Politica HSSE

Grupul OMV Petrom
Succesul în afaceri, pe termen lung, al OMV Petrom depinde de abilitatea noastră de a îmbunătăţi continuu
calitatea activităţilor desfăşurate, protejând în acelaşi timp oamenii, mediul înconjurător, bunurile şi reputaţia
companiei. Prin urmare, Sănătatea, Siguranţa, Securitatea şi Protecţia Mediului (HSSE) reprezintă părţi integrante
ale afacerii noastre.
Viziunea noastră “Fără răniri – Nicio pierdere” ne ghidează comportamentul, acţiunile şi deciziile:
Leadership şi Conformitate
Ne asumăm răspunderea pentru sistemele, produsele, serviciile şi acţiunile noastre
Demonstrăm angajament şi leadership la toate nivelurile organizatorice
Solicităm angajaţilor, partenerilor şi contractorilor să respecte această politică şi sistemul nostru de
management
Furnizăm produse, bunuri şi servicii care îndeplinesc cerinţele clienţilor, cerinţele legale şi de reglementare şi
ne preocupăm de creşterea satisfacţiei clienţilor
Ne angajăm să respectăm toate cerinţele legale relevante, reglementările Grupului OMV şi ale Grupului OMV
Petrom, oriunde ne desfăşurăm activitatea.
Performanţa şi Managementul Riscului
Asigurăm creşterea competenţelor angajaţilor noştri cu privire la aspectele HSSE
Ne stabilim obiective specifice, măsurăm progresul, comparăm performanţa cu cea a companiilor similare
pentru îmbunătăţirea continuă a acesteia
Identificăm pericolele şi ameninţările pentru a preveni, controla şi reduce riscurile la un nivel acceptabil.
Domenii de interes major
Ne concentrăm pe sănătatea angajaţilor îmbunătăţind condiţiile de muncă, programele de promovare a
sănătăţii şi serviciile medicale
Menţinem locurile de muncă şi procesele sigure pentru ca oamenii şi mediul înconjurător să nu fie afectaţi de
activităţile noastre
Ne angajăm activ în dialogul cu părţile interesate şi gestionăm riscurile şi impactul nostru social
Ne preocupăm de minimizarea impactului nostru asupra mediului înconjurător prin prevenirea poluării,
reducerea emisiilor şi utilizarea eficientă a energiei şi a resurselor naturale
Asigurăm protecţia angajaţilor şi companiei împotriva infracţiunilor şi a acţiunilor rău intenţionate rezultate din
ameninţările geopolitice şi infracţionalitatea în afaceri
Dezvoltăm capacitatea de răspuns şi recuperare după incident şi asigurăm continuitatea afacerii.
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