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MANUAL de MANAGEMENT INTEGRAT
DECLARATIA de POLITICA

Conducerea SC INFO CLEAN SRL, s-a angajat sa satisfaca cerintele clientilor nostri si
cerintele reglementarilor aplicabile, oferindu-le servicii de calitate si produse sigure, conform
nevoilor si asteptarilor lor.
Ceea ce garanteaza acest angajament este sistemul de management integrat, certificat
conform standardului SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS

18001:2008.

Realizarea acestei politici nu se poate face decât prin imbunatatirea continua a sistemului de
management integrat si prin atingerea urmatoarelor OBIECTIVE:
 Satisfacerea cerinţelor clienţilor să fie realizată şi menţinută constant;
 Desfăşurarea armonioasă a tuturor activităţilor din interiorul organizaţiei care să

determine atingerea unui înalt nivel de eficienţă;

 Conformarea cu legislatia si cu reglementarile autoritatilor din domeniul protectiei

mediului si sanatatii si securitatii ocupationale aplicabile activitatilor organizatiei;

 Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor ocupationale;
 Instruirea continua a angajatilor in vederea imbunatatirii cunostintelor profesionale si

constientizarea acestora privind consecintele posibile ale abaterilor de la “aspectele
de mediu” sau ale “sanatatii ocupationale;
 Asigurarea pe termen lung a funcţionării profitabile a organizaţiei.

Conducerea SC INFO CLEAN SRL, asigura functionarea eficienta si eficace a proceselor
organizatiei precum si a interactiunii optime dintre acestea prin:
- definirea clara a elementelor de intrare si iesire precum si controlul acestora;
- monitorizarea elementelor de intrare si iesire;
- identificarea si tinerea sub control atât a riscurilor cât si a oportunitatilor de
imbunatatire a performantelor;
- efectuarea analizei datelor pentru a usura imbunatatirea continua a proceselor;
- desfasurarea proceselor astfel incât sa se atinga obiectivele dorite.
Cerintele sistemului de management integrat sunt respectate de toti angajatii organizatiei,
care inteleg ca aplicarea acestuia duce la cresterea eficientei si eficacitatii in toate procesele
stabilite in cadrul organizatiei.
Asigurând o buna colaborare intre toti angajatii societatii, la toate nivelurile, ne atingem
scopul principal: SATISFACTIA CLIENTULUI.
Reprezentantul Managementului numit, prin decizia Director generalului societatii, a fost
investit cu intreaga responsabilitate si autoritate pentru dezvoltarea, implementarea si
imbunatatirea continua a sistemului de management integrat al SC INFO CLEAN SRL..
DIRECTOR GENERAL,
Adrian CIURARIU
01.01.2013
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