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Managementul calitatii
ANEXA 8

DECLARAŢIA PDG PRIVIND POLITICA
S.C. ELVILA S.A. , ÎN DOMENIUL CALITĂŢII , MEDIULUI ŞI SECURITĂŢII MUNCII
Suntem o firma care activeaza in industria prelucrarii lemnului prin realizarea a diferitelor tipurui de
mobilier de cea mai inalta calitate. Politica noastră are la bază conceptele “calitate, diversitate, traditie "şi
„dezvoltarea durabilă” iar conducerea îşi exprima angajamentul pentru:
• satisfacerea cerintelor exprimate si implicite ale clientilor la preturi competitive si avantajoase;
• luarea deciziilor bazate pe fapte,cu respectarea cerintelor legale , de reglementare si a altor cerinte pe care leam adoptat si care sunt aplicabile aspectelor de mediu şi pericolelor privind sănătatea ori securitatea muncii;
• imbunatatirea continua a performantelor de mediu şi securitate a muncii, concomitent cu evolutia pe plan
economic si social;
• perfectionarea personalului care executa, conduce si verifica activitati ce influenteaza calitatea produselor si a
metodelor de operare pentru activitatile periculoase sau cu un impact semnificativ asupra mediului , in conditii de
evaluarea si controlare a riscurilor, pentru a asigura pe cat posibil prevenirea poluarii, incidentelor, îmbunătăţirea
securităţii şi sănătăţii ocupaţionale;
• reducerea pierderilor materiale, a accidentelor , a deseurilor rezultate;
• tinerea sub control a consumurilor de utilitati, a riscurilor si poluarilor accidentale;
• crearea unor relatii reciproc avantajoase cu partenerii, comunitatea, furnizorii , solicitandu-le si incurajandu-i
sa creasca nivelul calitativ si ecologic al produselor, securitatea operatiilor pentru îmbunătăţirea vieţii , relaţiilor de
afaceri , a calităţii mediului şi securităţii muncii;
Managementul organizaţiei, reprezentat de Presedinte Director General, îşi asumă angajamentul de a respecta
cerinţele Sistemului de Management al Calităţii, Mediului şi Securităţii Muncii, de a-l îmbunătăţi continuu şi de a
realiza obiectivele:
• coordonează activitatea de implementare, menţinere şi perfecţionare a Sistemului Integrat de Management în
conformitate cu prezenta politica (comunicată personalului si disponibilă terţilor interesaţi );
• asigură tuturor membrilor organizaţiei condiţiile însuşirii şi aplicării cerinţelor Sistemului Integrat de
Management ;
• analizează periodic eficacitatea sistemului , inclusiv a obiectivelor implementate, face propuneri pentru
îmbunătăţirea permanentă a acestuia;
• încredinţează Reprezentantilor Managementului pentru Calitate, Mediu, Sanatatea si securitatea muncii
autoritatea administrării sistemului.

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,
VIOREL CATARAMA
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