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POLITICA privind CALITATEA

Suntem conttien(i cd numai cetdleanul li comunitatea ne apreciazl in mod realist
rezultatele muncii li ne stimuleazi in cre$terea p€rformantelor.

De aceea, misiunea de bazi a politicii noastre in domeniul calitilii este focalizarea
acliunilor noastre asupra nevoilor comunitSlii Municipiului Timigoara pentru a Ie
identilicr cet rnai exact nevoile, preferinlelc li a$teptarile Si a lc satisface pe deplin,

Pentru a deveni o institufie eficientl ;i pentru a obfine $i men{inc increderea did
partea c€tlfenilor ci satisfacerea ccrin{elor lor este obiectivul nostru prioritar, am
proiectat, documentat gi implementat un sist€m de management al calititii, conform
prevederilor standardului SR EN ISO 9001:2008.

Felul in care acfionlmr precum li obiectivele pe care trebuie si le atingem in
domeDiul calitdlii se regdsesc in documentele sistemului de maDagement al calitifii $i itr
"Declaralia de angajament a Directorului Executiv privind obicctivcle ir| domeniul
calititii".

Datoria primordiali a intregului personal din cadrul Direcfici Poliliei Locale
Timi$oara este si cutroasci Si si aplice cerin{ele documentelor sistemului de managemcnt
al caliti{ii ti si adopte o atifudine diDamictr, orientatd pe cretterea satisfacfici cetlfenilor
$i imbunitdfirea continui a propriei activittr{i.

Urmirirea modului in care procesele sistemului de maDagement al calitifii sunt
stabilite, implementate, Eentinute li imbundt5(ite la nivelul Direcliei Politiei Locale
Timiqoara revine Reprezentantului Maoagementului pentru Calitate, numit olicial.

Ca Director Executiv al Direcfiei Poli(ici Locale Timigoara imi asum sarcina de a
adaliza periodic elicacitatea $i eficieDla sistemului de management al calitlfii !i de a
asigura disponibilitatea resurselor necesarc p€ntru imbuniti!irea continui a acestuia.
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