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Politica companiei noastre se bazează pe îmbunătățirea continuă a calității activităților de colectare, 

procesare și valorificare a materialelor reciclabile asfel încât să satisfacem cerințele și așteptările pe care 

le au toți partenerii cu care colaborăm (părțile interesate): clienți, furnizori, prestatori de servicii, comunități 

administrativ-teritoriale și instituții. Deasemenea, conștientizăm angajaților și partenerilor noștri impactul 

asupra mediului și riscurile privind sănătatea în muncă pe care îl generează activitatea pe care o desfășurăm. 

Principalul nostru obiectiv este de a ne desfășura activitățile asfel încât prin specializarea și instruirea continuă 

a personalului, prin dezvoltarea competențelor acestuia de a deține controlul proceselor să creștem calitatea 

serviciilor, să evităm poluarea, să eliminăm riscurile pentru angajați, astfel încât să fie satisfăcuți partenerii 

noștrii de afaceri și comunitatea din care facem parte integrantă.  

Pentru realizarea acestui scop angajamentele noastre la toate nivelurile funcționale ale companiei sunt 

următoarele: 

 respectarea cerințelor partenerilor noștri, aplicânde legislația în vigoare, directivele UE și 

exigențele grupului din care compania noastră face parte; 

 atingerea obiectivelor stabilite privind calitatea serviciilor noastre, protejarea mediului și 

securitatea și sănătatea angajaților; 

 prevenirea poluării mediului prin implementarea de tehnici și tehnologii de vârf în domeniul 

nostru de activitate; 

 adoptarea tuturor măsurilor necesare, care să permită angajaților desfășurarea activităților în 

condiții depline de sănătate și securitate în muncă, eliminând riscurile de accidentare și 

înbolnăviri profesionale; 

 îmbunătățirea continuă a indicatorilor de performanță a sistemului integrat de management. 

Pentru realizarea politicii organizația noastră a proiectat și implementat un sistem de management integrat 

care se conformează prevederilor standardelor: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 

45001:2018. 

Managementul organizației asigură disponibilitatea resurselor necesare îmbunătățirii sistemului de 

management integrat la nivelul întregii organizații. 

Politica sistemului integrat de management este comunicată către toți angajații organizației, acordându-se o 

atenție deosebită instruirii acestora astfel încât să-și cunoască sarcinile și să își canalizeze atenția spre 

utilizarea creativității personale privind măsuri de îmbunătățire continuă a proceselor. 

Prin îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat ne angajăm să acționăm permanent pentru 

creșterea satisfacției clienților, prevenirea poluării, a accidentelor și îmbolnăvirilor la locurile de muncă, să 

asigurăm conformitatea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile referitoare la activitățile pe care le 

desfășurăm; să îmbunătățim continuu sistemul integrat și performațele referitoare la calitate, mediu și SSM.  

Managementul de la cel mai înalt nivel se angajează să asigure transpunerea în practică a prezentei politici, 

asigurând succesul organizației, cu satisfacerea tuturor părților interesate: clienți, furnizori, prestatori de 

servicii, comunități administrativ-teritoriale, personalul angajat al organizaței, respectiv instituțiile implicate.  

Această politică este disponibiliă părților interesate menționate și, la cerere pentru public. 
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