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DECLARATIA MANAGEMENTULUI SOCIETATII PRIVIND 
POLITICA SI OBIECTIVELE IN DOMENIUL CALITATII si MEDIULUI  

 

Managementul S.C. HOERBURGER S.R.L. SIBIU a decis implementarea si mentinerea in organizatie a 
unui sistem de management al calitatii si mediului in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 
9001/2008 , SR EN ISO 140001/2005 fiind constienti de faptul ca aceasta duce la o crestere a increderii 
clientilor in capacitatea organizatiei de a executa produse de calitate si, implicit, la o crestere economica sigura 
si continua a acesteia. 

IN DOMENIUL CALITATII  
 

Politica managementului organizatiei in domeniul calitatii, adecvata celorlalte politici ale organizatiei, are la baza 
principiile managementului calitatii. 
Misiunea organizatiei este aceea de a oferi:“Cele mai competente servicii in domeniul produselor de tablouri” 
Politica in domeniul calitatii, ca parte componenta a politicii managementului de conducere eficienta a organizatiei, 
consta in: 

• satisfacerea tuturor cerintelor, legale si de reglementare, ale clientilor, atit a celor explicite, cit si a celor implicite; 
• imbunatatirea continua a eficientei functionarii SMI;imbunatatirea comunicarii cu clientii, dar si a comunicarii interne 

intre membrii organizatiei; 
• comunicarea si constientizarea politicii in domeniul calitatii la toate nivelurile in interiorul organizatiei; 
• implicarea activa a tuturor angajatilor in procesul de imbunatatire continua a functionarii SMI; 
• alocarea tuturor resurselor necesare procesului de imbunatatire continua a eficientei SMI; 
• definirea responsabilitatilor si autoritatii tuturor angajatilor, pentru buna functionare a SMI. 

Pentru indeplinirea politicii, au fost stabilite, pentru anul 2017, urmatoarele obiective in domeniul calitatii: 
• obtinerea doar de calificative de bine si foarte bine in chestionarele de satisfactie completate de clienti; 
• cresterea cu 5% a numarului clientilor fata de anul 2016; 
• reducerea cu 3 % a neconformitatilor , comparativ cu anul 2016; 
• participarea angajatilor organizatiei la cel putin 1 instruire in domeniul calitatii si 1 instruire in plan profesional; 
• nedepasirea nici unui termen de executie din vina organizatiei; 
• cresterea cu cel putin 5 % a profitului, comparativ cu anul 2016; 

 

IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI  
 S.C. HOERBURGER S.R.L. SIBIU se angajeaza prin prezenta declaratie sa se conformeze legislatiei si 
reglementarilor legale actuale si viitoare din domeniul protectiei mediului prin respectarea lor in toate activitatile si 
procesele desfasurate .  
 Managementul societatii se angajeaza in imbunatatirea continua a performantelor de mediu , in combaterea si 
prevenirea poluarii in zonele in care desfasoara activitati. 
Obiectivele generale in domeniul protectiei mediului  ale S.C. HOERBURGER sunt: 

• mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management de mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001/ 
2005  

• utilizarea in realizarea produselor de tehnologii nepoluante - ’’prietenoase cu mediul’’  
• aplicarea imediata a masurilor stabilite pentru limitarea sau prevenirea efectelor ce afecteaza mediul in cazuri de 

incidente , avarii , dezastre sau calamitati  
• comunicarea politicii si obiectivelor din domeniul protectiei mediului , tuturor angajatilor , constientizarea acestora 

pentru crearea unei culturi in acest sens si instruirea permanenta pentru dobindirea competentei necesara 
• disponibilitatea politicii si obiectivelor tuturor partilor interesate 
• mentinerea certificarii sistemului de management integrat al calitatii si mediului  
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