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Despre Chapter Zero Romania - The Directors Climate Forum

Sprijin pentru tranziția companiilor către o economie cu emisii
reduse de carbon.

• O comunitate de lideri care își propun
mobilizarea membrilor neexecutivi din consiliile de administrație ale 
companiilor românești

• Scopul: promovarea în companiile lor și implementarea Principiilor Forumului
Economic Mondial

• Guvernanță climatică eficientă folosind guvernanța corporativă

Chapter Zero, înființată de Forumul Economic Mondial în 2019, sprijină formarea și creșterea numerică a grupurilor de directori 
din întreaga lume pentru a forma filiale locale.
Chapter Zero Romania, inițiată de Asociația Administratorilor Independenți.
chapterzero@administratorindependent.ro

Tranziția către modele de afaceri cu emisii reduse de carbon va afecta toate sectoarele economiei. Rolul
consiliilor de administrație este crucial în abordarea provocărilor datorate schimbărilor climatice.

Membrii Chapter Zero Romania se vor asigura că firmele pe care le deservesc sunt pregatite pentru viitor
și vor reuși să îndeplinească obiectivul UE de zero emisii de gaze cu efect de seră până în 2050.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Creating_effective_climate_governance_on_corporate_boards.pdf
mailto:chapterzero@administratorindependent.ro


Chapter Zero: Cum?

Spațiu de discuții și colaborare în jurul celor 
8 Principii ale Forumului Economic Mondial, 
”How to Set Up Effective Climate Governance 

on Corporate Boards”

Principiul 1 - Responsabilitatea administratorilor față de factorii climatici
Principiul 2 - Cunoașterea subiectului
Principiul 3 - Structura consiliului

Webinarul CMS, dedicat primelor 3 principii poate fi urmărit aici.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Creating_effective_climate_governance_on_corporate_boards.pdf
https://www.administratorindependent.ro/uploads/video/cms.mp4


Consiliul de administrație va trebui să se 
asigure că managementul înglobează

riscurile și oportunitățile materiale ale 
schimbărilor climatice în strategia

companiei:

• în procesele de management al riscului

• în deciziile de investiții

Consiliul de administrație va trebui să se 
asigure că managementul companiei:

• identifică riscurile efectelor
schimbărilor climatice pe termen scurt, 

mediu și lung

• le evaluează financiar

• ia măsuri proporționale cu valoarea
materială a efectelor schimbărilor

climatice asupra companiei.

Principiul 5 - Integrarea strategică

Integrarea strategică și guvernanța riscului climatic

Principiul 4 - Evaluarea materială a riscului



Principiul 4: Consiliul de administrație trebuie să se asigure că managementul 
executiv evaluează în mod continuu și înțelege impactul riscurilor (pe termen 
scurt, mediu și lung) și a oportunităților legate de climă.

Schimbările climatice au potențialul de a determina un impact semnificativ în cadrul oricărei companii. Totuși, efectul 
asupra fiecărei companii va fi diferit de la caz la caz, depinzând de factori precum sectorul de activitate, mărimea 
companiei, jurisdicție. 

Cuvinte cheie:  ANALIZA DE MATERIALITATE

Analiza de materialitate permite unei companii să înțeleagă și să identifice cele
mai importante probleme pentru ea însăși și pentru diferitele părți interesate.
O astfel de evaluare a criticității va informa strategia și abordarea firmei cu 
privire la managementul riscurilor și oportunitățile rezultate, ajutând în același
timp compania să identifice potențialele tendințe care ar putea afecta
capacitatea de a crea valoare pe termen lung.

Este esențial ca organizația să prioritizeze zonele de interes și să concentreze
timpul și resursele pe cele mai materiale subiecte.

Evaluarea riscurilor și oportunităților legate de climă nu ar trebui să fie diferită
de orice altă problemă materială cu care se confruntă o organizație. Având în
vedere că schimbările climatice vor afecta diferitele afaceri în moduri diferite
pe o serie de scale de timp, este important ca organizațiile să identifice orice
moduri materiale în care schimbările climatice pot afecta afacerea pe termen 
scurt, mediu și lung.

Materialitatea oferă informații despre nivelul de 
acțiune și răspunsul necesar din partea 
companiei în fața schimbărilor climatice: 

1. Este aria climatică luată în vedere în 
analizele de riscuri și oportunități materiale,
pe termen scurt, mediu și lung?

2. Cum verifică consiliul de administrație că în
organizație au fost integrate eficient 
procesele de analiza de materialitate,
raportat la riscurile si oportunitățile climatice?

3. Cum se asigură consiliul de administrație că 
răspunsul companiei la schimbările climatice 
e în acord și proporțial cu efectele asupra 
business-ului?



Principiul 4: Consiliul de administrație trebuie să se asigure că managementul 
executiv evaluează în mod continuu și înțelege impactul riscurilor (pe termen 
scurt, mediu și lung) și a oportunităților legate de climă.

4. Sunt scenariile pe termen scurt, mediu și lung luate în considerare în analiza de materialitate a 
organizației?
Sunt definițiile acestor scenarii în linie cu specificitățile organizației (sector, mărime, termene de 
invesțiii)?

5. Cum se desfășoară analizele de materialitate legate de chestiuni climatice? Sunt integrate în 
bugetu sau în planificările operaționale?

6. Sunt diferitele scenarii de climă incluse în informările legate de adaptarea la schimbările 
climatice în cadrul organizației?

7. Cât de des e reluată analiza bazată pe scenarii climatice?  Consiliul de administrație consideră 
această frecvență proporțională cu riscurile de expunere climatică ale companiei? (ex. Au loc 
suficient de des?) E viziunea investitorilor în acord cu viziunea consiliului de administrație?

8. Sunt scenariile climatice desfășurate într-o manieră prin care rezultatele pot fi folosite pentru a 
informa consiliul de administrație cu privire la acțiunile necesare pentru a răspunde la efectele 
climatice?



Principiul 5: Consiliul de administrație ar trebui să se asigure că aspectele climatice informează 
planificarea strategică a investițiilor și procesele decizionale și este integrată în gestionarea 
riscurilor și a oportunităților în întreaga organizație.

Odată ce consiliul de administrație este conștient de măsura în care schimbările climatice ar
putea genera riscuri materiale și oportunități pentru operațiunile sale, poate începe să integreze
considerațiile legate de schimbările climatice în strategia organizației.

Cuvinte cheie:  ANALIZA DE SCENARII
Analiza scenariilor climatice este un instrument folosit pentru a înțelege potențialele riscuri și oportunități legate de climă cu care se 
confruntă o companie și implicațiile pe care acestea le pot avea asupra afacerii sale în viitor. Acesta permite organizațiilor să își ia în 
considerare reziliența strategică și opțiunile de răspuns ale managementului la o serie de state viitoare.
Analiza scenariilor climatice este importantă pentru organizații, în special având în vedere gradul de incertitudine privind severitatea 
și momentul celor mai semnificative efecte ale schimbărilor climatice. Este esențial să se stimuleze gândirea strategică pe termen 
lung, astfel încât întreprinderile să poată încorpora în mod adecvat efectele potențiale ale schimbărilor climatice în procesele lor de 
planificare strategică.
Acest lucru oferă multiple beneficii: îmbunătățirea înțelegerii de către organizație a riscurilor și oportunităților legate de climă, 
precum și informarea părților interesate despre modul în care organizația răspunde la aceste schimbări. Cu toate acestea, este 
important ca organizațiile să înțeleagă că, deși aceste analize de scenarii pot fi utilizate ca instrumente pentru a lua în considerare 
diferite rezultate potențiale viitoare, ele nu sunt previziuni sau predicții – și sunt la fel de puternice ca și presupunerile lor.



Principiul 5: Consiliul de administrație ar trebui să se asigure că aspectele 
climatice informează planificarea strategică a investițiilor și procesele 
decizionale și este integrată în gestionarea riscurilor și a oportunităților în 
întreaga organizație.

1. Strategia corporativă include o strategie climatică holistică bazată pe analiza scenariilor, adică
atenuarea și adaptarea riscului climatic, precum și continuitatea afacerii și oportunitățile?

2. Considerațiile climatice sunt incluse în planificarea strategică, modelele de afaceri, planificarea
financiară și alte procese de luare a deciziilor?

3. Sunt chestiunile climatice integrate în „cele trei linii de apărare” și în cadrul Enterprise Risk Framework 
(ERM) pentru companie? În plus, consiliul de administrație ar trebui să aibă încredere că organizația este
poziționată pentru a identifica, atenua, gestiona și monitoriza în mod eficient riscurile materiale legate 
de climă. Directorii executivi vor avea un rol mai implicat în integrarea organizațională.

4. Cum se asigură consiliul că riscurile și oportunitățile climatice sunt identificate, atenuate, gestionate și
monitorizate în întreaga companie?

5. Se simte consiliul încrezător că resurse suficiente (de exemplu, personal, tehnologie) au fost dedicate 
identificării, atenuării, gestionării și monitorizării riscurilor materiale legate de climă?



De ce e necesară aplicarea principiilor?

Climate clock



De unde rezultă ”urgența climatică”?

Ce înseamnă concret, pentru România (->2050)?

+1.1°C 
încălzire globală

+1,5°C +2°C +4°C

• Creșterea temperaturii medii lunare cu peste 2.5 grade Celsius (în timpul verii, august 3 grade)
• Deșertificarea Olteniei: 100.000 ha în curs de aridizare, zonă cunoscută drept „Sahara Olteniei” (azi, 80.000 ha)
• 400.000 ha de teren afectate în Oltenia, Bărăgan, sudul Dobrogei, sud-estul Moldovei și Banat (în următorii 50 de ani, 

câmpurile fertile din sudul României ar putea fi complet acoperite de nisip.)
• Fenomene extreme favorizate și care se vor amplifica ca intensitate și frecvență (inundații, alunecări de teren)

Estimări Berkeley Earth, evoluția României :
- în 2020, temperatură cu 2,3°C peste era pre-industrială. 
- până la finalul secolului, în lipsa măsurilor categorice care pot limita încălzirea globală, creștere a temperaturii cu 4,2 grade.



Sandra Schoonhoven
Climate Risk Lead
ING Global
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Global Impacts of Climate Change
UN report - “Code Red for Humanity”

Source: PCC_AR6_WGIII_FinalDraft_TechnicalSummary

Principala provocare pentru o
dezvoltare rezistentă la șocurile
climatice este abordarea
schimbărilor climatice din
perspectiva dezvoltării sustenabile.

În cazul în care dezvoltarea nu este
durabilă, mai ales dacă nu este
echitabilă, capacitatea de adaptare
este mult redusă - un fenomen
cunoscut sub numele de Decalaj de
adaptare.

Climate Resilient Development



Global Impacts of Climate Change
UN report - “Code Red for Humanity”

“Eșecul acțiunilor climatice" și 

“conditiile meteo extreme sunt 

prezentați ca și cauze determinante 

ale "pierderii biodiversității", 

"dezastre geofizice" și "crize ale 

resurselor naturale„.”

Cele mai multe riscuri cu efecte devastatoare (coloana din 
dreapta) și efectele pe care le vor agrava (coloana din stânga)



Climate Risk Integration Frameworks

ESG-related risks

Recomandări privind integrarea riscurilor climatice în 
managementul riscului organizației



Threats/Opportunities Risk Radar Diagnostic Tool 

Radarul riscurilor climatice
The Risk Management Institute - IRM

Capacitatea de a anticipa problemele și de a vedea lucrurile într-un mod 
diferit va ajuta organizatia sa dezvolte un sistem de avertizare timpurie și va 
putea profita de noi oportunități"

Consiliul de administrație ar trebui să se asigure că managementul executiv evaluează în mod continuu pe termen
scurt, mediu și lung impactul riscurilor și oportunităților legate de climă. Consiliul de administrație ar trebui să se
asigure în continuare că acțiunile organizației și răspunsurile la schimbările climatice sunt proporționale cu impactul
climatic asupra întreprinderii.

WEF Principiul 4 - Identificarea riscurilor, oportunităților 
determinate de schimbările climatice



21 de aspecte care acoperă aspecte de mediu, sociale, 
societale, economice, legate de drepturile omului și guvernanță 
au fost prezentate spre examinare de către părțile interesate 
ale grupului. 

Aproape 1.400 de răspunsuri au fost primite, compilate și 
analizate pentru a produce această matrice de materialitate a 
problemelor de dezvoltare durabilă ale Air Liquide.

Harta materialității factorilor ESG – Best Practice  



Threats/Opportunities Risk Radar Diagnostic Tool 

Pentru Danone, matricea de materialitate este realizată pe trei niveluri 
distincte. Grupul înțelege și gestioneaza fiecare subiect pe termen scurt, 
mediu și lung:

Primul nivel este format din cele 12 subiecte prioritare care sunt cele mai 
semnificative atât pentru părțile interesate externe ale Danone, cât și 
pentru succesul în afaceri al companiei. 

Al doilea nivel este un grup de subiecte majore pentru crearea de valoare 
pe termen mediu și lung. Multe dintre aceste subiecte sunt deja abordate 
de Danone prin dezvoltarea de politici, stabilirea obiectivelor, 
managementul proiectelor locale etc.

Al treilea nivel de subiecte include aspecte bazate pe conformitate și 
subiecte emergente. Aceste subiecte trebuie abordate prin conformitate, 
monitorizare și gestionare continuă

Harta materialității factorilor ESG – Best Practice  



• Scopul general al analizei scenariilor este de a explora mai multe scenarii
plauzibile și "cele mai bune disponibile" "ce-ar fi dacă", mai degrabă decât de
a prognoza cu precizie viitorul.

• Managerii de risc trebuie să joace un rol din ce în ce mai important în
conducerea deciziilor de selecție a scenariilor și de proiectare pentru a evalua
scenariile climatice viitoare într-o lume în schimbare rapidă.

• Analiza scenariilor nu se referă doar la planificarea pe termen lung, ci și la
sprijinirea unei decizii de afaceri îmbunătățite pe termen scurt, cum ar fi
selectarea riscurilor, stabilirea prețurilor, rezervarea, transferul riscurilor,
apetitul pentru risc

6 Pasi pentru evaluarea și analiza scenariilor

WEF Principiul 4 – Orizonturi de timp și analiza scenariilor



Threats/Opportunities Risk Radar Diagnostic Tool 

Ambiția Danone este de a stabili scenarii pentru a
reduce emisiile de GES în conformitate cu ceea ce
recomandă rapoartele stiitifice să rămână sub pragul
de 2 °C și să contribuie la o decarbonizare a economiei
globale.

În concordanță cu cel mai recent raport al ONU privind
"decalajul în materie de emisii", Danone isi propune să
obțina Net Zero in ceea ce priveste emisiile.

Analiza scenarilor climatice – Best Practice  



Threats/Opportunities Risk Radar Diagnostic Tool Analiza scenarilor climatice – Best Practice  



Threats/Opportunities Risk Radar Diagnostic Tool 

Consiliul de administrație ar trebui să se asigure că aspectele climatice informează planificarea strategică a
investițiilor și procesele decizionale și este integrată în gestionarea riscurilor și a oportunităților în întreaga
organizație.

WEF Principiul 5 - Integrare strategică și organizațională



Threats/Opportunities Risk Radar Diagnostic Tool 

1. REDUCEREA EMISIILOR DE GES EMISE DE DANONE
2. CO-CREA PROGRAME DE STOCARE A CARBONULUI ÎN

AGRICULTURĂ, PĂDURI ȘI ECOSISTEME NATURALE
3. ELIMINAREA DESPĂDURIRILOR DIN LANȚUL DE

APROVIZIONARE DANONE
4. CONSOLIDAREA REZILIENȚEI ÎN CICLUL NOSTRU ALIMENTAR ȘI

AL APEI PENTRU A FACE FAȚĂ PRINCIPALELOR RISCURI
SISTEMICE

5. OFERIM OPȚIUNI DE DIETĂ MAI SĂNĂTOASE FOLOSIND
RESURSE NATURALE ÎN MOD DURABIL

Integrarea strategică – Best Practice  



Integrare strategică a riscurilor și oportunităților 
climatice

1 - Pentru a oferi o performanță financiară puternică 
2 - Pentru a decarboniza planeta
3 - Inovația tehnologică pentru deschiderea de noi 
piețe
4 - Acționând pentru toți

Integrarea strategică – Best Practice



Integrarea strategică și guvernanța riscului 
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Responsabilitățile Consiliului - în domeniul riscurilor climatice

1. Strategie & Delegare de autoritate

Organizația realizează analize cu privire la impactul pe care obiectivele incluse în planurile

de investiții strategice îl au asupra climei (și invers) și că acest impact este luat în

considerare în procesul decizional la toate nivelurile decizionale.

2. Supravegherea activității

Organizația evaluează periodic materialitatea riscurilor climatice pe termen scurt, mediu și

lung, managementul executiv are reacție și răspunsuri la schimbările climatice, iar acestea

sunt proporționale cu materialitatea riscurilor climatice asupra companiei.



1. Există mecanisme de supraveghere, asigurare și raportare în legătură cu riscurile
care adresează schimbările climatice?

2. Sunt acestea în masură să conducă la îndeplinirea obligațiilor pe care directorii,
administratorii le au de a acționa în interesul societății? Sunt aceste mecanisme
conforme cu reglementările din domeniul în care compania activează? Dar cu
așteptările reglementatorilor asupra guvernanței riscului climatic?

3. Există scheme de remunerare la nivelul boardului, executivilor și dacă da, sunt
acestea cascadate pe toate nivelurile ierarhice?

4. Sunt acestea formulate de așa manieră încât să obțină rezultatele fixate? Sunt
aceste obiective în conflict cu alte scheme de remunerare?

5. Cum realizează managementul executiv angajamentul echipelor relevante din
companie pentru a identifica aceste tipuri de riscuri, a crea proceduri de răspuns, a lua
decizii coerente cu strategia societății și consecvente în toată organizația?

6. Există o persoană nominalizată cu supravegherea managementului riscului climatic
și furnizarea de rapoarte specifice? Are aceasta pregătirea necesară și access la
informație relevantă?

7. Raportează compania în legătură cu riscurile climatice? Care este nivelul de
acuratețe și granularitate a informației publicate în legatură cu evaluarea acestor
riscuri?

Guvernanță: Ce mecanisme de guvernanță exista in
organizatie pentru gestionarea riscurilor climatice
fizice prezente si viitoare?



1. Sunt incluse în matricea riscurilor evaluări legate de impactul pe care

organizația îl produce asupra schimbărilor climatice?

2. Există mecanisme de răspuns (planuri de măsuri) în legătura cu aceste

riscuri?

3. Evaluează specialiștii din companie, direct și indirect, riscul fizic al

schimbărilor climatice furnizând cel puțin 2 scenarii?

4. A stabilit compania nivele cuantificabile privind toleranța și intoleranța la risc,

specifice efectelor produse de schimbările climatice?

5. A stabilit compania praguri de declanșare a unor măsuri anterior

pregătite/stabilite?

6. A stabilit compania o politica de asigurare/provizionare financiară pentru

implementarea planurilor de răspuns la acțiunile climatice?

7. Are compania elaborate planuri de recuperare în caz de dezastre? Dacă da,

sunt acestea revizuite periodic pentru a se asigura că sunt adecvate evoluției

evenimentelor astfel încât compania să fie capabilă să livreze bunurile și

serviciile în condiții de continuitate?

Riscuri: A realizat organizația o evaluare inițială a 
riscurilor climatice fizice? A identificat compania 
oportunități în procesul de elaborare a răspunsurilor 
la risc? 



Model de guvernanță care include managementul riscurilor climatice

Integrarea guvernanței riscurilor climatice – Best Practice  



Q & A


