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COD DE CONDUITĂ 
PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI AMBIANT 

 
 
 
Î.C.S. „Premier Energy Distribution" S.A. împreună cu angajații săi își asumă obligațiunea de-a 
respecta următorul Cod de Conduită:   
 

 Utilizează legislația și normativele în vigoare, precum și alte cerințe de mediu aplicabile, ca 
elemente esențiale în activitatea cotidiană, urmând în permanență o conduită adecvată 
prevederilor respective. 

 

 Normalizează integrarea criteriilor de mediu la etapele de proiectare, planificare, operare și 
întreținere a proiectelor, precum și la modificarea și lichidarea celor deja existente. 
 

 Implementează în mod persistent procedurile, practicile și instruirea despre mediu în 
Întreprindere. Astfel, vom contribui eficient la minimalizarea emisiilor, deversărilor și deșeurilor.  
 

 Orientează activitatea profesională astfel, încât îngrijirea pentru mediul ambiant să facă parte 
din criteriile de decizie și gestiune.  
 

 Comunică imediat superiorilor orice incident, problemă, risc și posibilitate de îmbunătățire ce s-
ar referi la mediul ambiant.  
 

 Încurajează în mod activ dezvoltarea durabilă, orientând mijloacele folosite întru ridicarea 
randamentului și a eficienței energetice.  
 

 Evaluează și verifică periodic corespunderea cunoștințelor proprii despre mediu prin prisma 
realităților existente și nivelului de dezvoltare actual a cunoștințelor tehnico-ştiinţifice. La 
necesitate angajații solicită și întreprinderea organizează instruire în materie de mediu ambiant. 

 

 Ordonează depozitarea corectă a produselor chimice și evită scurgerile în procesele de mânuire 
a lor și în alte acțiuni de gestiune a acestora.  
 

 Selectează pentru a achiziționa cele mai puțin toxice produse posibile și studiază procesele de 
generare a deșeurilor pentru a intensifica, în ordinea ce urmează, reducerea sursei de 
producere, reutilizare și reciclare a deșeurilor. Deșeurile sunt depozitate în containere 
specializate.  
 

 Încurajează și stimulează activ protecția și îngrijirea pentru mediul ambiant în rândul colegilor și 
stabilește căi de comunicare adecvate cu mediul social existent.  
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