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POLITICA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ 

Politica de s ănătate şi securitate în munc ă este parte a strategiei UCM Re şiţa S.A. pentru 

îmbun ătăţire continu ă şi dezvoltare durabil ă. 

Asigurarea locurilor de munc ă sigure şi sănătoase, constituie principiul de baz ă al 

politicii companiei în domeniul s ănătăţii şi securit ăţii în munc ă. 

În vederea respect ării acestei strategii, managementul de la cel mai î nalt nivel se 

angajează  la: 

� asigurarea de condi ţii de lucru sigure şi sănătoase, adecvate contextului 

companiei, riscurilor şi oportunit ăţilor identificate, în scopul prevenirii traumatisme lor şi bolilor 

determinate de munc ă; 

� asigurarea cadrului organizatoric pentru stabilirea  şi analizarea obiectivelor 

referitoare la s ănătatea şi securitatea în munc ă; 

� cunoa şterea şi îndeplinirea  cerin ţele legale şi altor cerin ţe aplicabile; 

� eliminarea pericolelor şi reducerea riscurile de s ănătate şi securitate în munc ă; 

� consultarea şi participarea  lucr ătorilor de la toate nivelurile şi a reprezentan ţilor 

lucr ătorilor în men ţinerea, evaluarea performan ţei şi îmbun ătăţirea sistemului de management al 

sănătăţii şi securit ăţii în munc ă. 

� îmbun ătăţirea continu ă a sistemului de management al s ănătăţii şi securit ăţii în 

munc ă.  

În vederea îndeplinirii angajamentelor asumate, man agementul de la cel mai înalt nivel al 

UCM Reşiţa S.A. se asigur ă că toate resursele necesare sunt determinate şi sunt disponibile.
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