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DECLARAŢIA CONDUCERII 
PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII 

 
 S.C.T.M.B.”Metrorex”- S.A furnizează serviciul public de transport de persoane cu metroul 

pe reţeaua proprie de căi ferate subterane şi supraterane, având ca scop realizarea acestuia în 
condiţii de siguranţă a circulaţiei şi de confort prin îndeplinirea prevederilor normelor legale şi 
de reglementare aplicabile. 

În vederea realizării scopului stabilit, precum şi pentru alinierea la politicile şi strategiile 
europene în domeniul calităţii, S.C.T.M.B.”Metrorex” - S.A. defineşte şi iniţiază politica 
referitoare la calitate, corelată cu celelalte politici ale societăţii, şi adoptă măsurile pentru ca 
aceasta să fie aplicată. 

Astfel, S.C.T.M.B.”Metrorex”- S.A. stabileşte proiectarea, documentarea, implementarea, 
menţinerea în cadrul  societăţii a unui sistem de management al calităţii şi îmbunătăţirea 
continuă a eficacităţii acestuia în conformitate cu standardele SR EN ISO seria 9000, scopul 
fiind satisfacerea cerinţelor clienţilor şi altor părţi interesate. 

De asemenea, ca orientări generale pe termen mediu şi lung, societatea are în vedere 
creşterea satisfacţiei clienţilor, asigurându-le condiţii sporite de siguranţa circulaţiei şi de 
confort, precum şi noi utilităţi, prin dotarea reţelei cu material rulant de metrou şi echipamente 
de infrastructură de ultimă generaţie. Totodată, are în vedere extinderea reţelei de metrou prin 
construirea de noi linii şi magistrale. 

Pentru ca activitatea S.C.T.M.B.”Metrorex”- S.A. să se desfăşoare în conformitate cu 
principiile, cerinţele, liniile directoare şi documentele sistemului de management al calităţii 
adoptat, voi respecta prevederile acestora şi voi crea o mentalitate adecvată în rândul 
personalului organizaţiei, astfel încât sistemul să fie cunoscut, înţeles şi eficient, iar activităţile 
desfăşurate să satisfacă aşteptările clienţilor, accentul punându-se pe prevenirea situaţiilor critice 
şi nu pe depistarea lor după apariţie. 

Voi angaja continuu resurse materiale, financiare şi umane, precum şi exemplul meu 
personal pentru a mă asigura că această politică este asimilată şi aplicată de către întreg 
personalul S.C.T.M.B.”Metrorex”- S.A., la toate nivelurile structurii organizatorice, neacceptând 
abateri  în domeniul calităţii. 

Totodată, voi asigura motivarea personalului care determină calitatea, astfel încât acesta să 
fie conştient permanent de rolul ce-i revine în realizarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a 
calităţii (cursuri de instruire, specializări, promovare pe criterii de competenţă, participări la 
diferite conferinţe, simpozioane, lucrări,etc.). 

Întreg personalul din S.C.T.M.B.”Metrorex”- S.A. are obligaţia de a transpune în practică, la 
locul de muncă şi în domeniul de activitate pe care-l coordonează, politica societăţii referitoare la 
calitate. 
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