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OBIECTIVELE CALITĂŢII 
 

   
 În scopul punerii în aplicare a politicii conducerii S.C.T.M.B. ”Metrorex”- S.A, referitoare 

la calitate, se stabilesc următoarele obiective:  
- proiectarea, documentarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă, în 

cadrul organizaţiei, a unui sistem de management al calităţii în conformitate cu 
standardele SR EN ISO seria 9000; 

- obţinerea certificării sistemului de management al calităţii implementat, de către un 
organism acreditat;  

- îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii conform 
cerinţelor standardelor adoptate; 

- creşterea fiabilităţii materialului rulant de metrou şi a elementelor de infrastructură, a 
securităţii şi confortului călătorilor, precum şi reducerea costurilor, prin dotarea întregii 
reţele cu trenuri şi echipamente noi realizate după tehnologii de ultimă generaţie; 

- îmbunătăţirea semnalisticii la toată reţeaua de metrou, atât în subteran, cât şi suprateran, 
în scopul de a oferi călătorilor un sistem informaţional exhaustiv;  

- îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciului prestat (corelarea graficelor de circulaţie cu 
cerinţele, micşorarea intervalului de urmărire între trenuri, scăderea gradului de 
periculozitate al deranjamentelor tehnice la materialul rulant şi infrastructură, precum şi 
al numărului acestora, fiabilizarea instalaţiilor de informare a călătorilor, etc.);  

- asigurarea unor condiţii îmbunătăţite de ambient, de curăţenie, de securitate, de 
comportament al personalului, în staţii, pasaje, trenuri,etc.; 

- scăderea numărului de neconformităţi din cadrul proceselor, subproceselor, activităţilor 
desfăşurate în cadrul organizaţiei; 

- măsurarea cu regularitate a feedback-ului de la clienţi pentru a stabili nivelul satisfacţiei 
acestora faţă de serviciile oferite; 

- asigurarea de consultanţă şi instruirea planificată prin cursuri de specialitate a întregului 
personal implicat în implementarea sistemului de management al calităţii; 

- alte obiective stabilite în cadrul şedinţelor de analiză efectuată de managementul de la cel 
mai înalt nivel.  

Obligaţia transpunerii în practică a obiectvelor calităţii revine întregului personal al  
S.C.T.M.B. ”Metrorex”- S.A.  
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