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Environment, Health and Safety
Mediu, energie, sănătate și siguranță la locul de muncă

Politica EHS
Introducere
Mediul, energia, precum și sănătatea și siguranța la
locul de muncă reprezintă o parte esențială a misiunii
grupului DRÄXLMAIER, reprezentând un pilon
important în cadrul unei dezvoltări durabile. Standardele
introduse la nivel global ne ajută să ne asumăm
responsabilitatea în acest sens. Valorile noastre,
respectiv răspunderea, încrederea și toleranța
reprezintă cheia activității noastre. Suntem convinși că
astfel sporim nu numai satisfacția angajaților noștri, ci
ne putem și asigura că interesele acționarilor noștri
rămân garantate, în timp ce respectăm toate obligațiile
legale și cu caracter obligatoriu.

Cuprins
1. Orientarea către piață și către clienți
În plus față de interesele clienților noștri și a cerințelor
de ordin legal, ne-am luat angajamentul de a lua în
calcul aspectele ce privesc mediul, energia, precum și
sănătatea și siguranța la locul de muncă în cadrul
tuturor activităților noastre. Acolo unse este necesar și
dacă acest lucru se aplică, includem și activitățile
furnizorilor noștri de servicii și ale celorlalți furnizori.
Încercăm să avem mereu un dialog deschis cu clienții
noștri, cu autoritățile și cu publicul cu privire la toate
aspectele aferente EHS.
2. Inovare
Puterea de inovare a companiei noastre asigură faptul
că putem face față ritmului impus de dinamica pieței,
dar și de dezvoltările la nivel de societate. Prin soluțiile
durabile raportate la produsele și afacerea noastră ne
asigurăm că vom putea îmbunătăți constant atât mediul
și performanța energetică, cât și sănătatea și siguranța
la locul de muncă. Prin intermediul acestor strategii,
suntem de părere că întregul ciclu de viață al produselor
se bazează pe utilizarea de tehnologii de producție
ecologice, de economisire a energiei, dar și de protejare
a sănătății.

de un mod de conducere și de furnizare de servicii
ecologic și durabil.
5. Procese excelente
Pentru a putea controla și monitoriza activitățile, datele
și informațiile necesare în acest sens sunt colectate în
mod regulat și puse la dispoziție în cadrul organizației.
Astfel, îmbunătățim calitatea datelor în mod constant și
adaptăm datele și informațiile la nevoie la evoluțiile
interne și externe.
6. Instruirea angajaților
Este important ca prin activitățile noastre să nu se
genereze niciun fel de risc pentru angajați sau pentru
domeniul respectiv. În cazul în care acest lucru nu poate
fi prevenit, se aplică o serie de măsuri corespunzătoare
pentru a minimiza riscul. Suntem convinși că, în
general, toate accidentele de la locul de muncă sau
bolile profesionale pot fi evitate. În acest sens ne
susținem în mod special angajații și managerii motivați,
oferind constant informații și programe de școlarizare. În
plus, îi includem și în activitatea zilnică din cadrul
departamentului de sănătate și siguranță la locul de
muncă. De asemenea, la fel de importantă pentru noi
este protejarea vizitatorilor companiei, precum și a
angajaților veniți de la alte companii.

Domeniu de aplicare
Conținutul acestei politici este valabil pentru toți
managerii și angajații grupului DRÄXLMAIER la nivel
mondial. În plus, grupul DRÄXLMAIER cere partenerilor
de afaceri să respecte principiile menționate și să le
integreze în politica companiei lor.

Mai multe informații
Pentru mai multe informații vă rugăm să trimiteți un
mesaj la adresa de e-mail: policy-info@draexlmaier.com

3. Independența
Independența persoanelor responsabile cu punctele de
interes, precum și furnizarea de resurse necesare
pentru îndeplinirea sarcinilor și realizarea obiectivelor
trebuie să asigure menținerea independenței necesare
pentru o dezvoltare ulterioară a punctelor de interes.
4. Durabilitatea
Evitarea poluării și protejarea mediului sunt o parte
esențială în cadrul dezvoltării durabile a companiei
noastre la nivel global. Facem față provocărilor impuse
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