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GLS publică primul raport de responsabilitate 
corporativă 
 
Amsterdam, 18 februarie 2014. Acţiunile responsabile faţă de oameni şi 
faţă de mediul înconjurător reprezintă un principiu important pentru GLS. 
rnizorul european de servicii de coletărie îşi dovedeşte implicarea socială, 
activităţile de mediu şi progresele înregistrate în acest sens în primul său 
raport de responsabilitate corporativă. 
 
Soluţii de transport ecologice şi economice, certificări ISO pentru sistemul de 
management de mediu şi implicare în diverse proiecte sociale – cel mai recent 
raport al GLS Group oferă informaţii detaliate cu privire la strategia de 
responsabilitate corporativă a companiei. Numeroasele exemple practice 
ilustrează modul în care diferitele companii naţionale sunt active în mod 
conştient din punct de vedere ecologic şi social, în timp ce îşi cresc eficienţa şi 
promovează dezvoltarea. 
 
Una dintre priorităţi este reprezentată de iniţiativa de mediu ThinkGreen a 
companiei GLS. GLS şi-a stabilit obiective de mediu, iar simultan încurajează şi 
controlează activităţile de mediu la nivel de grup şi analizează succesul 
companiilor naţionale. Furnizorul de servicii de coletărie oferă informaţii şi 
despre iniţiativa ThinkSocial, care acoperă toate activităţile GLS cu privire la 
relaţiile corecte şi oneste cu publicul şi cu angajaţii companiei, cu partenerii de 
transport şi cu agenţii de livrare ai acestora. 
 
 
Rezultate cuantificabile obţinute în desfăşurarea activităţilor de mediu 
 
Din punctul de vedere al soluţiilor ecologice, GLS Group prezintă primele 
rezultate ale măsurilor sale. “În ultimii doi ani financiari, am reuşit să reducem 
totalul emisiilor de dioxid de carbon sau de gaze cu efect de seră cu patru 
procente – în pofida volumelor tot mai mari de colete,” spune Rico Back, CEO 
al GLS. 
 
Datorită noilor depozite ecologice, investiţiilor în tehnologii mai eficiente şi 
măsurilor de economisire a energiei, GLS a reuşit chiar să reducă emisiile de 
CO2 cauzate de producţia de energie electrică şi termică cu 22 de procente. 



 

Numărul vehiculelor de livrare care sunt în conformitate cu standardul Euro 4 
sau cu un standard mai ridicat a crescut cu opt procente şi a depăşit 77 
procente. 
 
Asumarea responsabilităţii sociale 
 
În secţiunea ThinkSocial, GLS prezintă cele mai importante măsuri de formare 
profesională şi de promovare pentru personalul său. Colaborarea cu partenerii 
de transport este un alt aspect prioritar, în care campaniile comune şi 
optimizarea proceselor joacă un rol esenţial.  
 
“Să te implici la nivel social dincolo de convenţiile sociale înseamnă să te 
gândeşti la ziua de mâine,” spune Rico Back. Companiile GLS se implică astfel 
în mediul lor social prin sprijinirea campaniilor de strângere de fonduri, 
sponsorizarea evenimentelor sportive şi culturale şi oferirea  de transport gratuit 
pentru acte de caritate.  
 
Acum în mod regulat 
 
Cel mai recent raport de responsabilitate corporativă marchează startul unei 
raportări regulate, care-i va permite companiei GLS să le ofere clienţilor, 
personalului, partenerilor de transporturilor şi publicului transparenţă şi o bază 
pentru un dialog continuu. Cei interesaţi pot citi documentul pe website-ul 
companiei GLS (gls-group.eu).  
 

 

GLS în România şi Europa 

GLS General Logistics Systems Romania SRL, filială a General Logistics Systems B.V. 
(cu sediul central în Amsterdam), oferă servicii de coletărie de încredere şi de înaltă 
calitate pentru 220,000 clienţi în Europa, la care se adaugă servicii de logistică şi 
servicii expres. “Lider european în privinţa calităţii” este principiul de bază al companiei 
GLS. În acest context, sustenabilitatea este primordială la GLS: iniţiativa ThinkGreen 
din întreaga Europă include activităţi menite să protejeze mediul înconjurător. Prin 
companii proprii şi prin intermediul companiilor partenere, Grupul oferă o reţea ce 
acoperă 37 de ţări europene şi care este conectată la celălalte continente prin înţelegeri 
contractuale. GLS dispune de 37 HUB-uri internaţionale şi 667 depozite. Prin 
intermediul reţelei sale de livrări pe cale rutieră, GLS este unul din liderii în servicii de 
coletărie din Europa. Aproximativ 14,000 angajaţi gestionează 380 milioane de colete 
pe an. În fiecare zi aproximativ 18,000 vehicule livrează pentru GLS. În anul financiar 
2012/13 GLS a obţinut venituri de 1.84 miliarde EUR. 

http://www.gls-group.eu/

