
MOL GROUP 

DECLARAȚIA MANAGEMENTULUI EXECUTIV 

POLITICA DE CALITATE 

Obiectivul nostru principal 
în conformitate cu strategia MOL GROUP 2030, este să devenim 

prima alegere a angajaților, clienților și investitorilor. 

În acest context, calitatea înseamnă mai mult decât calitatea excepțională 

a produselor și a serviciilor, îndeplinirea așteptărilor clienților 

sau cerințele impuse furnizorilor. 

Calitatea este unul dintre pilonii cheie ai guvernanței corporative la nivel 

de grup și ai operațiunii bazate pe procese care definește 

relațiile noastre cu partenerii interni și externi. 

În acest scop, punem mare accent, împreună 
cu colegii noștri, pe 
➢ satisfacerea așteptărilor clienților, unde calitatea înseamnă înțelegerea, explorarea și satisfacerea completă a 

cererilor clienților și ale partenerilor noștri, străduindu-ne să furnizăm cele mai bune servicii disponibile pe piață, 

➢ monitorizarea mediului nostru, evaluarea riscurilor și a oportunităților de îmbunătățire a eficienței proceselor, 

➢ implementarea îmbunătățirii continue prin explorarea oportunităților bazate pe cunoștințe organizaționale, 
feedback de la clienți și furnizori și cele mai bune practici din industrie, 

➢ dezvoltarea relațiilor reciproc avantajoase cu părțile interesate, furnizorii și subcontractori, 

➢ îmbunătățirea continuă a eficienței energetice prin utilizarea rațională a resurselor naturale, folosind dezvoltări 
inovatoare, tehnologii și echipamente eficiente din punct de vedere energetic, 

➢ integrarea sistemelor de management certificate, în standardele ariilor de activitate în care activăm, 

➢ promovarea, dezvoltarea și aplicarea principiilor sistemului calității, sub conducerea managementului 
companiei, 

➢ dezvoltarea continuă a culturii organizaționale spre o organizație mai deschisă, cooperantă, inovatoare, flexibilă 
și orientată către clienți. 

 
Angajații noștri implicați si responsabili sunt elementele cheie necesare pentru a ne atinge obiectivele, așa că alocăm 
atenție specială dezvoltării continue a competențelor și abilităților lor și în susținerea ideilor lor inovatoare. 
 
Obiectivele stabilite în strategie trebuie realizate prin îndeplinirea constantă a așteptărilor părților interesate, printr-
un management eficient. Este sarcina și responsabilitatea noastră comună de a organiza și de a efectua operațiuni în 
conformitate cu aceste principii. Acest lucru va asigura dezvoltarea competitivă și durabilă a Grupului MOL pe termen 
lung. 
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