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SĂNĂTĂȚII - SE CURITĂŢII ÎN MUNCĂ SI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL
Filiala “ Societatea Uzina Mecanica MIJA S.A a stabilit, documentat şi implementat un sisternde managernent în conformitate cu standardele :

SREN ISO 9001:2015, SREN ISO 14001:2615, SR ISO 45001:2018 „AQAP 2110:2016si Ordonantei Guvernului nr. 199 /1995 — privind controlul intern managerial si controlulfinanciar preveztiv.

În desfasurarea activităţilor sale Filiala “ Societatea Uzina Mecanica MIJA S.A are ca obiectivesential realizarea unor produse şi servicii de calitate care să răspundă aşteptărilor tuturor părților interesate:acţionari, clienţi, parteneri/colaboratori, autorități de reglementare, societate civilă.Deasemenea suntem concentrați pe dezvoltarea unei culturi în domeniul protecției mediului ,sănătății și securității în munca prin instruirea, conştientizarea şi implicarea activă în acest proces a tuturorlucrătorilor societății. '

Pentru a pune în practică politica declarată am stabilit următoarele direcţii de acţiune:

> Satisfacerea cerinţelor clientului în condiţiile respectării prevederilor contractuale şi areglementărilor în domeniu, urmărind optimizarea costurilor şi realizareaperformanțelor cerute.
> Îmbunătăţirea permanentă a calității produselor livrate şi a eficacitații sistemului demanagement al calitaţii prin implicarea tuturor membrilor societatii în realizarea unorproduse de calitate „supravegherea continuă 2 proceselor sistemului și analizareaperiodică a activităților şi rezultatelor obținute.Creşterea performanței de mediu prin prevenirea si combaterea poluării „gestionareaperformantă a tuturor tipurilor de deșeuri şi reducerea consumului de resurse asociateactivităţilor desfăşurate .

Atragerea personalului în procesul neîntrerupt de instruire şi perfecționare profesională,fiecare angajat fiind responsabil pentru îmbunătățirea calității lucrărilor executate.Asigurarea resurselor necesare pentru îndepiinirea obiectivelor generale si specificestabilite, astfel încât salariaţii să își îndeplinească atribuţiile în conformitate cu cerințeleacestei politici în zona lor de responsabilitate.
> Implementarea în activitățile desfașurate a cerințelor standardelor de control internmanagerial în conformitate cu ordinul” OSSG 600/2018- privind Codul de controlintern managerial al entitatilor publice” .
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Conducerea societății UZINA MECANICĂ MIJA SA. întreţine o cultură organizaționalăorientată spre îmbunătățirea continuă a performanțelor Sistemului de management şi furnizarea deproduse care să satisfacă cerințele clientului si cerințele legale aplicabile .


