POLITICA CORPORATIVĂ
PRIVIND MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Septembrie, 2011
MAXAM este un grup industrial cu prezenţă în toată lumea, care concepe şi produce materiale energetice,
specialităţi chimice, produse şi servicii pentru industria minieră, cariere de piatră şi construcţii civile; sisteme şi
servicii de apărare şi demilitarizare; muniţie sportivă pentru vânătoare şi tir; servicii pentru mediul înconjurător şi
proiecte de energie regenerabilă.
MAXAM îşi defineşte Politica privind Mediul Înconjurător conform iniţiativelor voluntare Responsible Care
Global Charter şi Pactul Mondial al Naţiunilor Unite şi conform cerinţelor grupurilor sale de interes (angajaţi,
acţionari, autorităţi, parteneri comerciali, comunităţi locale şi societate).
MAXAM se bazează pe următoarele Principii, pe care trebuie să le cunoască toţi angajaţii săi, pentru a se putea
crea cadrul adecvat pentru activităţile sale şi pentru a se stabili şi verifica îndeplinirea obiectivelor sale privind
mediul înconjurător:
1.

MAXAM consideră că protecţia mediului înconjurător reprezintă un principiu esenţial pentru evoluţia
pozitivă a activităţii sale şi o contribuţie esenţială la dezvoltarea susţinută.

2.

MAXAM consideră că protecţia mediului înconjurător reprezintă o sarcină a Conducerii firmei, care trebuie
să fie asumată, condusă şi administrată de fiecare departament de conducere, conform responsabilităţilor
care îi revin, şi un element faţă de care trebuie să se angajeze fiecare angajat al firmei.

3.

MAXAM informează, formează şi promovează participarea activă a angajaţilor săi în ceea ce priveşte
aspectele legate de mediul înconjurător şi care sunt esenţiale pentru procesele, produsele şi serviciile sale.

4.

MAXAM face eforturi pentru a reduce progresiv efectele şi riscurile legate de mediul înconjurător, prin
intermediul celor mai adecvate tehnici de evaluare şi prevenire.

5.

MAXAM se angajează să îmbunătăţească în permanenţă acţiunile sale privind mediul înconjurător şi
folosirea eficientă a resurselor, prin implementarea unui Sistem de Administrare a Mediului Înconjurător
(conform normei ISO 14001) la toate instalaţiile sale industriale.

6.

MAXAM evaluează noile sale proiecte şi dezvoltări industriale pentru a proteja în mod efectiv persoanele,
instalaţiile şi mediul înconjurător, contând pe sprijinul tehnologic al activităţii sale de Cercetare şi Dezvoltare,
şi având ca puncte de referinţă îmbunătăţirile tehnice disponibile.

7.

MAXAM promovează comunicarea deschisă cu toate grupurile de interes în ceea ce priveşte aspectele
legate de mediul înconjurător şi riscurile, şi colaborează în mod activ cu autorităţile pentru administrarea şi
prevenirea respectivelor aspecte şi riscuri.

8.

MAXAM îşi informează şi consiliază clienţii în ceea ce priveşte caracteristicile, transportul, depozitarea,
folosirea în condiţii de siguranţă şi administrarea finală a produselor sale, colaborând şi cu furnizorii şi
distribuitorii pentru îmbunătăţirea bunelor practici legate de mediul înconjurător.

9.

MAXAM le cere antreprenorilor şi subantreprenorilor ca acţiunile lor privind mediul înconjurător să fie
identice cu ale sale, dacă e cazul.

10. Angajaţii firmei MAXAM, care lucrează în numele acesteia, sunt obligaţi să respecte legea, politicile şi
procedurile interne privind mediul înconjurător, pentru a respecta întocmai cerinţele legale aplicabile.
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