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Declaratia Directorului General privind 
Politica de Mediu 

 
 Conducerea societăţii comerciale a hotărât să implementeze şi să certifice un sistem de 
management integrat calitate-mediu-SSM bazat pe standardele internaţionale de referinţă SR EN 
ISO 9001:2008,14001:2005, OHSAS 18001/2008 prin care se garantează că pe parcursul 
desfăşurării tuturor activităţilor se menţine nivelul de calitate privind protecţia mediului aşteptat 
sau impus prin prevederile reglementărilor juridice în vigoare. 
 Prin finalizarea acestui demers se urmăreşte creşterea prestigiului societăţii comerciale şi 
a încrederii clienţilor în capabilitatea noastră şi calitatea serviciilor furnizate. Conducerea 
societăţii comerciale, toţi angajaţii acţionăm pentru: 

• Îndeplinirea cerinţelor de mediu prestabilite 
• Conştientizarea tuturor angajaţilor asupra activităţilor cu impact asupra mediului 
• Creşterea competenţei profesionale a tuturor angajaţilor pentru cunoaşterea cerinţelor de 

mediu reglementate, pentru protecţia mediului si SSM; 
• Îmbunătăţirea continuă a activităţilor; 
• Îmbunătăţirea performanţelor în domeniul mediului, motivarea personalului pentru 

implicarea în problemele de mediu specifice societăţii comerciale, încurajarea lucrului în 
echipă.  
Am delegat Reprezentantului managementului pe probleme de calitate, mediu si SSM 

(RMCMSSM) autoritatea şi responsabilitatea pentru a asigura implementarea şi menţinerea 
sistemului de management al calitatiii, mediului si SSM descris în manualul nostru cod 
MMCMSSM-01 şi a raporta conducerii organizaţiei de la cel mai înalt nivel date despre 
funcţionarea sistemului de management al calitatii si mediului, care vor sta la baza analizelor 
efectuate de conducere şi vor servi ca bază pentru îmbunătăţirea sistemului de management al 
mediului, conform deciziei directorului general 

Avem întreaga responsabilitate şi autoritate pentru menţinerea unui sistem de management 
al calitatii, mediului si SSM, efectiv şi eficient la toate nivelurile, în conformitate cu cerinţele 
standardelor SR EN ISO 9001:2008, 14001:2005si OHSAS 18001/2008. 

Ne îmbunătăţim continuu serviciile pentru a câştiga şi menţine încrederea clienţilor noştri 
şi a instituţiilor abilitate cu inspecţia pe probleme de protecţia mediului. 

Ţinerea sub control a tuturor activităţilor care afectează calitatea mediului înconjurător 
este pentru noi un obiectiv strategic.  

Manualul de management calitate-mediu-SSM cod MMCMSSM-01 constituie 
documentul de bază al sistemului de management calitate-mediu-SSM implementat în cadrul 
societăţii comerciale, care precizează măsurile tehnico-organizatorice, mijloacele efective de 
lucru, documentele utilizate şi responsabilităţile personalului implicat, prin care se respectă 
cerinţele de calitate, mediu si SSM din standardele de referinţă SR EN ISO 9001:2008, 
14001:2005 si OHSAS 18001/2008. 

Prin prevederile acestui document garantăm că activităţile de organizare, aprovizionare, 
execuţie, inspecţii /încercări şi livrare, care au impact asupra mediului vor fi monitorizate în 
conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14001/2005 şi  examinate în ce măsură se 
încadrează în limitele impuse de legislaţia şi normativele în vigoare. 
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Prevederile manualului de management calitate-mediu-SSM sunt obligatorii pentru 
întregul personal al organizaţiei, inclusiv pentru colaboratorii externi . 

Şefii tuturor compartimentelor răspund de respectarea prevederilor Manualului de 
Management Calitate-Mediu-SSM cod MMCMSSM -01, de organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor  pe bază de proceduri şi instrucţiuni, precum  şi alte documente scrise. 

Ne vom implica personal în rezolvarea divergenţelor privind modul de respectare a 
prevederilor documentelor sistemului de management calitate-mediu şi a cerinţelor prevăzute 
pentru aspectele de mediu semnificative . 

Solicităm tuturor angajaţilor şi colaboratorilor externi o atitudine plină de solicitudine 
unul faţă de altul şi toţi faţă de instituţiile de resort şi faţă de clienţi. 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 

           ing. Aleodor JINGOI 
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POLITICA DE MEDIU A SOCIETĂŢII COMERCIALE 
 

• Politica noastră în domeniul protecţiei mediului este parte integrantă a politicii generale 
de dezvoltare a societăţii comerciale. 

• Conducerea firmei consideră că problemele ecologice şi protecţia mediului sunt elemente 
ce fac obiectul responsabilităţii tuturor angajaţilor societăţii comerciale 

• Politica de mediu a societăţii comerciale se întinde pe cele cinci domenii componente ale 
dezvoltării durabile, după cum urmează: 

 
A. În domeniul I – politic – legal -  ne angajăm : 

a. Să cunoaştem şi să aplicăm legislaţia şi alte reglementări legale ale ţării noastre 
privind protecţia mediului, conform PSMM 4.3.2/4.5.2- 01 

b. Să analizăm şi să prelucrăm periodic reglementările noi privind mediul şi să 
atragem salariaţii în aplicarea lor; 

 
B. În domeniul II – economic – ne angajăm : 

a. Să valorificăm şi să utilizăm resursele materiale în regim de dezvoltare durabilă în 
condiţii de eficacitate şi eficienţă ridicată. 

b. Să reciclăm toate deşeurile rezultate din procesele de pe fluxul de productie, prin 
programe pertinente de management al mediului; 

c. Să colectăm şi să revalorificăm toate deşeurile lichide şi solide rezultate din 
activităţile auxiliare, complementare fluxului de fabricaţie a produselor ce fac 
obiectul de activitate al firmei 

 
C. În domeniul III – ecologic – ne angajăm : 

a. Să protejăm în spaţiul de lucru şi în exteriorul lui, aerul, apa şi solul de efectele 
nocive ale poluării. 

b. Să participăm activ la alinierea politicii şi practicii de mediul la cerinţele 
comunităţii europene. 

c. Să aplicăm şi să dezvoltăm continuu Sistemul de management al calitatii-mediului 
din cadrul societăţii comerciale 

d. Să stabilim şi să aplicăm programe de management al mediului pe termen scurt şi 
mediu pentru reducerea impacturilor negative asupra mediului prin introducerea 
de tehnologii curate; 

e. Să prevedem în buget surse de finanţare necesare protecţiei mediului. 
 

D. În domeniul IV – social – educaţional - ne angajăm: 
a. Să creem  noi locuri de muncă în condiţii ecologice.   
b. Să iniţiem acţiuni de instruire periodică şi conştientizare a angajaţilor societăţii 

comerciale privind necesitatea şi dreptul la un mediu sănătos. 
 

E. În domeniul V – tehnico - tehnologic - ne angajăm: 
a. Să optimizăm consumurile energetice ale echipamentelor din dotare 
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b. Să amenajăm depozite de colectare a deşeurilor rezultate în desfăşurarea 
activităţilor din cadrul societăţii comerciale 

c. Să organizăm sortarea, colectarea şi reciclarea deşeurilor cât şi limitarea 
producerii deşeurilor nereciclabile. 

d. Să utilizăm în fluxul de producţie procese şi procedee ecologice de prelucrare a 
materiilor prime şi materialelor. 

În scopul îmbunătăţirii continue a performanţelor de mediu, firma introduce Sistemul de 
management al calitatii-mediului conform cerinţelor standardelor SR EN ISO 9001:2008 si 
14001:2005, sistem ce trebuie respectat de toţi angajaţii societăţii comerciale indiferent de tipul 
de contract de angajare, precum şi de firmele cu care încheie contracte de externalizare a 
diferitelor servicii. 

Ne angajăm să punem în aplicare această politică de mediu, prin asigurarea mijloacelor 
materiale, financiare şi a resurselor umane necesare acestui scop. 

Politica se conformează cerinţelor SR EN ISO14001/2005 şi asigură cadrul necesar 
stabilirii obiectivelor şi scopurilor pentru ameliorarea stării mediului. 
 

 
 

 
 
 

 
DIRECTOR GENERAL, 

           ing. Aleodor JINGOI 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


