Politica de mediu

În cadrul DLH avem obligaţia şi totodată
interesul de a conserva resursele forestiere.
Continuitatea şi dezvoltarea activităţii noastre
sunt direct legate de starea pădurilor din toată
lumea. Suntem conştienţi de faptul că fără
păduri nu ar exista nici DLH.
DLH este dedicat desfăşurării activităţii într-o
manieră responsabilă şi consecventă în
concordanţă cu responsabilitatea sa socială
corporativă. Astfel am creat câteva instrumente
ale politicii noastre de mediu care sunt în
permanență actualizate.
Am dezvoltat această politică de mediu pentru
a putea gestiona efectele asupra mediului
înconjurător şi aspectele ecologice ale activităţii
noastre.

DeclaraȚia de mediu
Suntem dedicaţi demonstrării unui management
responsabil din punct de vedere ecologic. Ne
angajăm să practicăm o silvicultură sustenabilă,
să ne aprovizionăm doar din surse responsabile
ecologic şi să minimizăm impacturile potenţial
negative ale activităţii noastre asupra mediului.
În acelaşi timp vom încuraja utilizarea lemnului
ca şi material ecologic. Vom monitoriza
progresele făcute şi vom reanaliza rezultatele cel
puţin anual. În funcţie de rezultatele obţinute ne
vom ajusta programele astfel încât să fim siguri
de menţinerea continuităţii procesului de
perfecţionare.

Furnizorii noştri
Implementăm şi menţinem o aprovizionare
responsabilă, în concordanţă cu ”politica
noastră de mediu”. În zonele în care există
riscul de incompatibilitate cu această politică
vom implementa programul nostru GSP (Good
Supplier Program).
Suplimentar vom coopera cu furnizorii noştri
pentru a încuraja participarea la certificările şi
verificările legale. Suntem conştienţi de faptul că
obţinerea unei certificări credibile reprezintă un
proces îndelungat şi treptat, însă obiectivul final
este acela de a ne aproviziona doar cu material
lemnos certificat.

Produsele noastre
Lemnul este prin definiţie un produs superior
din punct de vedere ecologic, mai ales dacă îl
comparăm cu materialele alternative precum
betonul, aluminiul sau oţelul. Studiile privitoare
la ciclurile biologice au arătat că folosirea
lemnului în construcţii înseamnă un consum
mai mic de energie şi emisii reduse de CO2 în
atmosferă.
DLH va susţine conştientizarea proprietăţilor
ecologice unice ale lemnului şi va încuraja
utilizarea acestuia.

ClienȚii noştri
Vom menţine un dialog strâns cu clienţii noştri
şi prin educaţie şi inspiraţie vom promova creşte
cererea pieţei pentru lemn obţinut într-un mod
responsabil. De asemenea vom promova şi
speciile mai puţin folosite pentru a putea utiliza
cât mai eficient resursele forestiere.

Parteneri
Ne propunem să menţinem un dialog strâns
cu partenerii implicaţi în probleme de mediu
înconjurător, inclusiv ONG-uri şi instituţii
guvernamentale.
Un dialog activ ne menţine permanent informaţi
despre aşteptările legate de performanţele
noastre ecologice. Orice informație despre un
comportament neadecvat, al nostru sau al
furnizorilor noştri, este tratat cu seriozitate şi
sunt luate imediat măsurile ce se impun.

utilizarea lemnului joacă astfel un rol crucial în
atenuarea schimbărilor climatice.
Fiind prezenți în piața de lemn și produse din
lemn, suntem conștienți de rolul pe care îl putem
avea în combaterea schimbărilor climatice.
Nostru Good Supplier Programme, proiectele
noastre de furnizor precum și țelul nostru de a
crește vânzările de lemn și produse din lemn
verificate și certificate constituie mijloacele prin
care noi ne propunem să contribuim.
În plus:
•

Facem rapoarte anuale pentru Carbon
Disclosure Project.

•

Facem rapoarte anuale pentru Forest
Footprint Disclosure Project.
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Ca şi grup, DLH va face tot posibilul să participe
la discuţii în cadrul forumurilor internaţionale pe
teme de mediu legate de activităţile noastre şi
va împărtăşi cunoştinţele şi experienţa despre
certificări şi verificări legale cu partenerii săi.

Grija pentru climă
Materialele lemnoase obţinute prin metode
raţionale sunt ecologice datorită proprietăţii
lor unice de a reduce emisiile de CO2 şi de a
prelua şi stoca CO2 din atmosferă. Obţinerea şi

Vă rugăm accesați www.dlh.com pentru a afla mai multe despre obiectivele, țelurile și progresele noastre.
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