
s-a aflat la biroul din Chișinău, în timp ce 
celelalte 14,4% au lucrat în birourile regionale. 
Cifrele exclud cei 99 de angajați contractori 
care au fost externalizați de Coca-Cola HBC 
Moldova în 2021, pentru diferite operațiuni, 
inclusiv pentru comerț și personalul Centrului 
de Relații Clienți.

Codul de Conduită Profesională, vă rugăm să 
scanați Codul QR:

Bărbații reprezintă 82,4% din toți angajații

În prezent, 25% din posturile de conducere 
sunt ocupate de femei

82.4%  

25%  

europeană și națională privind reglementarea 
protecției datelor cu caracter personal și este 
înregistrată ca operator de date cu caracter 
personal cu numărul de înregistrare 0002319 
la Centrul Național pentru Protecția Datelor 
Cu Caracter Personal al Republicii Moldova 
(CNPDCP - RM).

În 2021 nu a fost identificată nicio pierdere 
sau scurgere de date. 

După angajați și categorie de gen

Forta de vanzare

Management de nivel mediu

Muncitori la birou

Lucrători de birouri logistice

Top Management

3 13

5 2

13 4

13 1

69 2

Bărbat

Femeie
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În 2021 au fost angajați 28 
de angajați noi

în timp ce 26 de angajați au 
părăsit Compania

În 2021, rata fluctuației 
personalului a fost de

28  

26  

21%  

După vârstă

Modificări ale numărului de angajați în 2021

După gen

37.6

61.6

0.8

<30 (47)

30-50 (77)

>50 (1)

Bărbat

Femeie

82.4

17.6

Categorie Angajați noi Rată de intrare Angajați care 
demisionează

Rata Cifrei De 
Afaceri

După vârstă

<30 22 79% 13 50.0%

30-50 6 21% 13 50.0%

> 50 0 0% 0 0.0%

După gen
Bărbat 26 93% 25 96.2%

Femeie 2 7% 1 3.8%

După regiune

Biroul Chisinau 22 79% 18 69.2%

Biroul Balti 3 11% 5 19.2%

Biroul Comrat 3 11% 3 11.5%

Pe categorii 
de angajați

Management 
de nivel mediu 0 0% 3 11.5%

Forța de 
muncă din 

vânzări
22 79% 19 73.1%

Funcționari 2 7% 2 7.7%

Lucrători 
logistici 4 14% 2 7.7%

Conducere 0 0% 0 0.0%

Pe contract de 
muncă

Permanent 26 93% 26 100.0%

Temporar 2 7% 0 0.0%
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FORMARE ȘI DEZVOLTARE

BENEFICIILE ANGAJAȚILOR

În conformitate cu procedurile interne ale 
Companiei, în timpul procesului de angajare 
a tuturor angajaților noi, politicile corporative 
sunt comunicate, iar cursurile de formare 
online sunt organizate în mod regulat pentru 
a furniza actualizările necesare.

Mediul este foarte dinamic; prin urmare, este 
esențial pentru Companie să fie flexibilă, 
să se adapteze rapid și să acorde prioritate 
accelerării capacităților critice ale angajaților.

Compania și-a elaborat propria formulă de 
învățare, și anume:

Angajații Coca-Cola HBC Moldova beneficiază 
de o asigurare medicală suplimentară 
acoperită de Companie, care include 
furnizarea de servicii medicale la instituții 
private. În fiecare an, Compania extinde 
gama de instituții și servicii care sunt incluse 
în sfera de acoperire și vizează îmbunătățirea 
consecventă a beneficiilor medicale acordate 
angajaților săi. Cel mai scăzut cost anual 
al asigurării pe angajat este de 2.200 lei 
moldovenești, iar acoperirea cea mai redusă 
este de 20.000 lei moldovenești. În plus, în 

Toate programele de dezvoltare sunt create 
în mod special de Departamentele pentru 
Dezvoltarea Talentelor și Dezvoltarea 
Competențelor (Logistică și Vânzări) și conțin 
un curriculum specific care este aliniat cu 
strategia Companiei și cu necesitățile actuale 
de dezvoltare a competențelor în diferite 
domenii. În 2021, toate categoriile de angajați 
au finalizat 2215 ore de cursuri în total, cu o 
medie de 14,5 ore pe angajat.

învățarea la locul de 
muncă

învățarea de la colegi și

Valoarea medie totală a salariului în cadrul 
Coca-Cola HBC Moldova este de 0,18 milioane 
lei moldovenești, ceea ce este de aproximativ 
două ori mai mare decât media națională3. 

învățarea din cursuri de formare specializate

70%  20%  

0.18  

10%  

În cadrul Coca-Cola HBC Moldova, programele 
de formare sunt elaborate pentru a răspunde 
cererilor diferitelor segmente de angajați: 

Agenți de 
vânzări

Profesioniști/Experți

Lideri de 
Echipă

Directori de 
Departament

milioane lei 
moldovenești

3. Salariile nete medii naționale pentru Republica Moldova au fost preluate din baza de date a Biroului Național de Statistică. 

2021, Coca-Cola HBC Moldova a semnat un 
acord de colaborare cu un laborator medical, 
care oferă o reducere de 10% pentru toate 
serviciile medicale care nu sunt acoperite de 
pachetul de asigurări.

Pe lângă asigurările medicale, Compania 
oferă următoarele beneficii compensatorii, 
pachete sociale și programe de recunoaștere:

• Concedii medicale și concedii de 
maternitate

• Prestații monetare pentru pensiile 
angajaților

• Prime de Crăciun în fiecare an în ianuarie, 
care reprezintă 50% din salariul de bază 
lunar

• Tichete de masă zilnice și servicii de 
transport pentru a ajuta angajații să își 
minimizeze cheltuielile zilnice

• Telefoane mobile și îmbrăcăminte 
corporativă
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SONDAJUL MY VOICE PRIVIND 
MOTIVAREA ANGAJAȚILOR
Coca-Cola HBC Moldova monitorizează în 
mod consecvent nivelul de satisfacție a 
angajaților. 

În 2021, 97,6% dintre angajați au participat 
la studiu cu indicele de implicare durabilă a 
angajaților de 97 din 100.

97.6%   

Notă: Nivelul salariului pentru unul dintre angajații bărbați 
din conducerea superioară nu a fost furnizat și nu este 
inclus în calcule.

• Sunt organizate diverse evenimente 
pentru a ajuta angajații să se relaxeze și să 
se bucure de compania colegilor lor

• Produse lunare din portofoliul Companiei 
și în cazul sărbătorilor personale, este 
acoperit și consumul integral al produselor 
Companiei

• Insigne și cadouri monetare pentru 

angajații care își sărbătoresc aniversările 
la Companie începând cu cel de-al 
cincilea an la locul de muncă, în cadrul 
programului de recunoaștere

• Alte certificate de valoare și premii 
aferente diferitelor activități desfășurate în 
timpul angajării

• Evaluare anuală și majorări salariale bazate 
pe merit.

DREPTURILE OMULUI, DIVERSITATEA ȘI 
EGALITATEA DE ȘANSE
Coca-Cola HBC Moldova își desfășoară 
activitățile în conformitate cu Politica de 
Incluziune și Diversitate a Coca-Cola HBC. 
Scopul acestei Politici este de a menține 
locuri de muncă în care nu există discriminare 
sau hărțuire pe criterii de rasă, sex, culoare, 
origine națională sau socială, religie, vârstă, 
handicap, orientare sexuală, opinie politică 
sau orice alt statut protejat de legislația 
aplicabilă. În plus, baza pentru recrutare, 
angajare, plasare, formare, compensare și 
avansare în cadrul Companiei ar trebui să 
fie calificarea, performanța, competențele și 
experiența.

Raporturile din tabelul de mai jos reprezintă 
diferențele de salarizare dintre lucrătorii de 
sex masculin și cei de sex feminin pentru 
fiecare post din cadrul Companiei.

Raportul dintre salariul de bază și 
remunerația femeilor și bărbaților pe 
categorie de angajați în 2021

Conducere Funcționari

Management de 
nivel mediu

Lucrători logistici

Forța de muncă din vânzări

111.6%   99.2%   

137.3% 86.6% 

84.3% 

Scopul sondajului My Voice privind motivarea 
angajaților este de a oferi angajaților Coca-
Cola HBC Moldova posibilitatea de a-și 
împărtăși opiniile cu privire la punctele forte și 
oportunitățile Companiei.

Întrebările din studiul din 2021 au ca obiect 
o serie de subiecte, inclusiv eficiența 
operațiunilor, calitatea serviciilor oferite 
clienților, cât de fericit este mediul de lucru 
și modul în care angajații se conectează și se 
raportează la conducerea Companiei.
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Coca-Cola HBC Moldova asigură, în medie, 
un salariu de bază și o remunerație egale. 
Rata medie procentuală a salariului de bază și 
remunerarea femeilor față de bărbați este de 
103,8%, în timp ce rata medie procentuală a 
creșterii salariale este de 14,2% pentru femei și 
de 13,2% pentru bărbați.

Creștere salarială în %

Conducere Funcționari

Management de 
nivel mediu

Lucrători logistici

Total generalForța de muncă 
din vânzări

9.7%   13.2%   

14.1% 10.9% 

13.4% 14.2% 
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CONTRIBUȚIA LA 
DEZVOLTAREA 
ECONOMICĂ
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PRODUCȚIA ECONOMICĂ ÎN TERMENI 
DE VALOARE ADĂUGATĂ BRUTĂ (VAB)
OF GROSS VALUE ADDED (GVA)
Măsura principală a activității economice 
generate de Companie este contribuția sa 
globală în Moldova în ceea ce privește VAB 
(valoarea adăugată brută). VAB este o măsură 
a valorii economice a bunurilor și serviciilor 
produse la nivelul unei companii, al unei 
industrii sau al unui sector, fără consumul 
intermediar (de exemplu, bunuri și servicii 
utilizate în procesul de producție). Aceasta 
estimează diferența dintre valoarea bunurilor 
și a serviciilor produse și costul materiilor 
prime, cum ar fi materialele neprelucrate, care 
sunt utilizate pentru crearea acestor bunuri 
și servicii. Produsul intern brut (PIB) al unei 
națiuni include suma VAB a tuturor agenților 
economici din economie.

Contribuția VAB a Coca-Cola HBC Moldova 
este evaluată pe trei rute principale:

Directe: efecte principale, în cazul în care 
cererea de produse Coca-Cola HBC Moldova 
generează activitate comercială/producție

Indirecte: efecte secundare prin activități și 
rezultate, suportate de lanțul de aprovizionare 
al Coca-Cola HBC Moldova ca urmare a 
achiziționării de către aceasta a unor produse 
și servicii pentru propriile sale operațiuni4.

Efectul indirect al nivelului I este valoarea 
adăugată creată de companiile locale din care 
Coca-Cola HBC Moldova achiziționează în 
mod direct bunuri și servicii și de comercianții 
cu amănuntul care vând produse Coca-
Cola HBC Moldova. Acestea sunt salariile, 
impozitele și veniturile câștigate de furnizorii 
direcți, distribuitorii și detailiștii Coca-Cola HBC 
Moldova. 

Efectele indirecte ale nivelului II sunt 
generate deoarece furnizorii locali și 
comercianții cu amănuntul ai Coca-Cola HBC 
Moldova achiziționează la rândul lor bunuri 
și servicii în cadrul lanțului de aprovizionare 

pentru a-și susține activitățile, furnizorii de 
bunuri și servicii cumpără, de asemenea, 
bunuri și servicii, iar ciclul continuă pe 
parcursul întregii economii. Cheltuielile inițiale 
ale Coca-Cola HBC Armenia și veniturile 
comercianților cu amănuntul generează o 
cerere suplimentară de bunuri și servicii în 
economie, la care agenții economici răspund 
prin creșterea producției, generând astfel 
valoare adăugată.

Induse: efectele multiplicatoare care apar 
în economia moldovenească ca urmare a 
angajaților direcți ai Coca-Cola și a angajaților 
din lanțul local de aprovizionare al Coca-Cola 
HBC Moldova, care își cheltuiesc salariile legate 
de Coca-Cola în Moldova. Aceste cheltuieli 
generează activități economice suplimentare 
pentru întreprinderile de la care acești 
angajați cumpără bunuri și servicii și pentru 
lanțurile de aprovizionare mai largi ale acestor 
întreprinderi.

Efectele directe ale VAB sunt măsurate 
folosind metoda de producție pentru calcul. 
Efectele indirecte și induse sunt evaluate pe 
baza unei abordări bazate pe analiza intrări-
ieșiri5. Analiza noastră se bazează pe structura 
specifică a lanțului de aprovizionare Coca-
Cola HBC Moldova și utilizează intrările și 
ieșirile specifice Moldovei și coeficienții de 
multiplicare Nivel-I și Nivel-II derivați din tabel. 

Acest tabel prezintă, sub formă de matrice, 
interconexiunile dintre sectoarele economiei în 
ceea ce privește valoarea bunurilor și serviciilor 
(intrări) care sunt necesare pentru a produce 
fiecare unitate din producție în anumite 
sectoare ale economiei.

4. Această abordare a fost dezvoltată de economistul Wassily Leontief. Leontief, W. 1986. „Input-output 
economics”. Oxford University Press.

5. Această abordare a fost dezvoltată de economistul Wassily Leontief. Leontief, W. 1986. „Input-output 
economics”. Oxford University Press.
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CONTRIBUȚIA LA OCUPAREA FORȚEI 
DE MUNCĂ

INVESTIȚII

CONTRIBUȚIA FISCALĂ

Crearea de locuri de muncă este unul dintre canalele importante prin care 
Coca-Cola HBC Moldova contribuie la economie. Ocuparea forței de muncă este 
raportată în termeni echivalenți normă întreagă (ENI).
Efectele asupra ocupării forței de muncă sunt, de asemenea, evaluate în 
termeni direcți, indirecți și induși:
Direcți: persoanele pe care Coca-Cola HBC Moldova le angajează direct.
Indirecți: ocuparea forței de muncă sprijinită ca urmare a activității economice 
generate de lanțurile de aprovizionare și de distribuție ale Coca-Cola HBC 
Moldova.
Induși: ocuparea forței de muncă sprijinite prin activități economice 
suplimentare generate în Moldova de angajați direcți și indirecți care își 
cheltuiesc salariile legate de Coca-Cola HBC Moldova în Moldova.
Efectele indirecte și induse ale ocupării forței de muncă sunt evaluate într-un 
mod similar contribuțiilor VAB, adoptând o abordare de analiză intrări-ieșiri.

Activitatea de investiții este un factor determinant important al contribuției 
economice, având în vedere că este recunoscută ca un important motor al 
creșterii economice.
Nivelul investițiilor Coca-Cola HBC Moldova este înregistrat prin:
• Propriile cheltuieli de capital („capex”) în anul financiar 2021
• Intensitatea capex
Intensitatea capex estimează raportul dintre Capex-ul unei companii și 
valoarea adăugată brută (VAB) directă pe care o generează. Aceasta este 
comparată cu intensitatea Capex medie națională utilizând formarea de 
capital fix brut național, ca proporție din VAB națională.

Contribuția fiscală totală generată de Coca-Cola HBC Moldova cuprinde:

Contribuție fiscală directă: contribuțiile fiscale efectuate direct de Coca-Cola 
HBC Moldova, care reprezintă totalul plătit anual de Coca-Cola HBC Moldova  
la bugetul de stat.
Contribuția fiscală prin lanțul de aprovizionare și activitatea economică 
indusă: contribuția fiscală prin lanțul de aprovizionare și activitatea 
economică indusă, care estimează:
• contribuțiile fiscale generate prin lanțul de aprovizionare și distribuție 

Coca-Cola HBC Moldova
• contribuția fiscală generată de lanțul de aprovizionare mai larg
Contribuția fiscală a angajaților: contribuția fiscală a angajaților estimează 
contribuția fiscală totală generată de angajații direcți ai Coca-Cola HBC 
Moldova, precum și contribuțiile angajaților indirecți și induși pe care Coca-
Cola HBC Moldova îi generează în economie în ansamblu.

Formarea brută de capital fix (FBCF), numită și „investiție”, este definită ca achiziția de active produse (inclusiv achiziții de active 
second-hand), inclusiv producția de astfel de active de către producători pentru uz propriu, minus cedările.
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CONTRIBUȚIA SOCIALĂ ȘI DE MEDIU

IMPACTUL ECONOMIC ÎN CEEA CE 
PRIVEȘTE VAB

Pentru a evalua contribuția socială și de mediu, am:

• efectuat cercetare documentară

• analizat datele furnizate de Coca-Cola HBC Moldova. KPMG nu a verificat datele furnizate.

Nu s-a efectuat o evaluare cantitativă a impactului, deoarece nu făcea parte din domeniul de 
aplicare al studiului. Analiza noastră a fost efectuată pe baza surselor menționate mai sus, fără 
o evaluare completă a impactului care să cuantifice efectele specifice. Domeniile și studiile de 
caz specifice care fac obiectul reexaminării au fost convenite cu Coca-Cola HBC Moldova.

Contribuția totală  
la VAB

43%

50%

7%

milioane lei moldovenești - VAB directă 
generată prin activități propriimillion MDL 

Am estimat că, în 2021, Coca-Cola HBC 
Moldova a generat un total de 211,1 milioane lei 
moldovenești reprezentând VAB în economia 
moldoveană, inclusiv efecte indirecte și induse. 
Aceasta a reprezentat 0,1% din PIB-ul total 
generat în Moldova.

Contribuția semnificativă la VAB din Moldova este adusă de furnizorii locali de la care Coca-
Cola HBC Moldova achiziționează în mod direct bunuri și servicii, precum și de distribuitorii 
și comercianții cu amănuntul locali care vând produse ale Companiei. În 2021, 50,5% din 
achizițiile publice ale Coca-Cola HBC Moldova au fost organizate pe plan intern în economia 
moldoveană. Datorită cooperării cu Coca-Cola HBC Moldova, furnizorii locali direcți și partenerii 
comerciali au contribuit cu 50,1 milioane lei moldovenești la VAB. 

milioane lei moldovenești - VAB indirectă 
generată de cheltuielile sale cu furnizorii 
moldoveni de nivel 1 (direcți) și de activitatea 
din cadrul lanțului de aprovizionare mai larg

milioane lei moldovenești - VAB indusă 
generată de Companie, rezultată din 
cheltuielile salariale din Moldova ale 
persoanelor angajate direct și indirect ca 
urmare a operațiunilor Coca-Cola HBC 
Moldova

99.0 

211.1 

95.8

16.2

1.1376% 24%
de VAB indirect și indus generat în 
economia Republicii Moldova pentru 
fiecare 1 MDL de VAB direct generat 
de Coca-Cola HBC Moldova

cota de venit din vânzările 
de bunuri importate este de 
aproximativ 

în timp ce veniturile din 
bunurile achiziționate la nivel 
local sunt de 

Veniturile Coca-Cola HBC Moldova provin din 
vânzarea de bunuri importate și de bunuri 
achiziționate la nivel local. 
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în principal datorită 
achizițiilor locale de produse, 
în scopul revânzării

ca urmare a livrării 
produselor

în principal datorită utilizării 
serviciilor de marketing și de 
ambalare

Produse 
alimentare și 
băuturi 

Servicii de 
transport 

Servicii profesionale 
(Servicii de consultanță, 
publicitate și resurse umane) 

Contribuția indirectă de VAB a Coca-Cola HBC Moldova pe sector, 2021, în milioane lei 
moldovenești

Furnizor indirect de nivel 1

Indirect asupra lanțului de 
aprovizionare la nivelul II mai 

larg este

 50.1 

 45.7

Alte sectoare 

3.9       

Produse alimentare și 
băuturi 

53.4

41%

59%

Servicii de transport 

17.1
61%

39%

Servicii de consultanță, 
publicitate și                                                                                                                              
resurse umane

12.0
68%

32%

Tipărire și editare 

1.0
69%

31%

77%

Comerțul cu ridicata și cu 
amănuntul 

8.1
74%

26%

23%

Furnizor indirect de nivel 1

Indirect asupra lanțului de aprovizionare la nivelul II mai larg este

Am analizat contribuția directă, indirectă și indusă a VAB a Coca-Cola HBC Moldova pe sector; 
detaliile sunt prezentate în graficele de mai jos. Pe baza informațiilor financiare furnizate de 
Coca-Cola HBC Moldova, principalele motoare ale VAB în 2021 au fost următoarele sectoare:

Alte sectoare de 
producție 

0.4
68%

32%
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Efectul indirect la nivelul I este generat în:

Efectul indirect asupra lanțului de aprovizionare VAB la nivelul II mai larg este generat în:

43.4%

69.3%

20.7%

14.8%

16.2%

8.3%

11.9%

4.7%

în sectorul producției 
de alimente și băuturi

în sectorul producției 
de alimente și băuturi

în serviciile de 
transport

în serviciile de 
transport

în serviciile 
profesionale

în serviciile 
profesionale

în comerțul cu ridicata 
și cu amănuntul

în comerțul cu ridicata 
și cu amănuntul

Contribuția indusă de VAB a Coca-Cola HBC Moldova prezentată pe sectoare, 2021, 
milioane lei moldovenești

5.8 

0.1

2.6 

0.2 

2.7

0.6

1.0 

3.3 

Alimente și 
băuturi 

Alte activități de 
prelucrare 

Servicii de 
consultanță, 
publicitate și resurse 

Servicii de tipărire 
și editare 

Serviciu de 
transport 

Altele

Comerțul cu ridicata 
și cu amănuntul 

Coca-Cola HBC 
Moldova
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Contribuția pentru ocuparea forței de muncă a Coca-Cola HBC Moldova în Moldova, 
2021, ENI

Pentru fiecare loc de muncă direct 
creat de Coca-Cola HBC Moldova, în 
2021 au fost generate 5,8 locuri de 
muncă suplimentare (atât indirecte, cât 
și induse) în Moldova.

Am analizat, de asemenea, contribuția la ocuparea forței de muncă a Coca-Cola HBC Moldova 
pe sector; pentru detalii, a se vedea diagrama de mai jos. Pe baza informațiilor financiare 
furnizate de Coca-Cola HBC Moldova, principalii factori care au condus la creșterea contribuției 
la ocuparea forței de muncă în cursul anului 2021 au fost în următoarele sectoare:

627

125

101

Angajare directă

Angajare indusă

Angajare indirectă nivelul 1

Angajare indirectă nivelul 2

383

244

în principal datorită 
achizițiilor locale de 
produse, în scopul revânzării

ca urmare a livrării 
produselor

în principal datorită utilizării 
serviciilor de marketing și de 
ambalare

Produse 
alimentare 
și băuturi 

Servicii de 
transport 

Servicii profesionale  
(Servicii de consultanță, 
publicitate și resurse)

CONTRIBUȚIA LA OCUPAREA FORȚEI 
DE MUNCĂ

SALARII
LOCURI DE 
MUNCĂ CREATE

de angajați Coca-Cola în 
medie în 2021

femei angajate de Coca-Cola 
HBC Moldova

din conducerea superioară a 
companiei este reprezentată de femei

125  17.6%

28.6%   

Structura personalului Coca-Cola

37.6

61.6

0.8

mai putin de 30

30-50 de ani

>50 și peste

Coca-Cola HBC Moldova asigură un nivel 
ridicat al salariilor în Moldova. În 2021, 
compensația lunară medie plătită de Coca-
Cola HBC Moldova a fost de aproximativ 
două ori mai mare decât compensația lunară 
medie din industria comerțului cu ridicata și 
cu amănuntul din Moldova. 

Am estimat că, prin activitățile sale din anul 
financiar 2021, Coca-Cola HBC Moldova a 
generat 853 de locuri de muncă, care au 
reprezentat 0,10% din totalul populației 
ocupate din Moldova în 2021.
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Contribuțiile directe și indirecte pentru ocuparea forței de muncă ale Coca-Cola HBC din 
Moldova pe sector, 2021, ENI

Produse 
alimentare și 
băuturi 

Servicii de 
transport 

Servicii de 
consultanță, 
publicitate și resurse 
umane 

Comerț cu 
ridicata și cu 
amănuntul 

Alte activități de 
prelucrare 

Altele

Servicii de 
tipărire și 
editare 

303 118 119 57 6       

3  21 

48%

64%81%

71%

52%

36%19%

29%

79% 67%

77%

21% 33%

23%

Furnizor indirect de nivel 1

Indirect asupra lanțului de 
aprovizionare la nivelul II mai larg este

Contribuțiile induse pentru ocuparea forței de muncă ale Coca-Cola HBC Moldova 
prezentate pe sectoare generate, 2021, ENI

36

0.4 

16

2 

17 

3

6 

21

Alimente și 
băuturi 

Alte activități de 
prelucrare 

Servicii de 
consultanță, 
publicitate și resurse 
umane 

Servicii de tipărire 
și editare 

Servicii de 
transport 

Altele

Comerț cu ridicata și 
cu amănuntul 

Coca-Cola HBC 
Moldova

125
Coca-Cola 
Direct 
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18.5% 29.8% 
Intensitatea Capex 
a Coca-Cola HBC 
Moldova 

Intensitatea 
Capex 
națională 

Formarea brută de capital fix pentru 2020 
pentru Moldova a fost luată în considerare, 
deoarece datele din 2021 nu erau disponibile.

INVESTIȚII

Contribuție socială, 2021

Această secțiune reprezintă cheltuielile de capital („Capex”) ale Coca-Cola HBC Moldova în 
2021.
Capex reprezintă cheltuielile efectuate de o companie pentru achiziționarea sau modernizarea 
infrastructurii. Activitatea de investiții este un factor determinant important al oricărei 
contribuții economice, având în vedere că este recunoscută ca fiind un factor important de 
creștere economică. 
În ceea ce privește Capex, Coca-Cola HBC Moldova a investit în total 18,4 milioane lei 
moldovenești, ceea ce reprezintă aproximativ 2,9% din veniturile companiei. Investițiile Coca-
Cola HBC Moldova au reprezentat până la 0,34% din totalul formării capitalului țării. 
Intensitatea Capex a Coca-Cola HBC Moldova a fost sub media națională cu 11,3 puncte 
procentuale.

Coca-Cola HBC Moldova a cheltuit aproximativ 1,2 milioane lei 
moldovenești în donații caritabile și proiecte sociale

1.2 milioane lei 
moldovenești 

CONTRIBUȚIA FISCALĂ

Plăți către bugetul de 
stat

43%50%

7%

milioane lei moldovenești - Contribuție fiscală 
directă

Estimăm că, în perioada 2021, contribuția 
fiscală totală a Coca-Cola HBC Moldova la 
bugetul de stat a fost de 115,2 milioane lei 
moldovenești. Aceasta a reprezentat 0,15% 
din totalul veniturilor fiscale ale Moldovei în 
perioada menționată. 

Coca-Cola HBC Moldova contribuie la finanțele publice ale Moldovei printr-o gamă largă de 
impozite: impozitul pe profit, impozitul pe venit plătit în numele angajaților și impozitele 
colectate în numele guvernului, cum ar fi taxa pe valoarea adăugată (TVA). 

milioane lei moldovenești - Contribuții fiscale 
prin lanțul de aprovizionare și activități 
economice induse plătite guvernului prin 
rețeaua sa de parteneri de afaceri și prin 
activitatea economică ulterioară

milioane lei moldovenești - Contribuții fiscale 
către guvern care au fost generate prin 
impozitarea directă, indirectă și indusă a 
veniturilor angajaților

77.9 

115.2 

23.3

13.9



31

INVESTIȚII COMUNITARE



32

INTRODUCERE 

SUSTENABILITATEA MISIUNII - 
ANGAJAMENTE PENTRU 2025

Conform Politicii de Mediu a Coca-Cola HBC Moldova, Compania se 
angajează să desfășoare toate activitățile sale comerciale în mod responsabil, 
ținând seama în mod corespunzător de impactul asupra mediului și de 
performanța durabilă. Mediul este responsabilitatea tuturor și toți angajații 
sunt responsabili pentru performanța de mediu.

Coca-Cola HBC Moldova urmărește să obțină o îmbunătățire constantă în 
ceea ce privește respectarea standardelor sale de mediu, încercând, în același 
timp, să reducă la minimum orice impact negativ asupra mediului local și 
global pe măsură ce Compania își dezvoltă activitatea.

Pentru a atinge aceste obiective, Coca-Cola HBC Moldova a definit 
angajamentele privind sustenabilitatea misiunii care ar trebui să fie 
îndeplinite până în 2025. 

Reducerea emisiilor: 

Reducerea și gestionarea apei:

Reducerea raportului emisiilor 
directe de carbon cu

Reducerea cu 20% a apei din 
fabricile situate în zone cu risc 
legat de apă

din frigiderele Companiei din punctele 
de vânzare ale clienților vor fi eficiente 
din punct de vedere energetic

Securitatea apei în zonele cu 
risc legat de apă. Asigurarea 
disponibilității apei pentru toate 
comunitățile Companiei în zonele 
de risc pentru apă.

din totalul energiei electrice utilizate 
în fabricile din UE și Elveția va 
proveni din surse regenerabile și 
curate

din energia totală utilizată în fabrici 
va proveni din surse regenerabile și 
curate

30%

20%

50%

100%

100%50%
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Lume fără deșeuri:

Nutriție:

Persoane și comunități:

din ambalajul de consum va fi 
reciclabil

Reducerea cu 25% a caloriilor la 
100 ml de băuturi carbogazoase 
răcoritoare

Țintă zero decese și reducerea ratei 
accidentelor (timp pierdut) cu 50%

din posturile de conducere vor fi 
deținute de femei

din producția totală de PET-uri 
provine din PET reciclat și/sau PET 
din materiale regenerabile

din principalele surse de ingrediente 
agricole vor fi în conformitate cu 
principiile agricole durabile

echivalent din ambalajul primar 
trebuie colectat

100%

25%

50% 50%

35%

100%75%

REALIZAREA OBIECTIVELOR 
CORPORATISTE
Reducerea emisiilor

Cantitatea semnificativă de emisii de gaze cu efect de seră 
generate de operațiunile Coca-Cola HBC Moldova provine în 
principal din consumul de combustibil al flotei de transport, 
de materii prime (ambalaje) și de echipamentele de răcire. 
Compania se angajează să își reducă amprenta de carbon și 
depune eforturi în vederea reducerii continue atât a emisiilor 
directe, cât și a celor indirecte.
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Lume fără deșeuri

În 2021, 87% din deșeurile generate, atât 
periculoase, cât și nepericuloase, au fost 
reciclate sau recuperate

În 2021, 100% din deșeurile 
periculoase au fost 
reciclate

87% 100%

Rata De Intensitate Energetică

În 2021, s-a realizat obiectivul de a avea 56% din sisteme de 
răcire favorabile mediului înconjurător. Se așteaptă un progres 
anual, cu scopul de a obține un procent mai mare de 90% din 
sisteme de răcire care să fie favorabile mediului înconjurător 
până în 2027. 

Cu un venit în creștere la HBC Coca-Cola din Moldova, 
Compania se străduiește să își facă consumul de energie 
cât mai durabil posibil și să obțină o utilizare mai redusă a 
energiei ca procent din venituri.

2020 50%50% 2021 56%44% 2027

92%

8%

An

Consumul 
de energie 
electrică

Consumul de 
gaz

Consumul de 
energie electrică 

în raport cu 
raportul total de 

venituri

Raportul dintre 
consumul de 

gaze și venitul 
total

Consumul total de 
energie în raport 

cu raportul total de 
venituricost total cost total

2020 396,078 65,583 0.08% 0.01% 0.09%

2021 454,711 96,595 0.07% 0.02% 0.09%

% răcitoare ecologice

% răcitoare obișnuite
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Impactul proiectului:

PROIECTE DIN 2021
Proiectul Youth & Women Empowerment

Ca parte a proiectului Youth & Women Empowerment, Coca-Cola HBC 
Moldova are ca scop responsabilizarea tinerilor pentru dezvoltarea durabilă 
a comunității din punct de vedere social și ecologic în viitor. Ca urmare a 
proiectului, au fost elaborate 24 de idei în domenii cruciale pentru comunitate, 
inclusiv pentru dezvoltarea durabilă eco-socială și economică, care acoperă 
impactul asupra Ecologiei, Egalității de Gen și Emancipării Femeilor, 
Inovării Sociale și Societății Civile. Activitățile proiectului au fost puse în 
aplicare în colaborare cu autoritățile locale, administrația instituțiilor de 
învățământ, mediul de afaceri local și actorii locali. Asociația Publică Junior 
Achievement Moldova a acționat ca partener de implementare.

Grupul țintă a inclus tineri studenți activi (15-20 de ani) interesați de aspectele 
socio-economice și ecologice și hotărâți să dobândească cunoștințe și 
experiență esențiale pentru transformarea comunităților locale, în special din 
zonele rurale.

Aproximativ 500 de participanți la proiect au fost implicați activ în 
construirea și consolidarea culturii antreprenoriatului și a gestionării 
mediului în comunitățile lor respective. Odată ce au gestionat practicile de 
conservare de bază și durabile în timpul evenimentului, tinerii au implicat 
diferiți membri ai comunităților lor în activitățile educaționale privind eco-
antreprenoriatul.

Ideile elaborate de participanți au abordat, de asemenea, aspectele 
esențiale legate de gen, cum ar fi inegalitatea economică între femei 
și bărbați, conducerea femeilor, combaterea stereotipurilor de gen 
etc. Implementate în comunitățile participanților, acestea vor duce 
la îmbunătățirea generală a conștientizării de gen și vor contribui la 
emanciparea femeilor la nivel local. 
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Consolidarea societății civile comunitare. Crearea unei rețele de 
interacțiuni sociale semnificative între participanții la proiect va duce la 
auto-replicare și scalare la nivel local. Tinerii după proiect vor deveni factori 
declanșatori pentru ca membrii activi ai comunităților lor să se adune 
în jurul lor și să creeze celule de persoane proactive cu gânduri similare, 
desigur că acest lucru se va întâmpla în timp.

9 echipe câștigătoare au primit premii, iar aceste idei pot fi folosite în 
dezvoltarea comunităților lor

Proiectul are beneficiari indirecți de 10000 de persoane (studenți, 
comunități locale, profesori etc.)

Proiectul a implicat:

Activitățile de proiect au inclus:

• 56 de instituții educaționale partenere

• peste 660 de participanți (500 de studenți; 25 de mentori/formatori; 15 
voluntari; 5 moderatori; 15 organizatori și echipă tehnică, 30 de invitați și 
presa, 70 de școli, profesori).

• egalitatea de gen în numărul de participanți (57% fete/45% băieți)

• a asigurat echilibrul între mediul rural și cel urban al participanților (60% 
din zonele rurale, 40% din zonele urbane)

• participanți de la ambele maluri ale râului Dniester;

• participanți, în special din zonele cu venituri mici, etnii, cu nevoi speciale;

• grupa de vârstă 15-20 ani

• Zile ale parteneriatului privind implicarea comunității organizate/15 unități 
offline.

iunie 2021 - selectarea instituțiilor de învățământ din zonele rurale ca 
partener;

iunie 2021 - elaborarea ordinii de zi, chestionare pentru activități;

Zile ale parteneriatului privind implicarea comunității/15 unități offline 
organizate în perioada septembrie-noiembrie 2021;

Septembrie 2021 - Anunțarea concursului, selectarea temelor/
problemelor de lucru care ar trebui rezolvate, facilitatori, echipe de 
voluntari/consultanți, juriu;

2 Abordări Inovatoare a Gândirii Critice Privind Tabăra De Implicare 
a Comunității / formatul online organizat în perioada octombrie-
noiembrie 2021;

Iunie-decembrie 2021, Dezvoltarea unui material educațional digital 
pentru educația economică și antreprenorială.
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• am avut ocazia să interacționez cu persoane reale implicate în activități 
comunitare, care fac ceva pentru comunitate;

• Am fost pus într-un context diferit de colaborare / colaborare decât cel de la școală;
• un exercițiu care m-a forțat să mă eliberez de confort și să acționez neconform 

standardelor;
• să cunosc alți colegi din alte regiuni și să ajung la o soluție viabilă pe termen scurt;
• prima dată când am încercat să fac o prezentare publică și să îmi justific poziția;
• utilizarea mai multor instrumente informatice;
• să lucrez într-o echipă cu diferiți colegi, după criterii cum ar fi vârsta, regiunea, 

ideile, viziunile; etc.

Mai jos sunt prezentate unele observații din partea 
participanților cu privire la realizările lor rezultate din proiect:

Dezvoltarea unor sisteme integrate de gestionare a deșeurilor în 10 școli

În cadrul proiectului Eco School, 10 școli au 
fost ghidate în crearea infrastructurii de 
colectare a deșeurilor, în timp ce elevii au avut 
oportunitatea și posibilitatea de a învăța cum 
să aplice un model de lucru de gestionare 
a deșeurilor și de a dezvolta wun obicei de 
sortare corectă a deșeurilor. În plus, activitățile 
educaționale complementare organizate 
în timpul proiectului au avut un efect 
semnificativ asupra sensibilizării publicului cu 
privire la importanța problemei deșeurilor și a 
îndemnului de a o gestiona corect.
Proiectul abordează următoarele subiecte:
• Schimbările climatice / Economia circulară
• Gestionarea deșeurilor / colectare selectivă
• Plantarea și îngrijirea arborilor
• Natură și biodiversitate
• Protecția apei
• Energie și eficiență energetică
• Sănătate / stil de viață sănătos

Scopul proiectului:
• Să fie un catalizator pentru predarea 

ecologiei
• Oferirea posibilității profesorilor de a utiliza 

planuri de lecție gata elaborate care să 
acopere principalele subiecte de mediu

• Oferirea posibilității profesorilor de a utiliza 
un stil de predare interactiv și participativ, 
cu un accent special pe gândirea critică, 
descoperirea și rezolvarea creativă a 
problemelor

• Ajută la modelarea generațiilor de copii 
și adulți cărora le pasă de natură și care 
știu că prin acțiunile lor pot contribui la 
dezvoltarea unei lumi mai bune

În cadrul proiectului, profesorii și studenții 
trebuiau să îndeplinească 7 sarcini:
• Constituirea grupurilor de patrulare 

ecologică
• Crearea Codului ECO
• Analiza de mediu și planul de acțiune
• Predarea lecțiilor de educație ecologică
• Informarea și implicarea comunității – 

acțiuni de plantare și de salubrizare
• Colectarea selectivă a deșeurilor
• Participarea la concursul Arta Pământului 

și organizarea festivalului de reciclare
Instituțiile de învățământ care participă la 
program sunt:
• Școala Gimnazială Zaicana, satul Zaicana, 

raionul Criuleni;
• L.T. “Mihail Stratulat”, comuna Boșcana, 

raionul Criuleni;
• Școala Gimnazială “Coșernița”, satul 

Coșernița, raionul Criuleni;
• Școala Gimnazială “Onițcani”, satul 

Onițcani, raionul Criuleni;
• Școala Gimnazială Slobozia-Dușca, satul 

Slobozia-Dușca, raionul Criuleni;
• L.T. “Boris Dînga”, satul Criuleni, raionul 

Criuleni;
• Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, satul 

Jevreni.
• L.T. “Alexandru cel Bun”, orașul Sîngera;
• Școala Gimnazială nr. 67, satul Revaca, 

comuna Sîngera;
• Școala Gimnazială nr. 68 din Dobrogea, 

comuna Sîngera.
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Rezultatele proiectului

• 5 cursuri de formare organizate pentru profesori și studenți

• 40 Clase deschise privind problemele de mediu și gestionarea deșeurilor

• 10 activități de curățare organizate

• 10 activități de plantare a arborilor organizate (parte din lecțiile ecologice 
practice)

• Concurs între școli Arta Pământului

• Concurs între școli Cod Ecologic

• Festivalul reciclării (parte din lecțiile ecologice practice)

Coca-Cola HBC Moldova, împreună cu alte 
companii din industrie, au lansat un proiect-
pilot pentru colectarea separată a deșeurilor 
de ambalaje prin intermediul Asociației 
Producătorilor și Importatorilor de Ambalaje 
din Moldova (APIAM).

În noiembrie 2021, APIAM, în parteneriat cu 
un reciclator autorizat Salubris Grup, a lansat 
un proiect-pilot pentru colectarea separată 
a deșeurilor de ambalaje, cu scopul de a 
promova principiul european al răspunderii 
extinse a producătorilor (REP). Proiectul a 
fost lansat în 9 localități din raionul Criuleni, 
acoperind aproximativ 56.000 de locuitori 
(gospodării, școli, instituții bugetare, 
întreprinderi private etc.).

Localitățile selectate pentru proiectul-pilot 
sunt: satele Onițcani, Cruglic, Boșcana, 
Porumbeni, Dubăsarii Vechi, comuna 
Drăfelieni, orașul Criuleni din raionul Criuleni, 
orașul Cricova și comuna Ciorescu din 
municipiul Chișinău.

Esența proiectului este că cetățenilor li se 
oferă containere gratuite de gunoi, unde 
pot stoca deșeuri de ambalaje: sticlă, plastic, 
polietilenă, metal, hârtie și carton etc. 
Conținutul acestor recipiente este aruncat 
pentru sortare și prelucrare ulterioară de 
către un operator autorizat. Un alt obiectiv 

Număr de 
participanți activi

Numărul beneficiarilor 
direcți (studenți, profesori, 
familiile acestora)

Numărul beneficiarilor 
indirecți

3,687 7,980 >27,000 

COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR DE AMBALAJE ÎN 9 
LOCALITĂȚI DIN MOLDOVA

este de a spori informarea și sensibilizarea 
consumatorilor cu privire la colectarea 
separată a deșeurilor, la aspectele legate 
de mediu și la responsabilitatea civică în 
localitățile implicate în proiectul-pilot.

Proiectul vizează

Creșterea cantității de deșeuri reciclate și 
reducerea cantității de deșeuri aruncate 
la gropile de gunoi

Dezvoltarea colectării și a sortării separate 
a deșeurilor de ambalaje (plastic, carton, 
sticlă, metal)

Implementarea unui model clasic de 
REP în care sistemul colectiv deține 
proprietatea asupra deșeurilor colectate

Creșterea gradului de informare și de 
sensibilizare a consumatorilor cu privire 
la colectarea separată a deșeurilor, 
aspectele legate de mediu și simțul 
răspunderii

Extinderea capacităților mediului 
de afaceri prin furnizarea de sprijin 
financiar și de asistență logistică, pentru 
desfășurarea în viitor a unor activități 
separate de colectare a deșeurilor
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Rezultatele proiectului

companii au inițiat un proiect-pilot 
pentru a asigura colectarea separată 
a deșeurilor în proporție de 25% și 
reciclarea ulterioară a acestora în 5 ani. 

de mii de persoane acoperite 
(gospodărie, școli, instituții 
guvernamentale, întreprinderi etc.)

comunități acoperite tomberoane pentru sortarea 
separată a deșeurilor instalate

de tone colectate, sortate și 
recuperate în 6 luni

6 56,000

9 130

IMPLICARE PĂRȚI INTERESATE
Sondaj

Metodologia de identificare a temelor 
materiale pentru conținutul Raportului 
Privind Durabilitatea a fost aliniată cu 
cerințele standardelor GRI. Intenția implicării 
părților interesate este de a recunoaște 
așteptările și interesele rezonabile ale părților 
interesate și de a înțelege nevoile acestora în 
materie de informare. Astfel, a fost efectuat 
un sondaj cu privire la părțile interesate, care 
conținea întrebări cu privire la percepția 
participanților cu privire la impactul social, 
de mediu și economic al Companiei. În plus, 
pentru fiecare întrebare, părților interesate li 
s-a cerut să indice în ce măsură consideră că 
fiecare domeniu este semnificativ. 23 de părți 
interesate reprezentând 6 grupuri de părți 
interesate au participat la sondaj.

Participarea părților interesate după tip

Angajații companiei

Consumator

Organizatie non-guvernamentala

Cu amănuntul

Organismele de reglementare  
si autoritati

Distribuitor

57%

13%

18%

4%
4%4%

Sondajul a oferit, de asemenea, părților 
interesate posibilitatea de a ridica orice 
preocupări suplimentare și de a oferi sugestii 
pe care le consideră că ar putea îmbunătăți 
performanța Companiei. În ansamblu, 
participanții au indicat că sunt mulțumiți 
de activitățile Coca-Cola HBC Moldova, 
însă, au sugerat Companiei să introducă o 
gamă mai largă de inițiative sociale și de 
mediu, în special cele care vizează implicarea 
membrilor mai tineri din cadrul comunității. 
De asemenea, aceștia și-au exprimat dorința 
de a fi mai bine informați cu privire la orice 
programe sau evenimente pe care Compania 
le organizează sau la care participă.

99
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Semnificația impactului economic, de mediu și social

Schimbările climatice, emisiile, utilizarea energiei și eficiența

Ambalare, reciclare și managementul deșeurilor

Administrarea apei

Aprovizionarea durabilă și managementul lanțului de aprovizionare

Guvernanța corporativă, etica în afaceri și combaterea corupției

Marketing responsabil

Cetățenia corporativă, investițiile și implicarea comunităților locale

Drepturile omului, diversitate și șanse egale

Bunăstarea, dezvoltarea și implicarea angajaților

Calitatea produsului

Sănătate și siguranță, calitatea produselor

Impacturi economice directe și indirecte

Împuternicirea economică a femeilor/echilibrul de gen

Sănătate și securitate la locul de muncă

Contracararea pandemiei de COVID-19

3.0

4.0

5.0

3.0

4.0 5.0
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AFILIERI

Asociația Producătorilor și 
Importatorilor de Ambalaje din 
Moldova (APIAM)

Camera de Comerț Americană din 
Moldova (AmCham)

Asociația Businessului 
European (ABE)

Camera de Comerț și 
Industrie a Republicii 
Moldova
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Anexe
Anexa 1

Metodologie

Metoda de producție a fost utilizată pentru calcularea directă a VAB:

VAB directă = Vânzări (Venituri obținute din bunuri vândute, cu excepția altor venituri 
neoperaționale) - variația stocurilor - Bunuri și servicii achiziționate (cheltuieli cu 
furnizorii)

Pentru a estima contribuția indirectă a Coca-Cola HBC Moldova, s-au analizat datele 
privind cheltuielile furnizorilor. Cheltuielile în afara Moldovei sunt considerate o 
„scurgere” și nu au fost incluse în calcule. Fiecare cheltuială a furnizorilor a fost 
clasificată în funcție de sectoarele intrări-ieșiri (a se vedea Anexa 2), care sunt aliniate cu 
codurile ISIC Revizuirea 3 (Clasificarea Industrială Internațională Standard).

VAB indirectă = VAB Furnizor Nivel 1 + VAB lanț de aprovizionare mai larg, unde

Furnizor Nivel 1 VAB = Σ  Cheltuielilor cu furnizorii din sectorul i x media VAB ca 
proporție din producția pentru sectorul i, unde

n: numărul de sectoare

Lanț de aprovizionare mai larg VAB = Σ  VAB Furnizor Nivel 1 pentru furnizorii din 
sectorul i x (multiplicator de tip I VAB pentru sectorul i-1), unde:

n: numărul de sectoare

VAB indusă = Σ  VAB Furnizor Nivel 1 pentru furnizorii din sectorul i x (multiplicator de 
tip II VAB pentru sectorul I - Multiplicator VAB de tip I pentru sectorul i) + salarizare 
indusă (VAB), unde

n: numărul de sectoare

Statul de plată indus VAB = VAB a statului de plată direct x (multiplicator de tip II VAB 
specific sectorului - multiplicator de tip I VAB specific sectorului), unde

Salarizare directă VAB = costul de salarizare al Coca-Cola HBCA x VAB a sectorului ca 
proporție din producție.

Multiplicatorii de tip I și de tip II VAB au fost calculați în conformitate cu metoda 
Leontief de analiză intrări-ieșiri bazată pe tabelele intrări-ieșiri. Tabelul Intrări-Ieșiri a 
fost preluat de la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Pentru a calcula 
multiplicatorii de tip I și de tip II, s-a calculat raportul dintre numărul de angajați / 
producția totală pentru fiecare sector. Numărul de angajați pentru fiecare sector a fost 
preluat de la NBSRM.

Contribuția economică în ceea ce privește VAB

i

n

i

n

i

n
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Coca-Cola HBC Moldova a furnizat date directe privind ocuparea forței de muncă în 
termeni ENI.

Ocuparea indirectă a forței de muncă = Ocuparea forței de muncă în cadrul furnizorilor 
de nivel 1 + ocuparea forței de muncă în lanțul de aprovizionare mai larg, unde

Ocuparea forței de muncă în cadrul furnizorilor de nivel 1 = 

∑                 unde

n: numărul de sectoare

Ocuparea forței de muncă în lanțul de aprovizionare mai larg

∑  Ocuparea forței de muncă în cadrul furnizorilor de nivel 1 în sectorul i×(Multiplicator de 
tip I pentru ocuparea forței de muncă din sectorul i-1), unde

n: numărul de sectoare

Ocuparea forței de muncă indusă =∑  Ocuparea forței de muncă în cadrul furnizorilor de 
nivel 1 în sectorul i × (Multiplicator de tip II pentru ocuparea forței de muncă din sectorul 
i-Multiplicator de tip I pentru ocuparea forței de muncă din sectorul i)+angajări cu 
salarizare indusă, unde

n: numărul de sectoare

Angajare cu salarizare indusă = angajare cu salarizare directă x (multiplicator sectorial 
specific de tip II - ultiplicator sectorial specific de tip I)

Angajare cu salarizare directă = VAB Salarizare directă / VAB medie sectorială per 
angajat

Multiplicatorii de tip I și de tip II ai ocupării forței de muncă au fost calculați în 
conformitate cu metoda Leontief de analiză intrări-ieșiri bazată pe tabelele de intrări-ieșiri 
furnizate de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.

Datele totale privind investițiile, pe baza cărora s-a calculat rata intensității Capex, au 
fost furnizate de Coca-Cola HBCA.

Intensitatea Capex a Coca-Cola HBCA = CCHBC HBC Moldova Capex / CCHBC HBC 
Moldova VAB Directă

Contribuția fiscală directă a fost calculată pe baza datelor furnizate de Coca-Cola HBC 
Moldova

Contribuție fiscală prin lanțul de aprovizionare și activitate economică indusă = 
contribuția fiscală a furnizorului de nivel 1 + contribuția fiscală indusă din activitatea 
economică, unde

Contribuția fiscală a furnizorului de nivel 1= VAB indirectă x impozitul mediu național 
ca % din PIB

Contribuția fiscală indusă a activității economice= VAB indusă x impozitul mediu 
național ca % din PIB

Contribuția fiscală a angajaților = contribuția directă a angajaților + contribuția 
indirectă a angajaților + contribuția indusă a angajaților, unde

Contribuția indirectă a angajaților = angajații indirecți x salariul mediu pe țară x rata 
impozitului pe venit

Contribuția indusă a angajaților = angajații induși x salariul mediu pe țară x rata 
impozitului pe venit

Contribuția la ocuparea forței de muncă

Investiții

Contribuția fiscală

i

n

i

n

i

n VAB a furnizorilor de nivel 1 în sectorul i

VAB medie sectorială pe angajat pentru sectorul i
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Anexa 2

Sector, cerere finală și clasificări primare ale intrărilor în tabelul intrări-
ieșiri

Secțiunea A: Agricultură, vânătoare și silvicultură

Secțiunea B: Pescuit

Secțiunea C: Mineritul și exploatarea în carieră

Secțiunea D (Cu Excepția Diviziunilor 15, 22, 36): Fabricare

Secțiunea D (diviziunea 15): Fabricarea produselor alimentare și a băuturilor

Secțiunea D (diviziunea 22): Publicarea, tipărirea și reproducerea înregistrărilor 
media

Secțiunea D (diviziunea 36): Fabricarea mobilei; fabricare neclasificată în altă 
parte

Secțiunea E: Alimentarea cu energie electrică, gaze și apă

Secțiunea F: Construcții

Secțiunea G: Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor, 
a motocicletelor și a bunurilor personale și de uz casnic

Secțiunea H: Hoteluri și restaurante

Secțiunea I (Cu Excepția Diviziunii 64): Transport, depozitare și comunicații

Secțiunea I (diviziunea 64): Poștă și telecomunicații

Secțiunea J: Intermediere financiară

Secțiunea K (diviziunea 70): Activități imobiliare

Secțiunea K (diviziunea 71): Închirierea de mașini și echipamente fără operator 
și de bunuri personale și de uz casnic

Secțiunea K (diviziunea 72): Activități informatice și conexe

Secțiunea K (diviziunea 73): Cercetare și dezvoltare

Secțiunea K (diviziunea 74): Alte activități comerciale

Secțiunea L: Administrație publică și apărare; securitate socială obligatorie

Secțiunea M: Educație

Secțiunea N: Sănătate și asistență socială

Secțiunea O (Diviziunea 90): Eliminarea apelor uzate și a deșeurilor menajere, 
salubritate și activități similare

Secțiunea O (Diviziunea 91): Activități ale organizațiilor de membri 
neclasificate în altă parte

Secțiunea O (Diviziunea 92): Activități recreative, culturale și sportive

Clasificări sectoriale (NBSRM):
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1.  Consumul final al gospodăriei
2. Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației
3. Consumul final al guvernului
4. Formarea brută de capital fix
5. Modificări ale stocurilor
6. Export

1.  Remunerarea angajaților
2. Impozite pe producție
3. Subvenții pentru producție
4. Excedentul brut de exploatare și venitul mixt brut

Clasificarea cererii finale:

Clasificare intrări primară:

Secțiunea O (Diviziunea 93): Alte activități de servicii

Secțiunea P: Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajatori și 
activități de producție nediferențiate ale gospodăriilor private
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Anexa 3
Chestionar de sondaj. Întrebări principale 
(Evaluate de la 1 la 5)

Schimbările climatice reprezintă o amenințare serioasă pentru afacerile 
companiei și comunitățile pe care le deservește. Compania consideră că 
industria aceasta are un rol cheie de jucat în găsirea de soluții durabile la 
provocările climatice de astăzi. Prin inovare și investiții, compania își propune 
să transforme riscurile climatice în noi oportunități pentru dezvoltarea 
durabilă a afacerilor.

Întrebarea 1. Cât de puternic a fost impactul economic, social și de mediu al 
activităților Coca-Cola Moldova pe această temă în 2021?

Întrebarea 2. Cât de important a fost acest subiect pentru tine, ca stakeholder 
al Coca-Cola Moldova, în 2021?

Ca parte importantă a produsului, ambalajul este un element cheie al afacerii. 
Coca-Cola Moldova se angajează să-și îmbunătățească continuu performanța 
de mediu în domeniul ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

Întrebarea 1. Cât de puternic a fost impactul economic, social și de mediu al 
activităților Coca-Cola Moldova pe această temă în 2021?

Întrebarea 2. Cât de important a fost acest subiect pentru tine, ca stakeholder 
al Coca-Cola Moldova, în 2021?

Apa sigură, de înaltă calitate și accesibilă în cantități suficiente este o condiție 
esențială pentru sănătatea umană, ecosisteme durabile, sprijinul comunității și 
creșterea economică. Mai mult, apa este ingredientul principal, central în procesul 
de fabricație și necesar pentru creșterea ingredientelor agricole pentru produsele 
Companiei.

Întrebarea 1. Cât de puternic a fost impactul economic, social și de mediu al 
activităților Coca-Cola Moldova pe această temă în 2021?

Întrebarea 2. Cât de important a fost acest subiect pentru tine, ca stakeholder al 
Coca-Cola Moldova, în 2021?

Aprovizionarea cu materii prime este o parte esențială a impactului economic, 
operațional și de mediu al companiei prin lanțul de aprovizionare. Ca parte 
integrantă a modelului de afaceri, performanța furnizorilor afectează în mod 
direct performanțele și angajamentele de sustenabilitate ale Companiei, 
cuprinzând o gamă largă de impacturi economice, de mediu și sociale.

Întrebarea 1. Cât de puternic a fost impactul economic, social și de mediu al 
activităților Coca-Cola Moldova pe această temă în 2021?

Întrebarea 2. Cât de important a fost acest subiect pentru tine, ca stakeholder 
al Coca-Cola Moldova, în 2021?

1. Schimbările climatice, emisiile, utilizarea energiei și eficiența

2. Ambalare, reciclare și managementul deșeurilor

3. Administrarea apei

4. Aprovizionarea durabilă și managementul lanțului de aprovizionare
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Compania urmează un cod strict de integritate, respect și transparență. 
Acest lucru atinge toate aspectele guvernanței corporative: de la o poziție de 
toleranță zero față de încălcarea codului de conduită în afaceri și a politicilor 
anti-mita până la implementarea practicilor de conducere ale guvernanței 
corporative.

Întrebarea 1. Cât de puternic a fost impactul economic, social și de mediu al 
activităților Coca-Cola Moldova pe această temă în 2021?

Întrebarea 2. Cât de important a fost acest subiect pentru tine, ca stakeholder 
al Coca-Cola Moldova, în 2021?

Marketingul eficient al mărcilor este una dintre cele mai importante dintre 
activitățile de afaceri ale companiei. Abordarea responsabilă a marketingului 
are impact asupra modului în care Compania se angajează în activitatea 
comercială directă și asupra modului de a face publicitate.

Întrebarea 1. Cât de puternic a fost impactul economic, social și de mediu al 
activităților Coca-Cola Moldova pe această temă în 2021?

Întrebarea 2. Cât de important a fost acest subiect pentru tine, ca stakeholder 
al Coca-Cola Moldova, în 2021?

Compania are responsabilități față de societate de a produce standarde de trai 
mai ridicate pentru comunitățile din care face parte. Accentul zonelor strategice 
de investiții comunitare este dezvoltarea tinerilor, bunăstarea comunității și 
protecția mediului.

Întrebarea 1. Cât de puternic a fost impactul economic, social și de mediu al 
activităților Coca-Cola Moldova pe această temă în 2021?

Întrebarea 2. Cât de important a fost acest subiect pentru tine, ca stakeholder al 
Coca-Cola Moldova, în 2021?

Problema drepturilor omului și a diversității este esențială pentru o bună 
cetățenie corporativă și pentru un rezultat sănătos. Prin urmare, Compania 
trebuie să creeze un mediu de lucru care încurajează diversitatea și 
incluziunea, asigurându-se că drepturile omului sunt pe deplin recunoscute și 
respectate de-a lungul lanțului valoric.

Întrebarea 1. Cât de puternic a fost impactul economic, social și de mediu al 
activităților Coca-Cola Moldova pe această temă în 2021?

Întrebarea 2. Cât de important a fost acest subiect pentru tine, ca stakeholder 
al Coca-Cola Moldova, în 2021?

5. Guvernanța corporativă, etica în afaceri și combaterea corupției

6. Marketing responsabil

7. Cetățenia corporativă, investițiile și implicarea comunităților locale

8. Drepturile omului, diversitate și șanse egale
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Bunăstarea și dezvoltarea oamenilor au un impact material asupra satisfacției 
consumatorilor și, ca urmare, asupra performanței financiare a Companiei. 
Mediul de lucru sigur și îmbunătățirea bunăstării angajaților se află în centrul 
culturii corporative a companiei.

Întrebarea 1. Cât de puternic a fost impactul economic, social și de mediu al 
activităților Coca-Cola Moldova pe această temă în 2021?

Întrebarea 2. Cât de important a fost acest subiect pentru tine, ca stakeholder 
al Coca-Cola Moldova, în 2021?

Succesul încrederii în afaceri și a comunității depind de calitatea produsului și 
de abordarea integrată care satisface așteptările clienților și consumatorilor în 
fiecare aspect. Abordarea integrată include producția de băuturi de cea mai 
înaltă calitate, precum și siguranță, gust și design și aspecte intangibile, cum 
ar fi valoarea mărcii.

Întrebarea 1. Cât de puternic a fost impactul economic, social și de mediu al 
activităților Coca-Cola Moldova pe această temă în 2021?

Întrebarea 2. Cât de important a fost acest subiect pentru tine, ca stakeholder 
al Coca-Cola Moldova, în 2021?

Sănătatea și bunăstarea sunt extrem de importante pentru consumatori. 
Compania înțelege importanța unei diete echilibrate și se angajează să ajute 
consumatorii să facă alegeri mai responsabile cu privire la produsele pe care le 
consumă.

Întrebarea 1. Cât de puternic a fost impactul economic, social și de mediu al 
activităților Coca-Cola Moldova pe această temă în 2021?

Întrebarea 2. Cât de important a fost acest subiect pentru tine, ca stakeholder al 
Coca-Cola Moldova, în 2021?

Întrucât Coca-Cola Hellenic Bottling Company operează în Moldova de mai 
bine de 25 de ani, compania generează o contribuție socio-economică pozitivă 
și îmbunătățește calitatea vieții în comunitățile din care face parte.

Întrebarea 1. Cât de puternic a fost impactul economic, social și de mediu al 
activităților Coca-Cola Moldova pe această temă în 2021?

Întrebarea 2. Cât de important a fost acest subiect pentru tine, ca stakeholder 
al Coca-Cola Moldova, în 2021?

9. Bunăstarea, dezvoltarea și implicarea angajaților

10. Calitatea produsului

11. Sănătate și siguranță, calitatea produselor

12. Impacturi economice directe și indirecte
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Există o dovadă copleșitoare că atingerea egalității și a împuternicirii femeilor 
are efecte de undă ample care sunt bune pentru societate. Ca piloni ai 
comunităților lor, femeile investesc o parte considerabilă din veniturile pe care 
le câștigă în sănătatea și educația copiilor lor și în economiile lor locale, ceea 
ce creează un impact economic extraordinar. Femeile din întreaga lume sunt 
pilonii sistemului de afaceri al Companiei.

Întrebarea 1. Cât de puternic a fost impactul economic, social și de mediu al 
activităților Coca-Cola Moldova pe această temă în 2021?

Întrebarea 2. Cât de important a fost acest subiect pentru tine, ca stakeholder 
al Coca-Cola Moldova, în 2021?

Succesul pe termen lung al Coca-Cola Moldova depinde de siguranța la nivel 
înalt a angajaților, partenerilor, vizitatorilor și publicului săi. Compania se 
angajează să dezvolte și să aplice sisteme, standarde și practici eficiente de 
sănătate și securitate în muncă (OH&S) adecvate riscurilor asociate activităților 
sale de afaceri. Compania își livrează programul OH&S prin implementarea 
structurată a standardului OHSAS 18001 din seria de evaluare a sănătății și 
siguranței în muncă. Acest program își propune să ofere și să mențină un 
mediu de lucru sănătos și sigur și să minimizeze riscurile pentru angajați, 
antreprenori, vizitatori și alte persoane care pot fi afectate de activitățile 
companiei, îndeplinind în același timp așteptările consumatorilor și clienților 
de produse de înaltă calitate și sigure.

Întrebarea 1. Cât de puternic a fost impactul economic, social și de mediu al 
activităților Coca-Cola Moldova pe această temă în 2021?

Întrebarea 2. Cât de important a fost acest subiect pentru tine, ca stakeholder 
al Coca-Cola Moldova, în 2021?

Pandemia de coronavirus a fost o provocare neașteptată care a necesitat 
un răspuns imediat și adaptabilitate. În 2021, compania a lucrat cu parteneri 
pentru a răspunde nevoilor urgente ale comunităților și a implementa măsuri 
pentru a reduce efectele dăunătoare ale pandemiei de COVID-19.

Întrebarea 1. Cât de puternic a fost impactul economic, social și de mediu al 
activităților Coca-Cola Moldova pe această temă în 2021?

Întrebarea 2. Cât de important a fost acest subiect pentru tine, ca stakeholder 
al Coca-Cola Moldova, în 2021?

1.  Vă rugăm să enumerați orice sugestii pentru subiecte de sustenabilitate pe care 
Compania ar trebui să le abordeze mai intens în ceea ce privește activitățile sale 
de afaceri.

2. Vă rugăm să enumerați orice alte probleme care au un impact substanțial 
asupra dezvoltării durabile și sunt importante pentru dvs., ca parte interesată a 
companiei noastre.

3. Vă rugăm să enumerați orice sugestii care ne vor ajuta să ne îmbunătățim 
abordarea de implicare a părților interesate.

4. Căruia dintre grupurile de părți interesate aparțineți?

13. Împuternicirea economică a femeilor/echilibrul de gen

14. Sănătatea și securitatea în muncă

15. Contracararea pandemiei de COVID-19

Întrebări adiționale
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DESPRE ACEST RAPORT
Raportul de durabilitate pentru 2021 al Coca-Cola HBC Moldova ilustrează o 
descriere detaliată a Strategiei Companiei privind Responsabilitatea Socială 
a Întreprinderilor și a acțiunilor întreprinse în vederea atingerii obiectivelor 
sale strategice. Evaluarea și raportarea performanței în materie de durabilitate 
au fost realizate prin concentrarea asupra influenței Coca-Cola HBC Moldova 
asupra factorilor economici, sociali și de mediu de pe piața moldovenească. 

Raportul este elaborat cu participarea KPMG Moldova, în conformitate cu 
cerințele standardelor Inițiativei de Raportare Globală (GRI).

KPMG nu oferă nicio asigurare cu privire la caracterul adecvat sau exact 
al surselor de informații pe care se bazează și KPMG nu își asumă nicio 
responsabilitate pentru datele subiacente utilizate în prezentul raport. 
Informațiile conținute în prezentul Raport sunt de natură generală și nu sunt 
destinate să abordeze circumstanțele niciunei persoane sau entități. Deși ne 
străduim să furnizăm informații exacte și în timp util, nu putem garanta că 
aceste informații sunt exacte de la data primirii lor sau că vor continua să fie 
exacte în viitor. Nimeni nu ar trebui să acționeze pe baza acestor informații 
fără un aviz profesional adecvat după o examinare aprofundată a situației.

Orice parte, alta decât Coca-Cola HBC Moldova, care obține acces la acest 
raport sau la o copie și care alege să se bazeze pe acest raport (sau pe orice 
parte a acestuia), face acest lucru pe propriul său risc. În cea mai mare măsură 
permisă de lege, KPMG nu acceptă și nu își asumă nicio responsabilitate 
față de alți cititori în afară de Coca-Cola HBC Moldova în ceea ce privește 
activitatea sa pentru Coca-Cola HBC Moldova, acest raport sau orice 
raționament, concluzii, opinii, constatări sau recomandări pe care KPMG le-
ar fi putut forma sau face. KPMG nu își asumă nicio responsabilitate și nu va 
accepta nicio răspundere în ceea ce privește acest raport către nicio parte, alta 
decât Coca-Cola HBC Moldova.

Opiniile și concluziile exprimate în prezentul document sunt cele ale KPMG și 
nu sunt neapărat conforme cu cele ale Coca-Cola HBC Moldova.
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CONTACT INFORMATION
COCA-COLA HBC Moldova

Strada Industrială 42,

Chișinău - MD-2037,

Republica Moldova
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