S.C. DEDEMAN AUTOMOBILE S.R.L.

POLITICA ÎN DOMENIUL SM
SISTEMUL DE MANAGEMENT implementat în S.C. DEDEMAN AUTOMOBILE S.R.L este bazat pe
satisfacerea cerinţelor standardelor internaţionale SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001 : 2015 şi
urmareşte atât satisfacerea cerinţelor clienţilor, a cerinţelor legale, a celor reglementate, cât şi îmbunătăţirea
continuă a calităţii serviciilor oferite clienţilor, în conditii de rentabilitate economică pentru firmă şi de menţinere
a reputaţiei firmei pe piaţa de profil.
CONDUCEREA îşi asumă responsabilitatea pentru înţelegerea , implementarea, mentinerea şi imbunatatirea
SM la toate nivelurile S.C. DEDEMAN AUTOMOBILE S.R.L., angajându-se în identificarea, evaluarea şi
controlul pericolelor privind comercializarea, intretinerea si repararea autovehiculelor.
CONDUCEREA se angajează pentru satisfacerea cerintelor aplicabile, mentinerea si îmbunătăţirea continuă a
SM inclusive a performantei de mediu, protectia mediului, prevenirea poluarii, indeplinirea obligatiilor de
conformare.

OBIECTIVELE au ca scop principal:
- informarea clientului asupra gamei de servicii oferite, prin intermediul mijloacelor promoţionale;
- realizarea unei selecţii, evaluari şi supravegheri a furnizorilor pe baza unor criterii clar definite;
- revizuirea periodică a caracteristicilor si performanţelor serviciilor oferite, pe baza sesizărilor clientului şi
îmbunătăţirea calităţii prin planificare şi implementare pe baza reacţiei clienţilor şi supravegherea pieţei;
- educarea şi pregătirea organizată a personalului, în scopul constientizării calităţii şi obţinerii de specialişti
în domeniu;
instruirea permanenta si constientizarea tuturor angajatilor, contractorilor si vizitatorilor privind importanta
respectarilor cerintelor legale si reglementate, a cerintelor SMI;
- minimizarea posibilitatilor de producere a unor aspecte semnificative de mediu si aspect cu risc privind
sanatatea si securitatea ocupationala, pentru angajatii proprii, contractori si vizitatori;
- reducerea consumului de energie electrică;
- depozitarea deşeurilor din activitatea rezultată;
- imbunătăţirea performanţelor în domeniul sănătăţii şi siguranţei în muncă;
- mentinerea si imbunatatirea sistemului de management .
Politica SM este înţeleasă, aplicată şi menţinută la toate nivelele organizaţiei, conducerea asigurând
resursele materiale, financiare şi umane pentru atingerea obiectivelor stabilite.
Politica este adecvata scopului si contextului organizatiei si sprijina directia sa strategica.
Politica este disponibila partilor interesate prin afisarea pe site / afisarea la receptie.
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