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Implementarea politicii de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională în organizaţi S.C.
ENERGO LINE CONSTRUCT S.R.L. este o prioritate a managementului.
Având în vedere concurenţa tot mai acerbă în domeniul execuţiei lucrărilor construcţii montaj şi instalaţii
şi a comercializării cablurilor electrice, managementul organizaţiei este conştient că în perioada care urmează
caracteristica cea mai importantă a serviciilor noastre trebuie să fie calitatea. Calitatea înseamnă pentru noi
îndeplinirea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor noştri pe care le putem realiza numai cu contribuţia fiecărui
angajat.
Prin urmare, managementul organizaţiei urmăreşte:
 Furnizarea clienţilor de produse / servicii complexe şi complete, competitive sub aspectul
raportului calitate - preţ.
 Obţinerea unui grad ridicat de satisfacţie a clienţilor noştri.
 Utilizarea tuturor resurselor pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de
management al calităţii, mediului, respectiv a sistemului sănătăţii şi securităţii ocupaţionale,
pentru a realiza satisfacţia angajaţilor.
 Îmbunătăţirea performanţelor de mediu prin controlul şi reducerea impactului asupra mediului
şi prin adoptarea unui comportament preventiv faţă de poluarea mediului.
 Îmbunătăţirea performanţelor de sănătate şi securitate ocupaţională prin controlul şi
influenţarea aspectelor semnificative de risc identificate, precum şi prin adoptarea unui
comportament preventiv faţă de sănătatea şi securitatea ocupaţională.
 Modernizarea şi îmbunătăţirea permanentă a tehnologiilor aplicate pentru a micşora impactul
asupra mediului şi a reduce riscurile ocupaţionale.
 Conformarea cu legislaţia şi cu alte cerinţe privind calitatea, mediul, sănătatea şi securitatea
ocupaţională.
 Asigurarea dezvoltării şi profitabilităţii organizaţiei pe termen lung.
 Permanenta preocupare a organizaţiei privind instruirea angajaţilor.
Eu, Directorul general al S.C. ENERGO LINE CONSTRUCT S.R.L., declar ca aceste misiuni dorim să le
îndeplinim prin satisfacerea cerinţelor şi prin implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii
sistemului de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu SR EN
ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008 şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia.
Totodată, conducerea S.C. ENERGO LINE CONSTRUCT S.R.L. asigură partenerilor şi tuturor părţilor
interesate disponibilitatea politicii sale referitoare la calitate, mediu, sănătatea şi securitatea ocupaţională.
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