
Declaraţia de politică
referitoare la calitate, mediu, ssm

    Preocuparea  permanentă a conducerii  GRANDEMAR SA  CLUJ,  este realizarea de produse 
conforme cu cerinţele, satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor  şi a altor părţi interesate respectiv: furnizori, 
autorităţi, propriii angajaţi , prevenirea poluării mediului,  prevenirea  incidentelor de  muncă, conformare  cu 
legislaţia şi  cu alte cerinţe de reglementare aplicabile în activitatea de „Extracţia pietrei ornamentale şi a 
pietrei  pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei” şi îmbunătăţirea 
continuă a performanţelor SMI.

   GRANDEMAR SA CLUJ  îşi propune realizarea obiectivelor calităţii, mediului şi  SSM cu aplicarea 
politicii declarate la toate punctele de lucru: Poieni - Valea Lungii, Bologa - Bologa Henţ,  Morlaca, Moigrad şi 
Pietroasa astfel:
Referitor la calitate:

- să asigure evaluarea şi verificarea constanţei  performanţelor declarate prin Declaraţia de performanţă,
pentru menţinerea certificării de conformitate a  controlului  producţiei în fabrică - CPF, sistem de atestare  2+ şi 
aplicării marcajului de conformitate.

- să asigure determinarea şi satisfacerea cerinţelor clientului în scopul creşterii satisfacţiei acestuia şi să 
evalueze  percepţia clientului asupra satisfacerii cerinţelor sale,  

- să satisfacă toate  cerinţele specificate de client,  nespecificate de client dar necesare pentru o utilizare, 
atunci când aceasta este cunoscută, cerinţele legale şi de reglementare aplicabile produselor  şi proceselor de 
fabricaţie pentru eliminarea posibilităţilor de apariţie a produselor neconforme,

- să asigure  îmbunătăţirea  continuă a proceselor şi activităţilor, prevenirea neconformităţilor  potenţiale, 
creşterea  responsabilităţii şi gradului de implicare a întregului personal implicat în  asigurarea calităţii produselor;

- să nu aibă reclamaţii şi refuzuri  privind calitatea produselor livrate,
Referitor la mediu:

- să satisfacă  cerinţele legale  şi alte cerinţe de reglementare  din domeniul mediului,
- să planifice identificarea, evaluarea şi diminuarea aspectelor de mediu semnificative,
- să optimizeze  consumul de resurse naturale roci magmatice şi să asigure refacerea mediului în zonele 

afectate de exploatare,
- să îmbunătăţească  performanţele de mediu prin reducerea  incidentelor de mediu, reducerea  poluării 

solului şi a aerului, optimizarea  consumul de energie electrică, carburanţi, apă, 
- să efectueze valorificarea ritmică a deşeurilor şi iniţierea de măsuri pentru reducerea deşeurilor.

Referitor la ssm:
- să satisfacă  cerinţele legale  şi alte cerinţe de reglementare  din domeniul SSM şi AII, 
- să reducă la 0 riscurile de explozie şi  afecţiuni respiratorii provocate de pulberi în activitatea de 

derocare şi prelucrare a rocilor,
- să planifice şi să realizeze evaluarea riscurilor asociate activităţilor ori de câte ori au loc modificări ale 

proceselor, practicilor sau resurselor şi  să  îmbunătăţirea nivelului de securitate şi sănătate  la locurile de muncă 
prin măsuri care iau în considerare principiile generale de prevenire,

- să instituie  responsabilităţi  pentru angajaţi faţă de propria sănătate şi securitate,
- să menţină  situaţiile  de urgenţă la „0”,
- să aplice politica  de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţele periculoase prin 

asumarea responsabilităţii că stăpâneşte , prin reguli precise şi clare,  pericolele potenţiale   de producere a unor 
accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

Conducerea  societăţii,  prin reprezentanţii managementului de resort,  se va asigura că:
- politica este  adecvată  scopul organizaţiei, corespunde naturii, dimensiunilor şi impacturilor asupra

mediului ale activităţilor, produselor şi serviciilor, precum şi nivelului riscurilor în muncă  ale organizaţiei, 
- satisface cerinţelor şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat,
- obiectivele  sunt stabilite şi  cunoscute la niveluri relevante şi sunt analizate,  
- este  comunicată şi înţeleasă în cadrul organizaţiei,
- este analizată pentru adecvarea ei continuă.
Declaraţia privind politica este comunicată întregului personal care lucrează în organizaţie sau în numele 

organizaţiei, iar reprezentanţii de resort ai  managementului vor face instruiri periodice pentru cunoaşterea, 
respectarea, aplicarea  şi realizarea politicii şi a obiectivelor în domeniul calităţii, mediului şi  al ssm. 

Prezenta declaraţie de politica este  disponibila publicului şi poate fi accesata prin intermediul paginii 
web: www.grandemar.ro.
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