
În calitate de furnizor global de servicii de logistică Express, DHL Express înțelege eficiența energetică și protecția mediului ca

fiind componente cheie ale strategiei sale de afaceri. Angajamentul nostru este acela de a opera o rețea durabilă și eficientă de 

servicii logistice care să fie complet aliniată cu Politica de Mediu și Energie a Grupului DPDHL și cu Strategia GOGREEN privind

îmbunătățirea eficienței emisiilor de carbon.

Împreună cu toate părțile interesate, ne asigurăm că obținem:

VALOARE PENTRU CLIENȚII NOȘTRI
 Ajutându-i pe clienții noștri să evalueze și să reducă amprenta de carbon a serviciilor noastre asupra mediului;

 Oferind produse cu un impact redus asupra mediului, care sunt și eficiente energetic, punem la dispoziţie servicii de 
neutralizare a emisiilor de carbon, precum GOGREEN.

MOBILIZAREA ANGAJAȚILOR NOȘTRI

 Recunoscând implicarea activă a angajaților DHL ca fiind o contribuție importantă la eforturile noastre, incluzând comentariile 

sau sugestiile acestora pentru îmbunătăţire;

 Mobilizând și responsabilizându-ne angajații prin instruire relevantă și specifică.

EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI DE MEDIU

 Respectând legislaţia naţională și internaţională aplicabilă referitoare la mediu și la utilizarea energiei, aceasta fiind standardul 

minim acceptat și punctul de plecare pentru implementarea unor măsuri suplimentare în vederea unei îmbunătăţiri continue a 

performanţei noastre de mediu și energetice, incluzând aici angajamentul nostru de prevenire a poluării;

 Menținând un Sistem de Management al Mediului și al Energiei în conformitate cu standardele ISO 14001 și ISO 50001; 

 Maximizând eficiența emisiilor de carbon și cea energetică pentru procesele noastre, prin asigurarea resurselor necesare, prin 

planificare optimă, comportament responsabil, utilizând tehnologii avansate și inovația pentru minimizarea consumului de 

energie și resurse epuizabile;

 Luând în considerare aspectele de mediu și de eficiență energetică în cadrul tuturor deciziilor majore de investiții și colaborând 

cu furnizorii noștri pentru a ne aproviziona cu bunuri și servicii eficiente din punct de vedere energetic cu scopul minimizării

impactului asupra mediului.

TRANSPARENȚA

 Stabilim și revizuim periodic obiectivele si indicatorii de performanță energetică și de mediu;

 Măsurăm și monitorizăm performanța energetică si de mediu și detaliem rezultatele noastre în cadrul rapoartelor periodice.
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