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Declaraţia de politică 

referitoare la managementul calităţii şi de mediu 
 

       Politica S.C. S.U.C.T. S.A. este fundamentată pe obiectivele în domeniul managementului calităţii şi de 

mediu. 

       Conştient de responsabilităţile ce le am în dezvoltarea strategiei organizaţionale prin managementul calităţii 

şi de mediu, în calitate de Director General prezint declaraţia de politică referitoare la managementul calităţii şi 

de mediu, care exprimă angajamentul şi asigurarea resurselor pentru realizarea obiectivelor şi programelor 

aferente acestora. 

       S.C. S.U.C.T. S.A. în calitate de furnizor de produse industriale de complexitate mare, în care intervin 

operaţii şi procese speciale, concretizate în lucrări de construcţii civile şi industriale, drumuri, confecţii metalice, 

instalatii termice, sanitare, execuţie lucrări de construcţii-montaj, producerea de agregate, beton si mixturi 

asfaltice, reparaţii capitale la utilaje speciale, consideră calitatea şi protecţia mediului ca factori de succes pentru 

dezvoltarea actuală şi, în perspectivă ca un partener recunoscut prin competenţele sale în acest segment de piaţă. 

       Întreg personalul S.C. S.U.C.T. S.A. este angajat în satisfacerea cu promptitudine a cerinţelor clienţilor, în 

care politica şi obiectivele managementului calităţii şi de mediu reprezintă coordonatele majore ale întregii 

activităţi. 

       Prin obiectivele generale ale societăţii urmărim să asigurăm:  

       - satisfacerea cerinţelor, nevoilor şi asteptărilor clienţilor, oferirea de produse şi servicii de calitate. 

       - infrastructura și mijloacele financiare necesare furnizării de produse şi servicii, în condițiile reducerii la 

         minim a poluării şi a incidentelor de mediu. 

       - monitorizarea și evaluarea, obiectiv și transparent, a conformării cu cerințele aplicabile şi a performanței în 

         domeniul calității și de mediu și comunicarea lor părților interesate. 

       - evaluarea şi controlul impactului activităţilor, produselor, serviciilor asupra mediului înconjurător.   

       - prevenirea incidentelor umane şi ecologice şi a poluării mediului. 

       - prevenirea producerii de pagube propriilor salariaţi şi / sau altor părţi interesate. 

       - condiţii pentru un mediu de lucru adecvat 

       - menţinerea certificărilor conformităţii produselor furnizate 

       - gestionarea deşeurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

       - perfecţionarea pregătirii profesionale şi crearea unei culturi în domeniul calităţii şi protecţiei mediului 

       - mijloacele necesare pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat al calității și de 

         mediu. 

       În toate acţiunile pe care le întreprindem, respectăm toate reglementările si cerinţele legale in vigoare.  

       Pentru buna funcţionare a sistemului de management inegrat al calităţii şi de mediu, este creat cadrul 

organizatoric şi sunt asigurate resursele tehnice, umane şi financiare pentru îndeplinirea obiectivelor şi planurilor 

in managementul calităţii şi de mediu, prin aplicarea acestora de întreg personalul organizaţiei. 

       Succesul în afaceri este garantat prin implicarea, motivarea, sensibilizarea tuturor angajaţilor noştri care 

cunosc, sunt instruiţi şi respectă angajamentul şi politica organizaţiei în domeniul calităţii şi de mediu. 

       Conducerea societăţii asigură şi sprijină comunicarea permanentă astfel încăt clienţii, salariaţii, opinia 

publică şi alte părţi interesate să cunoască şi să transmită propuneri de îmbunătăţire a performanţelor obţinute de 

organizaţia noastră. 

       Politica firmei noastre vizează îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat al calităţii şi de 

mediu, avănd garanţie competenţa, responsabilitatea şi implicarea pe toate nivelurile ierarhice şi îndeplinirea 

obiectivelor fixate. 

       Îmbunătăţirea continuă este rezultatul analizei periodice a performanţelor societăţii de către managementul 

de vârf al societăţii noastre. 

       Responsabilitatea şi autoritatea de a urmări punerea în practică a politicii şi a obiectivelor şi de a analiza şi 

raporta modul de funcţionare a sistemului de management integrat al calităţii şi de mediu, este delegată prin 

decizie Responsabilului sistemului de management integrat al calităţii şi de mediu. 
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