DECLARAŢIA DE POLITICĂ A MANAGEMENTULUI
în domeniile Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională
În calitate de Director General al INCAS SRL Constanţa, mă angajez să promovez o politică
direcţionată către calitate, ocrotirea sănătăţii în muncă a personalului angajat şi protecţiei
mediului înconjurător.
Politica în domeniul calităţii-mediului-sănătăţii şi securităţii ocupaţionale formează
fundamentul Sistemului de Management Integrat care este utilizat de toti angajaţii
organizaţiei.
Fiecare membru al Incas trebuie să cunoască această declaraţie de politică, precum şi
procedurile corespunzătoare şi aplicabile activităţii pe care o desfăşoară.
Managementul de top şi membrii managementului executiv sunt deplin conştienţi de
importanţa şi riscurile activităţii pe care compania o desfăşoară, drept pentru care declaram
determinarea noastră fermă de a aloca toate resursele necesare pentru a furniza calitate în
condiţii de siguranţă maximă pentru angajaţii noştri, militând totodată pentru protejarea
mediului înconjurător.
Scopul INCAS SRL este de a asigura servicii de inginerie, consultanţă tehnică, import şi
livrare de echipamente de măsură şi control şi de a le integra în sisteme profesionale,
elemente de automatizare, P.I.F., instruire, service şi mentenanţă pentru echipamentele
furnizate, consituindu-se astfel în servicii sigure şi de calitate, raspunzând cerinţelor şi
reglementărilor legale şi cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor.
Obiectivele strategice ale companiei pe care este focalizata implementarea Sistemului de
Management Integrat sunt:
- Oferirea unor servicii de calitate care sa satisfaca cerintele si asteptarile clientilor si sa
corespunda standardelor si normativelor in vigoare;
- Respectarea legislatiei naţionale şi internaţionale aplicabile activităţii desfăşurate de
organizaţie, inclusiv cea privind protejarea mediului înconjurător, de asigurare a
sănătăţii şi securităţii în muncă, precum şi de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale şi
a incidentelor de muncă.
Prezenta politică va fi evaluată în mod regulat în cadrul analizelor efectuate de conducere.
În acelaşi timp, vom urmări ca procesul de îmbunătăţire continuă a Sistemului de
management să se realizeze cu sprijinul şi participarea conţtientă a tuturor angajaţilor.
Fiind convins că numai aşa vom reuşi să devenim profitabili, declar angajamentul meu total
pentru implementarea politicii şi îndeplinirea obiectivelor stabilite şi deleg responsabilitatea
menţinerii şi îmbunătăţirii continue a Sistemului de Management, Reprezentantului
managementului pentru calitate-mediu-SSO (RMCMS).
Cornel Tudor
Director General
Constanţa, 07 februarie 2013
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