POLITICA DE MEDIU A COMPANIEI
Compania MAXAM este unul din liderii mondiali
în tehnologie, fiind specializată în proiectarea,
dezvoltarea, fabricarea și utilizarea materialelor
energetice. Activitatea sa este structurată în
patru unități operaționale: soluții de detonare
pentru minerit, cariere și construcţii civile;
cartușe și pulberi pentru arme de vânătoare și
tir; produse și sisteme pentru sectorul de apărare
și securitate; și materii prime cheie pentru
industria chimică a azotaților.
MAXAM își stabilește politica de mediu, inclusiv
performanța energetică și amprenta de carbon,
în conformitate cu standardele ISO 14001,
ISO 50001 și alte standarde și obligații legale
internaționale în vigoare, luând în considerare
nevoile, cerințele și așteptările părților
interesate, precum și acordurile voluntare
Responsible Care și ONU Global Compact.
MAXAM adoptă următoarele principii, care
trebuie să fie cunoscute de toți angajații,
pentru a oferi cadrul general al activităților
sale și pentru a stabili și revizui obiectivele
de mediu și energetice, asigurând resursele
necesare pentru atingerea acestora.

Dezvoltare sustenabilă,
conducere și implicare

Evaluarea impactului asupra mediului
și perspectiva ciclului de viață

MAXAM consideră că protecția mediului și
performanța energetică sunt principii cheie pentru
strategiile și activitățile sale comerciale și constituie
o contribuție esențială la dezvoltarea durabilă.

MAXAM își evaluează noile activități, modele
și dezvoltări din perspectiva ciclului de viață
pentru a obține o protecție eficientă a oamenilor
și a mediului, cu sprijinul propriului departament
de cercetare și dezvoltare, luând ca referință
tehnicile disponibile cele mai bune și mai
eficiente din punct de vedere energetic.

Pentru MAXAM, mediul înconjurător reprezintă o
funcție care trebuie îndeplinită de Conducere și care
trebuie inclusă de fiecare nivel al executivului în
aria sa de responsabilitate, fiind în același timp și un
angajament al fiecărui membru al Companiei.
MAXAM informează, instruiește și promovează
implicarea activă a angajaților săi în toate
aspectele semnificative legate de mediu și energie
ale proceselor, produselor și serviciilor sale.

Performanța de mediu și
îmbunătăţirea continuă
MAXAM se străduiește să ajungă la o reducere
progresivă a efectelor sale și riscurilor asupra
mediului, utilizând cele mai adecvate tehnici de
evaluare și prevenire.
MAXAM își ia angajamentul de a-și îmbunătăți
continuu performanțele de mediu și utilizarea
eficientă a energiei și a resurselor naturale
prin implementarea Sistemului său integrat de
management, inclusiv prin disponibilitatea datelor
relevante.

Comunicare deschisă și cooperare
MAXAM încurajează comunicarea deschisă
cu toate părțile interesate în ceea ce privește
riscurile asupra mediului și aspectele legate de
energie și colaborează în mod activ cu autoritățile
în gestionarea și prevenirea acestora.
MAXAM informează și acordă consultanţă clienților
și distribuitorilor săi cu privire la transportul,
depozitarea, utilizarea și eliminarea în siguranță a
produselor sale, cooperând cu aceștia pentru a spori
eficiența energetică și bunele practici de mediu.
MAXAM le cere furnizorilor săi (de servicii și
produse, contractori și subcontractori) să adopte
proceduri de mediu adecvate, pentru a respecta
cerințele de mediu și de eficiență energetică
pentru produsele și serviciile achiziționate.

Obligații de conformare
Angajații societății MAXAM și cei care lucrează în
numele acesteia au obligația de a respecta cerințele
în vigoare în materie de mediu și energie, îndeplinind
astfel obligațiile de conformare ale părților interesate.
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