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POLITICA DE MEDIU 

 

Motto:“Pacientul in centrul atentiei ” 

 

 

Managementul Sanatoriului Balneoclimateric de Copii  (SBC) a adoptat o 

politică de mediu aplicabilă naturii activităţilor, dimensiunilor şi impactului asupra 

mediului, care să contribuie la menţinerea şi îmbunătăţirea poziţiei şi a imaginii 

deţinute pe piaţa locală, creşterea calităţii în activităţile desfăşurate, motivarea şi 

eficientizarea personalului, îmbunătăţirea continuă a protecţiei mediului pentru 

activităţile derulate şi utilizarea durabilă  şi eficientă a resurselor.  

Principiile pe baza cărora este formulată politica în domeniul mediului a SBC 

au la bază conceptele de „calitate totală” şi „dezvoltare durabilă”. SBC se va asigura 

că politicile şi activităţile sale promovează dezvoltarea durabilă şi îndeplinirea 

nevoilor prezente fără a le afecta pe cele viitoare.  

SBC este în mod continuu interesat să minimizeze impactul activităţilor sale 

asupra mediului, să ridice standardele de mediu şi sociale, precum şi de creştere a 

eficienţei activităţii şi promovare a principiilor calităţii.  

Implementarea politicii de protecţie a mediului reprezintă o componenta 

majoră a  misiunii sanatoriului, astfel: 



▪ asigură un mediu de lucru sigur tuturor angajaţilor şi alocă resurse 

adecvate pentru a promova şi menţine bunele practici în toate aspectele 

referitoare la protecţia mediului; 

▪ permite să oferim servicii sigure pacienţilor, sa asigurăm securitatea 

vizitatorilor, furnizorilor, practicienilor (elevi, rezidenti etc.); 

▪ ia în considerare toate reglementările relevante în domeniul mediului şi 

acţionează în direcţia respectării acestora; 

▪ asigură formarea şi dezvoltarea atitudinii favorabile a angajaţilor 

pentru menţinerea unui mediu de lucru igienizat, dezinfectat cu 

focalizarea principală în optimizarea măsurilor de prevenire din planul 

de management de mediu. 

Sistemul de management în domeniul mediului din cadrul Sanatoriului 

Balneoclimateric de Copii  asigură o implementare îmbunătăţită constant în 

diferitele sectoare de activitate ce dinamizează activitatea de prevenire şi protecţie a 

mediului şi la locul de muncă, cu responsabilizarea angajaţilor pentru a lua operativ 

măsuri în ceea ce priveşte: 

1. Asigurarea şi întreţinerea echipamentelor de lucru astfel încât 

folosirea lor să fie sigură şi lipsită de riscuri atât pentru angajaţi cât 

şi pentru pacienţi; 

2. Asigurarea siguranţei cu minimizarea riscului în folosirea, 

manipularea, depozitarea substanţelor chimice întrebuinţate pentru 

realizarea igienizării de orice natură cu respectarea măsurilor de 

protecţie a muncii şi a mediului; 

3. Studierea şi evaluarea tuturor surselor cu impact asupra mediului 

pentru a determina dacă sunt necesare anumite precauţii; 

4. Asigurarea siguranţei şi minimizarea riscului în activităţile 

medicale şi nemedicale pentru situaţiile cu risc din punct de vedere 

al angajatului, pacientului, al epidemiilor; 

5. Analiza riscurilor ce implică prezenţa diferitelor situaţii de 

urgenţă cu gestionarea acestora pe parcursul desfăşurării lor şi 

luarea măsurilor de siguranţă; 

6. Furnizarea de informaţii, instrucţiuni de lucru, instruiri teoretice 



şi practice, supervizare, astfel încât să se asigure securitatea muncii 

pentru toţi angajaţii, prevenirea poluărilor accidentale şi mediu; 

7. Asigurarea şi menţinerea: locurilor de muncă lipsite de pericole, 

a căilor de evacuare libere pentru gestionarea operativă a situaţiilor 

de urgenţă. 

Managementul SBC se angajează pentru:  

• conformarea cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările de mediu 

referitoare la aspectele de mediu, a standardelor naţionale şi 

internaţionale de mediu şi oricărei evoluţii a acestora, referitoare la 

activităţile desfăşurate;  

• îmbunătăţirea continuă a politicii de mediu; 

 • prevenirea poluării şi a riscurilor de mediu.  

Obiectivele generale de mediu sunt :  

• reducerea cantităţii de deşeuri produse la nivelul organizaţiei şi 

valorificarea eficientă şi ecologică a deşeurilor reciclabile;  

• conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului;  

• îmbunătăţirea performanţei de mediu a societăţii, prevenirea 

poluării mediului, promovarea soluţiilor tehnice şi tehnologiilor 

„nepoluante”, reducerea costurilor de mediu în conţinutul serviciilor 

din domeniile proprii de activitate;  

• protecţia sănătăţii angajaților; 

• utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor şi utilităţilor în 

vederea  

economisirii resurselor naturale, iar ori de câte ori este posibil, 

utilizarea materialelor cu impact minim asupra mediului, 

recuperabile sau reciclabile;  

• acordarea unei atenţii sporite nevoilor de instruire, sensibilizare şi 

conştientizare a întregului personal privind problemele de mediu şi 

încurajarea unui comportament de „prieteni ai naturii” din partea 

acestora; 

• realizarea unei strânse colaborări cu autorităţile şi cu grupurile de 

interes public, pentru aplicarea unei politici solide în favoarea 



mediului;  

• aplicarea principiului controlului şi responsabilităţii la nivelul 

întregii organizaţii şi la nivelul fiecărui salariat.  

Managementul SBC este angajat în înfăptuirea politicii de mediu declarate şi 

a obiectivelor de mediu propuse alocând în acest scop resurse materiale, financiare, 

instruiri, documentaţie şi personal instruit cu responsabilităţi în problemele de 

mediu. Obiectivele de mediu sunt analizate periodic de managementul la cel mai 

înalt nivel pentru a se stabili dacă politica de mediu este adecvată şi sunt dispuse 

măsuri în consecinţă, precum şi pentru a se asigura realizarea acestora.  

SBC asigură transpunerea în practică a Politicii de mediu prin activitatea 

responsabilă a fiecărui angajat. Managementul sanatoriului se asigură că Politica de 

mediu este comunicată, înţeleasă, urmată şi menţinută de către toţi salariaţii, la 

fiecare nivel al organizaţiei.  

Sanatoriului Balneoclimateric de Copii  intreprinde toate demersurile 

necesare pentru a preveni orice incident asupra mediului, care s-ar putea solda cu 

afectarea stării de sănătate şi pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului de 

management în domeniul mediului.          
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