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 iziunea Grupului nostru de companii se bazează pe respectul față de clienți, parteneri și 
angajați, precum și pe grija față de natură și de mediul în care lucrăm. De la înființare, ne-am propus să 
dezvoltăm o organizație solidă, cu principii de lucru clare, transparente și motivante. Am reușit astfel 
să avem o evoluție care ne-a asigurat într-un termen optim o prezență activă și reprezentativă pe piața 
vinurilor de calitate. În această perioadă s-a creat o echipă puternică, sudată și deschisă noilor 
provocări, o echipă care și-a impus un nou nume pe piață, puternică, serioasă și respectată de clienți și 
furnizori, precum și de concurenți și comunitatea locală.

În acest context, din anul 2020 ne-am alăturat activ și conștient celor care doresc și iau măsuri pentru o 
dezvoltare durabilă, pentru a răspunde noilor provocări care se manifestă în întreaga lume (schimbări 
climatice, combaterea sărăciei, epuizarea resurselor, protejarea biodiversității etc.)

Premisele de la care am plecat sunt în conformitate cu strategia elaborată de OIV (adică Organizația 
Internațională a Viei și Vinului), strategie care transpune obiectivele dezvoltării durabile în procesele 
de afaceri conform Obiectivelor Globale de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite.
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/).

Pentru atingerea acestor obiective ne vom baza în continuare pe factorul decisiv, echipa Budureasca, 
iar pentru aceasta, construim un mediu de lucru sigur și sănătos, care se va realiza prin eliminarea 
pericolelor și riscurilor, cu implicarea activă a tuturor. Budureasca se angajează să creeze un mediu de 
lucru propice comunicării multidirecționale și să promoveze egalitatea de gen.

Budureasca crede cu tărie în principiile dezvoltării durabile și va proceda în consecință la asigurarea 
protecției mediului, respectiv a solului, apei și aerului, biodiversității și peisajului, adică acele elemente 
în care își desfășoară cea mai mare parte a activității. Pentru atingerea acestui scop vom face cu mult 
mai mult decât prevederile legale din domeniul protecției mediului. Aici ne referim la extinderea 
utilizării produselor biologice de protecție a plantelor, la opțiuni alternative de combatere a bolilor și 
dăunătorilor, precum și la reducerea aproape completă a utilizării erbicidelor.

Avem în vedere reducerea consumului de apă folosită pentru tratamente fitosanitare, care se va realiza 
prin investiții în echipamente care reduc la jumătate consumul de apă și proiecte de irigații care să 
asigure un consum redus prin noile tehnologii.

Considerând că producția de struguri este strâns legată de calitatea solului, vom avea în vedere 
adoptarea unei game de mașini și utilaje care să permită o gestionare sănătoasă a solului, prin evitarea 
compactării și degradării acestuia. Vom păstra cât mai multe spații verzi pe locurile în pantă, vom 
reface și menține rețelele de îmbunătățiri funciare existente.

Ne propunem să continuăm dezvoltarea unui portofoliu care să includă produse ecologice (pe lângă 
cele existente deja), permițând astfel accesul consumatorilor la astfel de produse.
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Prevenirea poluării, conservarea resurselor și reducerea deșeurilor sunt alte direcții importante pentru 
Grup. Dorim să accelerăm progresul în acest sens de-a lungul lanțului nostru de aprovizionare prin 
modul în care sunt gestionate materialele reutilizabile, stabilind un obiectiv de zero deșeuri.

Reducerea amprentei noastre de carbon în următorii cinci ani este unul dintre obiectivele noastre 
principale. Prin eficientizarea energiei Q în unitățile noastre, investind în concepte capabile să 
economisească energie, să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, ne propunem să asigurăm cel puțin 
50% din consumul de energie electrică din surse regenerabile de energie.

Sănătatea și bunăstarea sunt o prioritate pentru Budureasca, atât în   ceea ce privește angajații noștri, cât 
și comunitățile în care lucrăm. Avem în vedere îmbunătățirea procedurilor de sănătate și siguranță, 
derularea de programe interne personalizate care vizează bunăstarea emoțională, socială, fizică și 
financiară a angajaților, asigurând accesul la servicii medicale pentru toți angajații prin asigurarea de 
sănătate.

Investițiile în educație, dezvoltarea personală și profesională sunt incluse în strategia de afaceri a 
Grupului și în misiunea noastră de a stimula creșterea angajaților și a comunităților în care activăm. 
Susținem creșterea organizațională prin programe dedicate dezvoltării, învățării pe parcursul 
activităților profesionale, dar și prin investigații și sponsorizări care răspund nevoilor educaționale ale 
comunității.

În cadrul Grupului avem coduri, politici și procese de asigurare care ne ajută la definirea modului în 
care putem proteja mediul. Consumul rațional de materiale și orientarea către utilizarea materialelor 
reciclabile și/sau reciclate sunt aspecte importante de care ținem cont, inclusiv managementul 
consumului de materiale necesare desfășurării activităților.

Sustenabilitatea face, așadar, parte din modelul nostru de afaceri, așa că ne dorim ca fiecare membru al 
Grupului să susțină această politică și să participe activ la programele inițiate de companie. Vom lucra 
cu furnizori, parteneri, clienți și organizații guvernamentale, neguvernamentale și comunitare pentru a 
proteja și îmbunătăți sănătatea, progresul tehnologic și protecția mediului. Vă asigurăm că vom insista 
pentru ca Budureasca să devină un membru și un partener puternic în interiorul comunităților de care 
aparținem. O companie care să aducă valoare României prin protejarea resurselor planetei.

Consiliul Director al Budureasca 
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