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SWARCO VICASST

DECLARATIA DE POLITICA
IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

SWARCO VICAS S.A. Targoviste este o societate pe actiuni romana-austriaca, cu capital integral privat,
membra a grupului SWARCO din Austria, care ofera o gama completa de produse, servicii si solutii pentru marcaje
rutiere, semnalizare si management al traficului.
SWARCO VICAS produce si comercializeaza pentru piata romaneasca si cea din Europa o gama diversificata de
sisteme de marcaj rutier si aeroportuar, precum si vopsele si lacuri protective si decorative. SWARCO VICAS
comercializeazd de asemenea microbile reflectorizante din sticla adaptate la diversele sisteme de marcaj solicitate.
SWARCO VIGAS:

o
o

furnizeaza produse si servicii innovative, de inalta calitate, pritenoase cu mediul, pentru a spijinii nevoia
de mobilitate si siguranta in crestere a societatii;
pufl€ accentul pe informarea clientului, oferind consultanta profesionala si suport tehnic ori de cate ori este
nevoie, solutii optime, adecvate cerintelor clientilor.

POLITICA in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii muncii este un element integrat al politicii de afaceri

a

companiei, este adecvata scopului

si

contextului organizatiei, sustine directia

sa

strategica, exprima

angajamentul managementului de cel mai inalt nivel pentru satisfacerea cerintelor clientilor si altor parti interesate,
indeplinirea obligatiilor de conformare, prevenirea poluarii, protectia mediului, prevenirea ranirilor si imbolnavirilor
profesionale, imbunatatirea continua a sistemului de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate a
muncii.

Politica adoptata asigura cadrul pentru stabilirea obiectivelor generale de calitate, mediu, sanatate si
securitate. Acestea includ:

*

lmplementarea programului de investitii pentru modernizarea, reorganizarea spatiilor de productie si de
depozitare.

*
t

Consolidarea pozitieifirmei pe piata.

Reducerea costurilor

de achizitii. Eficientizarea procesului de achizitii prin organizare activitati

si

imbunatatire competente personal.

.f.

Dezvoltarea de produse noi, pentru diversificarea portofoliului de produse in raport cu cerintele clientilor si
cerintele legale aplicabile.

Asigurarea, mentinerea certificatelor, avizelor, necesare desfasurarii activitatii, conform obligatiilor de
conformare aplicabile.

Recertificarea sistemului de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate a muncii, in
conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015 si OHSAS
18001:2008.

*

lmbunatatirea competentelor profesionale si cresterea gradului de constientizare al personalului

.

Politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca se aplica tuturor activitatilor desfasurate in
organizatie, iar prevederile documentatiei SMI sunt obligatorii in activitatea tuturor angajatilor.

Politica adoptata si obiectivele de calitate, mediu, sanatate si securitate in munca sunt comunicate tuturor
angajatilor.

ln calitate de Director General ma angajez sa asigur cadrul organizatoric si resursele necesare, inclusiv resurse
umane competente, care sa sustina operarea, monitorizarea si imbunatatirea proceselor/produselor si sa analizez
periodic eficacitatea sistemului de management in vederea imbunatatirii continue si adecvarii politicii.
Prezenta politica este disponibila pentru toate partile interesate prin afisarea in cadrul organizatiei si prin
publicarea pe portalul Romanieide pe pagina www. swarco. com.
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