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Suntem cu toţii o parte importantă  
în procesul de protejare a mediului.
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ANGAJAMENTUL NR.3 DIN 
MANIFESTUL VINCI « ÎMPREUNĂ, 
PROMOVĂM CREŞTEREA VERDE »

Declaraţia comună făcută de Xavier Huillard, 
preşedinte-director general, şi comitetul 
european de întreprindere VINCI.

În contextul schimbărilor climatice globale, deficitul de resurse și deteriorarea 
mediilor naturale, precum și angajamentul companiilor, în special cele de stat, 
de a reduce impactul activităţilor asupra mediului, solicită de la actorii privaţi să 
urmeze o politică ambiţioasă în protecţia mediului.

Activităţile grupului VINCI au un impact asupra mediului dacă acesta nu este 
luat în considerare pe tot parcursul ciclului de viaţă al clădirilor și infrastructurilor. 
Pe lângă respectarea obligaţiilor reglementare deja aplicate de întreprinderile 
din Grup, ne angajăm să implementăm soluţii suplimentare cu privire la mediu 
pentru a evita și a reduce la maximum efectele activităţilor noastre asupra 
mediului, în ţările în care operăm.

Acest document constituie un cadru de referinţă al cărui scop este de a limita 
efectele directe și indirecte ale activităţilor noastre asupra ecosistemelor de 
care depindem. El este fundamentul culturii noastre comune în ceea ce privește 
protecţia mediului și întruchipează ambiţia VINCI pentru toate meseriile din cadrul 
său, al cărei obiectiv este să ofere clienţilor săi soluţii în ceea ce priveşte mediul. 

Rueil-Malmaison, 6 noiembrie 2020

Xavier Huillard,
preşedinte-director general 

Roberto Migliardi, 
secretarul comitetului european de întreprindere
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Răspundem provocărilor din teritorii cu 
privire la protecţia mediului
Activităţile VINCI vizează performanţa generală - nu numai tehnică, economică și 
financiară, ci și socială, de mediu și societală. 
În cadrul aplicării acestui obiectiv, ambiţia companiilor VINCI este de a dezvolta 
și implementa cele mai performante soluţii de protecţie a mediului în beneficiul 
clienţilor lor și astfel de a răspunde, într-un mod adecvat, provocărilor din 
comunităţi. Aceste soluţii sunt inseparabile de implementarea unor măsuri sociale 
și societale ambiţioase.

Această viziune responsabilă este legată intrinsec de profesia noastră de 
amenajare a teritoriilor, deoarece realizările noastre sunt pe termen lung și au un 
impact asupra ecosistemelor existente. Toate companiile Grupului au ca obiectiv 
comun îmbunătăţirea mediul de viaţă al comunităţilor în care își desfășoară 
activitatea.

Liniile directoare ale Grupului în ceea ce priveşte mediul vizează integrarea 
protecţiei mediului în cursul proiectelor derulate, pe tot parcursul ciclului lor de 
viaţă. Acestea sunt definite în Manifestul Grupului, prin angajamentul „Împreună, 
promovăm creșterea verde”. Ele se aplică în toate regiunile din lume în care sunt 
prezente companiile VINCI. 

O abordare angajată privind întregul ciclu de 
viaţă al proiectelor noastre
VINCI promovează proiectarea ecologică, adică luarea în considerare a impactului 
asupra mediului încă din faza de proiectare a unui proiect, cu scopul de a proteja 
mediul pe tot parcursul ciclului de viaţă al clădirilor sau infrastructurilor.

Aceasta este o adevărată provocare pentru Grup, în calitate de actor implicat în 
conturarea comunităţilor viitoare: promovarea unei planificări urbane durabile 
și a proiectării ecologice pe tot parcursul unui proiect, pe întregul lanţ valoric, 
prin proiectarea, construirea, operarea și întreţinerea unor orașe cât mai plăcute, 
a unor infrastructuri mai fluide, facilităţi de producţie și de muncă mai umane, 
îmbunătăţind astfel viaţa și mobilitatea tuturor.

Abordările în materie de mediu sunt implementate pentru:
• evitarea pe cât posibil a impactării mediilor locale şi a locuitorilor acestora;
• reducerea riscurilor şi impacturilor negative.

PARTICIPĂM LA CONSTRUIREA 
UNEI LUMI DURABILE

Toate companiile Grupului 
au ca obiectiv comun 
îmbunătăţirea mediul 
de viaţă al comunităţilor 
în care își desfășoară 
activitatea.
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Liniile directoare
Într-un proces de ameliorare și de progres continuu, companiile Grupului pun în 
aplicare liniile directoare în ceea ce privește protecţia mediului, în toate ţările în 
care își desfășoară activitatea.

 01. Identificarea şi analiza riscurilor 

Companiile Grupului implementează acţiuni adecvate de protecţia mediului, care 
necesită, anterior, o analiză a riscurilor și a diferitelor impacturi ale proiectului sau 
activităţii asupra mediului. Ele îşi afirmă convingerea că progresul nu este posibil 
decât împreună cu angajaţii şi reprezentanţii acestora prin promovarea culturii 
noastre în domeniul protecţiei mediului.
Mediul înconjurător (și reglementările în vigoare), împreună cu impactul acestora 
sunt analizate din următoarele puncte de vedere:

• poluare și perturbare;
• emisiile de gaze cu efect de seră și consumul de energie, care contribuie la 

schimbările climatice;
• riscuri climatice;
• consumul și transformarea materiilor prime (regenerabile sau neregenerabile);
• impactul asupra biodiversităţii și mediilor naturale.

 02. Planificarea şi implementarea unor acţiuni de protecţie a mediului 

Analiza riscurilor ia forma, acolo unde este cazul, a planuri de acţiune pentru 
protejarea mediului, adaptate caracteristicilor specifice ale activităţilor și 
priorităţilor de mediu definite anterior. Entităţile operaţionale pun în aplicare 
planuri de acţiune și monitorizează impactul, precum și măsurile luate. În anumite 
cazuri acestea pot să solicite consultanţă din partea unui expert.

 03. Monitorizarea impactului şi evaluarea performanţei 

Implementarea acţiunilor pentru protejarea mediului este însoţită de un sistem 
de evaluare, utilizat de fiecare entitate. 
Monitorizarea este asigurată prin raportare detaliată și gestionată de fiecare pol. 
Pot fi puse în aplicare măsuri corective ca rezultat al acestei monitorizări.

Ne angajăm:
-  să acţionăm pentru 

climă;
-  să optimizăm resursele 

utilizând economia 
circulară;

-  să protejăm mediile 
naturale.
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 04. Trainingul şi conştientizarea salariaţilor privind protecţia mediului 

Fiecare entitate se asigură că angajaţii care se confruntă cu provocări de mediu în 
activitatea lor au un nivel suficient de cunoștinţe. Ei trebuie să cunoască măsurile 
și procedurile de mediu care urmează să fie puse în aplicare și să fie capabili să le 
monitorizeze.
Toţi angajaţii și reprezentanţii angajaţilor sunt sensibilizaţi cu provocările de 
mediu ale proiectelor: reglementări, proceduri de gestionare a riscurilor, gestiunea 
deșeurilor, conservarea biodiversităţii etc.

Punerea în aplicare a declaraţiei
Implementarea acţiunilor în cadrul fiecărui pol VINCI
În conformitate cu modelul organizaţional descentralizat al Grupului și cu 
obiectivul de a adapta acţiunile cât mai aproape de bază, angajamentele în ceea 
ce privește protecţia mediului sunt transpuse în cadrul fiecărui pol în vederea 
promovării aplicării și îmbunătăţirii continue.

Luarea în considerare a tuturor părţilor interesate
Liniile directoare VINCI cu privire la mediu se aplică tuturor companiilor din Grup. 
Este responsabilitatea lor să se asigure că acţiunile corespunzătoare sunt puse 
în aplicare de către subcontractanţi și co-contractanţi, pe toată durata executării 
proiectelor. 

Monitorizarea rezultatelor şi diseminarea informaţiilor
Condiţie necesară pentru progres, rezultatele acţiunilor întreprinse sunt măsurate 
prin indicatori relevanţi (inclusiv monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră) 
care sunt publicate în raportul anual al Grupului și prezentate părţilor interesate, 
făcând posibilă discutarea mijloacelor susceptibile de a îmbunătăţi aceste 
rezultate.

Grupurile de lucru multifuncţionale (comitetul pentru mediu, grupul de lucru 
pentru Economia circulară, coordonarea Biodiversităţii, clubul pivot pentru Mediu) 
discută despre cele mai bune practici.

Rezultatele acestor acţiuni sunt prezentate în mod regulat Comitetului executiv, 
Consiliului de administraţie și Comitetului european de întreprindere al grupului. 

Îmbunătăţirea și adaptarea 
eforturilor noastre de a 
proteja mediul pentru 
a fi cat mai aproape de 
realitatea de zi cu zi.

 :  Prezenta declaraţie este disponibilă pe site-urile 
Internet şi intranet ale Grupului. Este tradusă pentru 
a fi accesibilă tuturor.
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Ambiţia noastră este de a proiecta, 
construi, exploata şi menţine 
oraşele în care trăim cât mai 
plăcute, infrastructurile cât mai 
fluide, facilităţile de producţie şi 
locurile de muncă cât mai umane, 
cu o utilizare cât mai redusă 
posibil a resurselor neregenerabile 
ale planetei noastre.



VINCI
1973, boulevard de La Défense 
CS 10268
F–92757 Nanterre Cedex 
Tel.: +33 1 57 98 61 00 
www.vinci.com
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