POLITICA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE – PPAM
Politica de prevenire a accidentelor majore a HeidelbergCement România S.A. are drept scop prevenirea
accidentelor cu impact major cauzate de substanțe periculoase, precum și limitarea consecințelor
acestora asupra sănătății populației și mediului.
Politica de prevenire a accidentelor majore reprezintă angajamentul nostru de asigurare continuă a
siguranței în operarea instalațiilor, de reducere a riscurilor de accidentare generate de depozitarea și
manipularea substanțelor periculoase de pe amplasamentele fabricilor noastre de ciment.
HeidelbergCement România S.A. se preocupă de siguranța salariaților și a comunităților locale, precum și
de creșterea satisfacției clienților și partenerilor noștri în condițiile minimizării impactului activităților
noastre asupra omului și a mediului îconjurător. Aceste angajamente se realizează prin menținerea și
îmbunatățirea Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – Sănătate și Securitate
Ocupațională, ca parte componentă a Managementului general al companiei, în conformitate cu cerințele
standardelor de referință SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008.
Conducerea companiei asigură aplicarea continuă a politicii în domeniul prevenirii accidentelor majore pe
toate amplasamentele fabricilor de ciment din România, în concordanță cu celelalte politici respectiv cu
politica de calitate, mediu sanatate și securitate ocupațională și cu politica de responsabilitate socială.
Obiectivele generale ale HeidelbergCement România S.A. în domeniul managementului securității sunt:










prevenirea accidentelor majore și a poluării prin crearea unei culturi organizaționale de mediu și de
securitate în muncă, precum și prin conștientizarea întregului personal cu privire la efectele și
influențele activităților sale asupra mediului;
asigurarea unei transparențe și a accesului la politica, obiectivele și realizarile în domeniul
prevenirii accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase pentru proprii angajați și
pentru reprezentanții tuturor părților interesate;
controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore, în care sunt implicate substanțe
periculoase, prin gestionarea optimă a lor, începând de la aprovizionarea și utilizarea acestora;
respectarea și continua conformare cu prevederilor legale referitoare la controlul asupra pericolelor
de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;
comunicarea planurilor de urgență și intervenție în caz de accidente majore cât și a planurilor de
prevenire și combatere a poluărilor accidentale la toate nivelurile ierarhice din cadrul companiei, în
vederea conștientizării asupra riscurilor de accidente majore;
furnizarea de instruiri adecvate petru întreg personalul, în vederea prevenirii accidentelor majore și
intervenției în caz de poluări accidentale.

Politica de prevenire a accidentelor majore este cunoscută și respectată de întreg personalul companiei.
Politica este actualizată după caz și disponibilă tuturor părților interesate.

