
 

 
Politica QHSE a Bureau Veritas Romania 

 
Grupul Bureau Veritas are documentata o declarație în ceea ce privește calitatea, sănătatea, siguranța și mediul in 
scopul identificarii clare a obiectivelor și angajamentelor sale, pe baza standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN 
ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018. 
Politica Bureau Veritas Romania este adecvata scopului, contextului, naturii, amplorii si impactului asupra 
mediului si a sanatatii si securitatii ocupationale a activitatilor sale, fiind un cadru pentru stabilirea obiectivelor 
organizatiei.  
Bureau Veritas România susține și sprijină viziunea, misiunea, valorile și politicile Grupului Bureau Veritas, așa cum 
este descris în politica locală .  
Politica Bureau Veritas România si Politicile Grupului sunt  comunicate tuturor angajaților, persoanelor care 
lucreaza sub controlul organizației si altor parti interesate prin intermediul  site-ului BV România 
(www.bureauveritas.ro), intranet,  mail, aviziere, instruire.  
Viziunea Bureau Veritas România este aceea de a deveni un jucator important in sfera noastra de activitate, prin 
livrarea de servicii care sa aduca plus valoare clientilor nostri, prin oferirea unor servicii de calitate, intr-un loc de 
muncă sigur, fara raniri, prin scăderea continuă a impactului asupra mediului a activităților noastre, în scopul 
imbunatatirii continue a proceselor. 
 
Bureau Veritas România, ca parte a Grupului Bureau Veritas, are organizata activitatea în cinci divizii : Marina, 
Industrie (IND), Cladiri & Infrastructura (B&I), Certificare Sisteme de Management (CER), Commodities (CTD) : 
Servicii Guvernamentale&Comert International&Inspectii Bunuri de Larg Consum & Testare cereale (GSIT&CPS 
IAA&AGRI), Laborator testari fizico chimice produse petroliere & Inspectii (OPT), Inspectii minerale si fertilizatori 
(MMT&FERT) , Instruiri (TRG), fiind specializată în urmatoarele tipuri de servicii : 
• Marina (clasificare / certificare si inspectii pentru constructii nave noi si nave in serviciu, certificare materiale si 
echipamente navale, avizari proiecte constructii navale si echipamente navale, asistenta tehnica si consultanta), 
• Industrie : Evaluarea conformitatii echipamentelor industriale, Certificare personal, Inspectii de terta si secunda 
parte, Expertize tehnice, Inspectii in service 
• B&I :  Servicii de baza Bureau Veritas (Control Tehnic in Constructii pentru asigurare decenala conform legislatiei 
franceze – NF P03-100; Audituri tehnice de terta / secunda parte pentru constructii; Evaluarea starii tehnice a 
constructiilor; Evaluare tehnica a cartilor constructiilor; Inspectii de verificarea conformitatii lucrarilor executate; 
Asistenta in timpul proiectarii; Verificare de  terta parte a proiectelor pentru constructii; Evaluarea 
subcontractorilor; Evaluarea calitatii / Controlul Calitatii; Asistenta pentru managementul proiectelor) si Servicii in 
conformitate cu legislatia nationala in constructii (Coordonator ssm santiere mobile; Verificari pentru constructii si 
instalatii de constructii aflate in exploatare; Dirigentie de santier; Verificari de proiecte  cu verificatori atestati; 
Expertize cu experti atestati) 
•Certificare Sisteme de Management : Certificare Sisteme de Management, Audituri de secunda parte 
•GSIT&CPS IAA& AGRI :  Inspectii inainte de expediere si la livrare, Comert International, Inspectii calitative si 
cantitative ale marfurilor, Inspectii bunuri de larg consum, produselor agroalimentare, Testarea in laboratoarele 
proprii – Constanta si Galati a cerealelor . 
•OPT :  Inspectii cantitative si calitative ale produselor petroliere si petrochimice, testarea produselor petroliere, 
apelor epurate, apelor de proces, agentilor chimici la locul de munca si emisiilor, in cadrul rafinariei Petrobrazi 
•MMT&FERT :  Inspectii metale si mineralelor si ingrasaminte 
 
 
 



 

Angajamentul nostru pentru calitate, protectia mediului si a  sanatatii si securitatii ocupationale este în mod 
constant realizat prin: 
• Satisfacerea tuturor cerintelor aplicabile 
• Orientarea catre satisfacerea cerințelor clienților noștri și a altor părți interesate; 
• Asigurarea resurselor necesare stabilirii, implementarii, mentinerii si imbunatatirii sistemului de management si 
integarea cerintelor sistemelor de management in procesele de afaceri ale companiei 
• Imbunătățirea continuă a performanțelor QHSE a Sistemului integrat de management; 
• Comunicarea importantei unui sistem de management eficace si a conformarii cu cerintele sale 
• Identificarea și gestionarea riscurilor la un  nivel rezonabil în cazul în care au potențialul de a provoca pierderi 
financiare,  accidente, răniri sau imbolnaviri sau un impact inacceptabil asupra mediului sau a comunității; 
• Asigurarea conformității cel puțin cu cerințele legale, de reglementare sau cu alte cerințe obligatorii la care 
Societatea a subscris; 
• Protejarea oamenilor prin asigurarea de conditii de lucru sigure si sanatoase, prevenirea traumatismelor si a 
bolilor determinate de munca si adoptarea unei atitudini proactive in identificarea pericolelor, evaluarea si tinerea 
sub control a riscurilor, adecvate scopului, dimensiunii si contextului organizatiei, precum si naturii specifice a 
riscurilor si oportunitatilor ssm; 
• Asumarea responsabilitatii si raspunderii juridice pentru raportarea si prevenirea incidentelor, traumatismelor si 
a bolilor legate de munca  
• Protejarea lucratorilor de represalii atunci cand raporteaza incidente, pericole, riscuri si oportunitati si 
sustinerea infiintarii si functionarii comitetelor de sanatate si securitate 
• Sprijnirea altor roluri manageriale relevante in a-si demonstra leadership-ul in domeniile lor de activitate 
• Orientarea catre protecția mediului, conservarea resurselor naturale și prevenirea poluării și catre alte cerințe 
specifice contextului organizatiei (utilizarea durabilă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice 
și protecția biodiversității și a ecosistemelor, etc.), menținerea sub control a problemelor de mediu provenite din 
operațiunile noastre; 
• Angajarea intregului personal in directia realizarii obiectivelor; 
• Conștientizarea și implicarea angajaților, reprezentantilor acestora, contractorilor și vizitatorilor în aplicarea 
cerințelor care le sunt atribuite 
• Solicitarea subcontractanților de a gestiona cerintele HSE folosind standarde și practici care respectă această 
Politică; 
• Analiza și raportarea performanțelor QHSE regulat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Directorul Executiv este responsabil de punerea în aplicare a Sistemului de Management al QHSE si de a se asigura 
ca angajamentele asumate în această politică sunt respectate. 
 
În scopul realizarii strategiei de dezvoltare a BV România, au fost stabilite următoarele obiective generale: 
●  Cresterea portofoliului de servicii ; 
●  Mentinerea si imbunatatirea nivelului de incredere si satisfactie al clientilor; 
● ImbunataFrea  conFnua  a  performantelor  proceselor prin urmarirea indicatorilor de performanta stabiliti; 

● ImbunataFrea   managementului riscurilor  la nivelul  acFvitaFi firmei si la  nivelul  fiecarui  loc  de  munca;  

● Imbunatatirea managementului resurselor naturale, de tip  -  apa,  gaze  naturale,  energie    electrica,   produse 

petroliere; 

● Cresterea gradului  de  consFenFzare,  moFvaFe,  saFsfacFe  si  performanta  a angajaFlor; 

● Conformarea cu cerintele legale,  reglementarile specifice obligatorii, cerintele politicilor de Grup, cerintele 

clientilor si a altor parti interesate  . 

 

Director Executiv al BV Romania  

Vidu Alexandru 

  

 

 

 

 

 


