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DECLARAŢIA ŞI ANGAJAMENTUL DIRECTORULUI GENERAL AL     
INCDS “MARIN DRACEA” IN 

DOMENIUL MANAGEMENTULUI DE MEDIU 
 

 

 Suntem în totalitate angajați ca în cadrul INCDS “MARIN DRĂCEA” sã fie realizate servicii 
de proiectare, cercetare și dezvoltare tehnologică în științe silvice, dezvoltare durabilă și 
inginerie care sã îndeplineascã într-o mãsurã din ce în ce mai mare cerințele și așteptãrile 
tuturor pãrților interesate: societate, organisme și organizații neguvernamentale, servicii și 
instituții publice, persoane juridice, societãți comerciale, parteneri din țarã și strãinãtate etc. 

 În acest scop în cadrul INCDS “MARIN DRĂCEA” este proiectat și implementat un Sistem 
de Management de Mediu în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 14001:2015. 

 Politica stabilitã în domeniul mediului este focalizatã pe îndeplinirea urmãtoarelor 
obiective strategice: 

■ Orientarea către înțelegerea asteptărilor părtilor interesate 
  

 Serviciile de proiectare pe care le realizãm în cadrul INCDS “MARIN DRĂCEA” trebuie sã 
asigure îndeplinirea cerințelor și așteptãrilor acestora, precum și respectarea tuturor 
prevederilor legale și de reglementare aplicabile. 

 Pentru a îndeplini acest obiectiv, cerințele, necesitãțile și așteptãrile părților interesate 
exprimate sunt analizate și îndeplinite în vederea satisfacerii cerințelor părților interesate. 
Aceasta este principala noastrã preocupare în toate activitãțile pe care le realizãm. 

■ Eficienţa şi eficacitatea proceselor noastre interne 
 

 Procesele și activitãțile de cercetare, proiectare și amenajare realizate în cadrul INCDS 
“MARIN DRĂCEA” trebuie sã se desfãșoare în conformitate cu cerințele specificate în 
reglementãrile legale (legi, ordonanțe, ordine, hotãrâri, norme și decizii) precum și cu 
documentele Sistemului de management de mediu (manualul sistemului de management de 
mediu, procedurile generale, de sistem și specifice). Respectarea cerințelor trebuie sã asigure 
îndeplinirea obiectivelor specifice ale proceselor prin utilizarea eficientã a resurselor 
financiare și umane disponibile. 

■ Implicarea şi conştientizarea personalului INCDS “MARIN DRĂCEA” 
 

 Personalul care desfãșoarã activitãți ce influențeazã performanța de mediu în cadrul 
INCDS “MARIN DRĂCEA” trebuie sã fie conștientizat referitor la importanța, rolul și 
implicațiile pe care le au activitãțile realizate asupra îndeplinirii obiectivelor stabilite și asupra 
performanței globale a INCDS “MARIN DRĂCEA”. 

 

 



Cercetare si dezvoltare tehnologica in stiinte silvice, dezvoltare durabila si inginerie. 
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De asemenea, conducerea INCDS “MARIN DRĂCEA” este conștientã cã nu pot fi obținute 
rezultate performante decât prin implicarea activã a tuturor angajaților care lucreazã în 
cadrul institutului și, de aceea, depune toate eforturile pentru asigurarea unei competențe 
adecvate și pentru instruirea și motivarea acestora. 

■ Îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management de Mediu şi a performanţei
globale a INCDS “MARIN DRĂCEA”

Prin monitorizarea continuã a proceselor și serviciilor realizate, precum și prin 
evaluarea și analiza rezultatelor obținute, sunt identificate cauzele care genereazã abateri și 
neconformitãți fațã de cerințele specificate sau care pot conduce la nerealizarea obiectivelor. 

Fiecare Director / Șef de Atelier / Secție / Punct de lucru,  are obligaþia de a face 
cunoscute personalului din subordine conținutul politicii mediului și a obiectivelor strategice 
ale INCDS “MARIN DRĂCEA”. De asemenea, aceștia au responsabilitatea de a stabili obiective 
specifice la nivelul entitãții pe care o coordoneazã, prin care sã se asigure realizarea 
obiectivelor strategice. 

Prin acest document îmi iau angajamentul sã susțin menținerea politicii de mediu și sã 
asigur toate resursele necesare îndeplinirii obiectivelor strategice, inclusiv îmbunãtãțirea 
continuã a serviciilor și performanței Sistemului de Management de Mediu implementat și 
menținut în cadrul INCDS “MARIN DRĂCEA”. 

Reprezentant Management Mediu,  Director General, 
Maria- Cristina ALBU-DIOJDESCU    Romica TOMESCU 
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