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Eu nu deversez niciun produs chimic în rețeaua 
de canalizare sau de ape pluviale, iar în caz de 
accident, informez șeful direct.

Împreună, protejăm
mediul!

Standard ISO 14001

Eu nu introduc în companie produse noi cu
caracter poluant fără să îmi informez șeful           
direct.

Eu identific și separ diversele deșeuri periculoase: 
le stochez în recipiente adaptate cu capacitate de 
retenție.

Eu anunț imediat orice tip de scurgere: apă, 
aer comprimat, ulei,… prin metodele cunoscute 
(cartonașe TOP5).

Eu nu risipesc apa.

Eu îmi mențin locul de muncă, vestiarul, într-o       
stare de ordine și curățenie.

Eu închid ușile și ferestrele când părăsesc o 
încăpere.

Eu sting luminile când plec de la postul de lucru,      
din sala de ședințe, de la toaletă…
Eu scot din funcțiune aparatele electrice care nu 
trebuie să funcționeze continuu (computere,
mașini-unelte, prese,…).

Eu sortez deșeurile pentru a permite reciclarea lor 
(deșeuri banale: hârtie, carton, metale, lemn) sau 
tratarea lor (deșeuri periculoase).

Eu limitez consumul de hârtie utilizînd la maxim 
metodele de distribuție informatică în intern, coli 
folosite pe post de ciorne…
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10 reguli de bază pentru toată lumea
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Leroy-Somer
respectă norma 
internațională:

Toată lumea are un rol de jucat în acest demers.

Planurile noastre de ameliorare continuă să 
se înscrie într-un demers global de rezolvare 
a problemelor de mediu împreună cu toate 

părțile interesate.



 

Angajamentele noastre

Reducerea impactului
asupra mediului

Respectarea reglementărilor

  Impactul nostru asupra mediului

Energie

230 000 000 kWh consumați (1)

consumul a 1.000 de substanțe pentru
refrigerare timp de 1.000 de ani

Apă

165 000 m3 consumați (1)

sau 7.500 de ani de spălări zilnice

Poluarea aerului  

450 tone de solvenți consumate (1)              
de instalațiile de impregnare, vopsire,…

Echivalentul a 62 000 tone de CO2 emise

În medie, pe zi, un angajat al grupului...

...produse:
- 1.1 kg de deșeu periculos / 2.4 kg de

deșeu nepericulos
- 18.4 kg de deșeuri de materii prime

...consumă:
- 69 litri de apă
- 130 kWh de energie (echivalentul a 15 litri

de benzină)

(1) Date din 2017 privind toate uzinele

Deșeuri 

38 000 tone produse (1) din care:             
- 900 tone de ulei și apă menajeră
- 2500 tone de deșeuri de lemn
- 28 000 tone de deșeuri feroase

94% din deșeurile noastre sunt reciclate
Sub 1 % pătrund în sol

Cele 3 orientări prioritare ale 

grupului:

- Performanța energetică

- Gestionarea deșeurilor

- Gestionarea substanțelor 

periculoase

Lucrăm conform unei abordări de tip „ciclu de viață”, care vizează mai mult decât impactul uzinelor
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