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Prezenta „Politică sistemului de management integrat” (în continuare Politica QHS) a fost elaborată în 
conformitate cu prevederile actelor normative şi standarde naţionale şi internaţionale, după cum urmează:

• SM EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calităţii.
• SM EN ISO 45001:2018 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
• Constituţia Republicii Moldova.
• Legea Nr. 186 din 10.07.2008 securităţii şi sănătăţii în muncă.
• Legea nr. 721-XIII din 2.02.96 privind calitatea în construcţii.
• Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25.06.96 cu privire la asigurarea calităţii în construcţii.
• Hotărârea Guvernului nr. 382 din 24.04.97 privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile 

în timp şi post utilizarea construcţiilor.
• LegeaNr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător.

In prezenta Politică, sunt utilizate următoarele abrevieri:

QHS - Quality, Environmental, Health and Safety Management System ( Traducere Română -  Sistemul de 
Management al Calităţii, Securităţii şi Sănătăţii)

BIM - Building Information Modeling ( Traducere Română -  Modelarea Informaţională a clădirii)

Capitolul I 
Introducere

Absolut Construct se angajează să îndeplinească aşteptările excepţionale privind calitatea, siguranţa şi mediul 
înconjurător, care contribuie la crearea de avantaje competitive pentru clienţii noştri. Scopul nostru este de a oferi 
şi de a îmbunătăţi continuu calitatea serviciilor, soluţiilor şi produselor, minimizând impactul asupra mediului şi de 
a proteja angajaţii, subantreprenorii, clienţii, comunităţile şi alţii care pot fi afectaţi de activităţile noastre. în cadrul 
acestui angajament, definim politica companiei noastre prin sistem integrat de management în conformitate cu: ISO 
9001:2015 şi ISO 45001:2018.

Capitolul II 
Principii şi reguli

2.1. Siguranţa este primordială
• Noi credem în cultura Zero Vătămări unde pot fi atinse zero incidente. Noi nu facem compromisuri în ceea 

ce priveşte siguranţa, şi avem grijă unul de celălalt. Acest lucru se reflectă prin includerea siguranţei ca 
condiţie de bază în cadrul contractelor noastre comerciale.

• Oferim clienţilor soluţii arhitecturale care sunt sigure, eficiente, rentabile şi ecologice.
• Demonstrăm un angajament fără compromis faţă de calitate şi protecţia sănătăţii şi securităţii angajaţilor 

noştri, a subantreprenorilor, a clienţilor şi a mediului.
• îmbunătăţirea continuă a managementului QHS, a performanţei şi a culturii, astfel încât fiecare angajat să 

se simtă responsabil faţă de clienţi, colegi, antreprenori şi ei însăşi.
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2.2. Excelenţa operaţională

• Obţinem îmbunătăţirea continuă a calităţii bazându-ne pe conceptul Zero Defecte. Aceasta include aplicarea 
metodelor Lean şi B1M.

• Promovăm leadership-ul la toate nivelurile prin stabilirea de obiective clare, ambiţioase şi realizabile, 
măsurarea calităţii de execuţie şi luarea unor acţiuni consecvente pentru rezolvarea deficienţelor.

• Măsurăm, analizăm şi raportăm datele de performanţă privind calitatea pentru a identifica şi a facilita 
iniţiativele de îmbunătăţire. Revizuim şi împărtăşim lecţiile învăţate cu angajaţii, clienţii şi furnizorii.

• Căutăm şi recompensăm idei noi şi creative care conduc la performanţe îmbunătăţite.
• Gestionăm riscurile şi instituim măsuri de control pentru atenuarea riscurilor.
• Desfăşurăm activitatea în conformitate cu toate legile şi reglementările din ţările în care activăm şi în 

conformitate cu cerinţele clienţilor noştri.
• Colaborăm cu autorităţile şi clienţii pentru a ne conforma cerinţelor legale şi contractuale şi insistăm asupra 

aceluiaşi nivel de conduită în afacerii şi a eticii de muncă de la furnizorii şi partenerii noştri.

2.3. îngrijirea pentru mediul înconjurător

• Ne străduim să folosim în mod responsabil resursele naturale şi să minimizăm impactul activităţilor noastre 
asupra mediului, precum şi impactul construcţiilor noastre pe parcursul întregului ciclu de viaţă. Aceasta 
include aplicarea metodelor Lean şi BIM, precum şi a materialelor sustenabile şi reciclate acolo unde este 
fezabil în cadrul proiectelor şi activităţii noastre.

• Ne străduim să facem tot ce este mai bine pentru a minimiza amprenta asupra mediului cauzată de 
activitatea zilnică, inclusiv aplicarea ierarhiei măsurilor de prevenire a deşeurilor (evitarea, reducerea, 
reciclarea şi reutilizarea tuturor materialelor).

• Trebuie să luăm întotdeauna în considerare utilizarea cea mai eficientă a energiei şi să căutăm oportunităţi 
de reducere a consumului de energie la locul de muncă.

• Proiectele sunt revizuite pentru a analiza eficienţa energetică şi modul de utilizare a energiei regenerabile. 
Preferinţa este acordată proiectelor de investiţii care au eficienţa energetică mai mare, şi rentabilitate mai 
mare pe întreaga durată de viaţă.

• Trebuie să ne străduim să facem tot ce este mai bun pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.,,
• Trebuie să evităm crearea de deşeuri şi să utilizăm opţiunile de reciclare acolo unde este posibil.
• Trebuie să luăm întotdeauna în considerare cea mai bună modalitate de utilizare a apei şi să identificăm 

posibilităţile de reducere a consumului de apă la locul de muncă.
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Capitolul III 
Implementare

• Asociaţii sunt obligaţi să se familiarizeze cu această politică şi să participe la sesiunile de formare QHS 
care se desfăşoară periodic.

• Implicăm în angajament toate părţile interesate într-un dialog deschis despre activităţile noastre în domeniu 
QHS.

• Cerem tuturor angajaţilor, furnizorilor şi subantreprenorilor să adere la cele mai înalte standarde 
profesionale şi etice ale QHS.

• Aspectele performanţei QHS sunt raportate lunar folosind sistemul de management, acestea sunt 
monitorizate de departamentul QHS. Evaluările trimestriale ale QHS şi evaluările anuale ale QHS sunt 
efectuate de către Administrator.

• Această politică este revizuită anual pentru a se asigura că aceasta rămâne relevantă şi adecvată pentru 
Absolut Construct.

Absolut Construct recunoaşte nevoia de a se concentra pe îmbunătăţirea continuă a managementului QHS şi a 
performanţei sale pe baza culturii Zero Defect şi Zero Vătămări. Folosim sistemul integrat de management ca un 
proces dinamic de învăţare continuă. Pentru a asigura acest lucru, sistemul QHS este promovat activ în întreaga 
organizaţie prin furnizarea de informaţii, instruire şi supraveghere.


