
Obiective de sustenabilitate Corteva Agriscience 2030
Comunitățile noastre
Protejarea siguranței oamenilor din unitățile noastre și a celor care lucrează în agricultură

• „Incidentele grave” sunt definite după tipul de incident în conformitate cu 

American Chemistry Council și îndrumările de raportare din domeniu.

• Inițiativele CTWW includ programe de sănătate pentru angajați dedicate celor 

expuși la anumite pericole specifice locului de muncă, dar și programe pentru 

toți angajații, cum ar fi sprijinul pentru angajații aflați în concediu de invaliditate, 

pregătirile pentru călătorii internaționale, bunăstarea și sănătatea emoțională 

pozitivă. În plus, programele de igienă industrială și ergonomie creează un 

mediu de lucru sigur.

Acest obiectiv este sprijinit de trei indicatori:

• Stimulați eliminarea incidentelor grave

• Până în 2025, înscrieți 100% din angajați în inițiativa Corteva Total Worker 

Wellbeing (CTWW), pentru a controla riscurile de îmbolnăvire la locul de 

muncă, pentru a proteja muncitorii și pentru a îmbunătăți sănătatea tuturor 

angajaților

• Până în 2025, vom implementa un cadru pentru a împărtăși experiență și 

informații cu scopul de a stimula îmbunătățirea performanțelor în materie de 

siguranță a clienților noștri și a industriei agricole, în general.

Creșterea transparenței lanțului de aprovizionare, de la fermă la consumator, folosind instrumentele digitale ce 

permit fermierilor să creeze valoare suplimentară prin oferirea de informații legate de piețele agricole, de sistemele 

alimentare și de comunități
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Obiective de sustenabilitate Corteva Agriscience 2030
Comunitățile noastre
Intensificarea, până în 2030, a eforturilor de implicare a femeilor, a tinerilor, de antrenare a comunităților unde 

locuiesc și lucrează angajații și clienții Corteva Agriscience

Activăm în aproximativ 140 de țări, avem în jur de 21.000 de angajați și ne 

desfășurăm activitatea în in aproximativ 104 unități.

Activitățile noastre pentru sprijinirea acestui obiectiv includ:

• Susținerea femeilor: Programul Corteva Grows promovează femeile, pentru 

a se asigura că vor atinge obiective individuale și pentru a le ajuta să aducă 

prosperitate în comunitățile în care trăiesc.

• Susținerea tinerilor: Corteva Grows se angajează să sprijine proiecte și 

programe ccare vor conduce la realizărea dezvoltării educaționale pentru 

tinerii din întreaga lume și vor construi o forță de muncă agricolă 

diversificată pentru viitor.

• Implicarea comunităților: Inițiativele programului Corteva Grows contribuie 

la îmbunătățirea calității vieții din comunitățile în care trăim și lucrăm, făcând 

tot posibilul să îndeplinească necesitățile unice ale fiecărei comunități. 

Eforturile voluntarilor noștri din programele locale vor asigura faptul că 

succesul nostru este și succesul comunității.
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Mai multe informații despre activitățile noastre se pot găsi la următoarele linkuri:

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html

• https://www.corteva.com/our- impact/enrichinglivestogether/communities/

corteva-grows-science- outreach.html
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Obiective de sustenabilitate Corteva Agriscience 2030
Comunitățile noastre
1 milion de ore de lucru voluntare din partea angajaților Corteva pentru sprijinirea oamenilor și comunităților 

la nivel global, până în 2030

Mai multe informații despre activitățile noastre se pot găsi la următoarele linkuri:

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html

• https://www.corteva.com/our- impact/enrichinglivestogether/communities/

corteva-grows-science- outreach.html

Obiectivul de 1 milion de ore reprezintă un total cumulat în decurs de 10 ani.

Activitățile noastre pentru sprijinirea acestui obiectiv includ:

• Susținerea femeilor: Programul Corteva Grows promovează femeile, pentru 

a se asigura că vor atinge obiective individuale și pentru a le ajuta să aducă 

prosperitate în comunitățile în care trăiesc.

• Susținerea tinerilor: Corteva Grows se angajează să sprijine proiecte și 

programe care vor conduce la realizărea dezvoltării educaționale pentru 

tinerii din întreaga lume și vor construi o forță de muncă agricolă 

diversificată pentru viitor.

• Implicarea comunităților: Inițiativele programului Corteva Grows contribuie 

la îmbunătățirea calității vieții din comunitățile în care trăim și lucrăm, făcând 

tot posibilul să îndeplinească necesitățile unice ale fiecărei comunități. 

Eforturile voluntarilor noștri din programele locale vor asigura faptul că 

succesul nostru este și succesul comunității.
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