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POLITICA DE CALITATE, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ (SSM), MEDIU ȘI SECURITATE A AMPLASAMENTULUI  

Politica noastră 

 Misiunea Azomureș este de a produce și de a furniza în mod sustenabil îngrășăminte de calitate pentru agricultura de azi și de mâine. Azomureș își propune să 

devină cea mai dinamică companie de îngrășăminte din regiune - propulsată de siguranță și calitate, în timp ce construim parteneriate solide pentru viitor. 

 Planul nostru strategic urmărește să devenim un angajator preferat și lider de piață, prin livrări sigure și să creștem profitabilitatea, printr-o producție 

sustenabilă și excelență operațională. 

 Ca parte a angajamentului nostru față de angajați, comunitate și mediul înconjurător, vom asigura conformarea cu cerințele și reglementările legale aplicabile 

și ne angajăm să creăm în Azomureș aplicarea unor standarde interne de nivel mai ridicat decât cerințele externe, în cadrul activităților noastre. 

 De asemenea, ne angajăm să ne situăm printre liderii mondiali în ceea ce privește performanța în domeniul calității, SSM, mediu și securitate a 

amplasamentului și depunem eforturi pentru o îmbunătățire continuă a întregului sistem de management. Vom implementa procese de talie mondială și cele mai 

bune practici în domeniile calității, proceselor, securității și sănătății în muncă, a igienei industriale, mediului și securității amplasamentului, pentru operarea 

instalațiilor noastre într-un mod sigur, stabil și conform. Vom implementa soluții solide pentru conservarea resurselor naturale și pentru a minimiza impactul negativ 

asupra mediului. În plus, ne angajăm să menținem și să respectăm sisteme riguroase și cuprinzătoare de management al situațiilor de urgență și de securitate, 

concepute astfel încât să răspundem eficient în caz de criză și situații de urgență, în toate domeniile noastre de activitate. Tindem spre excelență în tot ceea ce 

facem. 

„Politica de prevenire a accidentelor majore” a Azomureș, face parte din prezenta politică, urmărind să asigure un înalt nivel de protecție a sănătății 

angajaților, a comunității și a mediului. Azomureș admite că toate accidentele în domeniile calității, securității și sănătății în muncă, mediului și securității pot fi 

prevenite. 

Responsabilitățile noastre 

1. Respectarea legislației și reglementărilor aplicabile în domeniul calității, SSM, mediului și securității amplasamentului, precum și a standardelor și altor 

cerințe la care Azomureș subscrie; 

2. Crearea și menținerea unui mediu de lucru în condiții de siguranță și prevenirea îmbolnăvirilor, accidentelor și violenței la locul de muncă; 

3. Proiectarea și operarea instalațiilor de producție astfel încât procesele și operațiile să aibă loc în deplină siguranță, pentru reducerea sau chiar evitarea 

producerii incidentelor; 

4. Evaluarea și gestionarea riscurilor calității, securității și sănătății în muncă, mediului și securității amplasamentului, generate de procesele tehnologice, de 

instalațiile existente și viitoare, de achiziția sau vânzarea de noi produse/ substanțe chimice și de dezvoltarea unei noi activități; 

5. Aplicarea continuă și corectă a principiilor Sistemului de Management Responsabil al Produselor/ Product Stewardship și de sustenabilitate, de la fazele 

de proiectare și producție până la utilizarea produselor finite; 

6. Îmbunătățirea continuă a sistemelor și programelor de management al calității, SSM, mediului și securității amplasamentului, pentru a garanta siguranța 

angajaților și a persoanelor aflate pe platforma Azomureș, a instalațiilor și echipamentelor, a informațiilor, a sistemelor IT și a continuității activității și pentru a 

preveni accesul persoanelor neautorizate în Azomureș; 

7. Asigurarea capacității de răspuns în situații de urgență și/ sau de criză, în instalațiile de producție și pe întreg lanțul de achiziție și livrare; 

8. Comunicarea către conducere a preocupărilor legate de orice încălcare a legii sau a nerespectării regulilor de securitate și siguranță; 

9. Demonstrarea angajamentului și implicării depline pentru atingerea obiectivelor de calitate, SSM, mediu și securitate a amplasamentului ale Azomureș; 

10.  Menținerea unui dialog deschis, transparent și continuu cu angajații, comunitatea, autoritățile, furnizorii, clienții și alte părți interesate și transmiterea 

către aceștia a performanțelor noastre în domeniul sustenabilității; 

11.  Instruirea întregului personal privind aspectele de calitate, SSM, mediu, securitate a amplasamentului, relevante pentru rolurile și responsabilitățile alocate; 

12.  Colaborarea și acțiunea în parteneriat cu clienții și alte părți interesate relevante, pentru a asigura o participare activă la realizarea obiectivelor generale în 

toate aspectele legate de calitate, SSM, mediu, securitate a amplasamentului și managementul responsabil al produselor; 

13.  Monitorizarea calității și performanțelor pentru produsele și serviciile furnizorilor, asigurându-ne că aceștia înțeleg și respectă cerințele noastre și implicit 

nevoile clientului. 

Managementul Azomureș S.A. se angajează să mențină și să îmbunătățească sistemul de management integrat prin monitorizarea continuă a obiectivelor 

pentru toate nivelele și funcțiile relevante, printr-o cooperare și comunicare etică, transparentă și deschisă. 

Politica de calitate, SSM, mediu și securitate a amplasamentului este comunicată în întreaga companie și se aplică tuturor angajaților și persoanelor care 

lucrează pentru și în numele Azomureș S.A. 

Toți angajații sunt responsabili pentru cunoașterea, implementarea și menținerea politicii de calitate, SSM, mediu și securitate a amplasamentului. 
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