OBIECTIVELE GENERALE ALE SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT

1. Cresterea indicatorului privind satisfactia clientului extern cu 2% prin
imbunatatirea proceselor primare .
2. Castigarea increderii clientilor in lucrările şi produsele realizate de
CONCELEX prin îmbunătăţirea sistemului de management. Logo-ul
înregistrat oficial al societăţii este “EXCELENŢA ÎN CONSTRUCŢII”.
3. Creşterea competitivităţii lucrărilor şi produselor prin aplicarea
tehnologiilor moderne de execuţie şi utilizarea de echipamente
performante pentru activitatea de producţie dar şi prin dezvoltarea
continuă a competenţelor profesionale ale angajaţilor.
4. Cresterea cifrei de afaceri cu 10 % in fiecare an .
5. Mentinerea si reinoirea certificarii SIM.
6. Stabilirea obiectivelor specifice fiecarui serviciu urmarind realizarea
obiectivelor generale.
7. Reducerea consumului de hartie cu 10 % .
8. Adoptarea masurilor de protectie a mediului in concordanta cu legislatia
şi cu programul de conformare prevăzut de autorităţi în domeniu;
9. Îmbunătăţirea Sistemului de Management de Mediu certificat prin
continua evaluare si tinere sub control a aspectelor de mediu identificate
la nivelul proceselor si al societăţii; Aplicarea măsurilor adecvate pentru
limitarea impacturilor negative asupra mediului;
10. Imbunatatirea gestiunii deseurilor la nivelul organizatiei si eliminarea lor
responsabila si in siguranta.
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11. Micsorarea consumului de resurse naturale-apa 5 % .
12. Crearea unei culturi a securităţii şi sănătăţii în muncă prin formare,
informare si instruire continua la toate nivelurile, prin conştientizarea
angajaţilor proprii si subantreprenorilor cu privire la respectarea
prevederilor legislatiei si instructiunilor proprii de securitate a muncii ;
13. Asigurarea de echipamente de protectie pentru personal in vederea
prevenirii accidentarilor si imbolnavirilor profesionale in conformitate cu
legislatia in vigoare ;
14. Reevaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca
respectiv executant , sarcina de munca , mijloace de munca ,si mediul de
munca.
15. Mentinerea nivelului zero accidente / incidente de munca si mediu.
Obiectivele generale sunt stabilite de către conducerea
S.C. CONCELEX S.R.L., sunt analizate în cadrul şedinţelor de analiză a
managementului, pentru a asigura adecvarea acestora la activitatea societatii si
pentru imbunatatirea eficientei si eficacitatii Sistemului Integrat de
Management..
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