POLITICA IN DOMENIUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT
TRANSFORMER ENERGY SUPPLY, a cărei activitate constă in „Furnizarea/
comercializarea energiei electrice”, este angajată în creşterea continuă a calitătii serviciilor
prestate, creşterea eficienţei activităţilor în scopul satisfacerii exigenţelor clienţilor si
colaboratorilor, respectarea reglementărilor in vigoare si ridicării competitivităţii proprii faţă de
concurenţi, realizând produse si servicii in conditii compatibile cu mediul.
In scopul îmbunătăţirii continue a activităţii firmei noastre precum şi pentru creşterea
satisfacţiei clienţilor si colaboratorilor noştri, am stabilit următoarele obiective generale:
Îmbunătăţirea continuă a calitatii serviciilor prestate, astfel încât să răspundem cât mai
complet cerinţelor clienţilor din domeniul de activitate al firmei, cerintelor legale si a altor
parti interesate;
Îmbunatatirea managementului deseurilor generate in organizatie;
Îmbunatatirea continua a performanţei de calitate si a mediului;
Prevenirea poluării mediului;
Adoptarea unor tehnici si solutii bazate in primul rand pe prevenirea poluarii, apoi pe
reducerea si pe tinerea sub control a acestora;
Îmbunătăţirea competenţelor personalului în scopul creşterii satisfacţiei clientilor si a
colaboratorilor.
Pentru realizarea obiectivelor enunţate, TRANSFORMER ENERGY SUPPLY îşi desfasoară
activităţile sale pe baza sistemului de management integrat implementat în firmă, în
conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001.
Managementul TRANSFORMER ENERGY SUPPLY se angajeaza:
sa asigure mentinerea şi imbunatatirea continua a sistemului de management
integrat;
sa asigure un management corespunzator al deseurilor rezultate din activitatile
organizatiei;
sa tina sub control aspectele semnificative de mediu si poluarea accidentala;
sa asigure conformarea cu cerintele legale si alte cerinte aplicabile in organizatie;
sa asigure accesibilitatea politicii si performantelor de mediu tuturor partilor interesate;
sa satisfaca la un nivel inalt cerintele clientilor din domeniul de activitate al firmei si al
altor parti interesate.
sa identifice in permanenta si sa adopte soluţii alternative pentru toţi consumatorii de
energie electrica şi orientarea către soluţiile cele mai eficiente şi din surse regenerabile
sau cu emisii scazute de poluanti atmosferici;
sa responsabilizeze intregul personal si a tuturor partilor implicate in business
Prevederile manualului sistemului integrat şi ale documentelor asociate (proceduri,
instrucţiuni etc.) sunt obligatorii pentru întregul personal al firmei.
Managementul a numit un reprezentant al managementului, având responsabilitatea şi
autoritatea necesara coordonării tuturor activităţilor referitoare la sistemul de management
integrat.
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