POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII, MEDIULUI, SECURITATII SI
SANATATII IN MUNCA
S.C RODOTEX S.R.L inseamna: 5 divizii, 4 spatii de productie si 4 echipe de personal calificat. Avand ca domeniu principal
Tipografie, Productie ambalaje, Sign-Making, Printuri large format si Echipamente individuale de protectie (EIP)", cod CAEN 1812
Alte activitati de tiparire n.c.a. S.C RODOTEX S.R.L desfasoara urmatoarele tipuri de activitati:
- tipar publicitar;
- productie de ambalaje;
- productie publicitara/signalistica;
- printuri format mare;
- echipamente individuale de protectie (EIP) – viziere de protectie.
Pentru ca dispune de cea mai noua tehnologie de tipar HEIDELBERGER cat si de tehnologiile cele mai avansate in materie de
printuri large format si signalistica S.C RODOTEX S.R.L este in masura sa furnizeze produse la cea mai inalta calitate la preturi
competitive.
Pentru a răspunde aşteptărilor tuturor părţilor interesate (angajator, clienti, furnizori, angajati) S.C. RODOTEX S.R.L. se preocupă
permanent de:

Planificarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii unui sistem de management al calitatii ,
mediului si sanatatii si securitatii in munca catre furnizarea de produse/servicii care satisfac cerintele clientilor si ale celorlalte
parti interesate relevante;

Asumarea responsabilitatii pentru asigurarea de conditii de lucru sigure si sanatoase pentru prevenirea traumatismelor/bolilor
determinate de munca, care sa fie adecvate scopului, dimensiunii si contextului organizatiei, si naturii specifice a riscurilor si
oportunitatilor SSM;

Comunicarea interna a cerintelor strategiilor si performanta privind calitatea, mediul, securitatea si sanatatea in munca si cand
este necesar a modului de indeplinire a angajamentelor noastre furnizorilor, clientilor, autoritatilor si altor parti interesante.

Respectarea si continua conformitate cu cerintele legale si cu alte cerinte aplicabile la care societatea subscrie

Prevenirea poluarii prin dezvoltarea unei culturi organizationale privind mediul si constientizarea intregului personal referitor la
efectele si influentele activitatilor sale asupra mediului

Instruirea si constientizarea angajatilor pentru realizarea obiectivelor ;

îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu, de sanatate si securitate in munca şi a procesului de producţie
În vederea menţinerii şi îmbunătaţirii continue a Sistemului de Management Integrat managementul de la cel mai inalt nivel al S.C.
RODOTEX S.R.L:

Recunoaşte că Sistemul de Management Integrat Calitate – Mediu – Sănătate şi Securitate in Munca este o prioritate de vârf
oferind cadrul necesar în stabilirea şi analizarea politici, a obiectivelor pentru o dezvoltare durabilă.

Caută căile de creştere economică şi dezvoltare în acelaşi timp cu utilizarea ratională a resurselor naturale comune pentru a
putea satisface nevoilor generaţiilor viitoare.

Se conformeaza cerinţelor legale şi altor cerinţe in domeniile calitate – mediu – sanatate si securitate in munca si oricaror
schimbari survenite in legislatia romana si europeana referitoare la procesele si activitatile proprii, militand pentru pastrarea
unui echilibru intre cerintele economice, sociale si de mediu;

Asigura intretinerea corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor, incat acestea sa fie sigure in functionare.

A aplicat colectarea selectiva a deseurilor, valorificarea si reducerea acestora.

Se preocupă de minimizarea riscurilor în cauzarea de pagube asupra calităţii, mediului înconjurător şi a sănătăţii şi securităţii in
munca a lucratorilor si partilor interesate;

Asigură monitorizarea şi măsurarea în mod regulat a caracteristicilor principale ale activităţilor şi proceselor;

Stabileste si implementeaza un proces pentru consultarea si participarea lucratorilor la dezvoltarea, planificarea,
implementarea, evaluarea performantei si actiunilor de imbunatatire ale sistemului de management al SSM;

Se implică direct în asigurarea satisfacerii cerinţelor clienţilor;

Analizează Sistemul de Management Integrat Calitate – Mediu – Sanatate si Securitate in Munca la intervale planificate, pentru
a se asigura că acesta este în permanenţă corespunzător, adecvat şi eficace si se angajeaza sa satisfaca toate cerintele
aplicabile.
Politica in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii in munca este accesibila pentru toate partile interesante la sediul firmei
si pe pagina electronica.
Raspunderea privind eficacitatea Sistemului de Management al Calitatii, Mediului si Sanatatii si Securitatii in Munca apartine
managementului de la cel mai inalt nivel, care se angajeaza in vederea imbunatatirii continue sa asigure atat resursele necesare in
acest scop cat si comunicarea importantei acestui demers, astfel incat fiecare angajat sa constientizeze rolul si responsabilitatile
care ii revin in cadrul activitatii desfasurate.
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