
 

 

Sustenabilitatea și politica de sănătate, siguranță și 

mediu - Mesaje-cheie 

 
Ambițiile noastre    Acțiunile noastre 

 

▪ Afirmarea responsabilității noastre în protejarea 

ecosistemului global și de a fi un campion al 

sustenabilității. 

▪ Susținerea țelurilor de dezvoltare sustenabilă ale ONU 

(SDG) – mai ales în domeniile în care putem avea cel 

mai mare impact. 

▪ Minimizarea impactului de mediu al operațiunilor și 

produselor noastre pe întregul lanț valoric. 

▪ Realizarea unei companii în care sunt înțelese și 

practicate de către toți angajații atât tratamentul 

echitabil, corectitudinea și diversitatea, cât și echitatea 

și incluziunea  

(DEI). 

▪ Obiectivul este zero accidente pentru oameni. Noi 

credem că pot fi evitate toate accidentările, afecțiunile 

și bolile profesionale. 

▪ Menținerea la cele mai înalte standarde de guvernare. 

 

 
În general 
 

▪ Insuflarea unei atenții neobosite asupra subiectelor de 

mediu, sociale și guvernanță (ESG). 

▪ Intrarea în parteneriat, ascultarea și colaborarea cu părțile 

interesate pentru îmbunătățirea proceselor și susținerea 

standardelor ESG. 

▪ Implementarea acțiunilor, inițiative și măsuri pentru 

atingerea obiectivelor noastre de sustenabilitate. 

▪ Evaluarea și administrarea riscurilor de sustenabilitate și 

HSE. 

 
Mediul înconjurător 
 

▪ Minimizarea impactului asupra mediului al serviciilor și 

produselor noastre pe întregul ciclu de viață. 

▪ Valorificarea oportunităților în afacerile și produsele 

noastre pentru a reduce emisiile (inclusiv CO2), consumul 

și deșeurile. 

▪ Executarea planurilor în cadrul operațiunilor noastre 

pentru atingerea/depășirea obiectivelor noastre de mediu. 

 

Social 
 

▪ Jucăm un rol în a vorbi despre justiția socială. 

▪ Dezvoltarea și executarea programelor și evenimentelor 

de diversitate, echitate și incluziune pentru creșterea 

gradului de conștientizare. 

▪ Aplicarea sistematică și ameliorarea proceselor și 

instrumentelor de sănătate și siguranță. 

▪ Ameliorarea continuă a performanței de sănătate și 

siguranță pentru îndeplinirea sau depășirea cerințelor 

legale și de sănătate, siguranță și de mediu. 

▪ Asigurarea unei școlarizări relevante pentru angajați. 

 

Conducere 
 

▪ Efectuarea regulată a evaluărilor de guvernanță și 

conformitate. 

▪ Asigurarea unui comportament corect, etic și responsabil 

social de-a lungul lanțului de aprovizionare. 

▪ Evaluarea cerințelor și a riscurilor de conducere / 

normative noi și existente. 

 

Angajamentele noastre 

 

▪ Designul ecologic și dezvoltarea produselor, serviciilor 

și soluțiilor de siguranță. 

▪ Furnizarea unor produse sigure, conforme din punct 

de vedere legal și la nivel standard industrial. 

▪ Adoptarea abordării economiei circulare (de ex. 

reparare, reutilizare, reciclare), a procurării și fabricării 

responsabile. 

▪ Atingerea excelenței operaționale în reducerea 

emisiilor. 

▪ Implementarea politicilor, programelor și a acțiunilor 

etice și sociale de vârf în industrie. 

▪ Exercitarea în mod constant a guvernanței corporative 

puternice. 

▪ Promovarea comportamentului ecologic și conștient 

privind sănătatea. 

▪ Asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos! 

Fiecare angajat joacă un rol contribuind la acțiunile prezentate mai sus. 

Manageri la toate nivelurile să conducă în mod vizibil. 

Sustenabilitatea și politica de sănătate, siguranță și mediu sunt mandatate de către Consiliul de administrație și de 

Comitetul executiv. 
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Pentru detalii suplimentare vizitați  
sustainability.oerlikon.com 

 


