POLITICA GLOBALĂ DE SUSTENABILITATE
MAXAM este o companie globală, specializată în producția de materiale energetice și
lucrări de derocare prin împușcare pentru minerit, cariere și construcții civile, cu o
prezență semnificativă și în industria cartușelor de tir sportiv și cea de apărare.
MAXAM oferă soluții adaptate în conformitate cu cerințele clienților, crescând
eficiența operațiunilor, creând valoare adăugată și respectând angajamentul privind
sustenabilitatea.
MAXAM și-a stabilit Politica Globală de Sustenabilitate luând în considerare
siguranța și bunăstarea oamenilor ca un principiu esențial, integrând calitatea,
protecția mediului și eficiența energetică, discipline cheie pentru a dezvolta
strategiile de afaceri și pentru a contribui la dezvoltarea durabilă.
MAXAM implementează această politică și sistemul său de management global în
conformitate cu standardele ISO 9001, 14001, 45001, 50001, obligațiile legale, acorduri
voluntare precum Responsible Care și ONU Global Compact și aliniat la Obiectivele
de dezvoltare durabilă ale ONU.

Această politică globală de sustenabilitate va fi comunicată tuturor angajaților
pentru a furniza cadrul pentru activitățile pe care le desfășoară și obiectivele de
sustenabilitate, conform următoarelor principii:

Conducere, responsabilitate și implicare
Toate persoanele care lucrează la MAXAM și cele care lucrează în numele său vor
respecta această Politică, cu toate cerințele legale aplicabile și vor îndeplini obligațiile
clienților și părților interesate.
Echipele de management trebuie să ofere un leadership vizibil și consecvent în
domeniul lor de responsabilitate în vederea implementării acestei Politici,
promovând o cultură a siguranței, respectul față de mediu și aportul la beneficiul
clienților și al activității, în conformitate cu Codul de Etică și Valorile MAXAM.
Echipele de management trebuie să asigure resursele necesare pentru a atinge
rezultatul scontat și sunt responsabile pentru instruire, creșterea gradului de
conștientizare și implicarea angajaților, creând canale de consultare, participare și
recunoaștere a contribuției.
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Aceste îndatoriri nu sunt doar o responsabilitate a managementului, ci și un
angajament al fiecărui lucrător, urmărindu-se asigurarea de condiții de muncă sigure
și sănătoase, asigurarea calității produselor și serviciilor, protecția mediului și
performanța energetică eficientă în activitățile noastre.
Sănătatea și siguranța ne privesc pe toți
În MAXAM, protejarea oamenilor reprezintă prioritatea noastră. Cultura de
siguranță în cadrul organizației noastre este rezultatul unui angajament individual
și colectiv, care inspiră obiceiuri sigure și bunăstare în rândul angajaților, pentru a
preveni accidentele sau îmbolnăvirile profesionale.
Prin schimbul de cunoștințe, stabilim o abordare proactivă pentru eliminarea sau
controlul pericolelor și reducerea riscurilor pentru a asigura un loc de muncă sănătos,
îmbunătățindu-ne performanțele în materie de siguranță.
Bunăstarea angajaților și sănătatea lor fizică și psihică sunt controlate prin
supravegherea medicală periodică, adaptarea echipamentului individual de
protecție, evaluarea capacității de muncă și promovarea programelor de asistență a
angajaților.
În MAXAM credem că toată lumea face diferența și, prin urmare, încurajăm toți
angajații să o facă, să se protejeze și să aibă grijă de ceilalți.
Fiecare angajat și contractor trebuie să îndeplinească practicile de sănătate și
siguranță în timpul desfășurării operațiunilor, conform Programului nostru de
toleranță zero.
Întreg personalul, indiferent de poziția în care se află, este autorizat să corecteze
orice situație, comportament sau atitudine nesigură care ar putea pune în pericol pe
cineva.
Design robust și soluții sigure din perspectiva ciclului de viață
MAXAM proiectează, dezvoltă, produce și distribuie produse, servicii și soluții sigure
și fiabile, având în vedere o gândire bazată pe risc, în conformitate cu cele mai înalte
standarde aplicabile.
MAXAM își evaluează activitățile, noile design-uri și dezvoltările tehnologice din
perspectiva ciclului de viață pentru a realiza o protecție eficientă a oamenilor și a
mediului, luând ca referință tehnicile disponibile cele mai bune și mai eficiente din
punct de vedere energetic și aplicând proceduri de management al schimbării.
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MAXAM stabilește procese de identificare a pericolelor și de gestionare a riscurilor
pentru a proiecta instalații care să fie în mod inerent mai sigure, precum și pentru a
defini controale operaționale și planuri de mentenanță.
Eficiența performanței și îmbunătățirea continuă
MAXAM asigură faptul că că toate produsele, serviciile și soluțiile sale care implică
utilizarea lor sunt conforme cu standardele interne și cu cerințele și așteptările
clienților.
MAXAM se străduiește să obțină eficacitate și eficiență în procesele sale (inclusiv cele
externalizate) pentru a obține rezultatul așteptat în conformitate cu Sistemului său
de management global.
MAXAM se angajează să reducă progresiv efectele pe care activitatea sa le poate avea
în legătură cu mediul, resursele naturale, consumul de apă și energie, generarea de
deșeuri, amprenta de carbon și riscurile legate de climă, asigurând disponibilitatea,
analiza și comunicarea datelor și evoluțiilor relevante.
MAXAM urmărește îmbunătățirea continuă a performanței sale, în special a celor
legate de sănătate și siguranță, calitate și mediu. Investigăm sistematic toate
incidentele, împărtășind lecțiile învățate pentru a ne îmbunătăți procedurile, inclusiv
pregătirea și răspunsul în caz de urgență și planurile de continuitate a activității.
Lanțul valoric, cooperare și comunicare deschisă
MAXAM oferă consultanță și colaborează cu clienții, furnizorii și distribuitorii
pentru a îmbunătăți lanțul valoric, schimbând informații relevante despre transport,
depozitare, utilizare în siguranță și eliminarea finală a produselor și soluțiilor sale.
MAXAM solicită furnizorilor săi (de servicii și produse, contractori și subcontractori)
să garanteze conformitatea cu specificațiile produselor și serviciilor achiziționate,
adoptând proceduri adecvate pentru a îndeplini toate cerințele de sustenabilitate.
MAXAM încurajează comunicarea deschisă cu toate părțile interesate în ceea ce
privește sustenabilitatea și colaborează activ cu autoritățile în prevenirea și
managementul riscurilor, în special, cele legate de accidente majore, tot conform
Politicii de securitate a MAXAM.

Juan Carlos Garcia Luján
MAXAM COO
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