din 1972
POLITICĂ ÎN CE PRIVEŞTE CALITATEA ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
COTECNO SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. oferă servicii profesionale în domeniul
Ingineriei Civile, Ingineriei Industriale, Arhitecturii şi Mediului Înconjurător.
În desfăşurarea acestor ac�vităţi, acordă o prioritate deosebită sa�sfacţiei clienţilor, calităţii serviciilori
prestate şi respectului faţă de mediul înconjurător în cadrul dezvoltării durabile.
În acest sens, se angajează:
→

Să obţină o îmbunătăţire permanentă a procedurilor sale prin aplicarea normelor UNE-EN-ISO
9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 şi îndeplinirea oricărei alte cerinţe legale aplicabile lucrărilor
realizate şi, în special, a celor referitoare la protecţia mediului înconjurător, inclusiv prevenirea
contaminării acestuia.

→

Să favorizeze calitatea maximă a serviciilor prestate către clienţii săi, asigurând sa�sfacerea
necesităţilor acestora, acordându-le un sprijin con�nuu şi răspunzând eventualelor nemulţumiri sau
reclamaţii ale acestora.

→

Să iden�ﬁce şi să evalueze aspectele legate de mediu ale ac�vităţilor din cadrul ﬁrmei COTECNO,
pentru a le determina pe cele care au sau pot avea un impact semniﬁca�v asupra mediului înconjurător.

→

Să încurajeze în rândul angajaţilor săi simţul responsabilităţii în ceea ce priveşte serviciul prestat
clientului, calitatea muncii lor şi preocuparea pentru mediul înconjurător, oferindu-le instruirea
adecvată pentru îmbunătăţirea permanentă a sarcinilor desfăşurate.

→

Să controleze şi să evalueze îmbunătăţirea calităţii şi a respectării mediului în cadrul organizaţiei,
căutând o îmbunătăţire con�nuă a eﬁcienţei sistemului de management.

→

Să ex�ndă cerinţele privind calitatea serviciilor prestate şi controlul operaţional al aspectelor legale
de mediu şi asupra furnizorilor care inﬂuenţează direct prestarea serviciilor COTECNO.

→

Să pună la dispoziţie resursele tehnice şi umane necesare pentru o îmbunătăţire permanentă a
eﬁcienţei Sistemului de Management al Calităţii şi Mediului.

Această poli�că reprezintă cadrul de referinţă pentru revizuirea obiec�velor organizaţiei noastre în ce priveşte
calitatea şi mediul înconjurător; de aceea, aceasta este veriﬁcată periodic pentru o adaptare con�nuă. Aceste
obiec�ve vor avea în vedere analizarea riscurilor şi oportunităţilor pe care ﬁrma o realizează în mod periodic.
Conducerea COTECNO îşi propune prin intermediul acestei poli�ci să aibă în vedere contextul acesteia, luând în
considerare părţile interesate care îl alcătuiesc. As�el, îşi poate creşte compe��vitatea, îşi poate câş�ga încrederea
clienţilor şi furnizărilor săi şi poate obţine un sen�ment de sa�sfacţie în rândul angajaţilor săi prin calitatea lucrărilor
realizate şi protejarea mediului înconjurător.
A CORUÑA, 28 FEBRUARIE 2018

SEMNAT: CONDUCEREA FIRMEI.

