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DECLARAȚIA DE POLITICĂ 

referitoare la calitate, mediu, sănătate, securitate în muncă și energie 

 

Misiunea SNGN Romgaz SA este de a produce și furniza energie, în condiții de calitate, siguranță, continuitate 

și flexibilitate, contribuind la creșterea gradului de independență energetică a României și la performanța sa 

economică, în conformitate cu politica energetică guvernamentală.  

SNGN Romgaz SA urmărește atât o dezvoltare intensivă în piața locală cât și dezvoltarea la nivel internațional, 

cu obiectivul de a deveni un jucător important pe piața regională de energie. 

Sistemul de management integrat al calității, mediului, sănătății și securității în muncă și energiei sprijină 

îndeplinirea misiunii prin atingerea următoarelor obiective:  

 creșterea satisfacției clienților și a părților interesate; 

 prevenirea poluării și reducerea efectelor nedorite ale operațiunilor noastre asupra mediului; 

 asigurarea condițiilor de lucru sigure și sănătoase pentru prevenirea traumatismelor și a bolilor legate 

de profesie, adecvate naturii specifice a riscurilor și oportunităților din domeniul sănătății și securității 

în muncă; 

 reducerea consumurilor energetice specifice activităților noastre, ținând cont de cerințele legislative 

aplicabile și de posibilitățile de optimizare a proceselor desfășurate; 

 menținerea unui climat intern adecvat în care personalul să-și poată atinge obiectivele; 

 monitorizarea continuă și analiza sistematică a proceselor desfășurate, în vederea asigurării eficienței 

și eficacității acestora; 

 responsabilizarea fiecărui angajat privind contribuția personală la performanțele sistemului de 

management integrat al calității, mediului, sănătății securității ocupaționale și energiei; 

 adoptarea celor mai bune practici de operare și impunerea acelorași standarde contractorilor și 

furnizorilor noștri. 

 

Pentru punerea în aplicare a acestei politici și pentru atingerea obiectivelor stabilite, managementul SNGN 

Romgaz SA se angajează: 

 să se asigure că politica și obiectivele sunt stabilite pentru sistemul de management integrat și că 

acestea sunt compatibile cu contextul și direcția strategică a organizației; 

 să-și asume răspunderea pentru eficacitatea sistemului de management integrat, prin îndeplinirea 

tuturor cerințelor aplicabile; 

 să se asigure că cerințele sistemului de management integrat sunt incluse în procesele de afaceri ale 

organizației; 

 să promoveze și să susțină abordarea pe bază de proces și gândirea bazată pe risc; 

 să se asigure că resursele necesare menținerii și îmbunătățirii eficienței și eficacității sistemului de 

management integrat sunt disponibile; 

 să se asigure că sistemul de management integrat obține rezultatele intenționate; 

 să angreneze, să direcționeze și să susțină personalul pentru a contribui la eficacitatea sistemului de 

management integrat; 

 să promoveze îmbunătățirea continuă în vederea creșterii performanței; 

 să susțină alte roluri relevante de management, pentru a demonstra leadership-ul acestora așa cum se 

aplică zonelor de responsabilitate. 
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