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POLITICA Health, Safety, Security and Environment (HSSE) 
 
 

S.C. EUROSPEED S.R.L are o experiența de peste 10 ani in domeniul serviciilor 

de alimentare al aeronavelor cu combustibili de aviație. Firma noastră oferă clienților săi 

servicii complete si profesionale la cele mai înalte standarde de calitate cu respectarea 

tuturor reglementarilor si legislației existente.  

In spatele tuturor realizărilor sta o echipa de oameni foarte bine pregătită din punct 

de vedere profesional, care acorda o importanta deosebita atât perfecționării profesionale 

continue, cat si menținerii unui contact permanent cu clienții.  

În inima companiei noastre stă politica de HSSE. 

 
Generale 

• Menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de management integrat, al calităţii, al 

mediului şi al securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate cu cerinţele 

standardelor SR EN ISO 9001:2015; 14001:2015. 

• Modificarea documentaţiei pentru a corespunde standardului SR EN ISO 

45001:2018 în vederea recertificării. Integrarea sistemului de management SSM cu 
SMC şi SMM.  

• Instruirea tuturor angajaţilor cu privire la respectarea obligaţiilor ce decurg din 

aplicarea procedurilor şi instrucţiunilor specifice sistemului de management, în 

mod planificat. 

• Finalizarea şi realocarea activităţii administrative în noul spaţiu de birouri. 

Calitate 

• Executarea serviciilor şi livrarea la timp a produselor în cantitatea şi de calitatea 

cerută de beneficiarii, fără a depăşi termenele de predare stabilite mai mult de 10% 

din timpul programat. 

• Prevenirea apariţiei neconformităţilor datorate erorilor umane în toate fazele de 

execuţie şi reducerea cu lor 8% faţă de situaţia existentă. 

• Menţinerea tendinţei de reducere a lucrărilor de refacere după recepţie produs. 

• Asigurarea unor servicii de alimentare cu combustibil în cantităţile şi la termenele 

cerute la toate solicitările clienţilor fără întârzieri mai mari de 24 de ore. 

Mediu 

• Asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte monitorizarea aspectelor de mediu prin 
identificarea anuală a tuturor aspectelor de mediu nou apărute. 

http://www.eurospeed.ro/
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• Prevenirea poluării prin colectarea pe categorii a tuturor deşeurilor apărute din 
desfăşurarea proceselor de service şi anexe, în proporţie de 100%, predare lor către 

firme autorizate.  

• Evaluarea conformării cu legislaţia aplicabilă, în luna Ianuarie. 

• Atingerea ţintelor de mediu propuse prin planificare.  

Securitate şi sănătate în muncă 

• Ţinerea sub control al procesului externalizat de SSM. 

• Achiziţia şi distribuirea de echipamente de lucru şi protecţie conform cerinţelor 

apărute în evaluările de risc, până la finele lunii Decembrie. 

• Menţinerea tendinţei zero accidente de muncă. 
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