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DECLARAŢIA DE POLITICĂ ŞI ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI
în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă
pentru anul 2019
Sistemul de Management Integrat calitate – mediu – securitate şi sănătate in munca implementat în
organizatia CASA AUTO S.R.L. cuprinde procesele de vânzare autovehicule/ piese de schimb, si
realizare a serviciilor în domeniul auto.
Managementul organizatiei CASA AUTO S.R.L. demonstreaza leadership si angajament, pentru :
• asumarea responsabilităţii pentru eficacitatea S.M.I. ;
• asigurarea că politica şi obiectivele S.M.I. sunt stabilite, compatibile cu direcţia strategică a
organizaţiei, şi disponibile pentru părţile interesate ;
• comunicarea importanţei unui S.M.I. eficace şi a confomării cu cerinţele standardelor de referinţă;
• integrarea cerinţelor S.M.I. în procesele de afaceri ale organizaţiei ;
• promovarea abordării pe bază de proces şi a gândirii pe bază pe risc ;
• sunt determinate şi tratate riscurile şi oportunităţile care pot influienţa conformitatea serviciilor şi
capabilitatea de a creşte satisfacţia clientului ;
• asigurarea disponibilităţii resurselor necesare stabilirii, implementării, şi îmbunătăţirii S.M.I. ;
• determinarea, înţelegerea şi îndeplinirea în mod consecvent a cerinţelor clienţilor, a cerinţelor legale şi
de reglementare aplicabile, şi îndeplinirea obligaţiilor de conformare în domeniul mediului, SSM;
• orientarea către creşterea satisfacţiei clienţilor ;
• promovarea îmbunătăţirii continue a SMI pt. creşterea performanţei, obţinerea rezultatelor intenţionate;
• angrenarea, direcţionarea şi susţinerea persoanelor pentru a contribui la eficacitatea S.M.I. ;
• determinarea şi tratarea riscurilor şi oportunităţilor care pot influienţa conformitatea serviciilor şi
capabilitatea de creştere a satisfacţiei clienţilor ;
• dezvoltarea, conducerea şi promovarea în organizaţie a unei culturi care sprijină rezultatele
intenţionate ale S.M.I. ;
• asumarea responsabilităţii şi răspunderii juridice pt. raportare, pentru asigurarea de condiţii de lucru
sigure şi sănătoase pt. prevenirea traumatismelor/ bolilor determinate de muncă, care să fie adecvate
scopului, dimensiunii şi contextului organizaţiei, şi naturii specifice a riscurilor şi oportunităţilor S.S.M. ;
• protejarea lucrătorilor de represalii când raportează incidente, pericole, riscuri şi oportunităţi ;
• asigurarea că organizaţia stabileşte şi implementează un proces pentru consultarea şi participarea
lucrătorilor, şi susţinerea funcţionării C.S.S.M. ;
• protejarea mediului, prevenirea poluărilor, eliminarea pericolelor si reducerea riscurilor S.S.M. ;

Obiectivele generale pe care ni le propunem pentru anul 2019:
✓ Mentinerea certificarii Sistemului de Management Integrat calitate – mediu – SSM conform ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 si tranzitie la noua nersiune ISO 45001:2018, in contextul auditului
extern de supraveghere din trimestrul III al anului 2019;
✓ îmbunataţirea indicatorilor tehnico-economici ai activitaţii, prin investiţii în infrastructură;
✓ dezvoltarea sistemului de fidelizare a clientilor;
✓ obtinerea unui grad de conformare general la cerintele legale si de reglementare in domeniul
mediului si SSM, de minim 95%.
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DECLARAŢIA DE POLITICĂ ŞI ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI
în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă
pentru anul 2019
Sistemul de Management Integrat calitate – mediu – securitate şi sănătate in munca implementat în
organizatia CASA AUTO IASI S.R.L. cuprinde procesele de vânzare autovehicule/ piese de schimb, si
realizare a serviciilor în domeniul auto.
Managementul organizatiei CASA AUTO IASI S.R.L. demonstreaza leadership si angajament, pentru :
• asumarea responsabilităţii pentru eficacitatea S.M.I. ;
• asigurarea că politica şi obiectivele S.M.I. sunt stabilite, compatibile cu direcţia strategică a
organizaţiei, şi disponibile pentru părţile interesate ;
• comunicarea importanţei unui S.M.I. eficace şi a confomării cu cerinţele standardelor de referinţă;
• integrarea cerinţelor S.M.I. în procesele de afaceri ale organizaţiei ;
• promovarea abordării pe bază de proces şi a gândirii pe bază pe risc ;
• sunt determinate şi tratate riscurile şi oportunităţile care pot influienţa conformitatea serviciilor şi
capabilitatea de a creşte satisfacţia clientului ;
• asigurarea disponibilităţii resurselor necesare stabilirii, implementării, şi îmbunătăţirii S.M.I. ;
• determinarea, înţelegerea şi îndeplinirea în mod consecvent a cerinţelor clienţilor, a cerinţelor legale şi
de reglementare aplicabile, şi îndeplinirea obligaţiilor de conformare în domeniul mediului, SSM;
• orientarea către creşterea satisfacţiei clienţilor ;
• promovarea îmbunătăţirii continue a SMI pt. creşterea performanţei, obţinerea rezultatelor intenţionate;
• angrenarea, direcţionarea şi susţinerea persoanelor pentru a contribui la eficacitatea S.M.I. ;
• determinarea şi tratarea riscurilor şi oportunităţilor care pot influienţa conformitatea serviciilor şi
capabilitatea de creştere a satisfacţiei clienţilor ;
• dezvoltarea, conducerea şi promovarea în organizaţie a unei culturi care sprijină rezultatele
intenţionate ale S.M.I. ;
• asumarea responsabilităţii şi răspunderii juridice pt. raportare, pentru asigurarea de condiţii de lucru
sigure şi sănătoase pt. prevenirea traumatismelor/ bolilor determinate de muncă, care să fie adecvate
scopului, dimensiunii şi contextului organizaţiei, şi naturii specifice a riscurilor şi oportunităţilor S.S.M. ;
• protejarea lucrătorilor de represalii când raportează incidente, pericole, riscuri şi oportunităţi ;
• asigurarea că organizaţia stabileşte şi implementează un proces pentru consultarea şi participarea
lucrătorilor, şi susţinerea funcţionării C.S.S.M. ;
• protejarea mediului, prevenirea poluărilor, eliminarea pericolelor si reducerea riscurilor S.S.M. ;

Obiectivele generale pe care ni le propunem pentru anul 2019:
✓ Mentinerea certificarii Sistemului de Management Integrat calitate – mediu – SSM conform ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 si tranzitie la noua nersiune ISO 45001:2018, in contextul auditului
extern de supraveghere din trimestrul III al anului 2019;
✓ îmbunataţirea indicatorilor tehnico-economici ai activitaţii, prin investiţii în infrastructură;
✓ dezvoltarea sistemului de fidelizare a clientilor;
✓ obtinerea unui grad de conformare general la cerintele legale si de reglementare in domeniul
mediului si SSM, de minim 95%.

