
 

 

Cisco urmăreşte reducerea emisiilor de gaze  
cu efect de seră cu 25% până în anul 2012 

John Chambers (CEO, Cisco) prezintă un plan de utilizare a tehnologiei informaţiei prin 
implementarea de soluţii bazate pe IP 

ORLANDO, Florida, marţi, 24 iunie 2008 – În cadrul eforturilor continue de implicare în formarea 
responsabilităţii ecologice, Cisco a anunţat astăzi că şi-a stabilit ca obiectiv pentru următorii patru ani reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG) generate de activităţile internaţionale cu 25%, cu finalizare în termeni 
absoluţi în anul 2012. Compania va implementa o abordare unică bazată pe capacitatea tehnologiilor noi de a 
contribui la realizarea acestui obiectiv şi pe evidenţierea modalităţilor prin care clienţii pot proceda la fel. 

John Chambers (Chairman and Chief Executive Officer, Cisco®) a prezentat acest plan la Cisco Live!, 
conferinţa anuală a companiei privind tehnologia informaţiei (IT) şi comunicaţiile. În cuvântarea de deschidere a 
lucrărilor conferinţei, John Chambers a discutat efectul transformativ pe care-l poate avea domeniul IT asupra 
problemelor ecologice globale şi a evidenţiat implicarea companiei Cisco în sustenabilitatea activităţilor, a 
culturii, a produselor şi a soluţiilor pentru clienţii Cisco. 

„Fiecare companie are responsabilitatea de a se implica în eforturile de abordare a schimbărilor climatice şi de 
a minimiza impactul activităţilor proprii asupra mediului. Cisco abordează aceste provocări nu doar prin 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ale companiei, ci şi prin utilizarea avantajelor oferite de 
tehnologiile de comunicaţii în reţea în vederea gestionării problemelor ecologice. Implementând soluţii IT 
inovatoare şi utilizând reţeaua ca platformă pentru gestionarea problemelor ecologice ale secolului al XXI-lea, 
considerăm că putem contribui semnificativ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ajutând, în acelaşi 
timp, clienţii noştri să-şi realizeze obiectivele de sustenabilitate.” (John Chambers, Chairman and Chief 
Executive Officer, Cisco®) 

Cisco este membru al programului Climate Leaders al U.S. Environmental Protection Agency, un parteneriat 
companii-guvern vizând dezvoltarea de strategii complexe pentru diminuarea efectelor schimbărilor climatice. În 
ultimele şase luni, Cisco a colaborat cu EPA şi cu alte structuri, cum ar fi Environmental Defense Fund (EDF) şi 
firma de consultanţă pentru sustenabilitate DOMANI, pentru evaluarea nivelului GHG al companiei la nivel 
global, validarea măsurătorilor şi stabilirea de obiective agresive şi realizabile. În anul calendaristic 2007, 
emisiile totale de GHG ale companiei Cisco au fost de 832.000 de tone de CO2e (echivalent în CO2). În această 
cifră sunt incluse emisiile generate la nivel global de instalaţiile proprii şi închiriate, de vehiculele deţinute şi de 
călătoriile cu avionul. Conform protocolului EPA Climate Leaders, aceste emisii sunt echivalentul a 724.000 de 
tone de CO2e. Conform anunţului făcut astăzi, Cisco are drept obiectiv, până în anul 2012, reducerea emisiilor 
proprii de GHG până la o valoare netă de 543.000 de tone de CO2e. 

 


