
Eficienţă energetică şi conservarea resurselor
Deficitul tot mai mare de combustibili fosili şi materii prime, 
creşterea preţurilor energiei şi creşterea continuă a populaţiei 
globului fac necesară o utilizare tot mai responsabilă a resur-
selor şi a energiei. Obiectivele sociale privind protecţia climei, 
care vizează reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu 
efect de seră, indică faptul că trebuie luate măsuri consecvente 
la nivel global.

Suntem pe deplin conștienți de responsabilitatea noastră 
socială și corporativă, deoarece nu vom putea avea succes 
pe termen lung, decât dacă reducem consumul oriunde este 
posibil. Este obligația noastră să fabricăm produsele folosind 
procesele cele mai eficiente posibil și prietenoase cu mediul.

Abordarea sustenabilă
Ne asumăm obligaţia de a respecta toate legile şi prevederile 
interne privind managementul energiei. Verificăm periodic 
modul în care specificaţiile se transpun în toate domeniile 
companiei şi astfel asigurăm succesul sistemului nostru de 
management al energiei.

Asigurăm resursele umane şi financiare necesare pentru a 
menţine şi a îmbunătăţi continuu sistemul nostru de manage-
ment al energiei şi pentru a oferi cadrul adecvat de stabilire şi 
urmărire a obiectivelor energetice strategice şi operative.

La proiectarea, achiziţionarea, exploatarea şi întreţinerea 
clădirilor, instalaţiilor şi maşinilor luăm în considerare întreg 
ciclul de viaţă al acestora şi acordăm importanţă deosebită 
produselor şi serviciilor eficiente energetic.

Prin buletine informative şi cursuri de perfecţionare periodice 
promovăm competenţele şi conştiinţa angajaţilor şi a parte-
nerilor noştri de afaceri, în privinţa eficienţei energetice şi a 
siguranţei alimentării cu energie.

Angajamentul nostru
Ne angajăm să verificăm periodic politica de energie şi siste-
mul de management al energiei şi să le adaptăm cerinţelor ori 
de câte ori este necesar.

Conducerea firmei şi toţi angajaţii se obligă la respectarea 
acestei politici de energie.

Klaus Rosenfeld
CEO

Politica de energie
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Responsabilitatea pentru eficienţa energetică şi conservarea resurselor este parte integrantă a Codului de conduită al compani-
ei noastre. În grupul nostru se aplică, la nivel mondial, următoarele principii.


