DECLARAȚIE MANAGEMENT /
MANAGEMENT DECLARATION
Sustenabilitatea
este
nucleul
brandului
VERBUND: Ne străduim pentru excelență
economică și ecologică la toate nivelurile de
creare a valorii energetice și în ofertele legate
de energie, creând astfel valoare adăugată
pentru clienți și alte părți interesate.

Sustainability is the core of the VERBUND
brand: We strive for economic and ecological
excellence at all levels of energy value
creation and in energy-related offerings,
thereby creating added value for customers
and other stakeholders.

Managementul de la cel mai înalt nivel s-a
angajat să ia măsurile necesare și adecvate
astfel încât:
a. În domeniul protecției mediului, dincolo
de îndeplinirea cerințelor legale, ne orientăm
în mod constant asupra unor noi măsuri, prin
aplicarea unor standarde ridicate de mediu sau
a unor inovații tehnice.
b. Din punct de vedere a rentabilității, ne
străduim să utilizăm tehnologii prietenoase cu
mediul având în vedere punctele de vedere
ecologice. Principiul îmbunătățirii continue este
urmărit într-un cadru justificat din punct de
vedere economic.
c. Pentru implementarea politicii noastre
de mediu am construit un sistem de
management al mediului, ce este urmat de toți
angajații noștri.
d. Colaborarea, încrederea și aprecierea
reciprocă caracterizează stilul nostru de lucru
atât la nivel intern cu angajații noștri, cât și
extern, într-un dialog deschis cu parteneri
precum riveranii, autoritățile și alte părți
interesate.
e. Solicităm de la firmele noastre
furnizoare și partenere să acționeze conform
principiilor noastre cu privire la mediul
înconjurător.
f. Eficiența
și
sustenabilitatea
programelor și a măsurilor implementate sunt
asigurate prin sistemul nostru de management
al mediului.

Management at the highest level is committed
to taking the necessary and appropriate
measures to ensure that:
a. In the environmental protection field,
beyond meeting legal requirements, we
constantly orient on new measures, by
applying high environmental standards or
technical innovations.
b. In terms of profitability, we strive to use
environmentally
friendly
technologies
considering ecological points of view. The
continuous improvement principle is monitored
in an economically justified framework.
c. To implement our environmental policy,
we built an environmental management
system which is followed by all our employees.
d. The collaboration, trust and mutual
appreciation characterize our work style both
internally with our employees and externally, in
an open dialogue with partners such as
riverside residents, authorities and other
stakeholders.
e. We request from our supplying and
partner companies to act according to our
principles regarding the environment.
f. The efficiency and sustainability of
implemented programs and measures are
ensured
through
our
environmental
management system
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g. Pentru consolidarea sensibilizării cu
g. To consolidate the environmental
privire la mediul înconjurător, angajații noștri awareness raising, our employees are
sunt permanent și în mod sistematic pregătiți și permanently and systematically prepared and
perfecționați.
improved.
h. As part of the management analysis,
h. Ca parte a analizei de management,
politica de mediu este verificată în ce privește the environmental policy is verified in terms of
its actuality and relevance.
actualitatea și relevanța ei.

Administrator,
Dietmar Reiner
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