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DECLARAŢIA DE POLITICĂ DE MEDIU A 
 CONDUCERII S.C.T.M.B. “METROREX” S.A.   

 
Managementul S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. la cel mai înalt nivel este permanent preocupat de 
atingerea şi demonstrarea performanţei de mediu evidente prin: 

a) ţinerea sub control a aspectelor legate de impactul activităţilor curente şi serviciilor 
asupra mediului; 

b) furnizarea certitudinii că performanţa de mediu satisface şi va satisface continuu 
prevederile legale şi cerinţele politicii proprii în domeniul mediului. 

Pentru realizarea acestui scop, directorul general adoptă politica de mediu conform standardului 
SR EN ISO 14001 şi punerea acesteia în practică, având ca obiective principale: 
• proiectarea, implementarea şi menţinerea în cadrul organizaţiei a unui sistem de management 

de mediu (SMM) în conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2005, urmat de realizarea 
sistemului de management “Calitate-Mediu” 

• realizarea activităţilor şi serviciilor cu respectarea prevederilor legislaţiei şi reglementărilor 
de mediu în vigoare 

• instruirea, în vederea conştientizării personalului de la toate nivelurile, cu privire la 
atitudinea faţă de mediu şi a efectelor actuale şi potenţiale ale surselor de poluare 

• prevenirea şi reducerea eventualelor poluări generate de activităţile şi serviciile noastre prin:  
- îmbunătăţirea tehnologiilor în sensul ecologizării acestora şi obţinerii de tehnologii 

“curate”, utilizând cele mai bune tehnici disponibile 
- monitorizare şi neutralizare până la valorile limită admisibile, conform normativelor  
- adoptarea tuturor măsurilor corespunzătoare în toate sectoarele de activitate ale 

organizaţiei 
• gestionarea deşeurilor, care include: colectarea selectivă, depozitarea temporară, raportarea 

către autorităţile de mediu şi impunerea unor programe de reducere etapizată a acestor 
cantităţi, coroborată cu creşterea gradului de recuperare şi valorificare a acestora 

• promovarea furnizorilor care subscriu la standardele şi legislaţia de mediu actuale 
• îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu prin evaluarea periodică a eficienţei 

sistemului de management de mediu  
• comunicarea declaraţiei de politică de mediu a conducerii organizaţiei tuturor angajaţilor 
• asigurarea accesului liber al publicului la informaţia de mediu prin site-ul organizaţiei 
Directorul general alocă permanent resursele materiale, umane şi de infrastructură necesare 
înfăptuirii politicii de mediu declarate şi obiectivelor propuse şi asigură motivarea angajaţilor 
prin înţelegerea şi satisfacerea necesităţilor şi aşteptărilor acestora. 
Conducerea S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. îşi asumă responsabilitatea pentru politica de mediu 
adoptată şi pentru rezultatele obţinute ca urmare a aplicării ei. 
Politica de mediu a S.C.T.M.B. “Metrorex” S.A. este analizată şi revizuită periodic pentru a fi 
ajustată corespunzător cu rezultatele. 
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