
 

 
POLITICA 

  
  
  

de Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională 

Principiile noastre directoare  

Managementul la cel mai înalt nivel înțelege securitatea și sănătatea tuturor angajaților precum și protecția factorilor 
climatici și de mediu ca principii directoare importante ale organizației, pentru o dezvoltare sustenabilă. Noi monitorizăm și 
evaluăm atât activitățile curente cât și cele viitoare privind aspectele ecologice și de securitate și sănătate ocupațională, 
conform cărora legislațiile relevante privind protecția mediului și de securitate și sănătate ocupațională sunt considerate 
cerințe minime pe care organizația trebuie să le îndeplinească. Astfel, activitatea de prevenire are o importanță primordială. 
Angajații și partenerii noștri sunt încurajați să contribuie activ și să se alinieze la următoarele principii directoare: 
 

Sănătate și securitate ocupațională 
 

Având în vedere reglementările și condițiile specifice ale țării, noi 
dezvoltăm, realizăm și optimizăm în mod continuu conceptele de 
securitate ocupațională, pentru a asigura securitatea și 
sănătatea angajaților noștri, precum și menținerea unui mediu 
de muncă sigur. Astfel, pentru atingerea acestui deziderat, 
aplicăm următoarea ierarhie de control prin: 

• Eliminarea riscurilor și prevenirea pericolelor pe cât posibil 
• Aplicarea măsurilor tehnice – care promovează utilizarea 

în siguranță a echipamentelor de muncă și ergonomia la 
locul de muncă 

• Aplicarea măsurilor organizatorice, precum instrucțiunile 
de securitate și sănătate în muncă 

• Acordarea și utilizarea echipamentului individual de protecție 
 

Conservarea resurselor, protecția 
mediului și a ecosistemelor 
 

Noi respectăm mediul nostru înconjurător și implementăm 

acțiuni pentru a evita impactele negative. Prin urmare, am 

stabilit următoarele principii pentru toate locațiile Preh: 

• Prevenirea poluării aerului, apei, solului precum și a altor 
contaminări 

• Reducerea consumului de resurse și reducerea cantității 
de deșeuri generate 

• Protecția ecosistemului prin respectarea măsurilor 
fitosanitare (ex. Paleti de lemn) 

 

Conservarea energiei și protecția 
factorilor climatici 

In toate locațiile Preh, noi punem accent pe îmbunătățirea 

eficienței energetice, precum și reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră prin: 

• Analizarea și evaluarea consumului de energie  

• Implementarea proiectelor pentru eficiență energetică și 
utilizarea energiei din resurse regenerabile 

• Participarea la inițiativele privind raportarea climatica 

Pentru a îndeplini principiile noastre 
directoare, ne se angajăm să:  

• Evalueze nevoile și așteptările tuturor acționarilor printr-o 
cooperare comună și un dialog deschis; 

 

• Îndeplinească obligațiile de conformare, în cadrul cărora 
conformarea cu cerințele legale reprezintă standardul minim; 

 

• Promoveze un management responsabil al 
substanțelor chimice - acest lucru presupunând 
responsabilitate în  selectarea, manipularea, depozitarea 
și eliminarea substanțelor chimice pentru a preveni 
potențialele efecte negative asupra mediului; 

 

• Evalueze aspectele de mediu, de securitate și sănătate 
ocupațională și cele aferente produselor noastre, cu scopul 
declarant de a preîntâmpina orice eveniment de muncă sau 
boală profesională și pentru a asigura protecția mediului; 

 

• Informeze, califice și motiveze angajații proprii cu scopul de a 
promova și conștientiza numai acele acțiuni care să arate 
responsabilitate față de procesele și produsele noastre; 

 

 • Organizeze capacitatea de răspuns în caz de situații de 
urgență, pentru a asigura luarea măsurilor imediate în caz 
de incidente și accidente cu scopul de a reduce la minim 
impactul negativ asupra persoanelor și asupra mediului; 

 

• Asigure protecția împotriva incediilor prin dezvoltarea 
unor concepte adecvate și conforme cu cerințele 
autorităților locale; 

 

• Promovăm o aprovizionare responsabilă prin lanțul 
nostru de achiziții și să încurajăm furnizorii și partenerii 
contractuali pentru o producție și economisire sustenabile; 

 

• Îmbunațească în mod continuu performanța de mediu, 
securitatea și sanatate ocupatională prin monitorizare, 
raportare și adoptarea unor acțiuni adecvate.

 
 

Activitățile noastre se concentrează pe păstrarea mediului și a ecosistemelor locale, sustenabilitatea corporativă și 
responsabilitatea față de angajații și partenerii noștri. 
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sgd. Zhengxin “Charlie” Cai 
Managing Director, CEO 

sgd. Rui Marques Dias 
Managing Director, CFO 

sgd. Jochen Ehrenberg 
Managing Director, CTO 


