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DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL

S.C. Viromet S.A. prin conducerea sa, se angajeaza sa satisfaca cerintele
clientilor, sa respecte prevederile legale în vigoare precum si cerintele de calitate,
mediu, sanatate si securitate în munca, conform standardelor de referinta.
Conducerea S.C. Viromet S.A. a elaborat si implementat un sistem integrat de
management calitate - mediu - sanatate si securitate ocupationala, conform SR EN
ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008, asigurând în
acelasi timp si conditiile necesare functionarii sistemului. Acest sistem face parte
integranta din sistemul de management general al societatii.
Sistemul Integrat de Management Calitate-Mediu-Sanatate si Securitate
Ocupationala este descris în Manualul Sistemului Integrat de Management .
Sistemul include toti factorii tehnici si umani care asigura calitatea produselor si
serviciilor si care, sub control, sunt orientati spre reducerea, eliminarea si prevenirea
deficientelor de calitate, prevenirea poluarii, respectarea cerintelor legale si
reglementate aplicabile, reducerea si eliminarea riscurilor, satisfacerea cerintelor
clientilor si îmbunatatirea performantelor în domeniul calitatii, mediului, sanatatii si
securitatii ocupationale.
Functionarea sistemului integrat de management este controlata direct de
reprezentantul managementului pentru calitate si mediu si reprezentantul
managementului pentru sanatate si securitate ocupationala. Acestia urmaresc
implementarea si mentinerea sistemului integrat de management si raporteaza
conducerii performanta sistemului si necesitatile pentru îmbunatatire.
Conducerea stabileste si urmareste ca politica si obiectivele în domeniul
calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, sa fie însusite si corect aplicate
de întreg personalul, care prin implicare si participare sa asigure dezvoltarea si
îmbunatatirea sistemului integrat de management.
Politica referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala se
concretizeaza în documente care vor fi puse la dispozitia tuturor partenerilor si
partilor interesate.
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POLITICA REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU, SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA

S.C. Viromet S.A. se dedica furnizarii constante de produse si servicii de
calitate, care satisfac cerintele clientilor, într-o maniera eficienta, cu grija fata de
mediul înconjurator, fata de sanatatea si siguranta angajatilor si a partilor interesate,
în conditiile respectarii cerintelor legale si reglementate aplicabile.
Societatea noastra urmareste sa mentina si sa imbunatateasca continuu
Sistemul Integrat de Management, in scopul satisfacerii clientilor, prevenirii poluarii
mediului, eliminarii sau reducerii la minimum a riscurilor privind sanatatea si
securitatea in munca pentru salariati sau pentru alte parti interesate, in timpul
activitatilor din cadrul organizatiei.
Toti salariatii S.C. Viromet S.A. contribuie la dezvoltarea si consolidarea
parteneriatelor stabilite cu clientii sai interni si externi, precum si cu furnizorii.
S.C. Viromet S.A. îsi îmbunatateste permanent tehnologiile, procesele si
capabilitatile angajatilor sai, în scopul cresterii calitatii si satisfacerii cerintelor
clientilor, al reducerii costurilor si maririi sigurantei în exploatare a instalatiilor.
Suntem constienti ca activitatile si produsele noastre pot avea un impact
asupra mediului, ceea ce ne determina sa actionam ferm pentru îmbunatatirea
continua a performantelor de mediu, conformarea cu cerintele legale si reglementate
aplicabile de mediu , prevenirea si combaterea poluarii.
In scopul prevenirii oricaror îmbolnaviri si incidente, conducerea S.C. Viromet
S.A., actioneaza pentru asigurarea conditiilor de munca adecvate. Acestea se
realizeaza prin conformarea cu legislatia si reglementarile aplicabile privind
sanatatea si securitatea ocupationala, a cerintelor proprii în domeniu, prin
imbunatatirea continua a performantelor de sanatate si securitate ocupationala.
Pentru realizarea politicii referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate
ocupationala, s-au stabilit obiective privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea
ocupationala si de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substante
periculoase.
Evolutia Sistemului Integrat de Management, precum si eficacitatea
implementarii sale, sunt analizate si actualizate periodic, de catre managementul
organizatiei de la cel mai inalt nivel si tinute sub control permanent, astfel incat sa
se asigure conditiile tehnico-materiale, precum si resursele umane si financiare in
vederea realizarii obiectivelor.
Politica este comunicata si disponibila intregului personal care lucreaza in
organizatie sau in numele organizatiei si analizata periodic pentru adecvarea ei
continua.
Printr-un proces eficient de comunicare a politicii, cerintelor, obiectivelor si
realizarilor, se furnizeaza informatii care contribuie la îmbunatatirea performantei
societatii si la implicarea directa a personalului în realizarea obiectivelor .
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OBIECTIVELE CALITATII

In conformitate cu politica referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate
ocupationala, conducerea S.C. Viromet S.A a stabilit obiectivele calitatii, urmarite la
nivel de societate, pentru îndeplinirea angajamentelor declarate:
-

-

Recertificarea Sistemului Integrat de Management Calitate, Mediu,
Sanatate si Securitate Ocupationala
Asigurarea conformitatii produselor si serviciilor cu cerintele clientilor,
cerintele legale si reglementate aplicabile si alte cerinte considerate
necesare de societate ;
Certificarea produselor noi cu organisme acreditate ;
Imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii;
Obtinerea încrederii clientilor în produsele si serviciile oferite de
societatea noastra;
Satisfacerea cerintelor specificate de cumparatori referitoare la calitatea
produselor si a serviciilor solicitate;
Instruirea si implicarea responsabila a fiecarui salariat, în conformitate cu
competentele functiei ocupate, în realizarea obiectivelor ;
Modernizarea proceselor de productie;
Respectarea stricta a parametrilor tehnologici de lucru;
Mentinerea abaterilor de calitate (neconformitati si reclamatii) sub 1% din
productia fizica

Aceste obiective generale privind calitatea asigura un cadru adecvat pentru
transpunerea în obiective la nivelurile si functiile relevante din cadrul societatii.
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OBIECTIVELE DE MEDIU
Politica de mediu a S.C. Viromet S.A, ca parte integranta a politicii organizatiei noastre,
este de a imbunatati performantele de mediu si de a obtine satisfacerea tuturor partilor
interesate in conditiile respectarii cerintelor legale si reglementare valabile.
Aceasta se realizeaza prin mentinerea unui sistem de management de mediu, in
concordanta cu standardul SR EN ISO 14001: 2005, care prin imbunatatire continua
urmareste atingerea urmatoarelor obiective :
- Identificarea cerintelor legale si reglementate aplicabile privind mediul si
conformarea cu acestea;
- Obtinerea, actualizarea sau revizuirea actelor de reglementare privind mediul
(autorizatii/acorduri/avize), in concordanta cu activitatile desfasurate pe
amplasament si cu cerintele legale aplicabile ;
- Imbunatatirea performantei instalatiilor si alocarea de resurse pentru prevenirea
poluarii;
- Prevenirea producerii oricarei emisii aparute incidental, accidental sau ca urmare
a unui accident major si asigurarea capacitatii de raspuns in caz de urgenta, prin
aplicarea rapida si responsabila a masurilor de interventie pentru a corecta
incidentele sau conditiile care pun in pericol sanatatea, siguranta sau mediul
inconjurator, raportarea prompta catre autoritati si informarea partilor afectate;
- Instruirea si motivarea tuturor angajatilor organizatiei, in scopul asumarii
responsabilitatilor si atributiilor ce le revin privind protectia mediului si a
constientizarii
pentru imbunatatirea performantelor de mediu si pentru o
dezvoltare durabila;
- Aplicarea masurilor de prevenire si reducere a deseurilor, cresterea gradului de
recuperare si valorificare a deseurilor generate , gestionarea corespunzatoare
privind operatiile de colectare, valorificare si eliminare a acestora ;
- Minimizarea consumului de energie si apa prin utilizarea eficienta a energiei si
resurselor naturale;
- Imbunatatirea si limitarea emisiilor (apa, aer, sol), a nivelului de zgomot printr-un
control operational eficient din punct de vedere al costurilor, prin monitorizarea
atenta si prin aplicarea de actiuni corective si preventive, atunci cand este
necesar;
- Selectarea materiilor prime în scopul evitarii folosirii substantelor/preparatelor
periculoase daca nu putem evalua corect riscurile umane, ecologice si de mediu
asociate cu acestea;
- Promovarea mijloacelor de comunicare cu partile interesate si accesul la
informatia privind mediul;
- Intreprinderea de actiuni pentru pastrarea ecosistemelor si pastrarea
biodiversitatii specifice zonei;
Conducerea S.C. Viromet S.A. se va asigura ca politica si obectivele de mediu sunt
comunicate tuturor angajatilor, sunt intelese si sprijinite de catre acestia si le pune la
dispozitia publicului.
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OBIECTIVELE PRIVIND SANATATEA
SI SECURITATEA OCUPATIONALA

Strategia S.C. Viromet S.A. în domeniul sanatatii si securitatii ocupationale
(SSO) este îmbunatatirea continua a sistemului de management al sanatatii si
securitatii ocupationale conform SR OHSAS 18001:2008.
Pentru realizarea politicii în domeniul sanatatii si securitatii ocupationale, în
sensul reducerii riscurilor de îmbolnavire si de incidente la locul de munca, s-au
stabilit urmatoarele obiective:
- conformarea cu legislatia in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale si cu
alte cerinte la care organizatia subscrie;
- identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor si stabilirea masurilor de protectie
privind sanatatea si securitatea angajatilor ;
- implementarea masurilor de prevenire si protectie care s-au stabilit ca urmare
a evaluarii riscurilor;
- dotarea cu echipamente individuale de protectie corespunzatoare cerintelor
locului de munca;
- instruirea angajatilor, a subcontractantilor si a vizitatorilor pentru cunoasterea
si aplicarea prevederilor în domeniul sanatatii si securitatii ocupationale,
constientizarea acestora cu privire la obligatiile individuale;
- îmbunatatirea continua a performantei de sanatate si securitate ocupationala
pentru a raspunde necesitatilor reglementarilor.
Comunicarea politicii si obiectivelor privind sanatatea si securitatea ocupationala
permite angajatilor sa aiba un cadru de lucru în raport cu care sa-si poata masura
performanta SSO individuala. Angajatii trebuie sa fie constienti cu privire la efectele
pe care managementul privind sanatatea si securitatea ocupationala le are asupra
calitatii sarcinii de munca si mediului de munca si de aceea trebuie sa contribuie
activ la îmbunataŃirea continuă a managementului privind SSO.
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POLITICA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE IN CARE SUNT
IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE

SC VIROMET SA, se incadreaza in categoria amplasamentelor SEVESO - risc major si in
conformitate cu HG 804/2007 a adoptat o politica de prevenire a accidentelor majore in care
sunt implicate substante periculoase, realizata in contextul unui sistem integrat al
managementului organizational al societatii.
Scopul Politicii de prevenire a riscurilor majore si al Sistemului de management al securitatii
este de a implementa in cadrul organizatiei cerintele legale pentru a preveni accidentele
majore, iar in cazul producerii vreunui accident major, de a reusi, prin actiunile intreprinse,
minimizarea impactului si a amplitudinii.
Politica de prevenire a accidentelor majore este compatibila cu politica generala din
domeniul activitatii organizatiei si cu politicile altor ramuri de management, ca de exemplu
managementul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale.
Politica de prevenire a accidentelor majore este conceputa pe baza principiului actiunii
preventive si a conceptului de dezvoltare durabila astfel incat masurile tehnice de securitate,
fezabile economic, sa previna si sa limiteze consecintele utilizarii substantelor periculoase
asupra sanatatii populatiei si a mediului.
Obiectivului global al politicii de prevenire a accidentelor majore la SC VIROMET SA este:
protectia lucratorilor, populatiei si mediului.
Pentru realizarea politicii de prevenire a accidentelor majore se urmaresc urmatoarele
obiective :
- Stabilirea responsabilitatilor personalului implicat în managementul pericolelor majore
la toate nivelurile organizatiei, prin fisele posturilor, manualul sistemului integrat de
management, procedurile de sistem si în planurile de situatii de urgenta;
- Identificarea nevoilor de pregatire a acestui personal si asigurarea pregatirii lui;
- Implicarea angajatilor si, unde este cazul, a contractantilor de pe amplasament;
- Identificarea si evaluarea pericolelor majore, care decurg din operarea normala si
anormala si stabilirea masurilor de prevenire cu scopul de a proteja personalul propriu
si al comunitatii locale si protejarea mediului ;
- Planificarea pentru situatii de urgenta prin identificarea situatiilor de urgenta
previzibile, prin analiza sistematica, pregatirea, testarea si revizuirea planu;ui de
urgenta astfel încat sa raspunda unor astfel de situatii de urgenta si sa ofere pregatire
specifica personalului implicat, inclusiv subcontractorilor;
- Monitorizarea performantei prin evaluarea continua a îndeplinirii obiectivelor stabilite
prin politica de prevenire a accidentelor majore si prin analiza sistemului de
management al securitatii;
- Efectuarea sistematica a auditurilor interne/inspectii interne pentru prevenirea
accidentelor cauzate de utilizarea substantelor periculoase;
Prin punerea în aplicare a acestei politici S.C. VIROMET S.A. se asigura ca ia toate masurile
de prevenire a accidentelor majore, în vederea protejarii sanatatii angajatilor, populatiei civile
si a mediului, cu respectarea cerintelor legale si reglementate aplicabile.
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