
POLITICA REFERITOARE LA CALITATE,  

MEDIU ȘI SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ 

GeoEcoMar s-a angajat să fie un promotor al celor mai bune practici de cercetare științifică în 

domeniul geologiei, geofizicii și geoecologiei marine pentru dezvoltarea unei culturi de calitate, sănătate, 

siguranță, mediu și etică pentru tot personalul angajat. 

 Rolul GeoEcoMar este de a înțelege dorințele și așteptările părților interesate și de a găsi cele 

mai adecvate soluții care să-i ajute în rezolvarea problemelor și în dezvoltarea competitivității, bazându-

se pe atât pe competența profesională a personalului său cât și pe cunoștințele organizaționale acumulate. 

Conducerea GeoEcoMar își propune să mențină, dezvolte și îmbunătățească în mod continuu 

Sistemul Integrat de Management, în conformitate cu cerințele standardelor internaționale SR EN ISO 

9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 45001:2018, cu reglementările legale din domeniul 

său de activitate. Astfel, conducerea GeoEcoMar se angajează să:  

➢ îndeplinească și să depășească necesitățile și așteptările părților interesate; 

➢ asigure resursele necesare pentru excelența în calitate, protecția mediului și sănătate și securitate 

ocupațională; 

➢ încurajeze creativitatea pentru găsirea celor mai bune soluții, la solicitările părților interesate și să 

respectăm termenele de finalizare contractate; 

➢ implementeze cele mai bune tehnologii și metodologii pentru diversificarea serviciilor oferite 

părților interesate; 

➢ garanteze confidențialitatea informațiilor utilizate în realizarea serviciilor contractorilor noștri; 

➢ asigure pregătirea profesională și instruirea și conștientizarea Calității-Mediului-Sănătății și 

Securității Ocupațională a angajaților, în vederea creșterii profesionalismului în domeniul de 

activitate; 

➢ promoveze încurajarea spiritului de echipă, asumarea răspunderii, comunicarea eficientă pentru 

funcționarea eficace a sistemului integrat de management; 

➢ identifice, să evaluăm corect și să gestionăm riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională a 

angajaților, în scopul atingerii obiectivului „zero accidente”; 

➢ prevină poluarea mediului înconjurător, să identificăm toate aspectele de mediu, să reducem și să 

controlăm impacturile asociate; 

➢ analizeze eficiența și eficacitatea sistemului integrat de management în vederea menținerii și 

îmbunătățirii continue a acestuia. 

Această declarație de politică este comunicată, înțeleasă și aplicată de toți angajații GeoEcoMar, 

fiind disponibilă și părților interesate. 
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