Cod de conduită
pentru protejarea mediului înconjurător
Î.C.S. "RED UNION FENOSA" S.A. împreună cu angajaţii săi îşi asumă angajamentul de a
respecta următorul cod de conduită:
Utilizează legislaţia şi normativele în vigoare, precum şi alte cerinţe de mediu aplicabile, ca
elemente esenţiale în activitatea cotidiană, urmând în permanenţă o conduită adecvată
prevederilor respective.
Normalizează integrarea criteriilor de mediu la etapele de proiectare, planificare, operare şi
întreţinere a proiectelor şi instalaţiilor, precum şi la modificarea şi lichidarea celor deja
existente.
Implementează persistent procedurile, practicile şi instruirea despre mediu la întreprindere.
Astfel, vei contribui eficient la reducerea emisiilor, deversărilor şi reziduurilor.
Organizează-ţi activitatea profesională astfel, încât grija pentru mediul înconjurător să facă
parte din criteriile tale de decizie şi gestiune.
Comunică imediat superiorilor tăi orice incident, problemă, risc şi posibilitate de îmbunătăţire
ce s-ar referi la mediul înconjurător.
Încurajează activ dezvoltarea durabilă, orientând mijloacele folosite spre creşterea
randamentului şi a eficienţei energetice.
Evaluează şi verifică periodic corespunderea cunoştinţelor tale despre mediu realităţilor
existente şi nivelul de dezvoltare actual a cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice. Solicită instruire în
materie de mediu atunci, când o consideri necesară.
Ordonează depozitarea corectă a produselor chimice şi evită scurgerile în procesele de
utilizare a lor şi în alte acţiuni de gestiune a acestora.
Cere să fie aplicate cât mai eficient posibil principiile Politicii şi a Codului de conduită pentru
protejarea mediului la efectuarea lucrărilor cu participarea furnizorilor şi antreprenorilor.
Selectează pentru a achiziţiona produse cu cel mai redus nivel de toxicitate şi studiază
procesele de generare a reziduurilor pentru a intensifica, în ordinea ce urmează, reducerea
sursei de producere, reutilizare şi reciclare a reziduului. Depozitează-le în containere
specializate.
Încurajează şi stimulează activ protecţia şi grija pentru mediul înconjurător în rândul colegilor
tăi şi stabileşte căi de comunicare adecvate cu mediul social existent.
Protejam mediul înconjurător cu toată energia din lume!
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