
POLITICA ÎN DOMENIUL  CALITĂŢII,  MEDIULUI ,  

SĂNĂTĂȚII  ȘI  SECURITĂȚII  ÎN  MUNCĂ 

 

Politica APA PROD S.A. în acest domeniu reflectă orientarea și preocuparea permanentă pentru calitate 

și îmbunătățirea continuă a serviciilor de alimentare cu apă și preluare ape uzate în vederea satisfacerii 

necesităților clienților, cu respectarea cerințelor referitoare la protejarea mediului inconjurător, la siguranța în 

muncă, sănătatea personalului și a partenerilor noștri. 

Pentru a pune în practică această politică, conducerea APA PROD S.A. a hotărât implementarea, 

menținerea și îmbunătățirea Sistemului Integrat de Management, în conformitate cu standardele SR EN ISO 

9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001: 2018. 

Domeniul de aplicare a Sistemului Integrat de Management include toate activitățile și procesele din 

organizație care concură la asigurarea  conformă a “Furnizării de servicii de alimentare cu apă și preluare ape 

uzate”.  

Obiectivele principale ale organizației sunt următoarele: 

• Furnizarea de servicii de calitate conform cerinţelor specificate, in condiții de lucru performante, pentru a 

satisface permanent solicitările și așteptările fiecărui client; 

• Conformarea la cerințele legislației române și internaționale la care România este parte, referitor la 

protecția mediului și sănătate și securitate în muncă, în vederea obținerii / menținerii autorizărilor și 

acreditărilor necesare desfășurării activității; 

• Îmbunătățirea continuă a performanțelor privind asigurarea sănătății și securității la toate locurile de 

muncă prin minimizarea ori eliminarea riscurilor pentru întregul personal, prevenirea rănirii și imbolnăvirii 

profesionale. 

Pentru atingerea acestor obiective la toate nivelurile funcţionale, ne angajăm: 

• să înțelegem și să asigurăm în mod constant satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor, actuale şi de 

perspectivă, ale clienţilor şi celorlalte părţi interesate, luând în considerare riscurile și oportunitățile asociate 

obiectivelor și, respectiv, contextului organizației; 

• să dezvoltăm infrastructura serviciilor din aria de operare, să retehnologizăm și să imbunătățim activele 

existente, în vederea creșterii calității serviciilor furnizate; 

• să protejăm mediul înconjurător, prin prevenirea şi controlul poluării, gestionarea resurselor, materialelor 

şi deşeurilor în spiritul dezvoltării durabile; 

• să dezvoltăm o cultură organizațională care să recunoască importanţa calităţii, a protecţiei mediului şi a 

sănătățtii și securității în muncă a personalului;  

• să asigurăm conformitatea proceselor cu cerinţele legale în vigoare / alte reglementări existente, armonizat 

cu standardele şi alte cerinţe aplicabile domeniului de activitate, aspectelor de mediu şi de sănătate şi securitate 

în muncă; 

• să asigurăm salariaţilor un cadru adecvat și sigur pentru desfăşurarea activităţilor, concomitent cu 

identificarea, analizarea,  minimizarea ori eliminarea riscurilor pentru întregul personal, precum și pentru 

contractanţi şi vizitatori; 

• să asigurăm disponibilitatea resurselor necesare şi alocarea adecvată a responsabilităţilor pentru Sistemul 

Integrat de Management; 

• să asigurăm imparțialitatea, independența și integritatea personalului din laboratoare, precum și protejarea 

împotriva oricărei influențe exterioare asupra rezultatelor activității acestora; 

• să ne sprijinim angajaţii, prin instruire şi conştientizare, în vederea dezvoltării profesionale şi a cunoaşterii 

obligaţiilor individuale în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă; 

• să ne asigurăm că politica noastră este documentată, implementată, menţinută şi comunicată întregului 

personal, disponibilă pentru public şi părţile interesate. 

Pentru aplicarea politicilor în vigoare în materie, Directorul General al organizaţiei numește 

Reprezentantul Managementului pentru Sistemul Integrat de Management, care este responsabil privind 

implementarea şi menţinerea prezentei politici, are întreaga autoritate şi mijloacele necesare pentru coordonarea 

proiectării, implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii continue a acestuia.  

Participarea la implementarea, menţinerea şi ȋmbunătăţirea Sistemului Integrat de Management 

constituie obligație de serviciu a fiecărui angajat. 

                                                                                      

DIRECTOR GENERAL,   

     Victor ARION 


