
 

 

Arad, 01.03.2015 

Politica în domeniul calității, mediului și securității muncii 
 
Politica S.C. AINEE S.R.L. este de a furniza produse de calitate, pentru satisfacerea 
necesităților clienților, în condițiile respectării cerințelor legale şi a altor cerințe, inclusiv a 
celor referitoare la mediul înconjurător și siguranța în muncă. Pentru a pune în practică 
această politică, conducerea S.C. AINEE S.R.L. a hotărât implementarea, menținerea și 
îmbunătățirea sistemului integrat de management, în conformitate cu standardele SR EN 
ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008. 
 
Domeniul de aplicare a sistemului integrat de management calitate-mediu-sănătate şi 
securitate în muncă include toate activitațile și procesele din organizație, respectiv 
“Realizare şi comercializare produse textile”. 
 

Obiectivele principale ale organizației  
 

• Creșterea cifrei de afaceri prin atragerea de noi clienți; 
• Realizarea unor produse de calitate superioară, la termenele stabilite, în 

condiții de lucru performante, care conduc la reducerea poluării mediului; 
• Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale ca urmare a 

activităţilor desfăşurate; 
• Instruirea, conștientizarea și perfecționarea personalului în domeniul de muncă; 

• Respectarea legislației române și internaționale la care România este parte, 
referitoare la protecția mediului şi la sănătatea şi securitatea în muncă; 

• Îmbunătăţirea sistemului integrat de management calitate-mediu-sănătate şi 
securitate în muncă. 
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În vederea atingerii acestor obiective, ne angajăm la toate nivelurile 
funcţionale pentru: 

• satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor, actuale şi de perspectivă, ale clienţilor şi 
ale celorlalte părţi interesate; 

• îmbunătăţirea continuă a performanţei în domeniul protecţiei mediului şi a 
sănătăţii şi securităţii în muncă; 

• a asigura salariaţilor un cadru adecvat pentru desfăşurarea activităţilor prin 
controlul adecvat al riscurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă 

• alocarea de resurse necesare;  
• dezvoltarea unei culturi care să recunoască importanţa calităţii şi a protecţiei 

mediului;  
• conformarea cu legislaţia, cu reglementările de mediu şi de sănătate şi 

securitate în muncă aplicabile şi cu alte cerinţe; 
• imbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului integrat de management 

calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă.  
 

Implementarea prezentei politici şi urmărirea progreselor înregistrate în raport cu obiectivele 
stabilite se realizează periodic, prin audit intern. Directorul organizaţiei este Reprezentantul 
Managementului cu Sistem Integrat de Management, respectiv este responsabil pentru 
implementarea şi menţinerea prezentei politici, are întreaga autoritate şi mijloacele necesare în 
conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR 
OHSAS 18001:2008, pentru coordonarea proiectării, implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii 
continue a sistemului integrat de management calitate-mediu-sănătate şi securitate în 
muncă. Participarea la implementarea, menţinerea şi imbunătăţirea sistemului integrat de 
management este sarcina de serviciu a fiecărui angajat. 
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