
Politica HSEQ (Health, Safety, Environment, Quality) 

Conducerea societăţii Eneria SRL îşi asumă întreaga responsabilitate pentru punerea în 
practică a Politicii HSEQ. 

Angajamentul companiei 

Subsemnatul, în calitate de Director al ENERIA SRL, mă angajez să promovez activitatea 
companiei spre satisfacerea clienţilor prin produse şi servicii de cea mai bună calitate 
menţinând o politică direcţionată către ocrotirea mediului, a sănătăţii şi securităţii în muncă a 
personalului în conformitate cu standardele ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 şi OHSAS 
18001:2007. 
Sistemul de Management Integrat abordat şi operat de noi toţi în cadrul organizaţiei pune 
bazele unei politici trainice în domeniul asigurării calităţii, sănătăţii şi securităţii şi a mediului. 
Obiectivele companiei pe care este focalizată implementarea Sistemului de Management 
Integrat sunt: 

- Indeplinirea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor, autorităţilor, angajaţilor şi a altor părţi interesate 
în ceea ce priveşte calitatea produselor şi serviciilor, protecţia mediului, sănătatea şi securitatea 
ocupaţională; 

- Identificarea, evaluarea şi controlul factorilor de risc corespunzători activităţii desfăşurate la 
fiecare loc de muncă; 

- Asigurarea conformităţii Sistemului de Management integrat cu standardele de referinţă şi 
analizarea periodică a Politicii adoptate în vederea îmbunătăţirii continue a activităţii societăţii; 

- Dezvoltarea societăţii prin punerea la dispoziţie a resurselor necesare pentru instruirea 
întregului personal în scopul respectării acestei Politici de Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate 
Ocupaţională şi funcţionarea conformă a Sistemului de Management Integrat; 

- Prevenirea şi controlul poluării mediului, gestionarea resurselor, materialelor şi deşeurilor în 
spiritul dezvoltării durabile şi adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru ca activitatea 
companiei să se desfăşoare în condiţii de totală siguranţă şi securitate, atât pentru personalul 
propriu cât şi pentru terţele părţi implicate în activitatea noastră. 

Sistemul de Management Integrat va fi evaluat în mod regulat în vederea menţinerii şi 
îmbunătăţirii continue a acestuia, aceasta realizându-se cu ajutorul şi participarea tuturor 
angajaţilor. 
Conducerea societăţii ENERIA SRL îşi asumă întreaga responsabilitate pentru punerea în 
practică a Politicii HSEQ. 
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