MANUALUL CALITATII ŞI MEDIULUI
Anexa 4 – Politica S.C. Corona S.R.L. si S.C. Gardenart
S.R.L.
Emitent: Reprezentantul Managementului pentru Calitate şi Mediu

COD: ANX_MMC_04
Revizia: 01
Exemplar nr.: 1
Pagina: 1 / 1
Valabil de la: 09.07.2007

POLITICA S.C. CORONA S.R.L. si S.C. GARDENART S.R.L.
Succesul si dezvoltarea organizatiei depind in totalitate de satisfacerea cerintelor clientilor, a
nevoilor de frumos, de a trai intr-un mediu natural, armonios, care sa le bucure sufletul si privirea; de
a le deschide perspectiva vietii intr-un mediu cat mai sanatos si mai putin poluat.
In tot ceea ce facem, calitatea si imbunatatirea continua a acesteia ne ghideaza actiunile in
vederea satisfacerii exigentelor clientilor si asteptarilor partenerilor nostri .
CORONA si GARDENART produc, importa si desfac in sera si showroom-ul proprii o gama
variata de plante si flori, avand ca scop principal inovatia si calitatea, iar prin acestea atingerea de noi
frontiere.
Preocuparea permanenta a organizatiei este de a oferi o varietate cat mai mare de plante
decorative si servicii de cea mai buna calitate pentru a crea gradini personificate.
Numai impreuna gandind, proiectand si actionand pentru a ne atinge obiectivul vom reusi sa ne
indeplinim misiunea.
Grija pentru lucrul bine facut, dorinta fiecaruia dintre noi de a-si aduce contributia la succesul
proiectului sunt o permanenta preocupare a tuturor angajatilor.
Pentru aceasta ne-am propus urmatoarele directii:
- Sa ne angajam a ne conforma legislatiei in vigoare, standardelor nationale si internationale de
mediu si oricarei evolutii a acestora, referitoare la activitatile desfasurate.
- Sa ne angajam la o imbunatatire continua a performantelor de mediu, prevenirea poluarii
mediului, promovarea solutiilor tehnice si tehnologiilor “nepoluante”, reducerea costurilor
de mediu in continutul serviciilor din domeniile proprii de activitate.
- Sa realizam o stransa colaborare cu autoritatile si cu grupurile de interes public, pentru
aplicarea unei politici solide in favoarea mediului.
Incurajarea exprimarii ideilor la toate nivelurile organizatiei este o practica uzuala la noi.
Respectul fata de colegi, fata de clienti si, nu in ultimul rand, fata de organizatie este aplicat in
activitatea de zi cu zi.
Fiind o societate in crestere, misiunea noastra este sa devenim lider de piata prin imbunatatirea
continua a produselor si serviciilor.
Organizatia noastra si-a propus implementarea, certificarea, mentinerea si imbunatatirea
continua Sistemului de Management Integrat (Calitate -Mediu), conform standardelor SR EN ISO
9001:2001 si SR EN ISO 14001:2005.
Periodic, conducerea organizatia analizeaza politica de mediu pentru a stabili daca este adecvata
si dispune masuri in consecinta, conform reglementarilor din acest domeniu.
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