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Bazându-ne pe convingerea că dezvoltarea proiectelor și construcțiilor poate avea o contribuție
majoră la crearea unei lumi mai sustenabile, Skanska se angajează să adopte o politică proactivă
de mediu pe care să o implementeze la toate nivelurile de management atât pe plan local cât și
global. Prin această abordare putem influența în mod pozitiv factorii cheie implicați, în special
clienții și furnizorii.
La Skanska acordăm o atenție deosebită structurilor organizatorice, sistemelor de management și
planurilor de formare care asigură conformitatea, cel puțin la nivel minim, cu toate legile,
reglementările și standardele relevante.
Sistemul nostru de management al mediului este certificat în conformitate cu prevederile
standardului ISO 14001. Deoarece echipa de management este responsabilă pentru implementarea
politicii de mediu, aceasta este integrată în procesele și planurile esențiale ale activității noastre.
În spiritul îmbunătățirii continue, ne implicăm activ propria forță de lucru în procesul
managementului politicii de mediu inclusiv subcontractorii, partenerii precum și alte părți
implicate care au potențialul de a contribui la ambiția noastră de a fi lider mondial în sectorul în
care activăm.
Ambiția noastră este aceea de a ne îmbunătăți continuu acreditările de mediu ale proiectelor, produselor
și serviciilor noastre căutând în mod activ metodele adecvate de a reduce impactul negativ asupra
mediului pe toată durata ciclului de viață al acestora astfel că, în timp, cei interesați să ne cunoască nu
numai ca pe o companie capabilă de a construi proiecte cu impact minim asupra mediului ci și ca pe o
companie de construcții și dezvoltare care își asumă responsabilitatea față de mediu.
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Promovarea asiduă a utilizării eficiente a energiei și reducerea emisiilor de noxe asociate cu
schimbarea climatică. Acolo unde reducerea emisiilor nu este posibilă, ne angajăm în ultimă
instanță să compensăm propriile noastre emisii prin metode eficiente.
Generarea de zero deșeuri prin reducerea cererii directe, reutilizarea materialelor ori de câte ori
este posibil și reciclare (sau sub-ciclare) iar atunci când acestea nu pot fi implementate imediat,
aplicarea măsurilor eficiente de tratare și înlăturare a deșeurilor pentru a evita orice fel de impact
asupra mediului.
Selectarea proactivă și utilizarea materialelor cu impact zero asupra oamenilor şi a mediului.
Reducerea impactului activităților noastre asupra florei, faunei şi a ecosistemelor conexe.
Reducerea utilizării, conservarea şi reciclarea resurselor de apă.
Reducerea emisiilor nocive în măsură să polueze aerul, rezultate din realizarea proiectelor,
autovehicule, echipamente staţionare sau mobile şi procese.
Reducerea impactului negativ al activităților noastre asupra calităţii apei, terenului şi solului.

Aceste angajamente sunt reflectate şi de alte politici corporatiste, reglementări, ghiduri de conformitate şi
coduri de bună practică comune. În consecinţă, prezenta Politică de mediu trebuie coroborată cu “Codul de
conduită Skanska” şi “Ghidul de conformitate cu codul de conduită” aplicabil.
Implementarea politicii de mediu este descrisă în “Planul de mediu 2011 - 2015” şi monitorizată de şapte
indicatori strategici de mediu.
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