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Declarația Directorului General  al IPROCHIM S.A.  privind 
politica în domeniul calității, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă 

 

          În scopul creșterii satisfacţiei clienţilor noştri, menţinerii încrederii în calitatea produselor şi 
serviciilor noastre, respectând legislația aplicabilă şi în scopul creșterii prestigiului firmei şi construirii 
unei imagini de excelenţă, am decis: 

 

Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management integrat, al calităţii, mediului, 
sănătăţii si securității în muncă, în conformitate cu referenţialele SR EN ISO 9001:2015, SR EN 

ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018, pentru domeniul de activitate: Proiectare, inginerie de bază şi de 
detaliu, asistenţă tehnică pentru tehnologie, montaj, automatizări, utilaje, echipamente, energetică, 

construcţii-instalaţii, utilităţi aferente, lucrări de protecţia mediului, evaluări şi analize tehnico-economice 
în industria de rafinare chimică, petrochimică şi înrudite, proiectare de staţii electrice şi de instalaţii 

aparţinând părţii electrice a centralelor. 
 

Prin menţinerea şi îmbunătăţirea acestui sistem de management integrat suntem hotăraţi să: 
 stabilim o comunicare eficace în cadrul organizaţiei şi în afara ei, cu furnizorii şi clienții noștri, cu 

autoritățile legale, precum şi cu alte părţi interesate şi să dezvoltăm o cultură a respectului, 
încrederii, cooperării, făcând din creativitate şi inovaţie un mod de lucru; 

 îmbunătăţim continuu eficacitatea şi eficienţa proceselor noastre, pentru obţinerea de rezultate 
superioare din punct de vedere al calităţii serviciilor oferite; 

 dezvoltăm şi să îmbunătăţim întregul potenţial al angajaţilor noştri prin instruire si asigurarea unui 
mediu de lucru atractiv unde responsabilitatea, dedicaţia şi succesul sunt răsplătite; 

 analizăm permanent evoluţia sistemului de management integrat în scopul aplicării unor acţiuni 
corective pentru îmbunătăţirea continuă şi atingerea obiectivelor stabilite; 

 stabilim şi menținem o politică adecvată scopului şi contextului organizației, inclusiv natura şi 
impacturile asupra mediului şi care susţin direcția strategică a acesteia. 

      Fiind orientată către satisfacerea cerinţelor clienţilor, Politica noastră în domeniul calităţii, mediului şi 
sănătăţii şi securității în muncă, vizează următoarele obiective principale: 

 Menținerea şi îmbunătăţirea sistemului de management integrat, ca o recunoaştere a 
capabilităţii noastre de a furniza servicii de bună calitate; 

 Creşterea segmentului de piaţa prin îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor noastre, 
care să satisfacă nevoile şi aşteptările clienţilor. 

 În calitate de Director General, mă angajez: 
 Să asigur cadrul tehnic şi organizatoric, precum şi resursele necesare pentru realizarea politicii 

şi obiectivelor calităţii, mediului, sănătăţii şi securității în muncă adoptate, precum şi pentru 
îmbunătăţirea continuă a eficacității Sistemului de Management Integrat. 

 Să conduc activităţile organizaţiei într-o manieră care să protejeze mediul înconjurător 
împotriva poluării, să îndeplinim obligațiile de conformare şi să prevină rănirile şi 
îmbolnăvirile profesionale ale personalului; 

 Să respectăm legislația aplicabilă în vigoare, referitoare la calitate, protecția mediului, 
sănătate şi securitate în muncă. 

Politica noastră se adresează tuturor angajaţilor, indiferent de pregătire, căci suntem implicați şi 
interesaţi cu toţii în prestaţiile de calitate ale organizaţiei.  
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