DECLARAŢIA DE POLITICĂ
privind calitatea, mediul şi sănătatea şi securitatea ocupaţională
-

S.C. ROMIND T&G S.R.L. este specializată în:
realizarea echipamentelor tehnice de muncă pentru electrosecuritate;
realizarea echipamentelor individuale de protecţie;
realizarea echipamentelor şi pieselor de schimb pentru turnuri de răcire şi pentru tratarea apelor;
realizarea produselor prin injecţie materiale plastice,
realizarea sigiliilor antiefracţie;
intermedierea produselor industriale;
încercări la tensiuni înalte,
Deviza firmei noastre este furnizarea de

SOLUTII SI TEHNOLOGII MODERNE
şi în conformitate cu aceasta încercăm în permanenţă să oferim clienţilor noştri o gamă completă de
produse realizate în baza experienţei de 25 de ani în domeniu utilizând ultimele tehnologii existente în
domeniu.
Produsele oferite de societatea noastră sunt recunoscute atât prin ingeniozitatea şi soluţiile
tehnice aplicate cât şi prin durabilitatea lor. Calitatea produselor noastre este un lucru cu care ne
mândrim. Durata mare de viaţă, performanţele tehnice şi costurile reduse de întreţinere şi exploatare
ale produselor noastre sunt apreciate de clienţi şi ne determină să căutăm să realizăm sau să
introducem pe piaţă doar produse în care clienţii noştri pot avea mare încredere.
Pentru aceasta am implementat Sistemul de Management Integrat în conformitate cu
standardele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008 având
ca scop menţinerea reputaţiei de piaţă a societăţii;
POLITICA de CALITATE
În scopul satisfacţiei depline a clienţilor noştri, pentru menţinerea încrederii în
calitatea produselor şi serviciilor noastre, pentru demonstrarea capabilităţii şi competitivităţii
în condiţii de rentabilitate economică, ne propunem menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a
sistemului de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului de referinţă
SR EN ISO 9001:2015.
SC ROMIND T&G SRL îşi propune, prin politica în domeniul calităţii, adecvată
domeniului de activitate, structurii organizatorice şi dimensiunii societăţii, realizarea
următoarelor obiective principale:
 satisfacerea constantă a cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor, prin:
o identificarea necesităţilor explicite şi implicite ale clienţilor şi transpunerea lor în
condiţii referitoare la calitate;
o respectarea în permanenţă a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare în domeniile de
activitate, a specificaţiilor, standardelor şi eticii profesionale;
o asigurarea unei informări permanente a clienţilor cu privire la produsele furnizate şi
serviciile prestate;
 îmbunătăţirea permanentă a calităţii activităţilor desfăşurate, prin:
o alocarea de resurse pentru crearea condiţiilor de mediu adecvate pentru fiecare
angajat;
o creşterea competenţei personalului prin asigurarea permanentă a unei instruiri
adecvate;
o asigurarea unui circuit informaţional adecvat, atât în interiorul, cât şi în exteriorul
organizaţiei;
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POLITICA de MEDIU
La nivelul organizaţiei noastre măsurile întreprinse pentru protecţia mediului corespund
naturii, dimensiunilor şi impacturilor asupra mediului ale activităţilor, produselor şi serviciilor
societăţii şi reduc la minim impactul asupra mediului pe care îl au activităţile şi serviciile pe
care le furnizăm.
Prin măsurile dispuse în cadrul SC ROMIND T&G SRL, avem ca obiectiv să menţinem
factorii de mediu - aerul, apa, zgomotul, vibraţiile, protecţia solului şi subsolului - în limitele
admise de reglementările în vigoare, să îmbunătăţim continuu procesele şi activităţile pe care le
desfăşurăm în scopul prevenirii continue a poluării şi respectării cerinţelor legale aplicabile
activităţilor pe care le desfăşurăm.
Avem în vedere ca în activităţile noastre de producţie şi furnizare de servicii, să utilizăm
practici şi materiale care să reducă riscul privind aspectele de mediu. Reducerea cantităţilor de
deşeuri rezultate în procesul de producţie, managementul acestora în scopul reutilizării,
valorificării sau reciclării, sau eliminarea în siguranţă a acestora pentru reducerea impactului
asupra mediului.

POLITICA de SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ
Suntem preocupaţi de îndeplinirea tuturor condiţiilor referitoare la sănătatea şi securitatea
ocupaţională a personalului societaţii, precum şi a persoanelor interesate (clienţi şi furnizori).
Urmărim la nivelul cel mai înalt de management procesul de identificare a pericolelor pe întregul
amplasament al societaţii
Avem în vedere respectarea cu stricteţe a cerinţelor legale aplicabile în domeniul sănătăţii şi
securităţii ocupaţionale, iar măsurile stabilite şi acţiunile întreprinse să corespundă naturii
activităţilor noastre şi naturii riscurilor din cadrul societăţii. Ţinem seama de experienţa dobândită
până în prezent şi de oportunităţile de îmbunătăţire a managementului sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale în cadrul societăţii.
SC ROMIND T&G SRL îşi propune menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de
management integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională în conformitate cu standardele
SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008.
Devine responsabilitatea tuturor angajaţilor, să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin
prezenta declaraţie, să aplice intocmai procedurile şi instrucţiunile Sistemului de Management Integrat,
pe care l-am adoptat şi să contribuie la îmbunătăţirea eficacităţii acestuia.
În calitate de Administratori ai SC ROMIND T&G SRL, ne angajăm să urmărim
continuu aplicarea politicii şi realizarea obiectivelor stabilite.
Pentru implementarea acestei politici asigurăm resursele necesare menţinerii
conformităţii Sistemului de Management Integrat cu standardele de referinţă şi cu documentel
normative în vigoare aplicabile.
Prin autoritatea noastră asigurăm participarea tuturor celor care lucrează sub controlul
nostru la aplicarea acestei politici.
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