
 

Declaratia de politica pentru calitatate-mediu   
 
 „ Societatea GERMAN TOP TRADING are  ca domeniu de activitate: intretinere si reparatii 
autovehicule, inclusiv spalare si vopsire, comert cu autovehicule, comert cu piese si accesorii auto 
si testari si analize tehnice pentru domeniul auto. 
 Obiectivul primordial al companiei este de a oferi servicii care sa satisfaca cerintele 
clientilor, prezente si viitoare, luand in considerare si necesitatea de a tine sub control aspectele de 
mediu generate de activitatea de zi cu zi. Chiar scopul principal al organizatiei – acela de a 
intretine si repara masini – are un impact pozitiv indirect asupra mediului (tinerea sub control a 
emisiilor de CO2 si NOx pentru masinile clientilor). 
Raspunderea conducerii organizatiei si din punct de vedere al calitatii revine Directorului General 
al GTT, care se angajeaza sa asigure: 

- instruirea personalului in vederea cunoasterii si aplicarii prevederilor Sistemului de 
management integrat si in vederea sporirii competentelor profesionale 

- stabilirea si comunicarea in organizatie a Obiectivelor Calitatii si Programului de 
management de mediu, cu obiective, tinte si indicatori, cu modalitati de masurare si 
monitorizare procese, astfel incat toata activitatea societatii sa fie sub control si sa se 
asigure imbunatatirea continua a Sistemului de management integrat implementat. 

Cum serviciile derulate de organizatie implica activitati cu impact asupra mediului, managementul 
de la cel mai inalt nivel isi asuma responsabilitatea pentru formularea unor linii directoare ca:  

- Mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management de mediu, cu efect in 
prevenirii poluarii 

- Adoptarea de masuri de protectie a mediului in concordanta cu legislatia aplicabila precum 
si cu alte cerinte – ca cele stabilite de management ca performante interne - utilizarea 
eficienta a resurselor pentru infrastructura (energie electrica, energie termica, combustibil) 

- Continua monitorizare si tinere sub control a aspectelor de mediu semnificative identificate 
la nivelul organizatiei (emisii de COV, emisii de combustie de la sisteme de incalzire, emisii 
de apa tehnologica uzata) si incercarea de a reduce continuu nivelul acestora 

- Imbunatatirea gestiunii deseurilor la nivelul organizaitiei si eliminarea lor responsabila si in 
siguranta 

- Un bun control operational la nivel de mentenanta a infrastructurii organizatiei si Planuri 
eficace pentru eventuale Situatii de urgenta. 

 Toate acestea se regasesc tratate in Sistemul de Management Integrat, implementat de 
organizatie conform Standardulelor SR EN ISO 9001 : 2008 si SR EN ISO 14001:2005. Directorul 
General al GTT si Reprezentantul Managementului Integrat analizeaza evolutia sistemului in 
sedintele analizelor de management (anual sau ori de cate ori este nevoie). 
 Politica pentru calitate-mediu este disponibila pentru terte parti interesate si comunicata 
intregului personal al organizatiei. Manualul Sistemului de Management Integrat si procedurile 
aferente descriu cerintele specifice domeniului de activitate al GTT si sunt distribuite intr-un mod 
controlat catre intregul personal al societatii.  
 
Director General GTT      11.08.2011” 
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