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0.3 DECLARAŢIA DIRECTORULUI GENERAL AL S.C. UTILNAVOREP S.A. CONSTANŢA
PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ŞI MEDIULUI
Directorul General al S.C. UTILNAVOREP S.A. CONSTANŢA dispune implementarea şi
susţinerea sistemului de management integrat calitate-mediu la toate nivelurile organizaţiei în
scopul identificării şi satisfacerii cerinţelor şi aşteptărilor fiecărui client si prevenind poluarea
mediului, prin continua îmbunătăţire a proceselor.
SC UTILNAVOREP SA CONSTANŢA furnizează produse şi servicii numai după
îndeplinirea tuturor reglementărilor legale, cerinţelor din standardele ISO 9001 şi ISO 14001,
standardelor, normelor şi prescripţiilor tehnice reglementate, în conformitate cu cerinţele şi
aşteptările clientului, respectând mediul cu resursele lui naturale.
Obiectivele principale urmărite de SC UTILNAVOREP SA CONSTANŢA prin
dezvoltarea şi implementarea sistemului de management al calităţii sunt: consolidarea firmei
pe piaţa de specialitate, creşterea productivităţii muncii, motivarea şi instruirea personalului
pentru calitate şi mărirea nivelului de profit al organizaţiei.
Pentru functionarea sistemului de mediu, SC UTILNAVOREP SA CONSTANŢA a stabilit
obiectivele generale şi specifice în scopul implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii unui sistem
de mediu, care sa asigure:
– respectarea prevederilor standardului de referinţă SR EN ISO 14001:2005;
– reducerea şi/sau înlăturarea impacturilor semnificative rezultate din activităţile,
produsele sau serviciile realizate pentru prevenirea poluării mediului
Clienţii noştri, reprezentanţii organismelor, autorităţilor în domeniu au puse la dispoziţie, când
solicită, toate documentele relevante referitoare la mediu.
Directorul General al S.C. UTILNAVOREP S.A. CONSTANŢA este responsabil pentru
implementarea şi menţinerea prezentei politici şi numeşte Reprezentantul Managementului
pentru sistemul de management integrat, care este şeful Compartimentului Calitate-Mediu
Şeful Compartimentului Calitate-Mediu are responsabilitatea evaluării implementării,
menţinerii şi îmbunătăţirii sistemului de management integrat şi este investit cu autoritatea
finală să acţioneze în numele Directorului General pentru rezolvarea oricăror divergenţe în
aplicarea sistemului de management al calităţii.
Politica in domeniul calitătii şi mediului se adresează tuturor angajaţilor S.C.
UTILNAVOREP S.A. indiferent de locul de muncă sau de nivelul de pregătire al acestora.
Îndeplinirea sarcinilor de producţie şi aspectele financiare nu prevalează faţă de cerinţele
sistemului de management integrat calitate-mediu.
Prin prezenta, subsemnatul mă angajez să asigur toate resursele materiale şi umane
necesare implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii continue a sistemului de management
integrat calitate-mediu, respectării cerinţelor legale şi de reglementare în domeniul protecţiei
mediului, precum şi pentru prevenirea poluării.
15.martie.2007
DIRECTOR GENERAL,
Ing. Sorin Mitrea
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