
  Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă a SC ARABESQUE SRL, 
ca parte integrantă a politicii organizației noastre, este de a oferi servicii de un înalt nivel calitativ, a 
îmbunătăți performanțele privind calitatea, mediul, sănătatea și securitatea în muncă și de a obține 
satisfacerea tuturor părților interesate, în condițiile respectării cerințelor legale și a altor cerințe 
aplicabile.
  Toți angajaţii contribuie la succesul firmei şi pentru aceasta acordăm o atenţie deosebite 
instruirii şi dezvoltării lor profesionale pentru a asigura implicarea lor conştientă în îmbunătăţirea 
activităţilor pe care le desfăşoară în condițiile reducerii poluării mediului și în condiții sigure de 
sănătate și securitate în muncă.
  Selectăm cu atenţie furnizorii pentru a stabili relaţii numai cu aceia care pot susţine calitatea 
produselor şi satisfacerea cerinţelor clienţilor precum și reducerea poluării mediului și asigurarea 
sănatății și securității salariaților.
  Au fost determinate aspectele externe și interne relevante pentru scopul și direcția 
strategică a societății, au fost determinate riscurile, oportunitățile și acțiunile pentru reducerea 
riscurilor. Sunt monitorizate și analizate informațiile despre aceste aspecte.
  Am documentat, implementat și îmbunătățim continuu Sistemul Integrat de Management 
privind calitate, mediul și SSM conform cerințelor SR EN  ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015 
si SR ISO 45001:2018. 
  Toate activităţile implicate în realizarea produselor și serviciilor furnizate clienţilor sunt atent 
analizate, planificate şi monitorizate pentru a realiza obiectivele stabilite.
  În calitatea mea de General Manager al SC ARABESQUE SRL, îmi asum întreaga 
responsabilitate pentru buna funcționare a Sistemului Integrat de Management, Calitate, Mediu, 
SSM, și mă angajez în:
  - Orientarea întregii organizații pentru satisfacerea cerințelor tuturor părților interesate;
  - Îmbunătățirea continua a Sistemului Integrat de Management și a performanțelor 
organizației;
  - Satisfacerea cerințelor legale, de reglementare și a altor cerințe aplicabile activităților 
desfășurate de catre SC ARABESQUE SRL;
  - Protejarea mediului și a tuturor cerințelor legale și de reglementare referitoare la deșeuri.
  - Asigurarea continua a condițiilor optime de sănătate și securitate în muncă, evitarea 
îmbolnăvirilor profesionale.
  - Eliminarea pericolelor și reducerea riscurilor în domeniul SSM.
  - Asumarea răspunderii juridice pentru raportare și asigurarea unor locuri de muncă și 
activități sigure și sănătoase. 
  - Protejarea tuturor lucrătorilor de represalii atunci când raportează incidente, pericole, 
riscuri și oportunități. 
  - Asigurarea participării și consultării lucrătorilor în vederea îmbunătățirii continue a sănătății 
și securității în muncă.
  Prezenta politică este aplicabilă în cadrul tuturor activităților desfășurate de întreg 
personalul organizației noastre, precum și de activitățile desfășurate de alte organizații în incinta 
punctelor noastre de lucru.
  Politica SC ARABESQUE S.R.L. este analizată periodic, actualizată și comunicată părților 
interesate prin instruire, afișare la toate punctele de lucru și pe site-ul societății ARABESQUE.
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