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 Anexa. A
DECLARAŢIA DE POLITICĂ ÎN DOMENIUL 

CALITĂŢII, MEDIULUI ŞI SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE

Conform SR EN ISO 9001:2015,  SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008 şi luând
în considerare:

a) dorinţa de îmbunătăţire continuă a produselor oferite şi  a activităţii de  comercializare şi
logistică mărfuri/servicii;
b) nevoia de protecţie a mediului şi de reducere a impactului asupra mediului;
c) faptul că sănătatea şi securitatea oamenilor în muncă reprezintă o prioritate, 

Managementul  S.C. ProENERG S.A. urmăreşte documentarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a
Sistemului de Management Integrat.
 

În acest scop Managementul S.C. ProENERG S.A. se angajează:
1. să  stabilească  şi  să  menţină  politica  în  domeniul  calităţii,  mediului  şi  sănătăţii  şi  securităţii

ocupaţionale in concordanta cu scopul si contextul organizatiei,
2. să asigure faptul că sunt stabilite obiectivele SMI,
3. să comunice în cadrul societă ii importanţa satisfacerii cerinţelor clienţilor, a cerinţelor legale şi aț

celor de reglementare în domeniul calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale,
4. să asigure condiţiile  pentru cunoaşterea,  menţinerea şi  îmbunătăţirea continuă a sistemului  de

management integrat conform cerinţelor aplicabile,
5. să asigure resursele umane şi materiale adecvate implementării şi menţinerii politicii în domeniul

sistemului de management integrat,
6. să asigure conştientizarea, implicarea şi angajamentul salariaţilor pentru implementarea politicii

sistemului de management integrat şi realizarea obiectivelor organizatiei,
7. să asigure comunicarea politicii în domeniul calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale,
8. să men ină certificarea în domeniul calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale,ț
9. să analizeze periodic politica în domeniul calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale  şi

obiectivele SMI pentru a se asigura de îmbunătăţire şi eficacitate continuă.

În calitate de  Administrator  al  S.C. ProENERG S.A. pentru punerea în practică a politicii în domeniul
SMI şi a Obiectivelor SMI stabilite mă angajez să:

• asigur resursele necesare menţinerii şi îmbunătăţirii continue a sistemului de management integrat,
• asigur comunicarea în cadrul firmei importanţa satisfacerii cerinţelor clientului, cerinţelor legale şi a
celor de reglementare în domeniul calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale,
• asigur faptul că sunt atinse obiectivele SMI,
• analizez  sistemul  de  management  integrat  pentru  a  mă  asigura  că  este  în  continuare
corespunzător, adecvat şi eficace,
• deleg  întreaga  autoritate  şi  responsabilitate  Directorului  General,  care  va  desemna
Reprezentantul Sistemului de Management Integrat, pentru a se asigura că procesele necesare
sistemului de management integrat sunt implementate şi menţinute.

Prezenta politică este comunicată, afişată şi însuşită de tot personalul, disponibilă pentru public,
inclusiv pe site-ul www.proenerg.com.ro şi poate fi modificată/completată ori de câte ori este nevoie.
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