
POLITICA INTEGRATĂ PENTRU 
CALITATE, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE 
OCUPAȚIONALĂ, MEDIU ȘI ANTI-MITĂ
Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l. comercializează echipamente și tehnologii de 
rețea, dezvoltă tehnologii inovatoare și furnizează servicii de management și tehnice în domeniul 
Infrastructurii și rețelelor, pentru a sprijini strategia de Traziție Energetică și angajamentul 
Grupului pentru Decarbonizare. 

Cu această politică care va fi difuzată în întreaga organizație și tuturor părților interesate, Enel 
Global Infrastructure and Networks S.r.l. se angajează să crească satisfacția clienților, să 
protejeze sănătatea și siguranța la locul de muncă a tuturor persoanelor care lucrează cu noi, 
să furnizeze conditii de lucru sigure și sănătoase și instrumente adecvate de lucru pentru 
realizarea activităților, să protejeze mediul și biodiversitatea și să prevină corupția, în acord cu 
liniile directoare ale Grupului Enel.

Odată cu implementarea unui Sistem de Management Integrat, conform cu standardele 
internaționale ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 și ISO 37001 și bazat pe principiul îmbunătățirii 
continue, Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l. operează gestionând riscul într-o viziune 
sistemică în raport cu proprii clienți și părțile interesate și se implică în respectarea standardelor, 
legilor și a altor cerințe pertinente. 

În raport cu principiile de mai sus, Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l. se angajează să:

• Promovarea și împărtășirea unei culturi a inovației în legătură cu tehnologiile, activitățile de 
dezvoltare și de identificare de noi soluții și oportunități de afaceri, prin valorificarea activităților de 
cercetare și prin colaborarea cu societăți externe

• Garantarea calității serviciilor pentru comunitate prin reziliență și flexibilitate a rețelelor, prin 
valorificarea eficientă a tehnologiei și inovării digitale

• Acordarea în mod constant a atenției cuvenite clienților și a celor care sunt implicați în activități 
garantând conformitatea cu cele mai înalte standarde de calitate

• Monitorizarea atentă a contractorilor și furnizorilor, prin efectuarea de verificări periodice a 
activităților lor cu scopul de a garanta nivelurile de calitate așteptate și alinierea standardelor lor 
de sănătate, siguranță, mediu și cele etice, cu cele ale Enel

• Evaluarea constantă a riscurilor pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor și adoptarea unei 
abordări sistematice pentru eliminarea pericolelor sau, atunci când acest lucru nu este posibil, 
prin reducerea riscurilor cu scopul de a atinge obiectivul „zero accidente”

• Creșterea gradului de conștientizare și de competență a angajaților proprii, prin participare și 
consultare, promovând capacitatea de îmbunătățire continuă 

• Protejarea mediului, prevenirea poluării și reducerea impactului asupra mediului prin aplicarea 
celor mai bune tehnologii disponibile și prin utilizarea conceptului de economie circulară

• Garantarea sustenabilității în dezvoltarea afacerii, prin promovarea implicării angajaților, a 
clienților și a părților interesate cu scopul de a genera valoare comună pentru comunități, generații 
viitoare și pentru Grupul Enel

• Interzicerea utilizării de comportamente care ar putea fi percepute ca și corupție sau tentativă 
de corupție

• Încurajarea semnalării de presupuse acțiuni de corupție, prin punerea la dispoziția angajaților și 
a părților interesate de instrumente pentru comunicarea comportamentelor care nu sunt conforme 
cu politicile organizaționale și prin protejarea persoanelor care fac sesizările de orice represalii 
și totodată urmărind orice comportament care nu respectă politica de prevenire a corupției, 
cu aplicarea sistemului de sancțiuni al societății.

Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l în cadrul propriului Sistem de Management Integrat 
identifică Funcția de Conformitate pentru prevenirea corupției, fiindu-i garantată deplina 
autoritate și independență; garantează disponibilitatea informațiilor și resurselor necesare 
pentru atingerea obiectivelor Sistemului; verifică periodic că principiile politicii sunt coerente cu 
obiectivele strategice și orientările Grupului Enel.

Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l., în conformitate cu Codul Etic, Planul de Toleranță 
Zero la Corupție și Modelul organizatoric ex decretul legislativ nr. 231 adoptate, care orientează 
comportamentele în direcția respectării principiilor etice, a responsabilității sociale și a prevenirii 
corupției, consideră Sistemul de Management Integrat fundamental pentru implicarea 
personalului și pentru a asigurarea îmbunătățiri continuă a propriilor activități de business.
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POLITICA INTEGRATĂ PRIVIND 
CALITATEA, SĂNĂTATEA 
ȘI SECURITATEA OCUPAȚIONALĂ, 
MEDIUL, ANTI-MITĂ ȘI SECURITATEA  
INFORMAȚIILOR
Enel Grids S.r.l., în exercitarea  activităților sale, are misiunea de a  oferi și garanta un serviciu de calitate 
în distribuția energiei electrice către consumatorii racordați la rețelele sale de distribuție,  pentru a 
permite tranziția energetică și a promova procesele de Decarbonizare și Electrificare.
În conformitate cu principiile și valorile Grupului, Enel Grids S.r.l. plasează ca prioritate principală  
respectare a sănătății, siguranței și integrității psihofizice a oamenilor și, prin urmare, se  angajează  
în mod constant să promoveze o cultură inspirată de principii de calitate, integritate, sustenabilitate  
și etică, care funcționează pentru a garanta un mediu sănătos și sigur  tuturor părților interesate  
implicate sau influențate de activitățile sale.  În acest sens, Enel Grids S.r.l., implementează și 
menține un  sistem integrat de management inspirat de îmbunătățirea continuă și respectă cele mai 
bune standarde de calitate, sănătate și securitate la locul de muncă, protecția mediului, prevenirea  
corupției și protecția  datelor și informațiilor.

În îndeplinirea misiunii sale, Enel Grids S.r.l. se angajează să aplice următoarele principii:

• Garantarea conformitătii cu legislația și cerințele aplicabile privind calitatea, sănătatea  
 și securitatea în muncă, mediul, anti-mita și securitatea informațiilor;
• Evaluarea continuă a riscurilor pentru personal în ce privește sănătatea și securitatea în muncă  
 și adoptarea unei abordări consecvente în vederea eliminării pericolelor sau, dacă acest lucru  
 nu e posibil, reducerea riscurilor în vederea atingerii obiectivului ”zero accidente”;
• Consultarea și promovarea participării lucrătorilor și a reprezentanților acestora;
• Garantarea celor mai bune condiții de confort și bunăstare la locul de muncă, oferind lucrătorilor  
 instrumente și dispozitive adecvate pentru desfășurarea activităților, indiferent dacă acestea  
 se desfășoară la locul de muncă sau de la distanță;
• Protejarea mediului prin reducerea  impactului activităților sale asupra mediului prin aplicarea  
 celor mai bune tehnologii disponibile și prin operarea în conformitate cu principiile economiei  
 circulare, prevenirii poluării, protecției biodiversității și combaterii schimbărilor climatice;
• Garantarea îndeplinirii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor  
 Unite  la care grupul Enel este angajat, în conformitate cu criteriile MSG (Mediu, Social și de  
 Guvernanță), integrând sustenabilitatea în activitatea companiei de-a lungul întregului lanț valoric;
• Promovarea și răspândirea unei culturi a inovării și digitalizării în ceea ce privește tehnologiile, 
 noile soluții și activitățile de dezvoltare a afacerilor, valorificând activitățile de cercetare  
 și colaborarea cu companiile externe;
• Stabilirea unui proces riguros de identificare, selecție și gestionare a contractanților  
 și furnizorilor, monitorizând periodic activitățile acestora și performanța aferentă;
• Adoptarea metodelor și comportamentelor de lucru inspirate de calitate și eficiență, asigurând  
 diseminarea acestora prin formare și educație eficiente și inovatoare;
• Promovarea implicării și satisfacției clienților și a părților interesate pentru a genera valoare  
 comună pentru comunități, generațiile viitoare și Grupul Enel;
• Să interzică și să se implice activ în prevenirea oricărui comportament care poate fi clasificat drept  
 corupție sau tentativă de corupție prin numirea, în plus, a unei Funcții de conformare anti-mită  
 care să supravegheze gestionarea corectă a riscului de mituire, care este garantată cu autoritate  
 și independență deplină;
• Încurajarea raportării presupuselor practici privind mita, furnizarea de instrumente de comunicare  
 a comportamentului care nu este în conformitate cu politicile companiei și protejarea avertizorilor  
 de integritate împotriva represaliilor, sancționarea, de asemenea,  a oricărui comportament care  
 nu respectă principiile anti-mită din “Codul etic”, “Planul de toleranță zero la corupție” al Grupului  
 Enel, “Modelul organizațional în conformitate cu Decretul legislativ italian nr.231” și prezenta  
 politică, care constituie pilonii Sistemului de Management anti-mită;
• Garantarea confidențialității și  integrității informațiilor și datelor cu caracter personal și sensibile,  
 acordând disponibilitatea acestora numai subiecților autorizați în mod corespunzător, păstrând,  
 de asemenea, securitatea, consecvența, fiabilitatea și protecția acestora.
• Identificarea Obiectivelor Strategice, monitorizarea periodică a acestora, in vederea promovării  
 imbunătățirii continue, asigurării disponibilității resurselor necesare realizării acestora.

Prezenta Politică trebuie promovată și diseminată tuturor părților interesate și este esențial ca toți 
colegii Enel Grids S.r.l.  să își susțină valorile și principiile, contribuind activ la realizarea obiectivelor 
stabilite în acesta. 
Eficacitatea și aplicarea acestei Politici vor fi evaluate periodic pentru a se asigura că aceasta corespunde 
strategiei Enel Grids S.r.l. și adecvarea acesteia pentru contextele în care funcționează.
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