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PREMISĂ

Manni Group promovează inovația în sectorul oțelului, de la prelucrarea materiei prime 
și până la aplicațiile finale. Dezvoltă soluții și servicii cu privire la ingineria structurilor, la 
eficiența energetică și la producerea de energie din surse regenerabile.

Capacitatea Grupului de a genera valoare de durată și comună împreună cu toate părțile 
vizate se bazează pe ansamblul de alegeri, de acțiuni, de activități și de proiecte de-
sfășurate ca organizație. Din acest motiv consideră că „sustenabilitatea” nu reprezintă 
ceva ce se face, ci mai degrabă este un mod de a acționa, acordând atenția cuvenită 
tuturor solicitărilor și impactului generat de propriile acțiuni, în toate privințele.

Structura socială și economică globală implică necesitatea abordării afacerii într-o ma-
nieră holistică, cu deschidere către complexitate și ținând cont de toate aspectele so-
ciale, etice, culturale, de mediu și economice pe care le implică faptul de a fi o companie.

Manni Group s-a angajat să reducă impactul de mediu în ceea ce privește propriile acti-
vități, să își îmbunătățească permanent performanțele și să adopte bune practici menite 
să genereze valoare pentru societate și pentru părțile interesate. Din acest motiv, aplică 
principiul precauției, așa cum a fost afirmat ONU în Declarația de la Rio din 1992.

Conștient de răspunderea pe care o are față de părțile interesate actuale și față de ge-
nerațiile viitoare, prin activitățile sale, Grupul urmărește o creștere echitabilă și bazată pe 
principiul respectării mediului, inclusiv datorită investițiilor în cercetarea și în dezvoltarea 
de produse și procese.

Manni Group se angajează așadar să actualizeze această Politică de sustenabilitate ori 
de câte ori apare vreo modificare în cadrul solicitărilor exprimate de părțile interesate în 
raport cu Grupul, și cel puțin o dată la 3 ani.

În cadrul traseului său de dezvoltare, în perspectiva îmbunătățirii constante, Grupul sa-
lută și ia în considerare principiile economiei circulare, Obiectivele de dezvoltare durabilă 
(Sustainable Development Goals) promovate de Națiunile Unite și Pactul verde europe-
an, precum și Declarația universală a drepturilor omului.

BUILDING A SUSTAINABLE FUTURE
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Manni Group își organizează structura pentru a asigura un proces decizional informat, responsabil 
și cu participarea părților interesate, dezvoltând un model de organizare eficientă și transparentă, 
destinat să gestioneze și să limiteze riscurile, care inspiră la acțiuni pe termen mediu și lung. 
În vederea realizării acestui obiectiv, Manni Group:

ORGANIZARE INTERNĂ

•  Adoptă un model de guvernanță cu o structură dinamică inter-funcțională, care implică atât 
conducerea superioară cât și structura internă, pentru a stabili împreună cu toate părțile vizate 
obiectivele de sustenabilitate ale societății.

•   Folosește analiza riscurilor desfășurată de funcția Enteprise Risk Management (ERM), în cadrul căreia 
sunt evaluate atât cerințele companiei cât și dovezile în materie de probleme de mediu, sociale și 
de guvernanță (ESG), pentru a garanta realizarea propriilor strategii de dezvoltare prin planuri de 
verificare și control. Adoptă un sistem de control integrat între ERM, Audit Intern și organisme de 
audit extern.

•  Adoptă un Model Organizatoric în conformitate cu D.Leg. 231/2001 și un Cod de Etică, devotat 
principiilor încrederii, onestității, transparenței, rolului central al resurselor umane, protecției muncii 
și a mediului, responsabilității sociale, loialității, corectitudinii și respectării normelor în vigoare.

•  Lucrează în vederea obținerii - pentru toate companiile Grupului - celor mai riguroase certificări 
internaționale în materie de calitate, management de mediu, sănătate și siguranță la locul de muncă 
(UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001). 

INTERNAȚIONALIZARE

•   Consideră internaționalizarea propriilor activități drept unul din principalii factori de dezvoltare, întrucât 
îi permite Grupului să își diversifice activitatea din punct de vedere geografic, să fragmenteze riscul 
și investițiile, să concureze cu diferite contexte culturale și să își valorizeze capitalul uman în context 
internațional.

RESPONSABILITATE PRIVIND FILIERA

•   Își selectează furnizorii pe baza performanțelor sociale și de mediu, așa cum a fost declarat în cadrul 
Politicii de aprovizionare, cu asumarea angajamentului de a cunoaște și de a ține cont de impactul 
generat de întregul lanț de aprovizionare, în vederea reducerii riscului corelat.

FINANȚE

•  Alocă resurse financiare acordând atenție produselor financiare ale emitenților evaluate conform 
parametrilor ESG în baza sistemelor de evaluare recunoscute la nivel internațional.

GUVERNANȚĂ
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Manni Group promovează o industrializare favorabilă incluziunii, destinată să sporească eficiența în 
utilizarea resurselor și să reducă impactul de mediu propriu și al lanțului de aprovizionare, prin reconfigurarea 
proceselor; prin urmare, investește în cercetarea științifică și în inovație, ca instrument pentru realizarea 
acestei schimbări. Datorită operativității din cadrul filierei de construcții, contribuie la realizarea unor 
construcții inovatoare, cu impact redus asupra mediului și cu un nivel redus de emisii de carbon, în care 
sunt utilizate materiale salubre și sigure. În acest sens, Manni Group:

INOVAȚIE

•  Consideră inovația drept unul din factorii strategici și în acest sens, investește în cercetare și în 
dezvoltare, folosind Analiza Ciclului de Viață (LCA) ca instrument în ghidarea propriei activități, cu 
scopul de a furniza clienților produse de înaltă valoare, sigure, salubre și eficiente.

PRODUCȚIE RESPONSABILĂ

•  Se inspiră din principiile economiei circulare pentru a minimiza consumul de resurse naturale și 
producerea de deșeuri, și promovează crearea unui sector al oțelului complet circular.

•   Stabilește împreună cu partenerii și furnizorii săi strategii și obiective comune și consideră colaborarea 
cu aceștia drept esențială în vederea atingerii obiectivelor exprimate în cadrul Politicii de sustenabilitate.

•  Participă la proiecte, inițiative antreprenoriale de afaceri și companii având ca scop promovarea 
dezvoltării economiei verzi și circulare și demararea la nivel internațional de inițiative menite să 
îmbine inovația, valoarea economică și protejarea capitalului natural.

CONSTRUCȚII

•  Promovează și dezvoltă sisteme de construcții off-site și fără mortare, având convingerea că acestea 
pot reprezenta instrumentele necesare pentru decarbonizarea sectorului, realizând astfel un model 
de construcții circular. Promovează de asemenea instrumente de reabilitare a mediului construit, 
pentru a reduce până la zero ocuparea de teren.

•  Sprijină diseminarea sistemelor de rating al sustenabilității clădirilor, pentru a evalua și minimiza 
impactul de mediu al acestora și pentru a garanta un mediu sănătos și bunăstarea utilizatorilor finali

ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI INOVAȚIE
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Manni Group consideră capitalul uman ca fiind cel mai important activ strategic pentru gestionarea 
corectă și inovarea afacerii, în perspectiva atingerii excelenței. Protejarea drepturilor persoanelor și 
sănătății și integrității colaboratorilor reprezintă obiective indispensabile și prioritate. Manni Group 
promovează un stil participativ menit să permită persoanelor să își exprime și să își dezvolte în mod 
liber potențialul. Așadar, în această perspectivă:

ETICĂ ȘI VALORI

•  Recunoaște drept valoare persoanele și diversitatea acestora. Combate orice formă de discriminare 
la locul de muncă în funcție de sex, orientare sexuală, rasă, naționalitate, limbă, religie, opinii politice, 
vârstă și alte condiții personale și sociale. Recunoaște diferențele de gen și protejează dreptul la 
egalitatea șanselor, maternitatea și paternitatea, încurajând diseminarea politicilor de bunăstare și 
garantând echilibrul corect între viața profesională și viața privată.

• Susține inserția pe piața muncii a tinerilor, valorificând transmiterea know-how-ul între generații, 
inclusiv prin implicarea în planuri strategice de inovare în materie de procese și de produse.

• Garantează libertatea persoanelor de a adera și/sau de a se asocia în organizații sindicale sau de 
lucrători.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

•   Urmărește îmbunătățirea continuă a sănătății și siguranței colaboratorilor săi, mergând dincolo de 
cerințele minime prevăzute de lege și obținând cele mai riguroase certificări internaționale, chiar și în 
situații extraordinare (de ex. Pandemia de COVID-19), care sunt gestionate prin asigurarea măsurilor 
cu cel mai înalt grad de protecție.

FORMARE

• Dezvoltă competențele personalului prin promovarea creșterii profesionale și culturale și sprijină 
comunicarea cunoștințelor în cadrul societății, asigurând continuitatea. Sprijină oportunitățile 
de mobilitate transversală în cadrul companiilor Grupului ca ocazie de dezvoltare personală, de 
dezvoltare a competențelor și de fuzionare între diferitele modele de business. Promovează așadar 
un mediu de lucru cooperant și sinergic.

VALORIZAREA CAPITALULUI UMAN

• Recunoaște contribuția capitalului său uman, folosind inclusiv sisteme adecvate de evaluare și 
de reevaluare, destinate să ghideze inițiativele de formare și de dezvoltare profesională a tuturor 
colaboratorilor săi. Evaluarea performanțelor și competențelor garantează continuitatea companiei 
și creșterea profesională și personală a resurselor.

PERSOANE



7

Manni Group contribuie la decarbonizarea sistemului energetic dezvoltând sectorul surselor regenerabile, 
al eficienței energetice și al monitorizării; consideră că schimbările climatice reprezintă principala 
provocare de mediu și se angajează în combaterea acestui fenomen. Grupul cercetează și dezvoltă 
produse și servicii inovatoare destinate pieței și activităților proprii, menite să asigure eficientizarea 
energetică și reducerea impactului asupra mediului. În acest scop Manni Group:

SURSE REGENERABILE

•  Dezvoltă soluții pentru producerea de energie din surse regenerabile și își aprovizionează activitățile 
proprii în primul rând cu energie provenită din surse regenerabile.

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

•  Depune eforturi pentru a garanta eficiența energetică maximă a activităților de producție, atât a celor 
proprii cât și a celor ale clienților săi, inclusiv prin intermediul instrumentelor de monitorizare continuă 
și IoT. Dezvoltă aceste soluții utilizând instrumente avansate de digitalizare.

EMISII

•  Își asumă obiective raportabile de reducere a emisiilor proprii și a celor din filieră, în linie cu acordurile 
de la Paris, și se angajează să le respecte și să împartă această responsabilitate cu diferiții actori din 
filiera sa, cărora li se solicită o contribuție efectivă.

ENERGIE ȘI CLIMĂ
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