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DECLARAŢIA MANAGEMENTULUI  PRIVIND POLITICA ŞI OBIECTIVELE GENERALE ÎN 

DOMENIUL CALITĂŢII, MEDIULUI, SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII IN MUNCA 

 

ROMCIM S.A. este o companie producătoare de materiale de construcții, care dorește să 

îmbunătățească mediul construit, fabricând şi furnizând produse de calitate superioară atât pentru 

construirea și întreținerea infrastructurii, cât şi pentru proiecte rezidențiale și comerciale.  

În cadrul activităţii de Agregate şi Betoane urmărim producerea betonului în condiţii optimizate de 

energie în scopul protejării mediului şi a resurselor naturale, utilizarea raţională a apei în procesele din 

fluxuri (şi nu numai), utilizarea de agregate reciclate la fabricarea betoanelor, încurajarea biodiversitaţii, 

comercializarea de produse care cresc performanța ecologică a mediului construit. 

Convingerea noastra este că o responsabilitate socială puternică și practicile sustenabilității sunt 

fundamentale pentru atingerea viziunii organizaţiei noastre şi anume de a deveni, prin grupul CRH, cel 

mai mare producător de materiale de construcții din lume. 

Fundamentele afacerii sunt gestionate într-un cadru stabil, care ia în considerare riscurile şi 

oportunităţile. Pentru fiecare proces, noi am definit, implementat şi dezvoltat sisteme de gestiune, 

monitorizând permanent performanța și încorporând feedback-ul de la toate parţile interesate. 

Datorită poziției de top ocupată de ROMCIM S.A., suntem conștienți că putem influența progresul în 

zonele de sustenabilitate asupra cărora activitatea noastră are un impact direct și indirect. Credem că 

putem realiza acest lucru într-un mod care aduce un plus de valoare atât afacerii noastre, respectiv 

acţionarilor, cât și tuturor celorlalte părţi interesate. 

De aceea, suntem decişi să protejăm sănătatea şi securitatea angajaţilor şi colaboratorilor noştri la locul 

de muncă, mediul înconjurător, să sprijinim comunităţile locale şi să ne desfăşurăm activitatea conform 

standardelor în domeniul calităţii, mediului şi ssm, luând în considerare toate cerinţele părţilor 

interesate. 

Prin programe de management ale mediului, ale sănătăţii şi securităţii in munca şi ale calităţii producţiei, 

bine puse la punct, dorim să atingem obiectivele generale propuse mai sus.  

În acest scop ne angajăm să: 

• Satisfacem toate cerinţele aplicabile; 

• Îndeplinim toate obligaţiile de conformare; 

• Menţinem constanţa performanţei produselor furnizate; 

• Protejăm mediul, inclusiv să prevenim poluarea; 

• Îmbunătăţim continuu condiţiile de muncă, prin eliminarea pericolelor şi reducerea riscurilor SSM, 

atât pentru proprii salariaţi cât şi pentru colaboratori; 

• Ne asumăm răspunderea juridică pentru raportare, pentru prevenirea traumatismelor şi bolilor 

determinate de muncă precum şi asigurarea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase; 

• Protejăm lucratorii de represalii atunci când raportează incidente, pericole, riscuri şi oportunităţi; 

• Ne asigurăm că este stabilit şi implementat un proces pentru consultarea şi participarea lucrătorilor 

şi, totodata, ne asigurăm ca angajatii/reprezentantii angajaţilor sunt implicaţi si consultaţi in 

problemele de sănătate şi securitate în muncă; 

• Folosim resursele locale , acolo unde este posibil şi eficient; 

• Sprijinim afacerile locale, acolo unde este posibil şi eficient; 

• Îmbunătăţim continuu sistemul integrat de management calitate-mediu-ssm, în vederea creşterii 

performanţelor. 
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Pentru transpunerea în practică a celor de mai sus, menţinem şi îmbunătăţim continuu un sistem de 

management integrat calitate-mediu-ssm, în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 

9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR ISO 45001:2018 

Această politică este adecvată scopului şi contextului organizaţiei, precum şi activităţilor, produselor şi 

serviciilor noastre. 

Politica de faţa susţine direcţia strategică şi asigură cadrul general pentru stabilirea obiectivelor 

specifice referitoare la calitate, mediu si ssm. Este comunicată în cadrul organizaţiei şi este pusă la 

dispoziţia părţilor interesate, prin prezentul document, pe care îl analizăm anual, îl modificăm sau îl 

adaptăm continuu, pentru a fi adecvat afacerii noastre. 

Pentru a îndeplini aceasta politica, vom aloca toate resursele umane şi materiale necesare şi ne vom 

asigura că ea este înţeleasă şi aplicată de toţi angajaţii noştri, aceştia având datoria să acţioneze la 

nivelul fiecăruia, în spiritul acestei politici. 
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