
 

Declarație de principii cu privire la 

securitatea, sănătatea în muncă și 

protecția mediului (EHS) 
 

OBIECTIV 
Desfășurarea activităților la nivel mondial luând în considerare conservarea resurselor naturale, 
protejarea mediului, astfel încât muncitorii să se întoarcă acasă zilnic într-o stare identică sau chiar mai 
bună decât starea în care au venit la muncă. 
 
 

 
POLITICĂ 
În calitate de lider în domeniul materialelor de sudură, echipamentelor, sistemelor de tăiere și a 
sistemelor de gaz in domeniul medical, de inalta puritate si in domeniul industrial, compania ESAB se 
angajează să asigure o producție durabilă și curată și un mediu de lucru sigur pentru toți angajații săi.  
Sistemul nostru de management EHS creează condițiile pentru construirea unei culturi în care 
conștientizarea sistemului EHS, angajamentul și responsabilitatea sunt o parte integrantă a tuturor 
activităților noastre. 

 
PRINCIPII 

• Promovarea siguranței și a protecției mediului ca valori esențiale în toate punctele de lucru ale 
companiei și în toate activitățile sale. 

• Angajamentul de a proteja resursele și de a preveni poluarea legată de activitățile, produsele și 
serviciile noastre furnizate la nivel mondial. Extinderea filozofiei ciclului de viață și a așteptărilor 
noastre în rândul părților interesate din ramura de aprovizionare și a celor conexe. 

• Concentrarea pe atingerea numărului zero de accidente de muncă, boli profesionale și 
accidente în domeniul EHS. 

• Cultivarea culturii EHS care încurajează acționarea responsabilă și proactivă a angajaților. 

• Perceperea clienților și comportarea față de ei ca un partener respectat al acestora în 
domeniul EHS și contribuirea, în acest mod, la succesul comun. 

• Respectarea legilor și reglementărilor aplicabile, precum și a altor cerințe pe care ne-am angajat 
să le respectăm. 

• Raportarea, investigarea și analizarea tuturor accidentelor din cadrul EHS și concentrarea pe 
împiedicarea repetării acestora. 

• Educarea și instruirea lucrătorilor pentru a putea identifica riscurile din cadrul EHS, astfel încât 
să le înțeleagă și să le acorde atenție, cu scopul de a reduce pericolele la locul lor de muncă. 

• Îmbunătățirea continuă a sistemului de management EHS prin evaluări, planuri de 
acțiune și implementarea celor mai bune procedee. 

• Furnizarea de informatii utile părților interesate, cu privire la impactul și riscurile EHS legate 
de activitatea companiei ESAB. 

• Aprecierea realizării unor etape individuale în cadrul EHS și sărbătorirea oricărui astfel de succes. 
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