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   POLITICA  
    ÎN DOMENIUL CALIT ĂŢII,  

   MEDIULUI ŞI SSM 
 

 

FRONT LINE MANAGEMENT SRL se angajeaz ă s ă creasc ă continuu 
calitatea şi volumul serviciilor furnizate pe pia ţa 
telecomunicatiilor inca din anul 2004, cu respectar ea cerin ţelor 
legale privind comunica ţiile electronice, a cerintelor de mediu 
şi celor SSM (securitatea şi sănătatea muncii). 

Pentru a furniza aceste servicii la un nivel care s ă satisfac ă 
clien ţii şi p ăr ţile interesate FRLM a documentat un sistem de 
management integrat în conformitate cu cerin ţele SR EN ISO 
9001:2008 şi respectiv SR EN ISO 14001: 2005 şi SR OHSAS 
18001:2008.  

Prin politica în domeniul calit ăţii, mediului şi securit ăţii 
şi s ănăt ăţii muncii, comunicat ă direct personalului şi 
disponibil ă publicului şi altor p ăr ţi interesate pe 
www.frline.ro  si www.toowaysat.ro , Conducerea se angajeaz ă: 

- s ă fac ă din calitatea lucrarilor şi cre şterea satisfac ţiei 
clien ţilor prima noastr ă grij ă; 

- s ă previn ă r ănirile şi îmboln ăvirile profesionale; 

- s ă se conformeze permanent cu cerin ţele legale şi cu alte 
cerin ţe de mediu şi SSM la care ader ă; 

- s ă utilizeze política drept ghid pentru stabilirea şi 
analizarea obiectivelor în domeniul calit ăţii, mediului şi SSM. 

In acest sens constituie obiective ale perioadei ur mătoare 
certificarea sistemului de management al calit ătii si apoi al 
mediului, mentinerea autorizatiei ANCOM, trecerea d e la statutul 
de furnizor pe zona Oltenia la cel de furnizor nati onal, 
evitarea oricaror penalitati datorate nerespectarii  legilor. 

Conducerea firmei va controla permanent eficacitate a şi 
eficien ţa sistemului s ău de management integrat prin aplicarea 
procedurilor auditului intern şi monitoriz ării, respectiv 
analiza anual ă efectuat ă de management. 

Prezenta politica va fi adecvat ă, ori de câte ori este cazul, 
la lumea aflata in continua miscare, la natura şi nivelul 
impacturilor de mediu respectiv tipurilor de riscur i SSM, to ţi 
salaria ţi vor fi implica ţi în procesul de îmbun ăt ăţire continu ă. 
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