POLITICA INTEGRATĂ
CALITATE, MEDIU, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ
Politica în domeniul calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale a SC AMIS
MOB SA, producător de mobilă, este de:
- a realiza produse de calitate pentru a satisface necesităţile explicite şi implicite
ale clienţilor,
- a asigura protecţia mediului înconjurător prin reducerea poluării şi controlul
deşeurilor,
- a asigura securitatea şi sănătatea angajaţilor prin controlul riscurilor de
accidentare şi îmbolnăvire profesională şi îmbunătăţirea mediul de muncă,
în condiţiile respectării cerinţelor legale şi ale altor părţi interesate şi realizării de profit.
În vederea asigurării unor produse de înaltă calitate, fără a prejudicia resursele naturale
limitate, mediul înconjurător, securitatea şi sănătatea angajaţilor şi partenerilor noştri ne
angajăm:
 să respectăm cerinţele clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate,
 să ne conformăm legislaţiei în vigoare şi reglementărilor existente armonizate cu
normele Uniunii Europene şi a altor cerinţe în domeniul calităţii, mediului şi
sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale.
 să implementam şi să menţinem sistemul integrat de management al calităţii,
mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi să îmbunătăţim continuu
eficacitatea acestuia
 să asigurăm resursele materiale şi umane necesare
 să încurajăm continuu proprii angajaţi în vederea dezvoltării profesionale prin
instruire şi crearea unui mediu stimulativ pentru aceasta
 să realizăm şi să îmbunătăţim continuu comunicarea cu angajaţii, autorităţile şi
comunitatea, să comunicăm politica, obiectivele şi performanţele activităţii noastre
 să asigurăm creşterea continuă a satisfacţiei clienţilor prin produse şi servicii de
calitate
 să prevenim poluarea prin monitorizarea şi controlul proceselor
 să prevenim rănirile şi îmbolnăvirile profesionale pentru întregul personal inclusiv
subcontractanţi şi vizitatori prin identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor şi
implementarea măsurilor de prevenire şi izolare a riscurilor
 să îmbunătăţim managementul mediului şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale precum şi
performanţele de mediu şi SSO.
Această politică se adresează tuturor angajaţilor societăţii indiferent de locul de muncă
sau de nivelul de pregătire al acestora. Angajaţii noştri au obligaţia de a îndeplini
cerinţele stabilite în proceduri, instrucţiuni de lucru şi alte documente aplicabile propriului
domeniu de activitate pentru a demonstra că înţeleg şi participă la aplicarea acestei
politici în scopul îmbunătăţirii activităţii şi vieţii lor, a relaţiilor de afaceri şi a calităţii
mediului înconjurător.
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