
 

DECLARAŢIA DE POLITICĂ 

ÎN DOMENIUL MEDIULUI 

 
 
SC ISPE S.A. are ca domeniu de activitate furnizarea de servicii de consultanţă tehnică, 

financiară şi instituţională, conducere de proiect, studii, cercetare şi dezvoltare, inginerie de bază şi de 
detaliu, configurare şi punere în funcţiune sisteme digitale în domeniile: energetic (producerea, 
transportul, distribuţia energiei electrice şi termice), protecţia mediului, industrial, construcţii civile şi 
industriale, servicii comunale, sisteme de infrastructură, inclusiv îmbunătăţiri funciare. 

SC ISPE S.A. este preocupată de minimizarea impactului asupra mediului, de îmbunătăţirea 
imaginii organizaţiei în ceea ce priveşte performanţele sale de mediu realizate şi de promovarea unui 
dialog deschis şi continuu cu clienţii, autorităţile, riveranii, organizaţiile neguvernamentale şi alte părţi 
interesate. 

În acest sens, conducerea de cel mai înalt nivel a societăţii a hotărât menţinerea şi 
îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management de Mediu în conformitate cu cerinţele 
standardului ISO 14001:2015, componentă a Sistemului Integrat de Management - Calitate, Mediu, 
Sănătate şi Securitate Ocupaţională, Securitatea Informaţiei. 

 
Obiectivele generale de mediu ale SC ISPE S.A. sunt următoarele: 
1. Îmbunătăţirea continuă a performanţei globale de mediu, perfecţionarea managementului 

deşeurilor, utilizarea responsabilă a resurselor naturale, economice şi umane; 
2. Comunicarea, educarea, conştientizarea, instruirea şi motivarea angajaţilor pentru crearea 

culturii organizaţionale de mediu şi promovarea acestor principii părţilor interesate; 
3. Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii şi eficienţei Sistemului de Management de 

Mediu, ca parte a Sistemului Integrat de Management 
4. Identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor şi oportunităţilor aferente îndeplinirii 

obiectivelor de mediu 
 
În scopul transpunerii în fapte a acestor obiective, în calitate de Director General Executiv al SC 

ISPE SA mă angajez: 

 Să promovez continuu acţiuni orientate spre prevenirea poluării şi protejarea resurselor; 

 Să asigur respectarea cerinţelor legale şi a altor cerinţe de mediu la care societatea 
subscrie; 

 Să stimulez menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management de Mediu; 

 Să asigur toate resursele - umane, infrastructură, mediu de lucru, materiale, financiare - 
necesare funcţionării Sistemului de Management de Mediu. 

Aplicarea acestei politici de responsabilitate faţă de mediu este o prioritate pentru 
managementul de cel mai înalt nivel şi executiv, care se asigură permanent că această politică este 
înţeleasă, urmată şi sprijinită atât de proprii angajaţi, de la fiecare nivel ierarhic, cât şi de personalul 
care lucrează pentru şi în numele SC ISPE S.A. 
 

Această declaraţie se comunică tuturor angajaţilor şi se analizează periodic pentru actualizarea 
ei continuă. 
 
 
 
 
Director General Executiv, 
ing. Ion Eduard Chiţescu 16.01.2017 


