POLITICA PRIVII\D CALITATEA St MET}IUL
Directio de Sanotote Publico Olt cu domeniile 'tAlte activitali referitoare la sanutates umnna - serlin
(inspectii sanitare, monitorizare foctori de mediu, statistica mediculu)", "Activituti de asistenta medicala
specinlizatu-puncl de lucru (lahoratoare microbiologie; chimie sanitura si toxicologie, depozit de produse
untiepidemice, supruvegltere si eontrol boli trunsmisibile, evalaarea si promovarea sanatatii, diugnostic si
investigure in sunutate publicu, inspectia si controlul./actorilor de risc din mediul de viata si muncc) " a stabilit un
sistem integrat de management al calitdtii si mediului, in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO
9001:2008 qi SR EN ISO 14001: 2005 qi descris in Manualul Sistemului Integrat de Management.
Prin implementarea sistemului integrat de management, conducerea de la cel mai inalt nivel se angajeazl pentru:
+ satisfacerea cerintelor clienlilor gi a celorlalte pdrti interesate
+ asigurarea infrastructurii si a unui mediu de lucru adecvat pentru desftgurarea corespunzdtoare a tuturor
proceselor si a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite
+ conformarea cu legislalia in vigoare gi cu reglement[rile de mediu, aplicabile activitdfilor de producfie
+ imbundtdfirea continub a performan{elor de mediu
+ prevenirea poludrii

4

imbundthlirea continud a eficacitAlii sistemului de management al calitdlii si mediului,

Obiectivele generale privind calitatea sunt:

l.
2.
3.

Consolidarea pozitiei pe piata gi cflEtigarea de noi pie{e de desfacere prin efectuarea serviciilor la un
nivel de calitate care si satisfacd cerin{ele gi aqteptirile clien{ilor
Dezvoltarea competentelor profesionale si a gradului de constientizare ale angajatilor
Creqterea competitiviti{ii prin utilizarea de tehnologii Ei echipamente performante pentru realizarea

lucrarilor

4.
5.

Obiectivele generale de mediu sunt:

imbuniti{irea indicatorilor

de performan{I pentru factorii de mediu
Aplicarea m6surilor adecvate pentru limitarea impacturilor negative asupra mediului

Obiectivele generale stabilite prin prezenta Politica sunt stabilite de cdtre conducerea Directiei de Sonstote
Publico Olt gi sunt analizate anual sau de cate ori este necesar in cadrul analizelor efectuate de management pentru a
asi

gura adecvarea acestora.

Obiectivele generale fundamenteazd obiectivele specifice proceselor, care se realizeazd, in conformitate cu Programul
de imbundtS{ire a sistemului de management al calitdtiilProgramul de management de mediu.
Pentru realizarea obiectivelor specifice sunt alocate resurse materiale, financiare si umane.

Conducerea

Directiei de Sonotote Publico Olt

urm[reqte gi rispunde de indeplinirea politicii privind calitatea

si mediul.

Autoritatea gi responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea gi menlinerea sistemului integrat de management sunt
delegate reprezentantului conducerii cu SIM.

Directiei de Sonotote Publico Olt se asigur6, prin intermediul reprezentantului conducerii cu SIM,
cd cerintele Manualului Sistemului lntegrat de Management cdt gi a celorlalte documente ale sistemului integrat de
management sunt cunoscute, insugite gi aplicate de intreg personalul.
Conducerea

Managementul la cel mai inalt nivel se asigurd cd Politica privind calitatea si mediul este disponibild pentru toti
angajalii societdlii gi pentru public pe site www. dspolt.ro
Managementul Directiei de Sonotote Publica
pentru rezultatele oblinute ca urrnare a aplicdrii ei.

Olt igi asuml intreaga responsabilitate
cutiv

Ilata:
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pentru Politica declarati

gi

