ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI
POLITICA ÎN DOMENIUL
CALITĂŢII SI MEDIULUI
Noi, SC ANTIGUA STAR SRL, producatori de ambalaje ne dorim satisfacerea
permanentă a cerinţelor clienţilor noştri faţă de produsele şi serviciile oferite, promovăm o
politică adaptată naturii, dimensiunilor şi impacturilor activităţilor noastre asupra mediului ale
activităţilor.
Produsele şi serviciile noastre se adresează consumatorilor prietenoşi cu mediul,
oferindu-le garanţia că urmărim constant reducerea impacturilor negative ale activităţilor
noastre asupra mediului.
Directiile principale pentru mentinerea si imbunatatirea continua a propriilor produse cat si
privind protectia mediului, sunt:
1. Castigarea increderii clientilor, prin indeplinirea in mod sistematic a cerintelor acestora si
prin promovarea unui parteneriat pe termen lung ;
2. Imbunatatirea continua a calitatii produselor si serviciilor oferite, a performantelor de
mediu precum si prevenirea poluarii si a imbolnavirilor profesionale.
3. Conformarea faţă de cerinţele legale privind calitatea ambalajelor produse, protectia
mediului, precum şi cu alte cerinţe la care societatea noastră subscrie, referitor la
aspectele de mediu identificate;
4. Întreţinere adecvată a echipamentelor şi instalaţiilor, luând în consideraţie diminuarea
impactului negativ asupra mediului şi siguranţa în exploatare;
5. Direcţionarea întregii noastre atenţii către fiecare angajat şi nevoile sale de instruire,
înţelegere şi conştientizare privind Politica sistemului de management integrat şi
problemele de realizare a calităţii, de protecţie a mediului şi obligaţii individuale de
securitatea ocupaţională, deoarece fiecare angajat în parte reprezintă cheia succesului
nostru;
6. Cresterea satisfactiei clientilor prin fabricarea unor produse de calitate si sprijinirea
acestora in utilizarea corecta a acestora;
7. Stabilirea de relatii reciproc avantajoase cu furnizorii.
Conducerea SC Antigua Star SRL se angajeaza sa duca la indeplinire aceasta politica si
periodic sa o analizeze si sa o actualizeze pentru adecvarea ei continuă şi pentru
îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management integrat.
Politica este comunicată şi înţeleasă de întregul personal care lucrează în societate sau
în numele ei şi este disponibilă pentru public şi alte părţi interesate, pe site-ul oficial al
companiei.
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