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Logo-ul societatii: CAN&POWER - Lighting 

 Acesta insemna: 
1. standarde ridicate in ceea ce priveste produsele. 
2. standarde ridicate referitoare la calificarea (specializarea) personalului societatii noastre. 
3. standarde ridicate in comunicarea cu clientii societatii noastre. 
4. oferirea de produse, solutii tehnice si servicii de inalta clasa care sa aduca satisfactii reale clientilor. 

 
In acest sens sunt stabilite urmatoarele directii fundamentale in ceea ce priveste calitatea si managementul mediului: 

1. Mentinerea si continua imbunatatire a sistemului de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001:2015; 
2. Mentinerea si continua imbunatatire a sistemului de management al mediului in conformitate cu ISO 14001:2015; 
3. Adaptarea la cerintele pietei a produselor si serviciilor oferite; 
4. Analizarea continua a cerintelor partilor interesate; 
5. Cresterea societatii prin prisma cresterii vanzarilor; 
6. Mentinerea si continua imbunatarire a nivelului de competenta a angajatilor; 
7. Monitorizarea proceselor organizatiei, a riscurilor si oportunitatilor ce deriva din acestea; 
8. Concentrarea permanent pe rentabilizarea si eficientizarea productiei; 
9. Promovarea unor practici de mediu mai bune in relatiile cu clientii; 
10. Monitorizarea constanta a impactului activitatii companiei asupra mediului si reducerea consumului de resurse naturale; 
11. Minimizarea costurilor operationale si nu numai. 

 
Conducerea societatii isi ia angajamentul  

1. sa sustina si sa aplice in intreaga organizatie  politica referitoare la calitate si mediu,  
2. sa satisfaca corespunzator cerintele clientului si sa respecte cel putin cerintele legale si de reglementare aplicabile in 

organizatie,  
3. sa evalueze schimbarile ce pot impacta organizatia -  riscuri si oportunitati - si sa planifice in concordanta 
4. sa aloce constant resursele necesare pentru a sustine imbunatatirea performantei organizatiei 
5. sa imbunatateasca continuu eficacitatea sistemului de management al calitatii si mediului. 
6. sa respecte legislatia de mediu din Romania si directivele de protectie a mediului ale  Uniunii Europene, a tuturor 

reglementarilor relevante de mediu aplicabile serviciilor din organizatie; 
7. sa previna poluarea proprie si acelor din „amonte” de sistemul public de canalizare, sa reduca evacuarea poluanta in 

mediu; 
8. sa creasca nivelul de constientizare a angajatilor cu privire la politica de mediu si managementul mediului; 
9. sa imbunatateasca in mod continuu calitatea factorilor de mediu prin masurarea si monitorizarea performantei reale de 

mediu;  
10. sa comunice politica de mediu partilor interesate atat din cadrul organizatiei cat si din exterior;  
 

De asemenea conducerea societatii se asigura ca in intreaga organizatie este comunicata importanta satisfacerii clientului; se 
asigura ca cerintele clientului, alaturi de cele legale si de reglementare, sunt determinate si satisfacute in scopul cresterii 
satisfactiei clientului.  

Conducerea societatii se angajeaza la respectarea reglementarilor privitoare la mediu, la imbunatatirea continua a Sistemului 
de Management al Mediului si la informarea continua a clientilor sai privind produsele si tehnicile ce sprijina reducerea consumului 
de resurse. 

Conducerea societatii investeste intreaga echipa de manageri de departament cat si Responsabilul cu Managementul Calitatii 
si Mediului cu responsabilitate si autoritate pe probleme de calitate si mediu, conform propriilor arii de activitate/responsabilitate. 
Intreaga echipa de manageri de departament va sustine si conlucra la mentinerea si continua imbunatatirea sistemului de 
management al calitatii, si pentru imbunatatirea/miscorarea continua a impactului asupra mediului al activitatii companiei. 

     Intreg personalul organizatiei este dator sa-si insuseasca si sa aplice ferm prevederile inscrise in documentatia sistemului de 
management al calitatii cat si managementul mediului, sa cunoasca si sa-si insuseasca politica referitoare la calitate si mediu. 
Prezenta politica este comunicata in intreaga organizatie prin afisare, instruire/informare prin grija Responsabilului 
Managementului Calitatii si Mediului si a managerilor de departament. 

Politica referitoare la calitate si mediu se constituie ca un cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor calitatii pentru 
intreaga structura a companiei. 

Politica referitoare la calitate si mediu este analizata anual de catre conducerea organizatiei pentru adecvarea ei continua. 
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