S.C. KRANZ EUROCENTER S.R.L.

DECLARA IE PRIVIND POLITICA REFERITOARE LA
CALITATE, MEDIU I SECURITATE I S N TATE ÎN MUNC
S.C. KRANZ EUROCENTER S.R.L. acord o aten ie deosebit identific rii necesit ilor
i a tept rilor clien ilor s i i ale altor p r i interesate referitoare la furnizarea de produse/
prestarea de servicii, în scopul ob inerii de avantaje în planul competitivit ii, în condi iile
respect rii cerin elor legale aplicabile privind protec ia mediului i securitatea i s n tatea în
munc .
De aceea, obiectivul prioritar al politicii noastre referitoare la calitate i preocuparea de zi
cu zi a fiec ruia dintre angaja ii no tri este satisfacerea clien ilor prin produse/ servicii de
calitate oferite cu promptitudine, în condi iile controlului impactului pe care activit ile
desf urate îl creeaz asupra mediului i al sc derii riscului de accidentare i îmboln vire
profesional pentru toate locurile de munc , atât pentru a le p stra încrederea cât i pentru a
câ tiga poten iali clien i.
În acest scop am decis dezvoltarea i implementarea unui Sistem de Management
Integrat Calitate, Mediu, Securitate i S n tate în Munc (SMI-CMSSM) în conformitate cu
prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 i SR OHSAS
18001:2008.
În concordan cu politica referitoare la calitate, mediu, securitate i s n tate în munc
au fost stabilite urm toarele obiective generale (obiective strategice):
• asigurarea satisfac iei clien ilor prin furnizarea de produse/ servicii conforme, de calitate,
cu respectarea prevederilor reglement rilor în vigoare, la termenele stabilite contractual
i la pre uri accesibile;
• asigurarea motiv rii angaja ilor prin în elegerea i satisfacerea necesit ilor i
a tept rilor acestora;
• optimizarea costurilor totale prin reducerea costurilor determinate de noncalitate;
• reducerea num rului reclama iilor primite de la clien i;
• îmbun t irea performan ei de mediu a societ ii prin asigurarea unui nivel
nesemnificativ al impactului asupra mediului înconjur tor al activit ilor desf urate;
• îmbun t irea performan ei în domeniul securit ii i s n t ii în munc asigurând un
nivel de risc minim acceptabil pentru toate locurile de munc prin instruirea personalului,
efectuarea controlului medical periodic i asigurarea echipamentului de protec ie
adecvat;
• certificarea SMI-CMSSM i men inerea acestei certific ri.
În calitate de Administrator al S.C. KRANZ EUROCENTER S.R.L. m angajez s asigur
cadrul necesar satisfacerii cerin elor i îmbun t irii continue a SMI-CMSSM, prin ac iuni
precum:
• stabilirea politicii i a obiectivelor referitoare la calitate, mediu, securitate i s n tate în
munc ;
• asigurarea resurselor i infrastructurii necesare dezvolt rii, implement rii i îmbun t irii
continue a SMI-CMSSM;
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asigurarea conformit ii cu cerin ele legale i de reglementare aplicabile;
con tientizarea întregului personal privind importan a satisfacerii clien ilor precum i a
cerin elor legale i de reglementare;
reducerea polu rii;
evitarea accidentelor i incidentelor la locurile de munc ;
planificarea i conducerea analizelor efectuate de management.

În scopul dezvolt rii i urm ririi implement rii SMI-CMSSM am numit ca Reprezentant al
managementului pe Directorul tehnic Calitate care are creat autoritatea pentru:
• a asigura c SMI-CMSSM este dezvoltat, implementat i men inut în conformitate cu
cerin ele standardelor SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 i SR OHSAS
18001:2008, precum i cu cerin ele legale i de reglementare aplicabile;
• a-mi raporta despre func ionarea SMI-CMSSM i despre orice necesitate de
îmbun t ire;
• a asigura c este promovat în cadrul societ ii con tientizarea privind cerin ele
clientului i respectarea cerin elor legale i de reglementare;
• a comunica cu p r i externe în aspecte referitoare la SMI-CMSSM.
R spunderea final privind dezvoltarea, implementarea i îmbun t irea continu a SMICMSSM îmi revine în totalitate.
Data: 16.06.2008

Director General,

Ing. Alexandru POPESCU
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