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POLITICA REFERITOARE LA PROTECTIA MEDIULUI 
 

Noi, managementul companiei consideram protectia mediului a fi o componenta importanta a politicilor. 

Suntem constienti de faptul ca activitatile companiei au un efect asupra mediului. Este obligatia noastra de a 

reduce acest impact asupra mediului la un nivel minim posibil in limita fezabilitatii economice si tehnice prin 

procese integrate pe toate nivelele companiei.  

 

Responsabilitatea noastra in managementul mediului si resurselor naturii presupune inclusiv evaluarea si 

identificarea periodica a aspectelor semnificative de mediu, indeplinirea obiectivelor si programelor 

prestabilite, precum si verificarea conformitatii la cerinte legislative, performantei de mediu, prin caracteristici 

masurabile si cuantificabile. 

 

Din responsabilitate fata de oameni si mediu ne-am stabilit obiectivul de a reconcilia productia profitabila si 

protectia mediului prin imbunatatirea continua a performantelor de mediu, evitand sau reducand poluarea 

mediului la nivelul minim posibil, prin masuri tehnice si organizatorice.  

 

Conformitatea cu prevederile legale in materie si indeplinirea obiectivelor interne, sau eventual depasirea 

acestora, sunt imperios necesare pentru noi. Fiecare angajat trebuie sa se implice in sistemul de management, 

fiecare dintre ei avand dreptul si obligatia de a se asigura ca activitatile sale nu conduc la emisii sau poluare 

evitabile in mediu, si nu pericliteaza performantele in materie de managementul deseurilor.  

 

Prin informare si instruire, coducerea promoveaza un grad ridicat de constientizare a angajatilor in ceea ce 

priveste protectia mediului, atat pe plan intern cat si extern. Imbunatatirea continua a performantelor de mediu 

este o premisa esentiala in reducerea costurilor pe termen mediu si lung, asigurand in acelasi timp contributia 

noastra pentru protectia mediului. 

 

Executivul se obliga a aplica practicile de management in domeniul lor de responsabilitate, de a monitoriza in 

continuu eficacitatea proprie si sa adopte cele mai noi cunostinte si practici de resort. Politica managementului 

clar definita, atitudinea tuturor angajatilor fata de mediu trebuie sa fie in unison cu obiectivele trasate si cu 

programul de management, fiind premisa succesului de lunga durata a organizatiei. 

 

Obiectivele generale pentru anul 2020 se definesc prin următoarele: 

 mentinerea si imbunatatirea continua a rezultatelor companiei in privinta emisiilor si imisiilor in 

mediul inconjurator 

 realizarea a minim trei sisteme tehnologizate pentru protectia mediului 

Obiectivele specifice pentru anul 2020 se definesc prin urmatoarele: 

 mentinerea sau imbunatatirea eficientei de reciclare a deseurilor industriale fata de nivelul obtinut in 

anul 2019, dar cel putin conformarea la cerintele nivelului European propus pentru anul 2025) 

 achizitionarea de echipamente pentru imbunatatirea sistemului de management al deseurilor 

 participarea la cel putin un eveniment organizat de institutii publice, ONG, e.a. ca si campanie de 

constientizare a populatiei privind necesitatea protectiei mediului inconjurator. 
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