Politica privind calitatea, mediul, siguranţa alimentului, siguranţa şi
securitatea ocupaţională - Declaraţia managementului de vârf
SC SAFIR SRL mentine un sistem integrat de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi
securităţii ocupaţionale şi siguranţei alimentului conform standardelor de referinta SR EN ISO
9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR EN 22000 :2005, respectiv SR OHSAS 18001 :2008
sistem descris în Manualul Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi securităţii Ocupaţionale şi
Siguranţei Alimentului.
Principiile de bază ale societăţii noastre sunt:
•
- Asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor furnizate de către
organizaţia noastră, prin menţinerea condiţiilor de igienă şi siguranţă alimentară;
•
- Dezvoltarea şi pe mai departe a spiritului de echipă în scopul creşterii încrederii în
forţele proprii;
•
- Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor.
•
- Calitatea şi seriozitatea în relaţiile de parteneriat care are ca scop păstrarea pieţei
actuale, precum şi extinderea ei;
•
- Obţinerea unei imagini excelente dovedite prin profesionalism şi operativitate;
•
- Asigurarea unui mediu şi echipament de lucru adecvat în vederea obţinerii de
produse de calitate, a reducerii impactului asupra mediului;
•
- Utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor şi utilităţilor în procesele de
fabricaţie.
•
- Eliminarea responsabilă şi în deplină siguranţă a deşeurilor.
•
- Menţinerea sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
integrat cu sistemul de management al calităţii, mediului şi siguranţei alimentului.
Managementul de vârf al S.C. SAFIR S.R.L. este conştient şi recunoaşte faptul că, prin
producţia cărnii de pasăre, precum şi prin distribuirea şi comercializarea en-gross a acesteia,
organizaţia se situează în lanţul alimentar, ca producători şi comercianti en-gross şi că
activităţile din cadrul domeniului definit al sistemului de management integrat al calitatii,
mediului, siguranţei alimentului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, pot avea impact asupra
siguranţei alimentului, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale .
Managementul de vârf al S.C. SAFIR S.R.L.. de la cel mai înalt nivel îşi exprimă voinţa de a-şi
desfăşura toate activităţile şi procesele astfel încât toate pericolele semnificative pentru
siguranţa alimentului care sunt posibil să apară, să fie identificate, evaluate şi controlate în
fiecare etapă, cu scopul de a furniza clienţilor şi consumatorilor produse alimentare sigure,

care să nu dăuneze direct sau indirect sanatatii. Aceasta reprezintă o miză strategică de
importanţă maximă.
Conducerea S.C. SAFIR S.R.L. de la cel mai înalt nivel se angajează pentru:
- conformarea cu sau depăşirea cerinţelor legale şi de reglementare şi cu cerinţele clienţilor
şi consumatorilor, acceptate de comun acord, referitoare la calitate, mediu si siguranţa
alimentului;
- asigurarea că pericolele pentru siguranţa alimentului, mediu, sanatate si siguranta
ocupationala legate de fabricarea produselor şi comercializare, în limitele domeniului
sistemului, sunt identificate, analizate controlate şi eliminate.
Politica referitoare la calitate, mediu, siguranţa alimentului, sanatate si siguranta
ocupationala declarată mai sus are scopul de a stabili direcţiile de acţiune ale activităţilor
specifice sistemului de management integrat şi de a servi drept un referenţial unic şi
permanent.
Managementul de vârf îşi asumă răspunderea că politica referitoare la sistemul de
management integrat enunţată este adusă la cunoştinţa tuturor parţilor interesate,
înţeleasă, implementată şi menţinută la toate nivelurile, prin activităţi de instruire a
personalului şi prin analiza, periodică şi ori de cate ori este necesar, a sistemului de
management integrat.
Conducerea organizaţiei de la cel mai înalt nivel garantează că activităţile pe care le
desfăşoară sunt planificate şi controlate, iar politica în domeniul siguranţei alimentului
declarată este compatibilă cu celelalte politici ale organizaţiei.
Conducerea organizaţiei de la cel mai înalt nivel se angajează să îmbunătăţească continuu
managementul referitor la calitate, protectia mediului, siguranţa alimentului, sanatate si
siguranta ocupatională şi să angreneze angajaţii de la toate nivelele pentru satisfacerea
cerinţelor şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii şi să asigure toate resursele financiare,
materiale şi umane necesare îndeplinirii politicii referitoare la calitate, mediu, siguranţa
alimentului, sanatate si securitate ocupationala precum şi implementării, menţinerii şi
îmbunătăţirii continue a sistemului de management integrat. Această politică este
documentată, implementată şi menţinută, analizată şi revizuită periodic, comunicată tuturor
lucrătorilor şi disponibilă pentru public.
Administrator,
Ghiorghi SAFIR

