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Politica de Mediu 

 

Asigurarea cresterii Advanced Comfort Systems Romania pe baza unei dezvoltari durabile 

 
 
Pentru a realiza acest scop managementul Advanced Comfort Systems Romania a decis sa 
integreze un sistem de management de mediu in sistemul de management existent bazat pe: 
 
 

1. Respectarea mediului si prevenirea poluarii 
 
In acest scop ne angajam, impreuna cu tot personalul Advanced Comfort Systems Romania, sa 
identificam aspectele de mediu si impactul lor, sa le controlam, sa reducem consumul de resurse 
neregenerabile si sa implementam actiuni de prevenire a poluarii.  
 

2. Respectarea cerintelor legale si a altor cerinte la care noi am subscris 
 

Ne obligam sa intelegem si sa asimilam legislatia nationala, Europeana si internationala in vigoare, 
sa aplicam cerintele acesteia si sa mentinem o relatie de parteneriat cu agentiile de protectia 
mediului. De asemenea, ne angajam sa asiguram compatibilitatea sistemului de management al 
Advanced Comfort Systems Romania cu cerintele standardului international ISO 14001. 
 

3. Ameliorarea continua a performantelor de mediu 
 
Sistemul de management implementat in cadrul organizatiei va asigura implicarea personalului 
Advanced Comfort Systems Romania prin constientizarea si instruirea acestuia referitor la protectia 
mediului, diminuarea consumului de resurse, prevenirea poluarii si asigurarea unei dezvoltari 
durabile prin colaborarea cu comunitatea locala. 
 
Managementul Advanced Comfort Systems Romania va stabili obiective si tinte de mediu care sa 
asigure ameliorarea continuua a performantelor de mediu ale organizatiei, atingerea acestora fiind 
analizata periodic in cadrul reuniunilor de Analiza a Managementului.  

 

Ma angajez personal pentru integrarea cerintelor de mediu in sistemul de management existent si 
pentru ameliorarea lui continuua având ca bază de pornire prevenirea poluării și protecției 
mediului având drept țintă ameliorarea continuă a performanțelor de mediu.  

Ma voi implica personal pentru atingerea acestui deziderat si voi cere si sprijini implicarea activa a 
tuturor angajatilor Advanced Comfort Systems Romania prin stimularea muncii in echipa si a 
intelegerii importantei  cresterii organizatiei noastre.  
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