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POLITICA PRIVIND MEDIUL ÎNCONJURĂTOR  

 

Una din valorile pe care le împărtășește Brambles este faptul că întotdeauna acționăm cu integritate și 

respect față de comunitate și mediul înconjurător. Brambles se angajează să depună eforturi pentru a 

ajunge la „Niciun prejudiciu”, adică pentru a nu produce nicio vătămare și a nu provoca nicio pagubă 

mediului înconjurător. Obiectivul nostru este acela de a oferi soluții de afaceri inovatoare, eficiente și 

durabile în cadrul serviciilor de asistență furnizate clienților noștri. Îi rugăm pe toți angajații noștri să 

aibă o abordare proactivă față de gestionarea riscurilor ecologice. 

 

Conformitatea tuturor operațiunilor companiei Brambles cu toate legile și regulamentele privind 

mediul înconjurător relevante este o cerință minimă (Reglementările privind mediul înconjurător). 

Ne așteptăm de la angajații Brambles să se familiarizeze cu toate reglementările privind mediul 

înconjurător care se aplică în fiecare din domeniile acestora de operațiuni. Brambles va lua măsuri, de 

asemenea, pentru a le permite angajaților să fie la curent când este vorba de noutățile privind 

reglementările privind mediul înconjurător și pentru a le permite să evalueze impactul acelor actualizări 

asupra practicilor operaționale. 

 

În plus, ne așteptăm de la toți angajații să adopte următoarele principii: 

 

• Să respecte Carta „Niciun prejudiciu” impusă de Brambles - să se angajeze și să contribuie în 

vederea utilizării unor practici ecologice sănătoase în operațiunile desfășurate zi de zi; 

• Să îmbunătățească eficiența la folosirea materiilor prime și cantitatea de energie per unitate; 

• Să minimalizeze generarea de emisii și cantitatea de deșeuri per unitate; 

• Să elimine deșeurile inevitabile într-o manieră responsabilă; 

• Să minimalizeze impactele sociale, cum ar fi zgomotul și pierderea caracterului vizual; 

• Să răspundă la orice îngrijorări ale comunității cu privire la mediul înconjurător cu integritate, 

onestitate și respect; 

• Să utilizeze influența pe care o are compania Brambles în lanțul de aprovizionare pentru a reduce 

amprenta ecologică a clienților noștri; 

• Să caute furnizori cu o abordare proactivă față de gestionarea riscurilor ecologice și care 

gestionează resursele naturale în mod responsabil; și  

• Să le solicite contractanților noștri să adere la aceleași standarde ecologice la care aderăm și noi.  

 

Brambles stabilește obiective de performanță ecologică și emite rapoarte publice referitoare la acele 

obiective. Se așteaptă de la fiecare unitate operațională să își mențină propriile evidențe, sa-și 

monitorizeze progresul și să furnizeze rapoarte precise privind realizările în comparație cu obiectivele 

de performanță. 

 

Fiecare unitate operațională trebuie să se asigure că aderă la aceste principii, inclusiv în țările care este 

posibil să nu fi adoptat încă legi pentru protejarea mediului înconjurător. Directorilor li se cere să 

elaboreze un „plan local” pentru gestionarea riscului ecologic pentru toate locațiile pe care le 

controlează. Aceste planuri trebuie să includă, unde este cazul:  

 

• Restricționare, depozitare și eliminare corespunzătoare a deșeurilor și a altor potențiali 

contaminanți; 

• Gestionarea și monitorizarea emisiilor din aer, evacuarea apei menajere și deversarea fluxurilor de 

ape reziduale; 

• Eficiența unităților de spălare și de izolare a precipitațiilor; 

• Întreținerea și monitorizarea rezervoarelor de păstrare a carburanților; 

• Sisteme de restricționare în cazul accidentelor cum ar fi incendiile, prăbușirile și tamponarea 

vehiculelor;  

• Diminuarea emisiilor rezultate din vopsirea prin stropire; 
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• Reducerea zgomotului și prafului; 

• Conservarea caracterului vizual; 

• Conformitatea la cerințele de reglementare și licențiere; și 

• Orice alte probleme ecologice importante pentru comunitate. 

 

Se vor desfășura audituri în mod regulat, în scopul evaluării conformității la regulamentele privind 

mediul înconjurător și implementarea politicii de față. Conducerea ar trebui, de asemenea, să efectueze 

verificare prealabilă în domeniul mediului înconjurător înainte de a efectua orice achiziție de 

proprietăți, inclusiv închirieri. 

 

Procedurile privind mediul înconjurător mai în detaliu, precum și un model de Plan de gestionare 

ecologică la unitate, pot fi obținute de la Vicepreședintele Senior al Grupului, Resurse Umane. 

 


