
 

 

 
 
 
 

POLITICA DE SĂNĂTATE, SECURITATE ȘI MEDIU 

 

Politica SSM a Zentiva stabilește un cadru pentru gestionarea SSM bazat pe angajamentul nostru 
față de îmbunătățirea continuă, eliminarea riscurilor SSM și protecția angajaților Zentiva, a 
afacerilor, a partenerilor externi, a comunităților locale și a mediului. 

Depunem eforturi pentru a construi o cultură SSM în care toată lumea își cunoaște 
responsabilitățile în ceea ce privește prevenirea accidentelor, evitarea riscurilor de sănătate și 
reducerea impactului asupra mediului.  

Zentiva se angajează să respecte toate legile și reglementările aplicabile în activitățile sale din 
toate țările în care își desfășoară activitatea. 

Comunicarea noastră cu angajații și alte părți implicate în chestiuni legate de SSM este 
transparentă.   

Întrebările legate de SSM sunt evaluate împreună cu angajații și/sau reprezentanții acestora și sunt 
incluse în mod activ în actualizarea sistemului. 

Sistemele noastre de management SSM sunt axate pe eliminarea sau reducerea riscurilor la 
adresa sănătății și securității la locul de muncă și a celor de mediu. 

Ne asumăm responsabilitățile în ceea ce privește SSM. Îmbunătățirea continuă reprezintă baza 
pentru eliminarea și/sau reducerea posibilelor riscuri legate de SSM. 

Punem accentul pe utilizarea eficientă a energiei pentru a conserva resursele naturale și  
îmbunătățim constant acest proces.  

Pentru a proteja mediul înconjurător, acordăm atenție sporită asupra reducerii impactului nostru 
rezidual, prin reducerea emisiilor, a efluenților și a deșeurilor în toate activitățile noastre industriale, 
de dezvoltare și comerciale. 

Proiectele de dezvoltare și lansările de produse sunt evaluate în ceea ce privește riscurile SSM, 
luând în considerare cele mai bune tehnologii disponibile și ciclul de viață al produselor. 

Ne încurajăm partenerii, furnizorii și contractanții să adopte politici responsabile de sănătate, 
siguranță, energie și protecție a mediului. 

Zentiva promovează o atitudine constructivă de transparență și dialog cu părțile interesate în ceea 
ce privește politica de sănătate, securitate, energie și mediu a companiei. 

Aspectele legate de SSM sunt evaluate în cadrul proceselor de verificare prealabilă și sunt luate în 
considerare în timpul fuziunilor și a achizițiilor. 

 

Conducerea Zentiva                                                        

 


