
 
 

Raportul de dezvoltare durabilă Ursus Breweries a câștigat locul I în cadrul 
primei editii a competiției Green Frog din Romania, organizată de Deloitte   

 
 

București, 5 februarie, 2016 – Ursus Breweries este compania care a  publicat în 2015  primul 

raport de dezvoltare durabilă din România, validat de către Global Reporting Initiative - GRI G4.  

 

Raportul Ursus Breweries a câștigat locul I, în cadrul competiției Green Frog, organizată de 

Deloitte, ce premiază cele mai bune rapoarte de dezvoltare durabilă din Europa Centrală și de 

Sud-Est. Competiția se află la a cincisprezecea ediție la nivel regional și la prima ediție în 

România. Datorită faptului că a caştigat etapa naţională, raportul va fi automat nominalizat în 

cadrul etapei regionale a competiției.   

 

„Acesta este al treilea raport de dezvoltare durabilă al Ursus Breweries și, totodată, primul 

raport de dezvoltare durabilă din România, validat de către GRI G4. Raportarea de 

sustenabilitate reprezintă pentru noi un exemplu de transparență non-financiară și etică, un 

semn de respect față de toți partenerii noștri și, în egală măsură, un exercițiu de management al 

practicilor sociale și de mediu ale companiei. Suntem mândri să fi stabilit un pionerat și un 

exemplu în acest sens!” declară Robert Uzună, Corporate Affairs Director, Ursus Breweries  

 

Eforturile Ursus Breweries în direcția dezvoltării unei companii durabile de-a lungul celor 20 de 

ani de activitate, s-au reflectat și în recunoașterea externă obținută. Doar în 2015, Ursus 

Breweries: 

 A fost declarată a treia cea mai responsabilă companie din România, conform Romania 

CSR Index; 

 A primit Diplomă de Excelență, în cadrul categoriei Raport Anual, pentru primul raport 

de dezvoltare durabilă validat GRI G4 din România, în cadrul PR Awards;  

 A castigat Premiul I, în cadrul CSR Gala, secțiunea Sănătate, pentru proiectul “Zero 

Alcool în Timpul Sarcinii”; 

 I s-a acordat o Diplomă în cadrul Green Awards Forbes, pentru stabilirea unui program 

pe termen lung de reducere a resurselor folosite și a emisiilor de carbon generate;  

 A ocupat Locul 2 pentru performanța tehnică a Fabricii de Bere din Buzău, în cadrul 

competiției “Provocarea furnizorilor – împreună împotriva schimbărilor climatice”, 

organizat de Carrefour; 

 

Conținutul raportului include informații despre performanța financiară și cea de 

responsabilitate socială a companiei în patru domenii de interes comun atât pentru parteneri, 

http://ursus-breweries.ro/uploads/Raport-Dezvoltare-Durabila-2014-romana.pdf
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx


 
cât și pentru angajații organizației: aspecte economice, aspecte de mediu, resurse umane și 

responsabilitate. Datele cuprinse în raport se referă la perioada 2013 – 2014 și evidenţiază 

activităţile din comunităţile în care Ursus Breweries este prezentă: Cluj-Napoca, Timișoara, 

Brașov, Buzău și București.  

 

Raportul de dezvoltare durabilă al Ursus Breweries publicat in 2015 pentru anul financiar 
anterior poate fi consultat accesând http://ursus-breweries.ro/uploads/Raport-Dezvoltare-Durabila-
2014-romana.pdf  
 
 

FINAL 
 

Despre Ursus Breweries: 
Ursus Breweries, parte din grupul SABMiller plc, este unul dintre cei mai mari producători de bere din România.  
Ursus Breweries, parte din grupul SABMiller plc, este unul dintre cei mai mari producători de bere din România. 
Mărcile Ursus Breweries sunt: URSUS, Timișoreana, Ciucaș, Grolsch, Peroni Nastro Azzurro, Redd’s, Stejar, Azuga, 
Pilsner Urquell, Miller Genuine Draft și St. Stefanus. 
. SABMiller plc este una dintre cele mai mari companii producatoare de bere din lume, cu participații în societăți 
producătoare de bere sau acorduri de distribuţie pe 6 continente. Mărcile Grupului includ beri premium 
internaționale cum ar fi Grolsch, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro și Pilsner Urquell, dar și o gamă 
excepţională de mărci locale cu poziții de lider, precum Aguila (Columbia), Castle (Africa de Sud), Miller Lite (SUA), 
Snow (China), Victoria Bitter (Australia) și Tyskie (Polonia). SABMiller plc este, de asemenea, una dintre cele mai 
mari companii din lume care îmbuteliază produse Coca-Cola. Pentru mai multe informații despre Ursus Breweries 
și programele sale vă rugăm să vizitați: www.ursus-breweries.ro și www.desprealcool.ro. 

 
 
Pentru informații suplimentare: 
Ursus Breweries 
Robert Uzună 
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robert.uzuna@ro.sabmiller.com 
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