Viitorul se face azi
Energiepolitik

Politica Energetică

Die REWE Group stellt sich der besonderen Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft und den kommenden Generationen
und leistet ihren Beitrag für die langfristige Zukunftssicherung. Die nachhaltige Ausrichtung ist im Leitbild der REWE
Group verankert und spiegelt sich im folgenden Grundwert
wider: „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und
handeln nachhaltig“. Energie, Klima, Umwelt ist eine der vier
Säulen der seit 2008 konsequent verfolgten NachhaltigkeitsStrategie der REWE Group. Zur Unterstreichung der darin enthaltenen strategischen Bedeutung der Energieeffizienz hat
die Unternehmensleitung entschieden, ein Energiemanagementsystem einzuführen.
Energiemanagement bedeutet für uns, energierelevante
Abläufe ganzheitlich zu betrachten, zu analysieren und so zu
handeln, dass eine fortlaufende Verbesserung der energiebezogenen Leistung sichergestellt und die Einhaltung der
damit verbundenen gesetzlichen Anforderungen und anderer
von uns eingegangenen Verpflichtungen in Bezug auf Energieverbrauch und -effizienz gewährleistet ist.
Wir verpflichten uns, unseren Energieverbrauch langfristig
zu reduzieren, unsere Energieeffizienz zu steigern und unser
Energiemanagement-system in einem fortlaufenden Prozess
zu verbessern. Wir knüpfen damit an die bereits erzielten Erfolge an und stützen unser Klimaziel. Das Erreichen der damit
verbundenen Ziele werden wir überwachen und bewerten,
um die dazu notwendigen Maßnahmen weiterzuentwickeln.

Rewe Group își asumă, cu seriozitate, responsabilitatea
față de socie-tate și față de generațiile viitoare și își aduce
contribuția pentru a proteja viitorul pe termen lung. Orientarea durabilă este ancorată în declarația de misiune REWE
Group și reflectată în următorul principiu fundamental: "Suntem conștienți de responsabilitatea ce ne revine și acționăm
într-un mod sustenabil". Energia, clima și mediul înconjurător
constituie unul dintre cei patru piloni ai strategiei de sustenabilitate a REWE Group, urmărită în mod constant încă din
anul 2008. Pentru a sublinia importanța strategică a eficienței
energetice conținute de aceasta, conducerea companiei a decis să introducă un sistem de management al energiei.

Wir werden die zur Einführung, Verwirklichung, Aufrechterhaltung und Verbesserung des Energiemanagements und die Erreichung der gesetzten Ziele notwendigen Informationen und
Ressourcen im notwendigen Umfang zur Verfügung stellen.
Wir setzen bei der Erreichung unserer Energieziele auf die
Verwendung neuer und zukunftsweisender Technologien.
Dabei achten wir auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen
und die Energieeffizienz der zugehörigen Produkte und Dienstleistungen. Des Weiteren bemühen wir uns um die Nutzung
und Förderung von erneuerbaren und umweltschonenden
Energiequellen.
Das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
stellt einen entscheidenden Faktor in der Umsetzung unserer
Energiepolitik und in der Erreichung unserer Energieziele dar.
Deshalb werden die Mitarbeiter gemäß ihrer Aufgaben geschult und erhalten die für ihren Bedarf notwendigen energierelevanten Informationen.
Unser Energiemanagement soll unser nachhaltiges Handeln
unterstützen.
Die REWE Group verpflichtet sich zu dieser Energiepolitik.
Der Vorstand und die Mitarbeiter von PENNY International und
PENNY Romania, Unternehmen des REWE Group, verpflichten
sich diese Energiepolitik zu beachten.

Pentru noi, sistemul de management al energiei înseamnă
o viziune holistică, analiza proceselor energetice relevante
și acționarea într-un mod care să asigure o îmbunătățire
continută a performanței energetice și care sa respecte
cerințele legale aplicabile și a altor obligații cu privire la consumul de energie și eficiența energetică.
Ne angajăm să reducem consumul de energie pe termen lung
și să creștem eficiența energetică printr-un proces continuu de
îmbunătățire a sistemului de management energetic. Acest
lucru înseamnă că am conectat realizările noastre anterioare
cu viitorul și sprijinim atingerea obiectivelor noastre cu privire la climă. Vom monitoriza și evalua realizarea obiectivelor
aferente, în vederea dezvoltării măsurilor necesare.
Vom furniza informațiile și resursele necesare pentru introducerea, punerea în aplicare, menținerea și îmbunătățirea
managementului energetic și pentru atingerea obiectivelor
stabilite, atât cât va fi nevoie.
În cadrul realizării obiectivelor noastre energetice, am pus
mare accent pe utilizarea tehnologiilor noi și orientate spre
viitor. În același timp, acordam atenție parametrilor economici și eficienței energetice a pro-duselor și a serviciilor conexe.
De asemenea, ne străduim să folosim și să promovăm surse de
ener-gie regenerabile și prietenoase cu mediul înconjurător.
Angajamentul angajaților noștri este un factor decisiv în
implementarea politicii noastre energetice și în îndeplinirea obiectivelor noastre ener-getice. Prin urmare, angajații
noștri sunt instruiți în funcție de sarcinile lor și li se furnizează
informațiile cu privire la energie relevante nevoilor lor.
Managementul nostru energetic trebuie să susțină acțiunile
noastre în materie de sustenabilitate.
Grupul REWE se angajează în respectarea acestei politici energetice.
Managementul și angajații de la PENNY International si PENNY Romania parte din REWE Group, se angajează să respecte
această politică energetică.

