Anexa 4 la MMI.DI
Declarația privind politica S.C. DOSETIMPEX S.R.L.
referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională și responsabilitate socială
Complexitatea activităților de realizare a lucrărilor în domeniul instalațiilor sanitare, de încălzire şi de aer
condiţionat, importanța asigurării calității şi a condiţiilor de conformitate cu cerinţele de mediu și de sănătate
aplicabile, au impus adoptarea unor măsuri organizatorice și aplicarea unui sistem de management integrat calitate
mediu (SMI) și sănătate și securitate ocupațională (SSO).
Conducerea S.C. DOSETIMPEX S.R.L este angajată pe deplin în a asigura resursele necesare pentru
îmbunătățirea continuă a eficacității SMI la toate nivelurile de management și prin aceasta îmbunătățirea continuă a
eficienței economice a societății.
Toate activitățile desfășurate în cadrul societății sunt urmărite și analizate astfel încât, obiectivele declarate
pentru calitate-mediu-SSO, să poată fi îndeplinite în conformitate cu cerințele aplicabile.
Suntem conștienți, că activitățile și serviciile, pe care le desfășurăm și furnizăm, au impact asupra mediului.
De aceea, misiunea de bază, a politicii noastre în domeniul protecției mediului, este de a identifica acele elemente,
ale activităților și serviciilor noastre, care generează aspecte de mediu și de a controla sau influența impactul lor
asupra mediului, de a identifica și respecta cerințele legale și alte cerințe la care subscriem, asociate cu aspectele de
mediu, de a preveni poluarea, de a dezvolta și îmbunătăți continuu sistemul de management de mediu, pentru
obținerea performanței de mediu.
În acest sens, managementul societății a adoptat politica sa de mediu, pentru:
− a fi aplicabilă activităților de bază;
− a corespunde naturii, dimensiunilor și impacturilor asupra mediului a activităților societății;
− a respecta cerinţele prevăzute în Autorizaţia de Mediu eliberată de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Timiș.
Aplicarea politicii de mediu, se realizează prin stabilirea şi urmărirea obiectivelor și țintelor de mediu, care
sunt specificate în documentația sistemului de management de mediu, proiectat, documentat și implementat conform
prevederilor standardului SR EN ISO 14001: 2005, "Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare".
Pentru îmbunătățirea continuă a performanței de mediu și prevenirea poluării, managementul de vârf, din SC
DOSETIMPEX SRL, se angajează:
− să instruiască și să conștientizeze personalul pentru atingerea obiectivelor și țintelor de mediu;
− să analizeze periodic eficacitatea și eficiența sistemului de management de mediu și să asigure
disponibilitatea resurselor necesare, pentru îmbunătățirea continuă a acestuia;
− să acționeze pentru ținerea sub control a factorilor de mediu, care generează aspecte de mediu;
− să prevină toate riscurile posibile și să-și facă cunoscută politica de mediu în afara societății;
− să asigure accesul la cunoașterea performanțelor de mediu, ale societății, tuturor părților interesate, care
solicită acest lucru.
Principiul de baza al politicii managementului în domeniul SSO este asigurarea celor mai bune condiții în
desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității corporale și sănătății salariaților, respectarea limitelor
admise pentru valoarea riscurilor constituite. Pentru a respecta întocmai acest principiu, managementul societății, se
angajează:
− să identifice, în timpul cel mai scurt posibil, pericolele ce pot să apară pe linia sănătății și securității
ocupaționale și factorii asociați acestora;
− să elimine sau să diminueze, sub limitele admise, riscul de a se manifesta un pericol;
− să monitorizeze permanent și să țină sub control pericolele ce nu pot fi evitate;
− să identifice și să respecte cerințele legale și alte cerințe, la care subscriem, în domeniul SSO;
− să instruiască și să conștientizeze personalul pentru atingerea obiectivelor și țintelor privind SSO;
− să se consulte cu angajații societății privind sănătatea și securitatea acestora;
− să se asigure că toti angajații sunt competenți pentru îndeplinirea sarcinilor lor de muncă;
− să asigure condiții de muncă în condiții de securitate și sănătate;
Managementul de vârf are în vedere conștientizarea personalului privind politica în domeniul calității,
mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale și responsabilității sociale pentru ca aceasta să fie înțeleasă și
îndeplinită la toate nivelurile de management și execuție.
Întregul personal al SC DOSETIMPEX SRL are obligația să cunoască și să aplice cerințele politicii,
prevederile documentației sistemului de management integrat și ale legilor aplicabile aspectelor de mediu, să adopte
o atitudine activă de îmbunătățire continuă a performanței de mediu, precum şi cele specifice procesului de muncă și
obligația de a se proteja pe sine și pe cei din jurul său.
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