Declaraţia de Politică în Domeniul Calităţii, Protecţiei mediului, Sănătăţii
şi Protecţiei Muncii şi Responsabilităţii Sociale
În centrul preocupărilor S.C. REMICO COMPREST S.R.L. stă interesul pentru satisfacerea
pieţei interne cu produse şi servicii de calitate, realizate în contextul sănătaţii angajaţilor precum şi a
siguranţei mediului înconjurator.
Directorul General împreună cu Conducerea societăţii sunt conştienti că într-o economie de
piaţă concurenţială, calitatea face diferenţa între societăţile cu acelaşi profil. Din acest punct de vedere sa decis implementarea pentru activităţile şi procesele desfăşurate în cadrul societăţii a Sistemelor de
Management din domeniul Calităţii, al Mediului, al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale şi nu în ultimul
rând al Responsabilităţii Sociale în concordanţă cu standardele de referinţă SR EN ISO 9001:2008, SR
EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 18001:2008, SA 8000:2008, totodată respectându-se domeniul
legalităţii şi de reglementare aplicabile pentru aceste produse, în condiţiile dezvoltării continue şi a
realizării de profit.
În acest sens s-a decis promovarea, implementarea şi urmarirea sistemelor de management
menţionate mai sus ce au ca obiectiv final: transparenţa, promptitudinea, corectitudinea şi competenţa,
încrederea, amabilitatea şi respectul, durabilitatea şi siguranţa, atribute care se vor respecta de întregul
personal al societăţii şi care influenţează calitatea proceselor şi a produselor finale.
Principalele căi ce sunt abordate în realizarea acestor deziderate permanente, sunt următoarele:
Focalizarea atenţiei tuturor angajaţilor spre înţelegerea profundă a necesităţilor curente şi
viitoare ale clienţilor în scopul satisfacerii cerinţelor şi aşteptărilor fiecăruia dintre ei.
Conştientizarea importanţei directorului general al societăţii, de către întregul personal care
va avea în permanenţă atenţia îndreptată spre “dorinţele clienţilor” elaborând permanent în acest sens o
politică adecvată, acesta fiind cadrul pentru elaborarea unor obiective care să ducă la îmbunătăţirea
continuă a calităţii.
Determinarea oamenilor de la toate nivelurile societăţii pentru a-şi folosi la maximum
abilităţile în scopul realizării beneficiului maxim, ceea ce constituie de altfel în parte şi scopul esenţial al
existenţei societăţii.
Conducerea tuturor activităţilor ca procese, împreună cu relaţiile şi interacţiunile dintre
acestea, creşterea efecienţei acestora printr-o organizare judicioasă cât şi prin dotarea societăţii cu
echipamente de lucru moderne şi performante.
Creşterea nivelului de conştientizare şi competenţă a personalului prin şcolarizare în
interiorul şi exteriorul societăţii şi examinări anuale obligatorii.
Creearea şi menţinerea în permanenţă a unui mediu de lucru adecvat, creşterea permanentă
a motivaţiei personalului prin retribuţii corespunzătoare în funcţie de implicarea acestora pentru
eficacitatea şi îmbunătăţirea proceselor şi în funcţie de performanţele obţinute, acordarea stimulentelor
financiare şi de altă natură atunci când în urma activităţilor prestate rezultatele proceselor scot în
evidenţă progresul realizat şi în domeniul calităţii.
Comunicarea eficientă cu beneficiarii, furnizorii de materiale prin analize planificate şi
găsirea unor acţiuni permanente de îmbunătăţire a calităţii în societate.
Implementarea şi funcţionarea unui SMC care să dea încredere clienţilor că societatea
este serioasă în afaceri şi lucrările comandate vor fi conform aşteptărilor acestora.
Prezenta declaraţie a fost preluată şi este cunoscută de toţi membrii S.C. REMICO
COMPREST S.R.L care au responsibilitati în domeniul calităţii, protectiei mediului, sănătăţii şi
protecţiei muncii, şi responsabilităţii sociale.
S.C. REMICO COMPREST S.R.L doreşte să fie văzută ca partener de încredere pentru
clienţi pentru consolidarea poziţiei atât pe piaţa internă, cât si pe cea externă.
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