DECLARAȚIA DE POLITICĂ REFERITOARE LA CALITATE,
MEDIU ȘI SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ

S.C. DAI-TECH S.R.L. și-a elaborat, implementat și dezvoltat un Sistem de Management
Integrat: calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională în conformitate cu standardele SR
EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008.
În acest sens doresc să exprim angajamentul conducerii pentru îndeplinirea obiectivelor
politicii referitoare la calitate, mediu și sănătate și securitate ocupațională și solicit fiecărui
angajat al societății noastre să fie pe deplin conștient de responsabilitatea personală față de
calitatea muncii depuse, să cunoască și să îndeplinească necondiționat prevederile
documentelor Sistemului de Management Integrat și să transpună în viață principiul nostru în
afaceri care poziționează CLIENTUL în centrul atenției.
Înfăptuirea acestei politici este realizabilă prin atingerea unor obiective referitoare la
calitate, mediu și sănătate și securitate ocupațională după cum urmează:
- câștigarea și menținerea încrederii clienților prin îmbunătățirea continuă a proceselor;
- creșterea eficienței economice prin planificarea și utilizarea maximală a tuturor
resurselor societății, pentru a atinge și menține calitatea produselor și serviciilor pe care le
furnizăm, la un cost optim;
- satisfacerea cerințelor clienților, a standardelor, prescripțiilor și specificațiilor
obligatorii, a actelor normative și legislației in vigoare;
- prevenirea poluării;
- îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat;
- minimizarea posibilităților de producere a unor aspecte cu risc privind sănătatea și
securitatea ocupațională pentru angajații proprii, colaboratori și vizitatori;
- prevenirea accidentelor de munca și a bolilor profesionale ca urmare a activităților
desfășurate.
S.C. DAI-TECH S.R.L. pentru imbunătățirea SMI are în vedere:
• Îmbunătățirea continuă a performanțelor societății;
• Îmbunătățirea proceselor;
• Analiza și îmbunătățirea sistemului de management integrat;
• Asigurarea resurselor;
• Responsabilitatea față de societate;
• Motivarea și calificarea personalului;
• Utilizarea eficientă și fără risipă a resurselor materiale puse la dispoziție de
conducătorul firmei
• Conservarea resurselor naturale
• Prevenirea poluării aerului, solului, subsolului și a apelor, reducerea impactului asupra
mediului
• Reducerea consumului de energie și carburanți
• Reducerea consumului de apă
• Reciclarea produselor
Pentru a atinge acest nivel de competivitate și eficiență, în calitate de Manager General al
S.C. DAI-TECH S.R.L. mă angajez să stabilesc anual, să respect, să fac cunoscute și să
implementez Politica și obiectivele măsurabile privind calitatea, mediul și sănătatea și
securitatea ocupațională. De asemenea, mă angajez să asigur resursele necesare pentru
implementarea sistemului de management integrat, politicii și obiectivelor stabilite și să conduc
ședințele de analiză a managementului.
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