DECLARATTA pREgEDtNTELU! - DTRECTOR GENERAL
AL AGENTIEI NATIONALE DE CADASTRU gt PUBLICITATE tMOBILIARA,
PRIVIND POLITICA REFERITOARE LA CALITATE

Deviza noastrd esfe - "pRlVEgTE iru penSpECTMA'
Managementul

calititii reprezinti pentru Agenlia Nalionald de Cadastru gi Publicitate lmobiliard

un

ansamblu de activititi avAnd ca scop realizarea unor obiective prin utilizarea optimi a resurselor. Acest ansamblu
cuprinde activitdti de planificare, coordonare, organizare gi control al caliti[iituturor proceselor.
lnstitutia igi propune o serie de "obiective generale" care se realizeazd prin intermediul unor "obiective

urmi impun realizarea de servicii de administrare pubticd generald, respectiv servicii de
publicitate imobiliard, geodezie, cartografie, fotogrammetrie gi teledeteclie, de o calitate
corespunzdtoare cerintelor clien[ilor, la termenul convenit giin conditiile unor costuri minime.
Politica institu[iei referitoare la calitate, are la bazd conceptul de satisfacere a cerinlelor specificate gi
nespecificate ale clienfilor sii. Aceasta presupune in primul rdnd schimbarea mentalitd[ii privind responsabilitatea
gi participarea fiecdrui salariat la atingerea obiectrvelor managementului de la cel mai inalt nivel, dar 9i a
specifice". Acestea din

cadastru

9i

obiectivelor pentru nivelurile gi funcliile relevante ale organizaliei.

Obiectivele generale ale managementului de v6rf al instituliei, sunt:
1. lnregistrarea in Sisfemul lntegrat de Cadastru gi Carte Funciard a imobiletor de pe teritoriut
Rominiei,
2. Realizarea lnfrastructurii Nalionale de lnformalii Spaliate - componenta A.N.C.P.t.
Politica in domeniul calitS[ii este comunicatd, inleleasi gi aplicati in cadrul A.N.C.P.l. prin instruire, afigare

gi printr-un dialog permanent cu personalul din cadrul tuturor compartimentelor, pentru adecvarea scopului,

contextului instituliei gi suslinerii direcliei ei strategice. De asemenea, politica referitoare la calitate este disponibilS

pirlilor interesate relevante.

Respectarea prevederilor din documentele sistemului de management al calitdfii certificat, men[inut gi
imbundtilit continuu conform cerin[elor SR EN ISO 9001 :2015, este obligatorie pentru intreg personalul.
Reprezentantul Managementului Calitilii are desemnate responsabilitSli 9i autoritili pentru a se asigura ci
sistemul de management al calitilii este conform cu cerinlele SR EN ISO 9OO1:2015, ci procesele sale sfiecifice
furnizeazd elementele de iegire intenfionate, pentru a raporta managementului de la cel mai inalt nivel referitor la
performan[a sistemului de management al calitd[ii gi despre oportunitSlile de imbuniti[ire, pentru a se asigura ci
orientarea citre client este promovati in intreaga organizafie gi de asemenea, de a se asigura cd este menlinutd
integritatea sistemului de management al calitdlii atunci cand sunt planificate si implementate schimbaii ate
acestuia.

Ca Director General al Agenliei Nationale de Cadastru gi Publicitate lmobiliari imi declar angajamentul de
asumare a rispunderii pentru eficacitatea sistemului de management al calit5lii, de asigurate a faptului ci politica

9i obiectivele referitoare la calitate sunt stabilite gi sunt compatibile cu contextul gi direclia strategici ale
organiza[iei, de asigurare a disponibilitetii resurselor, de asigurare ci cerinlele sistemului de management al

calitSlii sunt integrate 1n procesele specifice ale organiza[iei, de promovare a abordirii pe bazd de pioces gi a
gAndirii pe bazi de risc, de comunicare a importanfei unui management al calit5fii eficace, de asigurare ci
sistemul de management al calitSlii obfine rezultatele intenlionate pentru promovarea imbundtdlirii acestuia, de
angrenare, direclionare gi sus[inere a personalului, pentru a contribui la eficacitatea sistemului de management al
calitdtii.
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