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DECLARAȚIA PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI INTEGRAT A
ELECTROMONTAJ S.A. BUCUREȘTI

Pentru organizaţia Electromontaj S.A. București, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de
Management Integrat (SMI) în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO
45001:2018 și SR EN ISO/IEC 27001:2018, reprezintă modalitatea de a furniza servicii şi produse de calitate prin care să
îndeplinească cerinţele clienţilor şi să se conformeze cu prevederile legale în ceea ce priveşte protecţia mediului inconjurător,
dezvoltarea durabilă, securitatea şi sănătatea în muncă.
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Conducerea de la cel mai înalt nivel stabileşte următoarele obiective:
Ridicarea competitivităţii pe piaţă;
Prevenirea poluării mediului înconjurător;
Creşterea eficienţei şi eficacităţii proceselor;
Realizarea de produse şi servicii care să corespundă cerinţelor clientului;
Creşterea satisfacţiei clientului;
Conformarea cu cerințele legale si alte reglementari aplicabile;
Implicarea permanentă a angajaţilor sprin instruire, conştientizare şi consultare în aplicarea politicii SMI;
Asumarea responsabilității și răspunderii juridice pentru raportare, pentru prevenirea traumatismelor și bolilor determinate
de muncă, pentru asigurarea unor locuri de muncă și a unor activități sigure și sănătoase;
Asigurarea cadrului organizatoric, a resurselor şi a mijloacelor necesare;
Asumarea răspunderii pentru eficacitatea SMI;
Asigurarea cadrului pentru stabilirea politicii și a obiectivelor SMI, corespunzătoare cu domeniul societății și compatibile
cu direcția strategică și contextul organizației;
Asigurarea stabilirii obiectivelor specifice SMI pe funcțiile și nivelurile relevante din societate și corelate cu politica;
Comunicarea în cadrul societății a importanței satisfacerii cerințelor clienților, a altor părți interesate, a necesităților actuale
și viitoare ale acestora;
Promovarea abordării pe bază de proces și gândirii bazate pe risc;
Asigurarea unei structuri organizatorice, definirea și comunicarea responsabilităților și autorităților în societate, conducerea
analizelor efectuate de management privind adecvarea, eficacitatea și îmbunătățirea continuă a SMI;
Susținerea întregului personal, pentru contribuția acestuia la eficacitatea SMI;
Asigurarea integrării cerințelor SMI în procesele de afaceri;
Asigurarea disponibilității resurselor necesare stabilirii, implementării, menținerii și îmbunătățirii SMI;
Comunicarea importanței unui management eficace și a conformării cu cerințele SMI;
Dezvoltarea, conducerea şi promovarea în interiorul organizaţiei a unei culturi care sprijină rezultatele intenţionate ale SMI;
Orientarea și sprijinirea personalului pentru contribuția acestuia la eficacitatea SMI;
Asigurarea și promovarea îmbunătățirii continue a SMI;
Susținerea funcțiilor relevante de management să demonstreze leadership în zonele lor de responsabilitate;
Asigurarea stabilirii și implementării procesului de consultare și participare a lucrătorilor la acțiunile întreprinse și deciziile
luate privind SMI cu protejarea lucrătorilor de represalii atunci când raportează incidente, pericole, riscuri şi oportunităţi
precum și prin susţinerea constituirii și funcționării comitetelor de securitate și sănătate în muncă;
Luarea angajamentului pentru indeplinirea cerintele aplicabile aferente securitatii informatiilor;.
Unele din aceste responsabilități vor fi delegate funcțiilor relevante implicate în activitățile respective.
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