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POLITICA REFERITOARE LA SIGURANȚĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU 

Sonae Sierra admite că activitatea sa are un impact asupra societății și mediului. Suntem co-responsabili 

pentru siguranța a milioane de oameni pe site-urile administrate de noi și considerăm că integritatea 

acestora trebuie să fie protejată. În plus, responsabilitatea noastră este de a proteja proactiv mediul 

pentru generațiile actuale și cele viitoare. 

Ne angajăm să ne desfășurăm activitățile astfel încât să reducem la minimum riscurile pentru oameni, 

active și ecosisteme și să optimizăm beneficiile. Ne străduim să îmbunătățim permanent performanța în 

materie de Sănătate, Siguranță și Mediu. 

Am introdus sustenabilitatea în cadrul operațiunilor companiei noastre și angajaților noștri, ne angajăm cu 

partenerii noștri să asigurăm livrarea unor standarde ridicate de sustenabilitate în portofoliile noastre de 

investiții și ne încurajăm clienții prin marketing activ de servicii de sustenabilitate să implementeze 

standarde de sustenabilitate pentru propriile lor active. 

Considerăm că, în prezent, abordarea provocărilor de mediu și sociale reprezintă oportunitatea de 

îmbunătățire a competitivității și va genera o rentabilitate mai mare pe termen lung. 

PRINCIPIILE 

• Asigurarea condițiilor de lucru sigure și sănătoase pentru prevenirea vătămărilor și bolilor

profesionale la oameni și a daunelor asupra mediului este o responsabilitate de management

care aparține întregii noastre organizații.

• Sistemul nostru de management privind Siguranța, Sănătatea și Mediul (SSM) se bazează pe

standarde recunoscute la nivel internațional permițându-ne să identificăm și să eliminăm

pericolele și să reducem riscurile potențiale.

• Sonae Sierra adoptă practici adecvate aliniate la standardele internaționale care depășesc

cerințele de conformitate cu legislația SSM și alte condiții prevăzute, asigurând îmbunătățirea

permanentă și anticipând noile cerințe ale pieței și legale.

• Obiectivele și țintele anuale sunt stabilite pentru favorizarea îmbunătățirii performanței noastre în

materie de SSM.

• Angajamentul evident al conducerii, formarea și conștientizarea, precum consultarea și

participarea lucrătorilor sunt folosite pentru a crea o cultură SSM în cadrul organizației noastre și

între părțile interesate.

• Performanța noastră SSM este documentată într-un mod transparent, iar informațiile despre

Politica noastră SSM și progres sunt disponibile în domeniul public.
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