DECLARAŢIE
DE POLITICĂ A MANAGEMENTULUI
DE CALITATE ŞI MEDIU
În strategia Sucursalei ROMAG – PROD elementele de bază sunt calitatea şi
eliminarea impactului asupra ecosistemului, în conformitate cu cerinţele legislaţiei
Uniunii Europene.
Prin adoptarea unui sistem eficient de conducere a calităţii şi mediului urmărim
satisfacerea necesităţilor şi aşteptărilor clientului, servind în acelaşi timp la protejarea
intereselor organizaţiei.
Armonizarea politicii de calitate şi mediu cu posibilităţile şi specificul fabricării
apei grele realizează întărirea competitivităţii organizaţiei prin două orientări majore:
•
O perspectivă externă focalizată pe satisfacerea clientului şi respectul pentru
mediul înconjurător;
•
O perspectivă internă prin desfăşurarea eficientă a strategiei, managementului
şi dezvoltării resurselor umane.
Principalele obiective ale Sucursalei ROMAG-PROD în asigurarea SMC şi SMM
propuse pentru eliminarea „non-calităţii” şi a impactului asupra mediului sunt:
¾ menţinerea calităţii ridicate a produsului finit în scopul păstrării pieţei de desfacere
câştigate până în prezent şi promovarea pe noi pieţe;
¾ eficientizarea procesului de producţie prin eliminarea tuturor pierderilor şi reducerea
consumurilor specifice;
¾ creşterea calităţii mentenanţei instalaţiilor, promovarea de noi tehnologii
nepoluante, urmărind reducerea costurilor;
¾ motivarea personalului pentru realizarea calităţii în toate procesele desfăşurate în
cadrul organizaţiei;
¾ armonizarea tuturor activităţilor în interiorul organizaţiei în vederea realizării
obiectivelor la un înalt standard de eficienţă;
¾ minimizarea riscului şi costurilor de fabricaţie simultan cu maximizarea profitului
prin desfăşurarea unor procese de management şi realizare produs la nivelul
standardelor de calitate şi mediu;
¾ organizarea activităţii întreprinderii, astfel încât factorii tehnici, administrativi şi
umani care influenţează calitatea produselor şi serviciilor, a mediului să fie sub
control. Orice control de acest fel este orientat spre reducerea, eliminarea şi
prevenirea deficienţelor calitative.
Conducerea Sucursalei ROMAG–PROD răspunde de buna funcţionare a sistemului
calităţii şi mediului în toate procesele, precum şi de verificarea respectării şi aplicării, de
către întregul personal, a politicii şi obiectivelor adoptate în cadrul organizaţiei.
Alegerea sistemelor de calitate şi mediu, implementate în cadrul Sucursalei
ROMAG-PROD ne dă motive să admitem că succesul nostru nu este conjunctural ci solid
şi durabil.
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