În conformitate cu Legea Nr.59 din 11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident
major în care sunt implicate substanţe periculoase , Aramis Invest s.r.l adoptǎ politica de prevenire
a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase cu scopul de a preveni şi limita
consecinţele asupra sǎnǎtǎţii populaţiei şi mediului, pentru asigurarea unui nivel înalt de protecţie ,
într-un mod coerent şi eficient. Conceptul de dezvoltare durabilǎ impune respectarea unor norme tot
mai stricte referitoare la protecţia mediului şi la sǎnǎtatea şi securitatea angajaţilor.
S.C. Aramis Invest S.R.L. afirmă și sustine cǎ desfǎşurarea normalǎ a activitǎţii de
producţie trebuie sǎ fie sigurǎ şi declarǎ cǎ stǎpâneşte, prin reguli clare şi precise, pericolele
potenţiale de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.
S.C. Aramis Invest S.R.L. a implementat un sistem de management al securitǎţii care
cuprinde structuri organizatorice adecvate, responsabilitǎţi , practici , proceduri , precum şi resursele
necesare pentru punerea în aplicare a prezentei politici . Acest sistem garanteazǎ un grad mare de
protecţie pentru om şi mediul înconjurǎtor acoperind următoarele aspecte:
1) organizare şi personal ;
2) identificarea şi evaluarea pericolelor majore ;
3) controlul operaţional ;
4) managementul pentru modernizare ;
5) planificarea pentru situaţii de urgenţǎ ;
6) monitorizarea performanţei ;
7) audit şi revizie prin punerea în aplicare a procedurilor de identificare a situaţiilor de urgenţǎ
previzibile (stipulate în “ Planul de Urgenţǎ Intern ” şi “ Raportul de Securitate”);
1 ) Organizare şi personal : Rolurile şi responsabilitǎţile personalului implicat în
managementul pericolelor majore la toate nivelurile organizaţiei sunt definite la S.C. Aramis Invest
S.R.L. prin : organigramǎ, Regulamentul Celulei de Urgenţǎ, Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţǎ, Decizia de constituire a Serviciului Privat
pentru Situaţii de Urgenţǎ, Decizia de numire a dispecerilor, Planului Operativ de prevenire şi
management al Situaţiilor de Urgenţǎ, Activitatea de prevenire a Serviciului Privat pentru Situaţii de
Urgenţǎ, Decizia de participare a personalului de pazǎ la realizarea mǎsurilor prevǎzute în Planul de
Urgenţǎ Intern, precum şi alte mǎsuri şi planuri. Sunt astfel identificate nevoile de pregǎtire a
personalului în baza cărora are loc instruirea acestuia. Pe tot parcursul desfǎşurǎrii activitǎţii ,
angajaţii sunt direct implicaţi.
2 ) Identificarea şi evaluarea pericolelor majore: S.C. Aramis Invest S.R.L. identificǎ şi
evalueazǎ pericole majore prin adoptarea şi punerea în aplicare a unor proceduri care permit
identificarea sistematicǎ a pericolelor majore care decurg din operarea normalǎ şi anormalǎ precum
şi evaluarea probabilitǎţii producerii şi gravitǎţii acestora . Depistarea pericolelor şi stabilirea mǎsurilor
de prevenire a accidentelor şi de delimitare a urmǎrii acestora înca din faza de planificare , precum şi
din faza de realizare şi faza de funcţionare se face printr-o serie de acte (“Identificarea pericolelor
posibile ”, “Evaluarea accidentelor posibile”, “Evaluarea consecinţelor accidentelor majore identificate
” , “Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor ”), etc. .
3 ) Controlul operaţional: S.C. Aramis Invest S.R.L. se asigurǎ cǎ procedurile acoperǎ
sistemul de raportare privind accidentele majore de tip avarie , în special cele care indicǎ eşecul

mǎsurilor de prevenire , precum şi investigaţii şi monitorizǎri pe baza experienţei astfel acumulate.
Verificarea şi revizuirea procedurilor se face in baza unui sistem de evaluare periodicǎ , sistematicǎ
a politicii de prevenire a accidentelor majore. S.C. Aramis Invest S.R.L. monitorizează astfel
eficienţa sistemului adecvat de management al securitǎţii, și asigură revizuirea documentaţiei
sistemului, precum şi actualizarea acestuia conform legislaţiei.
4 ) Managementul pentru modernizare: S.C. Aramis Invest S.R.L. are o strategie adoptatǎ şi
o structurǎ eficientǎ şi flexibilǎ prin care se asigurǎ gestionarea corespunzǎtoare a planurilor pentru
situaţii de urgenţǎ. Toate activitǎţile de modernizare ţin cont de prevenirea situaţiilor periculoase
generate de utilizarea substanţelor periculoase şi au în vedere reducerea poluǎrii.
5 ) Planificarea pentru situaţii de urgenţǎ: S.C. Aramis Invest S.R.L. are ca scop adoptarea
şi punerea în aplicare a procedurilor de identificare a situaţiilor de urgenţǎ previzibile prin analiza
sistematicǎ , precum şi a procedurilor de pregǎtire , testare şi revizuire a planurilor pentru situaţii de
urgenţǎ pentru a face faţǎ acestor situaţii.
6 ) Monitorizarea performanţei: S.C. Aramis Invest S.R.L. adoptǎ şi pune în aplicare
procedurile pentru evaluarea continuǎ a îndeplinirii obiectivelor stabilite prin politica de prevenire a
accidentelor majore şi prin sistemul acestuia de management al securitǎţii precum şi adoptarea şi
punerea în aplicare a mecanismelor de investigaţie şi de întreprindere a acţiunilor corective în caz de
nerespectare .
7 ) Audit şi revizie: S.C. Aramis Invest S.R.L. dezvoltǎ activitǎţi de audit intern / inspecţii
interne şi simulǎri ale situaţiilor de urgenţǎ pentru prevenirea accidentelor cauzate de utilizarea
substanţelor periculoase, în baza unor reguli de bunǎ practicǎ ,conform procedurilor existente.
Adoptarea şi implementarea procedurilor de evaluare sistematicǎ periodicǎ a politicii de
prevenire a accidentelor majore , precum şi a oportunitǎţii şi eficienţei sistemului de management al
securitǎţii , revizuirea şi actualizarea acestuia se fac de cǎtre responsabilul sistemului de
management al securitǎţii , supervizate şi aprobate de conducerea societǎţii prin analizǎ la cel mai
înalt nivel.
Prin punerea în aplicare a acestei politici S.C. Aramis Invest S.R.L. face dovada cǎtre
autoritǎţile competente de control, parteneri şi comunitate cǎ a luat toate mǎsurile pentru prevenirea
pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, conform legislaţiei în
vigoare.
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