Misiunea organizaţiei noastre este:
„Îndeplinirea cerinţelor şi satisfacţia clienţilor plecând de la premisa
succesului - strategiile pe termen lung, dezvoltarea durabilă şi un parteneriat de
încredere bazat pe un angajament total şi permanent”.

POLITICA REFERITOARE LA CALITATE-MEDIU-SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ
Eu, Manager General al S.C. ENERGOTERM S.A. , mă angajez:
Să menţin şi să îmbunătăţesc în cadrul societăţii sistemul documentat de management integrat calitate–
mediu–sănătate şi securitate ocupaţională conform standardelor de referinţă: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
şi BS OHSAS 18001:2007, pentru a dovedi capabilitatea organizaţiei noastre de a furniza servicii şi lucrări
clienţilor, în condiţii de calitate, eficienţă economică, siguranţă, de protecţie a mediului şi cu riscuri minime
de rănire şi îmbolnăvire profesională.
Prin sistemul de management integrat S.C. ENERGOTERM S.A. demonstrează:
capabilitatea de a furniza consecvent servicii şi lucrări care să satisfacă cerinţele clienţilor prin aplicarea
eficace a sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională, inclusiv a
proceselor de îmbunătăţire continuă, prin asigurarea conformităţii cu cerinţele clientului şi cu cerinţele legale
şi reglementările aplicabile pe piaţa de profil;
capabilitatea de a conştientiza angajaţii cu privire la importanţa muncii lor şi de a-i încuraja în vederea
dezvoltării profesionale prin instruire şi crearea unui mediu stimulativ pentru aceasta;
îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management integrat prin desfăşurarea acţiunilor
necesare, în condiţiile respectării cerinţelor legale şi reglementate.
Obiectivele sistemului de management integrat urmăresc realizarea de activităţi performante şi
îmbunătăţirea continuă a acestora prin:
 Permanenta instruire şi conştientizare a personalului S.C. ENERGOTERM S.A. în vederea creşterii
implicării acestuia în îmbunătăţirea proceselor, îndeplinirea cerinţelor legale şi satisfacţia clienţilor prin
calitate, conştiinciozitate şi respectarea termenelor şi cerinţelor contractuale şi de performanţă.
 Menţinerea performanţei prin monitorizarea şi măsurarea continuă a acesteia respectând reglementările
tehnice şi legislaţia, precum şi prin folosirea tehnologiilor de vârf.
 Monitorizarea periodică a sistemului de management integrat prin audituri interne.
 Analiza periodică efectuată de managementul de la cel mai înalt nivel, a sistemului de management integrat
calitate-mediu-sso, evaluarea conformării cu prezenta politică şi stabilirea oportunităţilor de îmbunătăţire
continuă.
 Eficientizarea proceselor de execuţie pe baza indicatorilor de performanţă, în conformitate cu planul de
investiţii acceptat de societate.
 Respectarea legislaţiei de mediu referitoare la activităţile proprii şi asigurarea conformităţii cu aceasta.
 Identificarea şi ţinerea sub control a aspectelor de mediu prin respectarea programelor de monitorizare a
factorilor de mediu şi de management de calitate, mediu, sso.
 Reducerea gradului de poluare a mediului prin acţiuni care să permită menţinerea măsurilor de prevenire,
limitare şi lichidare în cel mai scurt timp a oricărui incident ce poate provoca poluarea factorilor de mediu şi
monitorizarea raportărilor obligatorii de mediu impuse de autorităţile competente.
 Minimizarea cantităţilor de deşeuri generate şi gestionarea în condiţii de siguranţă atunci când apariţia lor
nu poate fi evitată.
 Instruirea şi evaluarea personalului societăţii privind protecţia mediului, respectiv capacitatea de răspuns
în situaţiile de urgenţă.
 Raportarea performanţei de mediu a societăţii autorităţilor competente, furnizorilor şi clienţilor.
 Îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă referitori la resursele energetice.
 Prevenirea expunerii la factorii de risc şi menţinerea stării de sănătate a tuturor persoanelor care lucrează
pentru sau în numele organizaţiei prin măsuri susţinute de management.
 Conformarea cu legislaţia de securitate şi sănătate în muncă şi cu celelalte cerinţe la care organizaţia a
subscris, instruirea tuturor persoanelor care lucrează pentru sau în numele organizatiei, menţinerea instruirii
şi realizarea unui sistem de control al pericolelor OH&S.
 Monitorizarea activităţii Comitetului SSM pentru eficientizarea comunicării şi consultării angajaţilor privind
sănătatea şi securitatea în muncă.
 Monitorizarea şi măsurarea performanţei de OH&S pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului de
management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale.
Prezenta politică este disponibilă pentru public, este difuzată şi afişată şi poate fi modificată /completată
ori de câte ori acest lucru se impune.
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