
 

DECLARAŢIA DE POLITICĂ 

ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE 

SC ISPE S.A. are ca domeniu de activitate furnizarea de servicii de consultanţă tehnică, financiară şi 
instituţională, conducere de proiect, studii, cercetare şi dezvoltare, inginerie de bază şi de detaliu, 
configurare şi punere în funcţiune sisteme digitale în domeniile: energetic (producerea, transportul, 
distribuţia energiei electrice şi termice), protecţia mediului, industrial, construcţii civile şi industriale, servicii 
comunale, sisteme de infrastructură, inclusiv îmbunătăţiri funciare. 

Managementul SC ISPE S.A. în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, în conformitate cu 
prevederile BS OHSAS 18001:2007, urmăreşte controlul factorilor ce influenţează nivelul de sănătate şi 
securitate ocupaţională, consecinţă a identificării, diagnosticării şi reducerii riscurilor apariţiei incidentelor şi 
îmbolnăvirilor profesionale şi asigură condiţiile de muncă şi asistenţă medicală focalizându-se pe angajaţii 
care lucrează pentru şi în numele SC ISPE S.A., în toate posturile şi locurile de muncă precum şi pe 
cerinţele părţilor interesate. 

 
Obiectivele generale de sănătate şi securitate ocupaţională aplicabile întregului personal sunt: 
1. Îmbunătăţirea performanţei de sănătate şi securitate ocupaţională, reducerea riscurilor apariţiei 

incidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale pentru toate persoanele participante la procesul de 
muncă; 

2. Instruirea, perfecţionarea şi îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională a personalului 
pentru cunoaşterea şi aplicarea prevederilor în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 
cuprinse în documentaţia Sistemului Integrat de Management, în cerinţele legale şi în 
reglementările aplicabile în vigoare; 

3. Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii şi eficienţei Sistemului de Management de 
Sănătate şi Securitate Ocupaţională, ca parte a Sistemului Integrat de Management 

Aceste obiective generale de sănătate şi securitate ocupaţională asigură un cadru adecvat pentru 
transpunerea în obiective specifice la toate nivelurile ierarhice relevante din cadrul organizaţiei. 

Strategia SC ISPE S.A. în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale include următoarele priorităţi: 

 Evaluarea riscului privind sănătatea şi securitatea ocupaţională a angajaţilor; 

 Prevenirea, combaterea şi reducerea riscurilor apariţiei incidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale; 

 Planificarea şi implementarea măsurilor de prevenire şi protecţie care se impun ca urmare a evaluării 
riscurilor; 

 Măsurarea şi monitorizarea performanţelor de Sănătate şi Securitate Ocupaţională; 

 Evaluarea conformării cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe de Sănătate şi Securitate Ocupaţională; 

 Instruirea şi conştientizarea angajaţilor cu privire la obligaţiile individuale privind sănătatea şi securitatea 
ocupaţională; asigurarea că aceştia sunt competenţi în domeniul lor de activitate şi capabili să evite riscul; 

 Dotarea cu echipamente tehnice şi dispozitive de lucru certificate CE/CS care să conducă la prevenirea 
incidentelor de muncă; 

 Comunicarea şi informarea angajaţilor societăţii, a subcontractanţilor şi a părţilor interesate privitor la 
problemele de sănătate şi securitate ocupaţională generate de activităţile proprii sau similare. 

Eficacitatea Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale este monitorizată 
continuu prin audituri interne şi prin analizele periodice efectuate de managementul organizaţiei. 

 
În scopul aplicării stricte a strategiei şi a respectării obiectivelor enunţate, în calitate de Director 

General Executiv al SC ISPE SA mă angajez: 

 Să asigur respectarea cerinţelor legale şi a altor cerinţe privind sănătatea şi securitatea ocupaţională la 
care societatea subscrie, angajaţii care lucrează pentru şi în numele SC ISPE S.A., precum şi includerea 
acestora în serviciile furnizate. 

 Să analizez periodic Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale, în vederea 
îmbunătăţirii continue a acestuia. 

 Să asigur toate resursele - umane, infrastructură, mediu de lucru, materiale, financiare - necesare 
funcţionării Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale. 

Această declaraţie de politică se comunică tuturor angajaţilor, este disponibilă tuturor părţilor 
interesate şi se analizează periodic pentru actualizarea ei continuă. 
 

Director General Executiv, 

ing. Ion Eduard Chiţescu 16.01.2017 


