POLITICA REFERITOARE LA CALITATE SI MEDIU
DELTA GLASS este o organiza,e integră, deschisă si orientată spre dezvoltarea durabilă in domeniul
său de ac,vitate: procesare de geamuri si oglinzi. Valorile care ne caracterizeaza si pe care le promovam
in rela,e cu toate par,le interesate, sunt: profesionalism, promp,tudine, inova,e si eﬁcienta. Poli,ca
referitoare la calitate si mediu este o componentă esen,ala a poli,cii de business a DELTA GLASS, si
cons,tuie cadrul pentru stabilirea obiec,velor.
Obiec,vele noastre sunt a,nse prin organizarea şi coordonarea tuturor proceselor în cadrul DELTA
GLASS, stabilirea exactă a interfeţelor şi prin disponibilitatea resurselor necesare funcţionării şi
supravegherii acestor procese.
Principiile dupa care ne ghidam, sunt:
➢ Determinarea şi sa,sfacerea cerinţelor clienţilor, a legislaţiei şi a reglementărilor referitoare la
speciﬁcul ac,vităţii societăţii şi a celor referitoare la controlul poluării si protecţia mediului;
➢ Orientarea către îmbunătăţirea con,nuă a mediului de lucru, pe baza reducerii riscurilor legate
de locurile de muncă;
➢ Op,mizarea costurilor directe ale calităţii si mediului prin prevenirea abaterilor (atât a celor
legate de execuţie cât şi a celor referitoare la cerinţele de mediu) şi reducerea costurilor noncalităţii şi a externalităţilor de mediu;
➢ Dezvoltarea relaţiilor cu furnizorii, clienţii şi alte par, interesate;
➢ Maximizarea oportunita,lor de afaceri acolo unde este posibil;
➢ Dezvoltarea capacităţii manageriale pentru a genera la salariaţi autodisciplina şi a încuraja
autocontrolul, munca in echipa si grija faţă de mediu.
Este angajamentul meu in calitate de Administrator al DELTA GLASS, să creez toate condiţiile pentru
a,ngerea obiec,velor propuse, pentru prevenirea poluării şi conformarea cu legislaţia, reglementările
de mediu si calitate si alte obliga,i de conformare aplicabile, în scopul îmbunătăţirii con,nue a
ac,vităţii organiza,ei, să asigur resursele necesare şi să găsesc modalităţile pentru implicarea
personalului, inclusiv prin întărirea sistemului de încurajare şi recunoaştere a meritelor privind calitatea
şi mediul şi a soluţiilor pentru eﬁcien,zarea proceselor si cresterea performantei de mediu.
În acest sens, am stabilit cadrul organizatoric pentru ca obiec,vele să ﬁe comunicate în cadrul
organiza,ei, înţelese şi revăzute periodic în scopul evaluării eﬁcacităţii acţiunilor întreprinse şi
îmbunătăţirii con,nue a sistemului de management si a cresterii performantei.
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