POLITICA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE ÎN CARE SUNT IMPLICATE
SUBSTANȚE PERICULOASE LA CUPRU MIN SA ABRUD – DEPOZITUL DE
EXPLOZIVI VÂRȘII MARI

Politica de prevenire a accidentelor majore a Cupru Min SA Abrud constituie un
angajament de asigurare continuă a siguranței în operarea instalațiilor și a echipamentelor, de
reducere a riscurilor de incidente și accidente generate de depozitarea și manipularea substanțelor
periculoase aflate pe amplasament. Baza acestei politici este aplicarea unor măsuri tehnice și
organizatorice corespunzătoare în întreaga activitate desfășurată, pentru a asigura o protecție
ridicată a mediului și a populației.
Societatea va întreprinde toate acțiunile necesare și adecvate pentru a reduce riscurile de
vătămare a mediului, angajațiilor și a comunităților învecinate. În cadrul amplasamentului se vor
aplica măsuri specifice de menținere a siguranței în operare, care să răspundă conceptului de
securitate.
Principii de acțiune:
-

-

-

-

Transparență și disponibilitate publică prin accesul liber la informațiile legate de
prevenirea accidentelor majore pentru toți solicitanții în ce privește posibilele
consecințe negative ale activității proprii în mediul extern;
Permanenta armonizare și conformare cu normele și reglementările legale inclusiv cu
legislația europeană;
Dezvoltarea activității de prevenire a accidentelor prin implementarea unor proceduri
de control, identificare și reducere a riscurilor, prin cunoașterea și respectarea
cerințelor legislative aplicabile, prin activități de audit pentru identificarea,
ierarhizarea și eliminarea efectelor negative ale activităților neconforme, prin
întreținerea unui sistem propriu de supraveghere pentru controlul instalațiilor,
parametrolor de funcționare și detectarea avariilor, prin menținerea sub control
permanent al surselor, gestionărilor șiutilizatorilor substanțelor periculoase, prin
însușirea acestor proceduri de către toți angajații societății;
Însușirea modurilor de avertizare și/sau alarmare în interiorul amplasamentului și în
afara acestuia de către populația din zonă, în caz de producere de accident major;
Fundamentarea măsurilor de prevenire, intervenție imediată pentru stoparea,
reducerea și eliminarea efectelor unui accident major precum și de intervenție
ulterioară pentru reabilitarea mediului;
Îmbunătățirea continuă a proceselor tehnologice în vederea reducerii riscurilor pentru
mediu și populație, precum și asugurarea unui program de calificare și pregătire
continuă profesională;

-

Pregătirea întregului personal în vederea cunoașterii riscurilor și problemelor de
mediu pe care activitatea lor o implică;
Punerea în aplicare a planului de urgență internă sau externă după caz având ca scop
principal protejarea populației din imediata vecinătate;
Colaborarea cu instituțiile statului care au atribuții în ajutorul și protejarea populației;

Prevenirea accidentelor majore în care pot fi implicate substanțe periculoase este o parte
integrantă a întregii politici de siguranță, care constituie un obiectiv prioritar în
managementul de securitate.
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