SOCIETATEA DE TRANSFER DE FONDURI ŞI DECONTĂRI – TRANSFOND S.A.
Operatorul Tehnic al Sistemului Electronic de Plăți din România

Politica de Mediu
a TRANSFOND S.A.

Managementul TRANSFOND S.A. a adoptat o politică de mediu aplicabilă naturii
activităţilor, dimensiunilor şi impactului asupra mediului, care să contribuie la menţinerea şi
îmbunătăţirea poziţiei şi a imaginii deţinute pe piaţa locală, creşterea calităţii în activităţile
desfăşurate, motivarea şi eficientizarea personalului, îmbunătăţirea continuă a protecţiei
mediului pentru activităţile derulate şi utilizarea durabilă şi eficientă a resurselor. Principiile pe
baza cărora este formulată politica în domeniul mediului a TRANSFOND S.A. au la bază
conceptele de „calitate totală” şi „dezvoltare durabilă”. TRANSFOND S.A. se va asigura că
politicile şi activităţile sale de afaceri promovează dezvoltarea durabilă şi îndeplinirea nevoilor
prezente fără a le afecta pe cele viitoare. TRANSFOND S.A. este în mod continuu interesată să
minimizeze impactul activităţilor sale asupra mediului, să ridice standardele de mediu şi sociale,
precum şi de creştere a eficienţei activităţii şi promovare a principiilor calităţii.
Managementul TRANSFOND S.A. se angajează pentru:
•

•
•

conformarea cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările de mediu referitoare la
aspectele de mediu, a standardelor naţionale şi internaţionale de mediu şi oricărei
evoluţii a acestora, referitoare la activităţile desfăşurate;
îmbunătăţirea continuă a politicii de mediu;
prevenirea poluării şi a riscurilor de mediu.

Obiectivele generale de mediu sunt :
•
•
•

reducerea cantităţii de deşeuri produse la nivelul organizaţiei şi valorificarea
eficientă şi ecologică a deşeurilor reciclabile;
conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului;
îmbunătăţirea performanţei de mediu a societăţii, prevenirea poluării mediului,
promovarea soluţiilor tehnice şi tehnologiilor „nepoluante”, reducerea costurilor de
mediu în conţinutul serviciilor din domeniile proprii de activitate;
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•
•

•

•
•

protecţia sănătăţii angajaților;
utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor şi utilităţilor în vederea
economisirii resurselor naturale, iar ori de câte ori este posibil, utilizarea
materialelor cu impact minim asupra mediului, recuperabile sau reciclabile;
acordarea unei atenţii sporite nevoilor de instruire, sensibilizare şi
conştientizare a întregului personal privind problemele de mediu şi încurajarea
unui comportament de „prieteni ai naturii” din partea acestora;
realizarea unei strânse colaborări cu autorităţile şi cu grupurile de interes
public, pentru aplicarea unei politici solide în favoarea mediului;
aplicarea principiului controlului şi responsabilităţii la nivelul întregii organizaţii
şi la nivelul fiecărui salariat.

Managementul TRANSFOND S.A. este angajat în înfăptuirea politicii de mediu declarate
şi a obiectivelor de mediu propuse alocând în acest scop resurse materiale, financiare, instruiri,
documentaţie şi personal instruit cu responsabilităţi în problemele de mediu. Obiectivele de
mediu sunt analizate periodic de managementul la cel mai înalt nivel pentru a se stabili dacă
politica de mediu este adecvată şi sunt dispuse măsuri în consecinţă, precum şi pentru a se
asigura realizarea acestora. TRANSFOND S.A. asigură transpunerea în practică a Politicii de
mediu prin activitatea responsabilă a fiecărui angajat. Managementul companiei se asigură că
Politica de mediu este comunicată, înţeleasă, urmată şi menţinută de către toţi salariaţii, la
fiecare nivel al organizaţiei.
Prin natura activității sale, TRANSFOND S.A. utilizează soluții tehnice la cele mai înalte
standarde de calitate, cu un impact redus asupra mediului înconjurător (servere, echipamente
de comunicații, etc.), și mai mult decât atât, susține educarea publicului în utilizarea serviciilor
electronice, în detrimentul celor pe suport hârtie. Prin serviciile prestate de către societate
(Sistemul Electronic de Plăți – SENT – plăți de mică valoare, e-Factur@ - ”Tăiați costurile nu
copacii”, e-Arhiv@), TRANSFOND S.A. încurajează atât clienții și partenerii cât și consumatorii
finali să reducă amprenta de carbon și consumul de hârtie.
Suntem convinși că dezvoltarea durabilă a organizației se poate realiza numai cu
respectarea comunității în cadrul căreia ne desfășurăm activitatea și a mediului înconjurător.
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