AS METAL COM reprezinta una din principalele companii din Romania ce activeaza in domeniile
de ’’elaborare a aliajelor din aluminiu secundar, valorificare a deseurilor metalice feroase
si neferoase, pretratare si tratare vehicule scoase din uz si comertului cu ridicata al
deseurilor si resturilor’’.
Misiunea societatii noastre este aceea de a oferi fiecarui client produsele şi serviciile pe care
şi le doreste din punct de vedere al calitaţii şi accesibilitaţii preţului, de a promova o politica
de reducere a impacturilor negative ale activitatilor sale asupra mediului, de a controla
riscurile profesionale privind sanatatea si securitatea in munca, atat pentru proprii angajaţi,
cat si pentru vizitatori, colaboratori, clienti, furnizori, respectand reglementarile in ceea ce
priveste domeniul sau de activitate.
In acest scop, AS METAL COM a implementat, a certificat şi menţine, in continuare, un
Sistem de Management Integrat, în conformitate cu standardele: ISO 9001:2008,
ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008, precum si cu Regulamentul UE nr. 333/2011.
Astfel, sistemul de management al calitatii implementat in cadrul societatii noastre, poate
demonstra oricand conformitatea cu criteriile prevazute la art. 3 si 4 din Regulamentul UE nr.
333/2011.
Între principiile politicii noastre de calitate se enumera: orientarea spre client, implicarea
directa a personalului, abordarea bazata pe proces, creșterea prestigiului firmei,
îmbunatațirea continua a proceselor, produselor, precum și a sistemului de management al
calitații. De asemenea, menținerea unui nivel de instruire continua în rândul întregului
personal reprezinta un aspect important în desfașurarea optima a activitații noastre.
AS METAL COM constienta fiind de impactul generat de activitatile sale asupra mediului si
sanatatii si securitatii angajatilor sai isi propune atingerea urmatoarelor obiective stategice:
 Crearea avantajului competitional pe piata nationala si europeana prin imbunatairea
performantei de mediu si de afaceri;
 Imbunataţirea imaginii şi sporirea credibilitatii publice în faţa clienţilor, partenerilor,
investitorilor şi comunitaţii locale;
 Asigurarea satisfactiei clientilor;
 Imbunatatirea caracteristicilor calitative ale produselor/serviciilor furnizate;
 Realizarea produselor/serviciilor la timp si intr-o maniera care implica metode inovatoare
pentru optimizarea costurilor, in conformitate cu specificatiile definite si cu legislatia si
reglementarile in vigoare;
 Respectarea legislatiei si a altor cerinte aplicabile in domeniul de activitate pentru
imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management integrat;
 Imbunatatirea continua a performantei de mediu, in special referitor la managementul
deseurilor si al emisiilor de poluanti in apa si in aer;
 Realizarea unei bune gospodariri si gestiuni a deseurilor, a substantelor periculoase si
reziduurilor astfel incat, impactul activitatilor legate de acestea asupra mediului, sa fie
minim;
 Promovarea unui dialog deschis si continuu cu clientii, autoritatile, organizatiile
guvernamentale, mass-media si alte parti interesate pe probleme de mediu si OH&S
 Implicarea angajaţilor;
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Imbunatatirea continua a performantei de sanatate si securitate ocupationala, practicilor
manageriale care sa asigure conditii sigure pentru personal la locul de munca;
Prevenirea poluarii/riscurilor ecologice prin gestionarea corespunzatoare a posibilelor
situatii de urgenta identificate;
Asigurarea prevenirii ranirilor si imbolnavirilor prin identificarea continua si permanenta a
riscurilor de accidentare sau imbolnavirilor profesionale, evaluarea si controlul acestora,
stabilirea masurilor pentru eliminare sau reducere a acestora;
Se va acorda toata atentia fiecarui angajat si nevoilor de instruire si constientizare a
acestora privind problemele de realizare a calitatii, de protectie a mediului si de securitate
a muncii pentru ca fiecare angajat reprezinta cheia succesului nostru.

Un alt deziderat la fel de important al societatii noastre este si respectarea drepturilor
fundamentale ale omului (asa cum sunt ele prezentate in Carta drepturilor fundamentale ale
UE si in Codul Muncii) prin :
 Excluderea practicilor care incalca drepturile omului in general si pe cele ale lucratorului,
in special (munca cu minori, munca fortata, discriminarea la locul de munca)
 Adoptarea procedurilor si modalitatilor comportamentale in vederea respectarii drepturilor
omului (libertate de asociere si la contractarea colectiva, retributie corecta, protejarea
sanatatii si securitatii) ;
 Eliminarea eventualelor practici discriminatorii si promovarea egalitatii de sanse si
tratament (la momentul angajarii, la retributii, la accesul la formare, la promovarea in
cariera) bazate pe criterii de rasa, nationalitate, religie, dizabilitati, sex, etc.
 Lupta impotriva coruptiei, in toate formele sale, inclusiv extorcare si mita.
Fiecare angajat al societatii noastre este incurajat sa urmareasca dezvoltarea profesionala,
printr-o informare continua, pentru a mentine standardul profesional la acelasi nivel cu
standardele internationale.
Fiecare angajat al AS METAL COM trebuie sa fie constientizat pentru asigurarea functionarii
si perfectionarii sistemului de management integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii
ocupationale in intreaga organizatie, preocuparea tuturor fiind aceea de a pozitiona clientul in
centrul atentiei tuturor proceselor firmei.
Pentru atingerea acestor deziderate, Managementul organizatiei se angajeaza sa asigure
resursele necesare imbunatatirii continue a sistemului integrat de management al calitatii,
mediului, sanatatii si securitatii ocupationale conform cu standardele SR EN ISO 9001:2008,
SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 si sa asigure comunicarea permanenta cu:
angajatii, clientii, furnizorii, opinia publica, alte parti interesate.
Reprezentantul Managementului, numit prin decizie, este direct responsabil cu proiectarea,
implementarea, mentinerea, evaluarea si imbunatatirea continua a sistemului integrat de
management al calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale in cadrul organizatiei.

DIRECTOR GENERAL,
Constantin APOSTOL
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