DECLARAŢIA DE POLITICĂ ŞI ANGAJAMENTUL
CONDUCERII ÎN DOMENIUL INTEGRAT
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resurselor energetice, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
Prin calitatea serviciilor oferite de către COLTERM SA, în condiţii de respectare a cerinţelor de protecţia mediului şi control operaţional al factorilor de risc, dorim să demonstrăm
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dezvoltarea şi profitabilitatea companiei, precum şi existenţa acesteia pe termen lung, prin calitatea produselor şi serviciilor oferite şi respectarea cerinţelor de protecţia
mediului, sănătate şi securitate ocupaţională şi management al energiei.

OBIECTIVE GENERALE ALE SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT
1.

Satisfacerea cerințelor şi așteptărilor clienților pentru produsele şi serviciile furnizate de societate;

2.

Îmbunătățirea eficienţei în exploatarea instalațiilor de producere, vânzare şi furnizare a energiei electrice, de producere, transport şi distribuție a energiei
termice, prin aprobarea de măsuri pentru: controlul şi prevenirea poluării, achiziţionarea de produse şi servicii energetice eficiente şi proiectare adecvată
pentru îmbunătăţirea performanţei energetice, eliminarea sau diminuarea riscurilor profesionale, reducerea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale
pentru participanţii la procesul de muncă.

3.

Instruirea, dezvoltarea competenţelor şi conștientizarea personalului propriu şi a colaboratorilor, bazată pe implicarea tuturor în mod responsabil şi conștient
pentru obținerea calităţii, pentru cunoașterea şi aplicarea prevederilor in domeniul energiei, mediului, securității şi sănătății în muncă;

4.

Realizarea unei bune gestionări a deşeurilor şi a substanţelor periculoase, astfel încât impactul activităţilor legate de acestea asupra mediului, resurselor
energetice, sănătăţii angajaţilor şi partenerilor să fie minim;

5.

Îmbunătăţirea continuă a performanţei energetice, de mediu, de securitate şi sănătate în muncă; creșterea continuă a gradului de conformare cu cerințele
legale şi alte cerințe care vizează domeniile: energie, protecţia mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi alte domenii la care societatea subscrie;

6.

Îmbunătăţirea continuă a eficacității sistemului de management integrat aplicat în cadrul COLTERM S.A. Timișoara.

Politica este comunicată şi înţeleasă de întregul personal al companiei, este disponibilă pentru părţile interesate şi se analizează periodic pentru adecvarea ei continuă.
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