POLITICA

ÎN DOMENIUL CALITĂȚII, MEDIULUI,
SECURITĂȚII Șl SĂNĂTĂȚII OCUPAȚIONALE - 2015 – 2017
Liniile directoare ale politicii de calitate, mediu, securitate și sănătate ocupațională, adoptate de managementul de la cel mai înalt nivel al
S.C. GEO-STING S.R.L, au ca obiective principale:
Conformarea cu cerințele legale și reglementări aplicabile.
Realizarea și menținerea calitativă a serviciilor prestate, astfel încât așteptările, necesitățile explicite și implicite ale clienților să fie deplin satisfăcute, luând în considerare
condițiile impuse de reglementările tehnice în domeniu și de Mediu.
Promovarea unui parteneriat pe termen lung cu furnizorii și clienții orientați către managementul calității, mediului, securității, sănătății și securității ocupaționale.
Prevenirea accidentelor umane, a îmbolnăvirilor profesionale, a accidentelor și incidentelor de mediu, a poluării, precum și asigurarea capacității de răspuns a
organizației în caz de urgență.
Instruirea și motivarea tuturor angajaților organizației, în scopul asumării responsabilităților și a conștientizării referitor la atribuțiile ce revin, privind calitatea produselor,
protecția mediului și securitatea și sănătatea în muncă și îmbunătățirea continuă a performanțelor organizației.
Prevenirea și controlul poluării mediului, gestionarea resurselor, materialelor și deșeurilor în spiritul dezvoltării durabile și adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru
ca activitatea companiei să se desfășoare în condiții de totală siguranță și securitate, atât pentru personalul propriu, cât și pentru părțile terțe implicate în activitatea noastră.

În scopul îndeplinirii acestor angajamente, conducerea S.C. GEO-STING S.R.L. se angajează să inițieze și să aplice măsurile necesare pentru ca:
Să se respecte legislația și reglementările în vigoare în domeniul calității, protecției mediului și securității și sănătății în muncă și să se evalueze periodic conformarea cu
cerințele legale aplicabile/alte cerințe.
Să mențină și să îmbunătățească continuu Sistemul de Management Integrat, în scopul satisfacerii clienților, prevenirii poluării mediului, eliminării sau reducerii la minim a
riscurilor privind sănătatea și securitatea în muncă pentru salariați sau pentru alte părți interesate, în timpul activităților din cadrul organizației.
Politica și obiectivele Sistemului de Management Integrat să fie bine înțelese și aplicate la toate nivelurile organizației, prin difuzarea, informarea și prelucrarea cu întregul
personal, în cadrul unui proces adecvat de comunicare internă.
Politica este comunicată întregului personal care lucrează în organizație, iar disponibilitatea acesteia pentru public, se asigură prin afișare.
Evoluția Sistemului de Management Integrat, precum și eficacitatea implementării sale să fie actualizate periodic, de către managementul organizației de la cel mai înalt nivel
și să fie ținute sub control permanent.
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