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Sănătate pentru toţi

Oamenii
noştri
Oamenii noştri sunt cheia succesului
pentru GSK. Ne concentrăm pe
dezvoltarea capacităţilor individuale ale
acestora şi să-i susţinem şi să-i motivăm
să fie mai buni.

Comportamentul nostru

Oamenii noștri

Planeta noastră

Guvernanţă şi angajamente

Indicatorii de Performanţă GRI
din această secţiune:
Dezvoltarea și motivarea angajaților
Element-cheie: Formarea și educarea
Declaraţia G4-LA12
Asigurarea unui mediu de lucru care
oferă diversitate
Element-cheie: Diversitate
Declaraţia G4-LA6
Asigurarea unui mediu sigur de lucru
pentru angajați
Element-cheie: Sănătate și siguranță
ocupațională
Declaraţia G4-LA11
Read more on page 00
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Promovarea unei
culturi a excelenţei
Pentru a-i putea sprijini cât mai bine pe colegii noştri, investim permanent în dezvolta
rea abilităţilor şi aptitudinilor echipei noastre
de Resurse Umane. În ultimul an, mai mult
de jumătate din membrii echipei de Resurse
Umane şi-au schimbat rolurile, asumându-şi
responsabilităţi diferite sau preluând altele
suplimentare şi dobândind noi oportunităţi
de a avea un impact pozitiv asupra realizărilor organizaţiei. Odată stabilite aceste
roluri, echipa s-a concentrat pe identificarea
priorităţilor şi nevoilor existente, având cu
managerii organizaţiei întâlniri, sesiuni de
lucru, vizite şi teleconferinţe săptămânale în care au purtat discuții pe marginea
performanţelor şi abilităților membrilor
echipei.
Angajaţii noştri au luat din nou parte la studiul global „HR customer survey“, studiu care apreciază calitatea serviciilor oferite de
departamentele de Resurse Umane cole
gilor noştri din întreaga organizaţie. Pentru
cel de-al treilea an consecutiv, echipa de
Resurse Umane a GSK România a înregis
trat cel mai bun rezultat dintre toate compa
niile GSK din întreaga lume.

Cel mai ridicat nivel de satisfacție
În cadrul studiului global „GSK 2013 HR Services Survey“, angajaţii au fost rugaţi să-şi evalueze satisfacţia
faţă de serviciile oferite de departamentul de Resurse
Umane. Punctajul mediu obţinut de GSK România din
partea celor 481 de respondenţi a fost de 4,44 (din 5)
– cel mai bun rezultat înregistrat de o companie locală
GSK.

Comportamentul nostru

Oamenii noștri

Planeta noastră

Guvernanţă şi angajamente

Investim în dezvoltarea unei culturi a excelenţei în tot ceea ce facem la GSK România,
iar prioritatea echipei de Resurse Umane este de a înţelege cum să susţină cât mai
eficient activitatea de zi cu zi şi cum să ajute managerii să facă faţă provocărilor zilnice.
Excelenţă operaţională în cadrul Europharm
Distribuţie
Am continuat să ne concentrăm eforturile
pe excelenţa operaţională în cadrul activită
ților Europharm Distribuţie şi să ne motivăm
angajaţii să participe la dezvoltarea de idei
inovatoare care să ne ajute să fim mai eficienţi. În anul 2013, 34 de angajaţi au participat la cursuri de „Process Mapping “
în vederea dezvoltării unor sisteme de analiză structurată a proceselor existente şi a
identificării oportunităţilor de optimizare. În
cursul anului 2013, au fost implementate 20
de sugestii venite din partea angajaţilor
pentru îmbunătăţirea excelenţei operaţio
nale, iar alte 17 astfel de sugestii sunt în
curs de implementare.

„În anumite cazuri, ideile produc
schimbări mici, însă importantă este
dezvoltarea unei culturi bazată pe o
îmbunătăţire continuă. Frecvenţa cu
care se propun noi idei demonstrea
ză faptul că angajaţii Europharm
caută în permanenţă să optimizeze
activitatea companiei şi să îmbună
tăţească serviciile oferite clienţilor
noştri“
Ionuţ Bârligă
Operational Excellence Manager, Europharm
Distribuţie.

Sistem optimizat pentru autorizaţiile de livrare
Doi dintre membrii echipei noastre au dezvoltat o idee de optimizare a serviciilor oferite
clienţilor noştri. În industria farmaceutică atent
reglementată, putem livra produse doar clienţilor care deţin autorizaţii valabile pentru anumite produse specifice.

onora comenzile clienţilor noştri.

Prin intermediul unei modificări simple aduse sistemului, acum putem să informăm
clienţii cu 30 de zile înainte de expirarea
autorizaţiilor necesare, evitând astfel întreruperea serviciilor şi economisind timp preSistemul nostru de comenzi online blochează ţios pentru reprezentantul nostru Europharm,
automat livrările în momentul în care aceste
care era deseori nevoit să intervină pentru a
autorizaţii îşi pierd valabilitatea, fără un preaviz, grăbi reînnoirea de urgenţă a autorizaţiilor
ceea ce înseamnă imposibilitatea de a mai
expirate.

GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativă 2013 37
Abordarea noastră

Sănătate pentru toţi

Dezvoltarea talentelor
şi leadership

Comportamentul nostru

Oamenii noștri

Planeta noastră

Angajaţii noştri contribuie la misiunea companiei de a ajuta oamenii să realizeze
mai mult, să se simtă mai bine şi să trăiască mai mult în România.

Până la finalul anului 2013, am fost în continua
re un angajator important în România, având un
total de 975 de angajaţi cu normă întreagă, o
reducere nesemnificativă faţă de totalul anului
2012 de 1.022 de angajaţi. Continuăm să atragem şi să păstrăm unii dintre cei mai talentaţi
oameni, investind in formarea şi dezvoltarea
acestora prin programe concepute special
pentru a răspunde nevoilor individuale şi pentru
a îmbunătăţi competențele angajaţilor. În anul
2013, ne-am concentrat pe dezvoltarea talentelor şi leadership-ului pentru a ne asigura că
avem o cât mai mare mobilitate a managerilor în
diferitele noastre companii, asigurând oportu
nităţi pentru angajaţi şi planificarea succesiunii
pentru rolurile-cheie.
Programele noastre de dezvoltare includ dezvoltarea la locul de muncă (70%), relații de
dezvoltare precum cele de coaching, mentoring, work shadowing, networking și peer
learning (20%), precum și programe formale
ca traininguri, ateliere, e-learning și cărți (10%).
Dezvoltarea angajaților
În 2013, am organizat prima GM (General
Manager) Exchange Meeting, ca parte integrantă
a procesului de dezvoltare a talentelor-cheie.
20 de participanţi cu potenţial ridicat din cadrul
celor patru entităţi din România au fost invitaţi să
ia parte la o întâlnire în cadrul căreia cei patru
Directori Generali locali ai GSK şi-au împărtăşit
viziunea şi perspectivele trend-urilor şi evoluţiilor
asupra activităţii companiei. În cadrul acestei
întâlniri, participanţii au luat parte la un atelier
de două zile având ca scop dezvoltarea capacităţilor lor de leadership şi strategie, toţi cei
patru directori generali fiind implicaţi în acest
program până la final pentru a cunoaşte mai

Guvernanţă şi angajamente

Entitate
Nr. de Poziții actuale
GSK România interni
Pharma
4
Reprezentanţi medicali (3)
Auditor intern (1)
Consumer
3
Analist cerere
Healthcare
Specialist calitate
Asistent marketing
Europharm
2
Reprezentant vânzări
Distribuție
Administrator vânzări
Fabrica GSK
3
Procese de calitate
din Braşov
Contabilitate

bine participanţii, pentru a observa şi evalua
diferitele lor contribuţii. O parte a programului a
presupus interacţiunea cu o organizaţie externă
Salvaţi Copiii România şi generarea unor
propuneri de business plan.
În urma sesiunii, participanţii au primit
feedback-uri din partea directorilor generali
menite să-i ajute în dezvoltarea profesională.
Investim în lideri
Transformarea şi succesul viitor al GSK se află
în strânsă legătură cu încrederea, competen
țele şi abilităţile liderilor noştri. Programul First
Line Leader (FLL) este un program desfăşurat
la nivel global în toate diviziile de business ale
GSK şi oferă liderilor din prima linie acces la
dezvoltarea abilităților de leadership prin intermediul unui program cu o durată de şase luni
care include ore de clasă, cursuri on-line, suport din partea managerilor şi alte activităţi de
educare. Competenţele vizate de acest

program includ identificarea stilurilor diferite de
personalitate, delegarea sarcinilor, coachingul
eficient şi motivarea spre succes a unei echipe.
Fiecare participant își poate personaliza planul
de dezvoltare pentru a reflecta atât nevoile sale
individuale, cât şi cele profesionale. Pentru
prima dată în România, în anul 2013, am derulat
programul FLL cu un număr de 70 de manageri
din cadrul operaţiunilor noastre din România.
Recrutarea şi dezvoltarea tinerelor talente
În anul 2013, am continuat, de asemenea, să
desfăşurăm programul de traineeship în cadrul
tuturor entităţilor GSK. 15 studenţi au fost angajaţi ca interni timp de şase până la doispre
zece luni, în diverse departamente, pentru a
deprinde cunoştinţe despre activitatea noastră.
Stagiarii, care au fost angajaţi în anul 2012 şi
care au împlinit un an în cadrul GSK România
începând cu luna ianuarie 2013, ocupă acum
roluri diverse în diferite departamente şi poziţii:

„FLL este o investiţie importantă
în capacitatea noastră viitoare de
a menţine un business de succes şi
a aduce o contribuţie pozitivă în
România. Dezvoltarea capacităţilor
de leadership de la începutul
carierei unui manager este critică
pentru dezvoltarea potenţialului şi
a competenţelor viitoare.“
Eliza Pîrăianu,
HR Services Manager
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Performanţă,
recompensare şi recunoaştere

Comportamentul nostru

Oamenii noștri

Planeta noastră

Pentru GSK, modul în care angajaţii obţin rezultate este la fel de important ca
realizările în sine. Recompensarea în funcţie de cum facem, nu doar ce facem,
care este în acord cu valorile noastre, reprezintă o prioritate în modul în care
evaluăm, recunoaştem şi recompensăm performanţa.

evaluare ce ne permite să acordăm un feed- valorile noastre şi modul în care acest lucru
back mai exact cu privire la performanţa
se traduce în recompensarea lor.
angajaţilor şi să diferenţiem rezultatele cele
În România, am organizat o serie de sesiuni de
mai bune.
lucru pentru managerii noştri pentru a-i ajuta să
Sistemul de performanţă include o nouă struc- înţeleagă principiile noului sistem de performanţă
tură globală de acordare de bonusuri în cadrul şi modalitatea de aplicare a acestuia. Mai exact,
căreia 60% din bonusul acordat unui angajat managerii au avut parte de un program de
este legat de realizarea obiectivelor individua- instruire intensiv cu privire la aplicarea sistemului
le, iar 40% se bazează pe obținerea rezulta- de evaluare a performanţei pentru a putea face
telor de business. Accentul pus pe
în mod eficient diferenţa între diferitele niveluri de
performanţa individuală ajută angajaţii să
performanţă, în aşa fel încât să putem încuraja
înţeleagă mai bine modul în care contribuie la performanţa în conformitate cu nevoile indivi
realizarea strategiei GSK, în conformitate cu duale. În plus, echipa noastră de Resurse Umane a petrecut nenumărate ore îndrumând managerii, pentru ca aceştia să poată avea impactul
Cele patru elemente-cheie ale noului sistem de management al performanţei
așteptat în domeniul managementului
performanţei, folosindu-se de noul nostru sistem
global. La finalizarea cursurilor de management,
1. Aşteptările de leadership:
este determinat de realizarea obiectivelor
am avut o întâlnire cu toţi angajaţii, pentru o mai
Noul ghid privind Aşteptările de
individuale, iar 40% se bazează pe
bună înţelegere a noului sistem de performanţă,
Leadership clarifică aşteptările pe care
rezultatele de business.
ca parte integrantă a întâlnirilor GSK organizate
le avem de la angajaţii noştri.
la final de an.
2.Managementul proactiv al performanţei:
Îmbunătăţirea calităţii Planurilor de
Ne dorim ca toate persoanele implicate
Dezvoltare a Performanţei
Managementul
să discute şi să se pună de acord cu
Aşteptările de
proactiv al
În cursul anului 2013 ne-am propus implemenobiectivele ASMART (conform, specific,
leadership
performanţei
tarea unei noi iniţiative de evaluare proactivă şi
măsurabil, realizabil, realist, cu termen
de îmbunătăţire a calităţii procesului nostru de
bine stabilit) având ca scop punerea în
stabilire a obiectivelor de performanţă, precum
practică a strategiei şi a valorilor noastre.
şi de iniţiere a dialogului între manageri şi
3.Sistem de evaluare a performanţei:
subordonaţii direcţi ai acestora. Am desfăşu
Noua scară de evaluare a performanţei în
rat un audit de calitate al Planurilor de Dezvol
cinci puncte ne ajută să diferenţiem cele
tare a Performanţei (PDPs) şi am evaluat felul
mai bune rezultate şi să acordăm un
Planul de
Sistem de
în care se stabilesc obiectivele de performan
acordare a
evaluare a
feedback precis privind performanţa.
ţă în fiecare caz, respectând principiile
bonusurilor
performanţei
ASMART (conform, specific, măsurabil,
4. Planul de acordare a bonusurilor:
realizabil, realist, cu termen bine definit). Acest
60% din bonusul acordat unui angajat
audit a presupus o serie de evaluări realizate

Introducerea unui nou sistem de
management al performanţei
În 2013, în concordanță cu iniţiativa globală
GSK, am introdus noul sistem de manage
ment al performanţei GSK cu scopul de a
ne asigura că angajaţii noştri înţeleg care
sunt aşteptările companiei şi de a-i ajuta pe
aceştia să-şi stabilească obiective clare
pentru realizarea strategiei noastre. Acest
sistem creează o legătură puternică între
valorile pe care le promovăm şi modul în
care angajaţii noştri sunt recompensaţi. În
cadrul sistemului de management al perfor
manţei, am introdus un nou sistem de

Guvernanţă şi angajamente

de echipa noastră de Resurse Umane care a
revizuit sute de documente PDP, livrând în
final un raport de analiză prezentat conducerii
executive a GSK România. Având datele
anului 2013 la bază, vom continua să analizăm
Planurile de Dezvoltare a Performanţei în fiecare an, având ca scop îmbunătăţirea compe
tențelor managerilor. Utilizând datele acestei
prime evaluări realizate la începutul anului 2013,
am putut oferi managerilor GSK România
răspunsuri cu privire la calitatea Planurilor de
Dezvoltare a Performanţei şi i-am îndrumat cu
privire la metodele de îmbunătăţire a discuţiilor
cu angajaţii lor despre performanţă.

„Această iniţiativă nu a fost
valoroasă doar din perspectiva
contribuţiei sale la îmbunătăţirea
managementului general al
performanţei, ci şi ca modalitate
de consolidare a încrederii, de
dezvoltare a capacităţilor şi a
lucrului în echipă în întreaga
organizaţie, asigurându-ne în
acelaşi timp că echipa de Resurse
Umane înţelege provocările şi
obiectivele de business specifice
fiecărei divizii.“
Cristina Mănescu
HR Business Leader, Europharm Distribuţie
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Diversitate şi
egalitate de şanse
Femeile din echipa noastră
Menţinem ridicat procentul de femei din totalul
forţei noastre de muncă (63%) şi un procent
egal reprezentat de acestea la nivelul condu
cerii GSK România. Conform raportului de
anul trecut, acest procent este cu mult mai
ridicat faţă de cel al femeilor care ocupă poziţii
de management în lume, România înregistrând
o rată de 34% (Mercer, 2010). Prin compara
ţie, media la nivel global a femeilor care ocupă
poziţii de management, raportată de GSK,
este de 41% în 2013. Femeile din GSK România ocupă diferite roluri – comerciale, juridice,
financiare, operaţionale şi de resurse umane.
Trei din patru directori generali ai GSK România sunt femei.

Comportamentul nostru

Oamenii noștri

Planeta noastră

Guvernanţă şi angajamente

Ne dorim ca toţi angajaţii noştri să se simţă apreciaţi, să se dezvolte atât pe plan
individual, cât şi profesional, indiferent de rolul lor în GSK. Ne dorim să asigurăm un
mediu de lucru motivant pentru a atrage şi a păstra angajaţi valoroşi.
La mai puţin de un an de când a fost numită
în funcţia de director general, Consumer
Healthcare, Romania and Adriatics, Helen
Tomlinson este recunoscută ca figură importantă în business-ul local de către una dintre
cele mai importante reviste din România.
Helen a fost inclusă în „Top 100 Tineri Manageri“ al celei mai renumite reviste de business
din România, Business Magazin. Aceasta
este cea de-a treia ediţie a topului care
recunoaşte tinerii manageri şi antreprenori ce
activează în România, care au rezultate şi un
impact pozitiv asupra economiei din
România.
Oportunităţi de mentoring pentru femei
În 2013, ne-am alăturat companiilor de top
din România în cadrul unei iniţiative conduse
de Oracle pentru promovarea capacităţilor
femeilor-lideri şi pentru formarea unei reţele
de networking puternice. Programul, denumit
„Women Leadership - Companies Cross
Mentoring Programme“, este un proiect-pilot
cu o durată de şase luni care acordă şansa
femeilor manageri de a fi îndrumate de
femei-lideri cu experienţă din cadrul altor
companii. În cadrul GSK România există doi
manageri femei care beneficiază de îndru
marea unor mentori. Directorul General
Pharma, Barbara Cygler, participă în calitate
de mentor pentru un manager din cadrul unei
alte companii. Pentru noi, acest program este
o oportunitate binevenită de a consolida
poziţia femeilor manageri, de a cunoaşte mai
îndeaproape cele mai bune practici folosite
în cadrul altor companii, precum şi de a
împărtăşi propriile noastre practici şi valori.

„Programul de mentoring pentru femei
este o iniţiativă reuşită şi ne
bucurăm să luăm parte la el. Ne-am
implicat, de asemenea, în faza de
proiect a acestei iniţiative, ajutând la
stabilirea obiectivelor şi criteriilor de
alocare a mentorilor cu persoanele
pe care le vor îndruma. Consider că
este foarte important să oferim
femeilor sprijin, modele şi aspiraţii
spre performanţă pe care acestea să
le poată folosi ca etalon. În multe
industrii, femeile nu obţin poziţii în
senior management şi speranţa
noastră este că prin acest program,
precum şi prin contribuţia noastră,
vor ajuta la crearea de noi
oportunităţi pentru promovarea
femeilor în România.“
Luana Crivăț
HR Director, GSK România

O abordare inovatoare a beneficiilor oferite
angajaţilor
La GSK România, creăm şanse egale prin
intermediul unui program structurat de beneficii care recompensează performanţele şi
potenţialul angajaţilor prin pachete de beneficii competitive pe piaţa locală. Un elementcheie al politicilor noastre în ceea ce privește
beneficiile este acela că angajaţii au posibi
litatea să-şi aleagă pachetele de beneficii în
funcţie de nevoile individuale. Planul nostru
de Beneficii cuprinde două tipuri de beneficii:
Beneficii Fixe şi Beneficii Flexibile.
Planul de Beneficii Fixe oferă pachetele standard de îngrijire medicală acordate de GSK,
asigurare de viaţă şi vaccinuri gratuite în
cadrul unui program de prevenţie dezvoltat
pentru angajaţii GSK. Planul de Beneficii
Flexibile permite angajaţilor să folosească
fondurile alocate pentru a îmbunătăţi pache
tele de îngrijire medicală, pentru a beneficia
de servicii educaţionale şi activităţi sportive,
având ca scop asigurarea bunăstării angaja
tului şi a familiei sale. Prin intermediul acestui
plan, angajaţii pot alege beneficiile cele mai
relevante pentru ei şi pentru familia lor.
În 2013, am adăugat opţiuni suplimentare
Planului de Beneficii Flexibil, inclusiv servicii
stomatologice şi cheltuieli de vacanţă.
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Comportamentul nostru

Susţinerea angajaţilor
în perioade de schimbare
În 2013 ne-am făcut publică intenţia de a
înceta activitatea de producţie a dozelor solide
orale din cadrul fabricii de la Braşov din cauza
supra-producţiei în reţeaua actuală a GSK.
De la momentul anunţului iniţial am analizat cu
atenţie oportunităţile de vânzare a fabricii din
Braşov către un terţ cumpărător timp de 10
luni. Din păcate, GSK nu a putut ajunge la un
acord cu niciuna din părţile interesate privind o
soluţie viabilă care să asigure locuri de muncă
pentru cât mai mulţi dintre cei 236 de angajaţi
de la Braşov și care să aibă sens şi pentru
business-ul GSK. Astfel, vom continua
procesul de închidere a fabricii din Braşov şi
estimăm că finalizarea acestei etape va avea loc
până la sfârşitul anului 2015.

Oamenii noștri

Planeta noastră

Guvernanţă şi angajamente

Ca întotdeauna, ne tratăm angajaţii în mod corect.

Regretăm cu sinceritate impactul acestei hotărâri din punct de vedere al locurilor de muncă
pierdute. Echipa noastră de conducere din
Braşov şi întreaga Echipă de management şi
de Resurse Umane sunt dedicate facilitării unei
tranziţii cât mai uşoare pentru personalul de la
Braşov. Ca întotdeauna, ne vom asigura că
angajaţii sunt trataţi corect, cu respect şi
demnitate şi le vom oferi tot sprijinul necesar.
Sprijinul oferit include pachete atractive de
compensaţii pentru cei care părăsesc compa
nia, servicii de plasare, consiliere, reconversie
acolo unde este posibil, comunicare cu
potenţiali angajatori şi alte forme de sprijin, în
funcție de nevoi.

„Analizarea tuturor variantelor posibile în ceea ce privește fabrica de la
Braşov a reprezentat un proces îndelungat, însă a fost foarte important
să ţinem cont de toţi factorii implicaţi
pentru a putea lua o hotărâre echilibrată şi bine fundamentată. Angajaţii
fabricii din Braşov au adus o contri
buţie semnificativă la succesul înregistrat de GSK în România pe parcursul
anilor. Închiderea fabricii nu reflectă
în niciun fel valoarea angajaţilor de
la Braşov sau performanţele acestora.
Sunt foarte mândră de maturitatea
de care au dat dovadă angajaţii fa-

bricii noastre, precum şi de constanţa
acestora în menţinerea celor mai
înalte standarde de eficienţă, calitate
şi siguranţă, susţinând activitatea
fabricii până la închiderea acesteia.
Nivelul lor de angajament nu s-a
schimbat în ciuda nesiguranţei legate de viitorul lor. Vom continua să
investim în formarea şi dezvoltarea
angajaţilor, pentru a asigura atin
gerea obiectivelor pe termen scurt,
până la închidere, dar şi pentru a
îmbunătăţi cunoştinţele şi abilităţile
angajaţilor într-o perioadă în care
aceştia caută noi locuri de muncă.

Am crescut frecvenţa comunicărilor
interne pentru a ne asigura că toată
lumea este informată cu privire la
evoluţia programului şi oricine este
liber să pună întrebări. Personal, iau
micul-dejun la cantina fabricii în fiecare luni dimineaţă şi sunt la dispo
ziţia angajaţilor pentru a discuta cu ei
şi pentru a le răspunde la întrebări.
Am încredere că oferim cel mai
eficient sprijin tuturor angajaţilor
noştri pe perioada acestei tranziţii.“
Mariana Cismaru
Director Fabrica GSK Brașov
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Abordarea noastră

Sănătate pentru toţi

Sănătatea, siguranţa şi
bunăstarea angajaţilor

Comportamentul nostru

Oamenii noștri

Planeta noastră

Fiind o companie farmaceutică în continuă dezvoltare, una dintre priorităţile noastre
este de a ne ajuta angajaţii să-şi menţină sănătatea, energia şi productivitatea și de a
pune astfel misiunea companiei noastre și în slujba oamenilor noștri

Ne dorim să ne sprijinim angajaţii să-şi îmbunătăţească starea de sănătate şi bunăstare
pentru a putea realiza mai mult, pentru a se
simţi mai bine şi a trăi mai mult.
Accesul angajaților la îngrijire medicală
Continuăm promovarea programului Partene
riat pentru Prevenţie (P4P) pe care l-am lansat
anul trecut pentru angajaţii din România. În
cadrul acestui program, obiectivul nostru este
de a promova beneficiile îngrijirii preventive în
rândul angajaţilor, atât pentru ei, cât şi pentru
familiile lor. Le facilităm astfel accesul la servicii de bază care să-i ajute să-şi gestioneze în
mod proactiv sănătatea şi să asigure diagnosticarea timpurie a eventualelor boli sau afecţi
uni. P4P oferă o gamă de până la patruzeci de
servicii de îngrijire preventivă, cu costuri minime sau gratuite, acestea fiind structurate
astfel pentru a veni în întâmpinarea preferin
ţelor angajaţilor şi nevoilor individuale. Serviciile variază de la un program complet de
vaccinare pentru copii până la screening
gratuit de cancer la sân oferit la locul de
muncă pentru angajate sau screening pentru
detectarea timpurie a diverselor tipuri de
cancer. La un an de la implementarea progra
mului, participarea a atins o medie de doi
angajaţi şi familiile acestora care folosesc
serviciile P4P zilnic. Pentru unele din femeile
care au participat la screening de cancer la
sân, aceasta a fost prima dată când au făcut
un astfel de consult.
Siguranţa ocupaţională
Avem ca obiectiv asigurarea unui mediu de
lucru sigur, cu zero accidente produse în rândul angajaților. Evaluăm periodic siguranţa
diverselor medii de lucru ale companiei şi ne

Guvernanţă şi angajamente

P4P - Servicii disponibile pentru angajaţi
•• Vaccinarea adulţilor – Mulţi adulţi sunt
în urmă cu imunizarea lor, iar programul
P4P ajută angajaţii să prevină riscurile
îmbolnăvirii
•• Screening de cancer – este dovedit
faptul că detectarea timpurie a
cancerului salvează vieţi
•• Teste HIV – permit medicilor să
detecteze şi posibil să trateze acest
virus
•• Vaccinarea copiilor – vaccinarea
copiilor previne apariţia a cel putin
doisprezece boli
•• Analize medicale de rutină – analizele
identifică posibile probleme de sănă
tate din timp şi permite administrarea
unui tratament preventiv

asigurăm că riscurile legate de siguranţă sunt
identificate şi soluţionate corespunzător. Toţi
angajaţii noi sunt instruiţi cu privire la sănătate
şi siguranţă ocupaţională, iar la sfârşit aceştia
sunt supuşi unui test în care confirmă ceea ce
au învăţat. La fiecare şase luni, se organizează
noi sesiuni de training pe această temă pentru
toţi angajaţii. Am realizat evaluări ergonomice
în majoritatea mediilor noastre de lucru şi desfăşurăm periodic procese de audit pentru
sănătatea şi siguranţa angajaţilor. Şoferii
profesionişti angajați în cadrul operaţiunilor
Europharm Distribuţie şi ceilalţi membri ai

personalului nostru de vânzări şi marketing
care călătoresc în ţară sunt instruiţi cu privire
la practicile de siguranţă rutieră.
Ne bucurăm să anunţăm că ne-am păstrat
buna reputaţie în ceea ce priveşte accidentele
de muncă, înregistrând doar cinci incidente
minore (trei incidente rutiere) în cadrul tuturor
operaţiunilor noastre pe parcursul anului
2013. Ne felicităm angajaţii pentru aceste
rezultate bune şi continuăm să încurajăm
acordarea unei atenţii deosebite siguranţei în
toate mediile de lucru.

•• Sănătatea femeilor – Screening-uri
pentru cancer mamar şi cervical pentru
diagnosticarea timpurie şi tratament.
•• Teste de diabet
•• Teste de colesterol
•• Teste de hipertensiune
•• Oprirea fumatului
•• Activitate fizică

