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POLITICA ŞI ANGAJAMENTUL CONDUCERII SOCIETĂȚII 
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT 

CALITATE – MEDIU – SANATATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ 
 
 

Scopul mateco SRL este dezvoltarea permanentă a organizației, realizarea serviciilor de bună calitate într-
un mediu curat și sănătos, satisfacerea cerințelor clientului, adaptarea activității la tendințele actuale ale situației 
naționale și internaționale. 
 În acest sens, am decis implementarea, certificarea și îmbunătățirea unui sistem de management integrat 
calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR 
EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018 - domeniul de aplicare al acestui sistem referindu-se la întreaga gamă a 
activităților desfășurate în cadrul mateco SRL: vânzare și închiriere de mașini și echipamente pentru industrie și 
construcții. 
 
             Angajamentul nostru se concentrează pe îndeplinirea următoarelor obiective: 

 identificarea și satisfacerea tuturor cerințelor clienților și ale altor părți interesate prin servicii de calitate;  
 îmbunătățirea permanentă a relațiilor cu clienții, fidelizarea clienților actuali și atragerea de noi clienți; 
 dezvoltarea capacității comerciale a firmei și integrarea în totalitate a cerințelor SMI în procesele 

afacerii; 
 îndeplinirea obligațiilor de conformare aplicabile domeniului nostru de activitate, protecției mediului și 

sănătății și securității în muncă; 
 protecția mediului, inclusiv prevenirea poluării, o mai bună gestiune a consumului de resurse materiale, 

combustibili și energie; 
 eliminarea pericolelor și reducerea riscurilor SSM; 
 asigurarea condițiilor de lucru sigure și sănătoase pentru prevenirea traumatismelor și bolilor 

determinate de muncă, adecvate scopului, dimensiunii și contextului organizației, precum și naturii 
specifice a riscurilor și oportunităților SSM ale acesteia; 

 aplicarea măsurilor de intervenție operativă pentru prevenirea și / sau limitarea efectelor negative 
asupra mediului, sănătății și securității în muncă în caz de incident, accident, avarie, dezastre; 

 controlul adecvat al riscurilor identificate, prin utilizarea și mentenanța unor echipamente sigure, prin 
aplicarea principiului eliminării riscului / reducerii riscului pentru om și mediu; 

 stabilirea și implementarea procesului de consultare, participare și implicare a lucrătorilor și a 
reprezentanților lucrătorilor;  

 protejarea lucrătorilor de represalii, atunci când raportează incidente, pericole, riscuri și oportunități; 
 promovarea îmbunătățirii continue a sistemului de management  integrat  calitate, mediu, sănătate și 

securitate în muncă; 
 creșterea competentei profesionale a angajaților  pentru a se implica și contribui activ la îmbunătățirea 

continua a performanțelor sistemului de management al calității, mediului, sănătății și securității în 
muncă;  

 sprijinirea altor roluri manageriale relevante în a-și demonstra leadershipul, în domeniile lor de 
responsabilitate și dezvoltarea și promovarea în interiorul organizației a unei culturi pentru asigurarea că 
sistemului de management  integrat  calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă obține rezultatele 
urmărite; 

 realizarea și  evaluarea în mod regulat a interacțiunilor  cu angajații, autoritățile și comunitatea, prin care 
comunicăm politica, obiectivele și performantele activităților noastre. 

 
Toți angajații sunt implicați în implementarea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat 

calitate – mediu – sănătate și securitate în muncă în conformitate cu cerintele standardelor: SR EN ISO 9001: 2015, 
SR EN ISO 14001 :2015 și SR ISO 45001:2018 și respectă principiul nostru în afaceri care poziționează clientul și 
imbunătățirea continuă în centrul atenției tuturor activitǎților. 

În calitate de Director General îmi asum intreaga responsabilitate pentru asigurarea resurselor necesare în 
vederea dezvoltării,  mentinerii și îmbunatatirii performanței și eficacitatii sistemului de management integrat. Voi 
asigura comunicarea, intelegerea, analizarea și aplicarea politicii referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate 
în muncă în cadrul organizației. Această politică este disponibila părților interesate relevante. 

 
Director General, 
Ștefăniță-Aurelian Ponea 
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