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SERVICII ȘI CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR 1

POLITICA REFERITOARE LA CALITATE SI MEDIU 

Conducerea MABECO SRL, companie care ofera servicii si consultanta in domeniul protectiei mediului si 

gospodaririi apelor, urmărește creșterea încrederii clienților prin oferirea de servicii de calitate, în condițiile 
satisfacerii cerințelor părților interesate și generării unui impact minim asupra mediului înconjurător. 

Angajamentul Mabeco SRL este: 

- Să desfășoare activitățile conform: 
o cerințelor clienților, având în vedere legislația națională și europeană în domeniul protecției 

mediului și gospodăririi apelor,  
o principiilor de bază ale legislației de mediu, respectiv principiul prevenirii poluării, poluatorul 

plătește și principiul integrării preocupărilor legate de mediu în cadrul altor domenii de politici 
la nivel național și european;  

- Să respecte cerințele legale și alte cerințe de mediu aplicabile aspectelor de mediu generate și să-și 
îmbunătățească continuu procesele și performanța de mediu,  prin măsuri de prevenire a poluării.   

Pentru îndeplinirea acestor angajamente, am decis implementarea și certificarea unui sistem de management 
integrat calitate - mediu, în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 
14001:2015, domeniul de aplicare al acestui sistem referindu-se la toate activitățile desfășurate în cadrul 
Mabeco SRL si la serviciile prestate. 

Direcțiile de acțiune sunt:   

1. Declararea calităţii ca principiu de bază al tuturor activităţilor companiei, respectând principiul “să 
facem lucruri de calitate de prima dată şi de fiecare dată”; 

2. Cunoașterea cerinţelor exprimate şi implicite ale clienţilor și ale părților interesate relevante; 
3. Instruirea şi motivarea personalului, astfel încât să conştientizeze faptul că orice funcție am avea în 

cadrul companiei, cel mai important lucru sunt clienții și furnizorii;  
4. Participarea întregului personal al companiei la realizarea Programului de management calitate - mediu 

şi la aplicarea măsurilor de control operaţional prin comunicare şi informare la toate nivelurile; 
5. Minimizarea impactului generat asupra mediului de produsele şi procesele noastre printr-o utilizare 

eficientă în activitatea noastră a materiilor prime, energiei și a combustibililor; 
6. Implicarea furnizorilor de produse si servicii în respectarea Politicii referitoare la calitate-mediu, astfel 

încât aceştia să cunoască şi să respecte cerinţele noastre privind calitatea produselor şi modul de 
menţinere sub control a aspectelor semnificative de mediu pentru compania noastră. 

Conducerea Mabeco SRL își asumă responsabilitatea pentru stabilirea și alocarea resurselor necesare în 
vederea menținerii și îmbunătățirii continue a sistemului de management integrat calitate - mediu, în deplină 
concordanță cu politica declarată.  

Delegăm pe doamna Mirela Hisam, ca reprezentant al managementului pentru calitate și mediu, având 
autoritatea necesară în conducerea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management 
integrat calitate – mediu. 
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