Politica de protecție a
mediului a HS Timber Group
Succesul nostru economic depinde de baza noastră de aprovizionare, de o
pădure gestionată durabil și de un mediu sănătos. Prin folosirea responsabilă a
resursei noastre primare – lemnul – năzuim să devenim o parte integrantă a
unei economii circulare. Pentru noi, respectarea mediului presupune în
aceeași măsură respectarea în totalitate a legilor și a reglementărilor de
mediu, ca un nivel minim al performanței.
Lemnul din pădurile gestionate durabil este materialul cel mai potrivit.
Folosirea lemnului poate preveni folosirea excesivă a plasticului sau a altor
materiale nereciclabile. Folosirea lemnului este prin urmare esențială pentru a
face față provocărilor schimbărilor climatice.
Suntem preocupați de sănătate, siguranță și mediu, ceea ce se traduce nu
numai prin asigurarea unui,mediu de lucru sigur și sănătos, dar și prin
pregătirea temeinică a angajaților noștri pentru a deveni,competenți și
conștienți de aspectele mediului și de impactul activităților pe care le
desfășoară asupra mediului.

Prin urmare, ne angajăm să:

· promovăm o cultură corporativă prin care folosirea responsabilă a resurselor
noastre și gestionarea e�cientă a mediului sunt părți integrante ale
activităților noastre economice, sprijinind inovația și succesul;
· țintim ca cel mai târziu până în 2025 să cumpărăm doar material certi�cat și
să raportăm public progresele înregistrate anual (politica de aprovizionare);
· respectăm în totalitate cerințele de mediu naționale și internaționale, având
ca țel depășirea acestor cerințe, aspirând către astfel un nivel mai ridicat de
protecție a mediului;
· contribuim la protejarea biodiversității și să ne angajăm activ în acțiuni de
reîmpădurire;

· țintim o reducere cu 30% a consumului de energie
electrică și termică până în 2025;
· țintim o reducere cu 25% a emisiilor de CO2 până
în 2025;
· minimizăm volumul de deșeuri generate de
activitățile pe care le desfășurăm;
· maximizăm reutilizarea deșeurilor;
· ne asigurăm că �ecare tip de deșeu este tratat și
eliminat în cel mai ecologic mod cu putință;
· stabilim, să menținem și să intensi�căm dialogul
cu părțile interesate și cu angajații noștri pentru a ne
asigura și a atinge obiectivele noastre de mediu
printr-o îmbunătățire continuă.

Implementarea

Pentru a atinge principiile și obiectivele prezentate mai sus și
pentru a asigura o îmbunătățire permanentă, aplicăm cerințele
sistemului de management de mediu în concordanță cu ISO
14001:2015, care acoperă �uxul materiilor prime, de la
achiziționarea lor până la livrarea produselor �nite către
consumatori. Este de la sine înțeles că ținem cont de așteptările
tuturor părților interesate. Ne străduim ca până în 2022 cel mai
târziu toate fabricile noastre să �e certi�cate ISO 14001:2015.
Implementarea acestei politici este o responsabilitate comună a
directorilor de fabrici, care răspund de punerea ei în aplicare la fața
locului, și a conducerii grupului, care o revizuiește în mod regulat.
Se asigură, astfel, că politica este consecventă, adecvată și
e�cientă în ceea ce privește impactul asupra mediului și riscurile
asociate cu activitățile noastre economice.
Această politică va � revizuită și se va emite anual o declarație
publică privind stadiul ei de implementare.
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