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Declaraţia Directorului General privind politica  

în domeniul calităţii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale 
  

Obiectivul principal al organizaţiei este să ofere produse de calitate, cu minimizarea costurilor în acelaşi timp, pentru 
a-şi menţine reputaţia pe piaţa internă şi externă, în domeniul cercetare-dezvoltare şi proiectare și favricare echipamente 
mecanice, electromecanice, electronice şi optoelectronice, sisteme de supraveghere şi avertizare, sisteme de conducere a 
focului şi staţii de armă, activităţi de testare şi analize tehnice.  

Conducerea S.C. SC ELECTRO OPTIC COMPONENTS SRL S.R.L este angajată pe deplin în a asigura resursele 
necesare pentru imbunatatirea continua a eficacitatii SMI la toate nivelurile de management. 

Toate activitatile desfasurate in cadrul societatii sunt urmarite si analizate astfel incat, obiectivele declarate pentru 
calitate-mediu-SSO, sa poata fi indeplinite in conformitate cu cerinéle apoicabile. 

Suntem constienti, ca activitatile si serviciile, pe care le desfasuram si furnizam, au impact asupra mediului. De 
aceea, misiunea de baza, a politicii noastre in domeniul protectiei mediului, este de a identifica acele elemente, ale 
activitatilor si serviciilor noastre, care genereaza aspecte de mediu si de a controla sau influenta impactul lor asupra 
mediului, de a identifica si respecta cerintele legale si alte cerinte la care subscriem, asociate cu aspectele de mediu, de a 
preveni poluarea, de a dezvolta si imbunatati continuu sistemul de management de mediu, pentru obtinerea performantei 
de mediu. 

In acest sens, managementul societatii a adoptat politica sa de mediu, pentru: 
− a fi aplicabila activitatilor de baza  
− a corespunde naturii, dimensiunilor si impacturilor asupra mediului a activitatilor  societatii. 
Aplicarea politicii de mediu, se realizează prin stabilirea şi urmarirea obiectivelor si tintelor de mediu, care sunt 

specificate in documentatia sistemului de management de mediu, proiectat, documentat si implementat conform 
prevederilor standardului SR EN ISO 14001: 2005. 

Pentru imbunatatirea continua a performantei de mediu si prevenirea poluarii, managementul de varf, din SC SC 
ELECTRO OPTIC COMPONENTS SRL SRL, se angajeaza: 

� sa instruiasca si sa constientizeze personalul pentru atingerea obiectivelor si tintelor de mediu; 
� sa analizeze periodic eficacitatea si eficienta sistemului de management de mediu si sa asigure disponibilitatea 

resurselor necesare, pentru imbunatatirea continua a acestuia;  
� sa actioneze pentru tinerea sub control a factorilor de mediu, care genereaza aspecte de mediu; 
� sa previna toate riscurile posibile si sa-si faca cunoscuta politica de mediu in afara societatii; 
� sa asigure accesul la cunoasterea performantelor de mediu, ale societatii, tuturor partilor interesate, care solicita 

acest lucru.                                              
Principiul de baza al politicii managementului in domeniul SSO este asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea 
procesului de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatilor, respectarea limitelor admise pentru 
valoarea riscurilor constituie. Pentru a respecta intocmai acest principiu, managementul societatii, se angajeaza să asigure 
toate resursele și activtățile necesare pentru prevenirea rănirilor şi a imbolnăvirilor profesionale, şi pentru îmbunataţirea continuă 
a managementului OH&S şi a performantelor OH&S și pentru conformarea cu cerinţele legale identificate ca fiind aplicabile conform 
propriilor riscuri OH&S. 

Managementul de vârf are in vedere constientizarea personalului privind politica in domeniul calitatii, mediului, 
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale pentru ca aceasta sa fie inteleasa si indeplinita la toate nivelurile de management si 
executie. 

Intregul personal al SC SC ELECTRO OPTIC COMPONENTS SRL SRL are obligațía sa cunoasca si sa aplice 
cerintele politicii, prevederile documentatiei sistemului de management integrat si ale legilor aplicabile aspectelor de 
mediu, sa adopte o atitudine activa de imbunatatire continua a performantei de mediu, precum şi cele specifice procesului 
de munca si obligatia de a se proteja pe sine si pe cei din jurul sau. 
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