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GEO-STING SRL este o companie privată, cu peste 24 de ani de activitate, ce furnizează produse și servicii specifice domeniului Situațiilor de Urgență.
GEO-STING S.R.L. a proiectat, documentat, implementat, menţinut şi îmbunătăţit continuu un Sistem de Management Integrat calitate – mediu - sănătate şi
securitate ocupaţională conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008 prin care promovează o politică orientată
spre satisfacerea continuă a cerințelor clienților și părților interesate față de serviciile și produsele oferite, în condițiile protejării mediului, a sănătății și
securității în muncă pentru proprii angajați, vizitatori, colaboratori/beneficiari.
Această politică este adecvată scopului specific al organizației, având la bază următoarele principii:
Realizarea și menținerea calitativă a serviciilor prestate, având permanent în vedere respectarea cerințelor impuse de standardele în vigoare, de orientarea strategică a
companiei și de cerințele legale și reglementările aplicabile;
Promovarea unui parteneriat pe termen lung cu clienții și furnizorii existenți, consolidarea încrederii cu aceștia, dar și cu potențialii beneficiari ai produselor și serviciilor;
Prevenirea accidentelor, a îmbolnăvirilor profesionale, a incidentelor de mediu, a poluării, precum și asigurarea capacității de răspuns a organizației în caz de urgență;
Instruirea și motivarea tuturor angajaților organizației, în scopul asumării responsabilităților și conștientizării cu privire la atribuțiile ce îi revin în asigurarea calității serviciilor
furnizate, în protecția mediului, a securității și sănătății în muncă, a îmbunătățirii continue a performanțelor organizației;
Prevenirea și controlul poluării mediului, gestionarea resurselor materiale și a deșeurilor în spiritul dezvoltării durabile și prin adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru ca
întreaga activitate a companiei să se desfășoare în condiții de totală siguranță și securitate, atât pentru personalul propriu, cât și pentru părțile terțe implicate în activitatea
organizației.
În scopul îndeplinirii acestor angajamente, conducerea S.C. GEO-STING S.R.L. se angajează să inițieze și să aplice măsurile necesare pentru:
Respectarea prevederilor standardelor în vigoare în domeniul calității, protecției mediului, sănătății și securității ocupaționale, precum și a cerințelor legale aplicabile,
reglementărilor și a altor cerințe formulate la nivelul organizației;
Îmbunătățirea continuă a Sistemul de Management Integrat prin implementarea conceptului de gândire bazată pe risc pentru toate procesele din cadrul organizației;
Angrenarea, direcționarea și susținerea angajaților pentru a contribui la eficacitatea Sistemului de Management Integrat;
Comunicarea politicii în cadrul organizației și conștientizarea tuturor angajaților privind rolul acestora în realizarea politicii și obiectivelor, cunoașterea cerințelor de protecție a
mediului și a obligațiilor în domeniul sănătății și securității ocupaționale;
Îmbunătățirea continuă a nivelului de satisfacere a cerințelor și așteptărilor clienților prin asigurarea calității și promptitudinii serviciilor și produselor furnizate, asigurând,
astfel, menținerea și lărgirea segmentului de piață;
Îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu și prevenirea poluării, pentru toate activitățile din cadrul companiei;
Îmbunătățirea continuă a performanțelor de sănătate și securitate ocupațională, asigurarea sănătății și securității la toate locurile de muncă, prin minimizarea și eliminarea
riscurilor, prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirii profesionale pentru întregul personal.
Periodic, conducerea GEO-STING SRL își analizează politica pentru a se asigura că este adecvată scopului și contextului organizației și susține direcția strategică
stabilită. Această politică este comunicată și înțeleasă de întreg personalul și este disponibilă părților interesate.
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