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DECLARAŢIA DE POLITiCĂ
, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

CELPI SA are ca scop principal furnizarea de produse si servicii care sa corespunda conditiilor de
exploatare in conditiile respectarii cerintelor legale si de reglementare in vigoare.
Standardele de referinţă adoptate pentru sistemul de management integrat calitate - mediu securitatea si sanatatea muncii implementat În cadrul organizaţiei noastre sunt SR EN ISO 9001 :2008, SR
EN ISO 14001 :2004 & SR OHSAS 18001 :2008.
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Obiectivele generale stabilite sunt:
Furnizarea de produse si servicii care sa satisfaca cerintele clientilor În contextul protejării sănătăţii
angajaţilor noştri şi a mediului Înconjurător;
Certificarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de managementul calitatii, mediului si de ssm.
Îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor şi serviciilor noastre şi a performanţelor de mediu si de
sanatate si securitate in munca.
Promovarea tehnologiilor performante, ecologice si sigure În acelaşi timp;
Reducerea pierderilor materiale si cantităţii de deşeuri rezultate din activităţile proprii;
Reducerea consumului de apa si energie;
Valorificarea eficientă şi ecologică a deşeurilor recuperabile;
Conştientizarea şi motivarea Întregului personal la toate nivelurile În vederea lncurajării
implicării
active;
Crearea unor relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii noştri, solicitându-Ie şi încurajându-l să
crească nivelul calitativ, ecologic si fara riscuri al produselor.
.

Pentru realizarea acestor obiective, alocam resursele necesare pentru implementarea,
mentinerea
si imbunatatirea
sistemului
de management integrat calitate-mediu - sanatate si securitatea muncii,
singurul instrument care ne permite sa imbunatatim continuu performantele de calitate, mediu, sanatate
si securitatea muncii.
In calitate de Director General, ma angajez prin autoritatea de care dispun si in primul rand, prin
exemplul personal, impreuna cu toti factorii de conducere pentru:
•
Comunicarea În cadrul organizaţiei a importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor, a cerinţelor lega le
şi a celor de reglementare;
•
Imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de managementul al calitatii;
•
Prevenirea poluarii si imbunatatirea continua a sistemului de management de mediu;
•
Conformarea cu cerintele legale si alte cerinte aplicabile la care organizatia a subscris referitor la
aspectele de mediu si propriile riscuri OH&S.
•
prevenirea ranirilor si a imbolnavirilor
profesionale si imbunatatirea continua a managementului
OH&S si a performantelor OH&S
Convingerea mea este ca toti angajatii firmei inteleg si participa la aplicarea acestei politici in
scopul imbunatatirii vietii, relatiilor de afaceri si a calitatii mediului inconjurator, a sanatatii si securitatii in
munca.
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