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Politica de management integrat
Obiectivul companiei noastre şi elementul de bază al tuturor deciziilor este reprezentat
de obţinerea permanentă a plus valorii financiare şi sociale. Prin atingerea obiectivelor
propuse dorim să asigurăm beneficiul proprietarilor cât şi angajaţilor prin crearea unor
locuri de muncă la standarde sociale ridicate şi implicit existenţa companiei pe termen
lung. Ne propunem să atingem aceste obiective în baza unor principii sociale, etice şi
ecologice.
Acţiunile noastre sunt orientate în scopul satisfacerii exigenţelor clienţilor. Aceasta
înseamnă că noi cunoaştem cerinţele clienţilor noştri, le respectăm şi, în funcţie de
posibilităţi, le depăşim. Noţiunea generică de calitate include calitatea execuţiei - pentru
proiect, produs, respectiv serviciu, respectarea termenelor, flexibilitatea - precum şi
îndeplinirea obiectivelor tehnice şi economice. Prin intermediul activităţilor noastre
dorim să oferim beneficii şi un grad ridicat de satisfacţie pentru clienţii noştri.
Reprezentarea constructivă a intereselor în mediul economico - social în beneficiul
clienţilor, cât şi al angajaţilor noştri, reprezintă de asemenea o obligaţie a companiei
noastre, la fel ca perfecţionarea continuă a produselor, proceselor şi a procedurilor.
Activităţile noastre produc efecte şi asupra mediului si sunt consumatoare de energie.
Trebuie să le cunoaştem şi să reducem cât mai mult posibil influenţele negative asupra
mediului, în mod special asupra valorilor protejate - omul, aerul, apa şi solul - cu
respectarea condiţiilor cadru de natură juridică, a stadiului tehnicii şi a rentabilităţii.
Fiecare angajat, în domeniul său de activitate, contribuie prin conduita şi acţiunile sale
la protecţia mediului si la eficienta energetica. Prin intermediul activităţilor noastre, vom
incerca sa producem pe termen lung efecte pozitive asupra mediului şi performantei
energetice si astfel vom aduce în mod special o contribuţie la prevenirea transformării
climatice (durabilitate).
Un alt obiectiv al companiei noastre este reprezentat de protejarea vieţii, a sănătăţii şi a
bunăstării angajaţilor noştri. In derularea tuturor activităţilor se acordă o atenţie
deosebita siguranţei angajaţilor şi terţilor, astfel ca vom incerca sa prevenim producerea
de prejudicii asupra mediului inconjurator si proprietatilor materiale. Aceste obiective
sunt atinse prin respectarea normelor, standardelor si legislatiei aplicabile, prin
determinarea pericolelor, impactului şi stabilirea măsurilor corespunzătoare.
Toate activităţile noastre - realizarea cerinţelor clientului, protecţia angajaţilor, protecţia
mediului - sunt legate de riscuri. Această situaţie este marcată de posibilitatea de
obţinere de profituri, dar şi de pericolele de apariţie a unor pierderi. Confruntarea de
durată cu această dualitate reprezintă o provocare permanentă pentru toate structurile
companiei şi pentru managementul de la toate nivelele. Prin intermediul unui
management unitar şi transparent al riscurilor promovăm sensibilitatea faţă de riscurile
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de natură strategică şi operaţională şi contribuim astfel la identificarea acestora din
timp. Cunoaşterea şi controlarea tuturor riscurilor – categorie din care fac parte riscurile
de performanţă, financiare, de mediu, de energie şi de securitate ocupaţională –
reprezintă obiectivele principale ale sistemului nostru de management al riscurilor.
Prin angajaţii companiei, ELMAS a dat dovadă întotdeauna de responsabilitate în
domeniul calităţii, protecţiei mediului, managementuli energiei si sanatatii şi securitatii
ocupationale. Această obligaţie este subliniată şi extinsă prin implementarea şi
verificarea consecventă a proceselor integrate din sistemul de management.
O importanţă deosebită în cadrul companiei este acordată şcolarizării şi perfecţionării
angajaţilor, având ca obiectiv, orientarea către satisfacerea exigenţelor clienţilor,
respectarea cerinţelor de natură ecologică si de securitate ocupationala, precum şi
responsabilitatea socială a firmei prin durabilitatea ei.
Toate activităţile firmei noastre respectă prevederile legale generale şi cerinţele
prevăzute prin prezentul sistem de management. Obiectivele sunt atinse prin
respectarea normelor aplicabile şi prin valorificarea optimă a posibilităţilor legale.
Compania îşi asumă deja responsabilitatea socială, urmând să transmită această
orientare şi în raporturile sale cu clienţii, partenerii şi angajaţii, iar prin exigenţele proprii
intenţionăm să depăşim aşteptările externe faţă de firma noastră. Ţinta noastră este de
perfecţionare şi optimizare a sistemului. Compania prin managementul său se implică în
prevenirea poluării şi limitarea impactului de mediu, pentru a contribui la o protecţie a
mediului durabilă, prin diminuarea cantităţii, valorificarea şi îmbunătăţirea gestiunii
deşeurilor rezultate din activităţile productive. Aceasta se face prin instruirea,
responsabilizarea şi conştientizarea angajaţilor privind impactul creat de activităţile pe
care le desfăşoară, asupra mediului înconjurător.
In calitate de DIRECTOR GENERAL mă angajez:
•
•
•

•
•
•

să cunosc, să respect, să aplic legislaţia în vigoare, să asigur un mediu de
muncă adecvat;
să stabilesc măsuri tehnice, sanitare şi organizatorice în concordanţă cu
condiţiile şi factorii de mediu proprii companiei;
sa imbunatatesc continuu performanta energetica prin asigurarea disponibilitatii
informatiilor si a resurselor necesare pentru indeplinarea obiectivelor si tintelor
energetice;
să evaluez, să ţin sub control riscurile de accidentare, îmbolnăvire profesionala,
şi impacturile de mediu si utilizarile de energie;
sa sustin achizitionarea de produse si servicii energetice eficiente si proiectarea
adecvata pentru imbunatatirea performantei energetice;
să asigur informarea şi conştientizarea personalului privind riscurile la care este
expus în cadrul activităţii desfăşurate;
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să asigur instruirea personalului asupra conţinutului normelor specifice de
securitate şi protecţie a muncii, precum şi de utilizarea corectă şi permanentă a
sistemelor, dispozitivelor şi echipamentelor de protecţie a muncii;
să asigur cadrul tehnic şi organizatoric, precum şi resursele necesare pentru
realizarea politicii manageriale.

În mod suplimentar, în cadrul activităţilor internaţionale, ne obligăm să respectăm
condiţiile cadru şi mentalitatea specifică pentru ţara respectivă şi pentru locuitorii
acesteia. Toţii angajaţii, indiferent de statutul lor, sunt răspunzători în
a-şi asuma în mod activ realizarea strategiei şi politicii noastre.
DIRECTOR GENERAL
MARTON GEZA

