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In cadrul SC Barrier SRL este implementat, mentinut si imbunatatit continuu Sistemul de 

Management al Calitatii si Mediului in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015 si 

SR EN ISO 14001:2015, cu scopul de a creste increderea clientilor in capacitatea organizatiei de a oferi 

produse si servicii de calitate si in respectarea tuturor obligatiilor de conformare la care organizatia a 

subscris. 

 

Politica in domeniul calitatii 
  Managementul Barrier SRL demonstreaza in mod evident leadership (prin implicare directa si 

exemplu personal) si angajament de alocare a resurselor necesare pentru imbunatatirea continua a 

performantei de calitate a tuturor proceselor si satisfacerea tuturor partilor interesate. 

 
Politica in domeniul calitatii, ca parte componenta a politicii managementului de conducere 

eficienta a organizatiei, consta in: 

✓ monitorizarea si orientarea continua catre cresterea satisfactiei clientilor si a tuturor partilor interesate; 

✓ imbunatatirea continua a performantei proceselor si calitatii produselor oferite pentru a corespunde 

nevoilor si asteptarilor clientilor; 

✓ implicarea activa a tuturor angajatilor in procesul de imbunatatire continua a produselor si proceselor;      

✓  imbunatatirea comunicarii cu clientii si partile interesate, dar si a comunicarii interne intre membrii 

organizatiei; 

✓ respectarea angajamentelor fata de clienti; 

✓ asigurarea resurselor necesare imbunatatirii continue a performantei proceselor si calitatii produselor; 

✓ instruirea permanenta a angajatilor şi utilizarea cunoştinţelor şi experienţei dobandite pentru 

îmbunătăţirea calităţii produselor si proceselor;  

✓ orientarea catre solutii noi si produse inovatoare; 

✓ conducerea proceselor avand la baza gandirea bazata pe risc  pentru a atinge rezultatele intentionate 

 
 Politica in domeniul protectiei mediului 
Managementul organizatiei se angajeaza in imbunatatirea continua a performantelor de mediu, in 

combaterea si prevenirea poluarii in zonele in care desfasoara activitati, avand ca obiective: 

✓ utilizarea de tehnologii nepoluante  ’’prietenoase cu mediul’’ in realizarea produselor; 

✓ orientarea permanenta spre activitati cu impact pozitiv asupra resurselor naturale; 

✓ identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului asupra acestuia; 

✓ asigurarea conditiilor de colectare selectiva a deseurilor rezultate din activitatile si procesele noastre, 

pentru a fi valorificate corespunzator; 

✓ respectarea obligatiilor de conformare referitoare la aspectele de mediu ale activitatilor, produselor, 

serviciilor noastre si prevenirea riscurilor. 
Declaratia de politica este evaluata periodic pentru a se asigura ca ramane relevanta si adecvata pentru 

organizatia noastra si este disponibila tuturor partilor interesate. 
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