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POLITICA DE CALITATE, MEDIU, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
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CINE SUNTEM NOI

Optim Engineers, cu sediul central în București, România, este o firmă de servicii complete
de inginerie, proiectare, management de proiect de proiectare și soluții de consultanță în
afaceri imobiliare. Serviciile noastre sunt furnizate de angajații și asociații noștri, inclusiv
ingineri, arhitecți, experți și tehnicieni.
Planificăm, proiectăm, permitem și oferim management de proiect de proiectare cu
următoarea misiune: „Ingineria valorii în proiecte din viața reală”.
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CE FACEM

Optim Engineers oferă inginerie civilă, management de proiect de proiectare și consultanță
de afaceri în domeniul imobiliar.
Iată câteva exemple de domenii de practică în care oferim serviciile noastre:

 Servicii de inginerie civilă;
 Servicii de inginerie structurală;
 Consultanta in afaceri in domeniul imobiliar;
 Servicii de arhitectura;
 Servicii de expertiza tehnica;
 Rapoarte de due diligence tehnice
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LUCREAZĂ CU NOI

Viziunea conducerii GDA GRUP, în domeniile calității, mediului și sănătății și securității în
muncă este de a:

 menține și îmbunătății continuu un sistem de management integrat calitate, mediu, SSM în
conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001;

 raspunde cerințelor și așteptărilor clienților și celorlalte părți interesate (acționari, parteneri
/colaboratori, angajați, societatea civilă);

 respecta cerinţele legale și alte cerințe aplicabile domeniului propriu de activitate;
 îmbunătății imaginea organizației în ceea ce privește performanțele de mediu realizate,
prin reducerea sau minimizarea impactului asupra mediului și prin măsurile de prevenire a
poluarii luate încă din faza de contractare;

 promova un dialog deschis și continuu cu clienții, autoritățile, riveranii și alte părți
interesate pe probleme de mediu;

 controla factorii ce influentează nivelul de sănătate și securitate în muncă în vederea
prevenirii rănirilor și imbolnăvirilor profesionale.
Sistemul de management integrat calitate, mediu, SSM se aplică în cadrul tuturor entităților
organizatorice din cadrul societății și întreg personalul are responsabilitatea și
obligativitatea de a respecta prevederile din documentația sistemului.
În vederea funcționării eficace a sistemului de management integrat calitate, mediu, SSM și
pentru îmbunătățirea continua a acestuia, conducerea societatii asigura toate resursele
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materiale, financiare și umane necesare.
În cadrul societății activitățile și procesele se realizerază luând în considerare factorii interni
și anume valorile, cultura, cunoștiințele și performanță organizației, cât și factorii externi ca
mediul legal, tehnologic, competitiv, comercial, cultural, social și economic.
Prin aplicarea și menținerea sistemului de management integrat calitate, mediu, SSM se
urmărește îndeplinirea următoarelor obiective strategice:

 Creșterea permanentă a încrederii și satisfacției clienților nostri în calitatea serviciilor prestate;
 Promovarea parteneriatului cu furnizorii de servicii și produse orientați spre calitate și care au
în vedere protecția mediului și a omului;

 Prevenirea și reducerea impactului asupra mediului;
 Prevenirea și reducerea riscurilor generate de activitățile curente;
 Prevenirea apariției neconformităților în realizarea lucrărilor/serviciilor realizate de noi;
 Menținerea și extinderea segmentelor de piață;
 Implicarea angajaților în luarea deciziilor și ia în considerare cerințele și așteptărilor părților
interesate în îndeplinirea misiunii sale de îndeplinire a misiunii sale;

 Asigurarea unui dialog permanent cu toate părțile interesate, din interiorul și din afara
societății;

 Educarea, conştientizarea, instruirea şi motivarea salariaţilor pentru crearea culturii
organizaţionale referitoare la calitatea produselor, mediu și SSM;

 Obținerea și menținerea certificării de conformitate a sistemului de management integrat
calitate, mediu, SSM și imbunătățirea continuă a eficacității și eficienței acestuia.
Aceste obiective strategice asigură un cadru adecvat pentru transpunerea lor în obiective
specifice la nivelurile și funcțiile relevante din cadrul organizației.
Declarația de politică este comunicată tuturor angajaților care lucrează sub controlul
organizației și este disponibilă tuturor părților interesate. Aceasta este analizată periodic
pentru adecvanța ei continuă.
Responsabilitatea și autoritatea de a urmării punerea în practică a politicii și obiectivelor în
domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă, precum și de a raporta modul de
funcționare a sistemului îi revine Reprezentantului Managementului pentru Sistemul de
Management Integrat calitate, mediu, SSM.
Eficacitatea Sistemului de Management este monitorizată continuu prin audituri interne și
prin analizele periodice efectuate de management, în vederea identificării proactive de
măsuri pentru imbunatatirea continua a acestuia.

ADMINISTRATOR
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