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Politica privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă 
 

În ACS Romania credem că toate accidentele de muncă şi bolile profesionale pot fi prevenite şi că 
sănătatea şi securitatea persoanelor aflate pe teritoriul  fabricii sunt la fel de importante ca şi 

calitatea, Costul şi Performanţa de Livrare. 

 

ACS ROMANIA adopta următoarele demersuri în domeniul Sănătății și Securităţii Muncii: 

 

CONTINUITATE 
 

Ne vom asigura că toţi membrii 
organizaţiei sunt implicaţi în activităţi 

de Securitate şi Sănătate în Muncă. 
Vom fi persistenţi în îndeplinirea 

dorinţei noastre pentru Zero pericole, 
accidente şi boli profesionale precum 
și respectarea totală a obligațiilor de 

conformare. 

DIVERSITATE 
 

Acceptăm deschis şi aşteptăm 
opinii, idei şi gânduri legate de 

efortul nostru de a obţine cele mai 
bune practici. Securitatea şi 

Sănătatea în Muncă este 
responsabilitatea fiecăruia dintre 
noi şi toţi suntem răspunzători de 

acţiunile noastre. 

CUNOAŞTEREA FAPTELOR 
 

Strategia noastră privind Securitatea şi 
Sănătatea în Muncă şi acţiunile noastre se 
vor baza pe informaţii şi analize corecte. 

Ne vom asigura ca toţi angajaţii noştri 
sunt pe deplin instruiţi pentru a respecta 

codul de conduită al companiei 

LECTII INVATATE DE ALTII 
 

Vom asigura resursele şi suportul 
pentru a obţine îmbunătăţirea 

continuă a performanţei în domeniul 
Securităţii Muncii lucrând împreună 
şi dezvoltând relaţii strânse cu alte 

fabrici si centre ACS Group – CIE 
Automotive. 

TRANSPARENŢĂ 
 

Vom raporta în mod deschis şi onest 
toate detaliile problemelor de 

Securitate şi Sănătate în Muncă. 
Vom prezenta strategii şi planuri de 

acţiune şi vom atribui 
responsabilităţi bazate pe 
consultarea lucrătorilor. 

INSTRUIRE 
 

Vom încuraja toţi angajaţii să întreprindă 
acţiuni imediate pentru a opri practicile şi 

procesele nesigure. Toţi angajaţii vor 
adopta şi respecta practicile sigure de 
lucru. Ne vom strădui să învăţăm din 

greşelile noastre. 

CEI MAI BUNI 
 

Vom iniţia stabilirea standardelor 
pentru a susţine o schimbare bazată 

pe practici de siguranţă de nivel 
mondial. Vom elimina pas cu pas 
toate riscurile identificate astfel 

îmbunătățim continuu performanțele 
sănătății și securității muncii. 

REZULTATE 
 

Vom stabili cele mai înalte 
standarde posibile şi vom pune în 
practică aceste standarde în orice 

moment. Vom raporta pe baza 
acestor standarde în mod regulat 

către toţi angajaţii. 

ORIGINALITATE 
 

Vom depune toate eforturile pentru a 
îmbunătăţii expertiza noastră şi a crea 

posibilităţi ca toţi angajaţii să participe la 
îmbunătăţirea nivelului de Securitate şi 

Sănătate în Muncă. 

IMPLICARE 
 

Puterea ACS Romania este dată de 
implicarea şi performanţele fiecărui 

angajat. 

Prin toate aceste demersuri  
Vom ameliora continuu 
Sistemul de Sănătate și 

Securitate a Muncii  

PROVOCARE 
 

Vom fi pasionati, eficace si eficienti in 
crearea unui loc de munca Sigur si 

Sanatos. 
 

ACS Romania prin managementul de vârf se angajează şi este responsabilă direcțiilor definite de 
această politică. Vom depune toate eforturile pentru a asigura materialele şi resursele necesare 

pentru asigurarea succesului acestor demersuri. 
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