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Politica Integrată pentru Calitate, Sănătate, Siguranță, Mediu, Anti 
mită și Securitatea Informațiilor 

Misiunea liniei de afaceri e-Mobility este de a dezvolta noi tehnologii și soluții inovatoare de mobilitate durabilă care definesc 

noi modele de afaceri și fluxuri de venituri, precum și parteneriate și alinațe, atât în țările existente, cât și în cele noi . e-Mobility 

se angajează să respecte reglementările aplicabile, să implementeze inițiative proactive voluntare și să adopte Sistemul de 

management integrat bazat pe principiul îmbunătățirii continue și care aderează la cele mai adecvate standarde de calitate, 

sănătate, siguranță, mediu, anti-mită și securitate a informațiilor. 

În conformitate cu principiile și liniile directoare ale Grupului Enel, e-Mobility consideră sănătatea, siguranța și integritatea 

psihologică a persoanelor este cel mai valoros bun al său și prin urmare își desfășoară activitatea pentru a garanta un mediu 

sănătos, sigur și durabil   pentru toți cei implicați sau afectați de activitățile sale, cu accent important pe nevoile părților 

interesate 

e-Mobiliy - fiind conștientă de faptul că corupția reprezintă un obstacol în calea dezvoltării economice, politice și sociale este 

constant implicată în crearea unei culturi de integritate, transparență și respectare a reglementărilor aplicabile și a principiilor 

etice ale Grupului Enel.  

e-Mobility se angajează să implementeze și să mențină un sistem de management care vizează securitatea și protecția datelor 

și informațiilor pentru a le asigura confidențialitate, integritate și disponibilitate. 

În îndeplinirea misiunii sale, e-Mobility se angajează pe deplin să respecte următoarele principii: 

să promoveze și să consolideze o cultură a sănătății, siguranței și a mediului în beneficiul tuturor celor 
implicați în activitatea sa, creșterea activităților de prevenire și gestionarea riscurilor existente și să 
promoveze o atitudine de împărtășire a comportamentului responsabil în pregătirea și realizarea activităților, 
pentru a livra servicii de înaltă calitate, fără accidente; 

să  ofere întregului personal și contractorilor autoritatea de a aplica cu promptitudine Politica STOP MUNCĂ în orice 
activitate care poate pune în pericol sănătatea și siguranța oamenilor și a comunităților locale sau care ar putea 
provoca   daune mediului 

să protejeze mediul prin reducerea impactului asupra mediului, prin aplicarea celor mai bune tehnologii 
disponibile în toate etapele activităților împreună cu contrctorii și furnizorii și luând în considerare o abordare 
a analizei ciclului de viață și conceptul economiei circulare 

 
să garanteze durabilitatea afacerii sale, promovând implicarea angajaților, a clienților și a părților interesate 
relevante, pentru a genera valoare comună pentru comunități, generațiile viitoare și pentru Grupul Enel; 

să promoveze, să adopte metode de lucru și să răspândească o cultură a inovației în cadrul proceselor, 
tehnologiilor, activităților de dezvoltare și cercetare de produse și servicii cu valoare adaugată ridicată, valorificând 
activitățile interne și colaborarea cu partenerii externi ; 

            să pună în centrul modelului de operare, experiența clientului pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților; 

            să monitorizeze activitățile acestora pentru a asigura nivelurile de calitate dorite și pentru a-și alinia standardele  

operative de sănătate, siguranță și mediu la cele ale Grupului Enel; 

            interzice și încearcă să prevină orice conduită care ar putea fi clasificată drept corupție sau tentativă de corupție; 

încurajează raportarea comportamentelor și practicilor suspectate a fi corupte și sancționează orice conduită care nu 
respectă principiile anti-mită din „Codul deontologic”, „Planul de toleranță zero al corupției” al Grupului Enel și 
„Modelul de organizare conform Decretului Legislativ italian nr. 231”, care împreună cu „Programul global de 
conformare Enel” pentru filialele non-italiene, constituie pilonii sistemului său de gestionare anti-mită; 
 
garantează confidențialitatea și integritatea informațiilor și datelor cu caracter personal permițând 
accesibilitatea acestora numai persoanelor autorizate în mod corespunzător și prin intermediul unor procese 
și instrumente IT speci- fice, păstrând consistența și fiabilitatea datelor gestionate și stocate și asigurând 
protecția și securitatea acestora. 
 

 Procedând astfel, e-Mobility acordă o atenție constantă clienților și tuturor celor care vin sau vor veni în contact cu organizația, asigurând 

respectarea nevoilor acestora și oferind produse și servicii la standarde de înaltă calitate. 

Prezenta politică va fi prezentată și difuzată în întreaga organizație și părților interesate 

Această politică trebuie să fie promovată și difuzată în cadrul întregii organizații și părților interesate. Consider că este esențial ca toți colegii din cadrul e-

Mobility  să susțină aceste principii, contribuind în mod activ la realizarea obiectivelor stabilite. În consecință, angajamentul, eficacitatea și implementarea 

acestei politici vor fi analizate periodic pentru a asigura întotdeauna respectarea deplină a strategiilor e-Mobility în contextul în care evoluează. 
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