
 
 

DECLARAłIA DIRECTORULUI GENERAL AL S.C. BEESPEED AUTOMATIZĂRI S.R.L. PRIVIND 
POLITICA ÎN DOMENIUL MEDIULUI, SĂNĂTĂłII ŞI SECURITĂłII OCUPAłIONALE 

 
Managementul la cel mai înalt nivel, reprezentat prin Directorul General al S.C. BEESPEED 
AUTOMATIZĂRI S.R.L., se angajează la respectarea principiului dezvoltării durabile, de stopare a 
epuizării resurselor naturale, la îmbunătăŃirea continuă a condiŃiilor de mediu şi la prevenirea poluării, 
la protejarea în mod continuu a sănătăŃii şi securităŃii angajaŃilor săi prin: 

- integrarea managementul de mediu, sănătate şi securitate ocupaŃională în funcŃiunile de 
management din toate structurile firmei; 

- conformarea permanentă cu legislaŃia şi reglementările de mediu, de sănătate şi securitate în 
muncă precum şi altor cerinŃe şi regulamente la care se angajează organizaŃia; 

- instruirea şi conştientizarea personalului organizaŃiei privind problemele de mediu şi în 
domeniile sănătate şi securitate ocupaŃională; 

- gestionarea corectă şi economică a resurselor naturale; 
- evaluarea şi conformarea cerinŃelor impuse de standardele de mediu şi sănătate şi securitate 

ocupaŃională; 
- îmbunătăŃirea continuă a proceselor care generează aspecte de mediu; 
- evaluarea şi îmbunătăŃirea continuă a performanŃelor de mediu, de sănătate şi securitate 

ocupaŃională şi să utilizeze practici, materiale şi produse care sa reducă riscul asupra 
persoanelor şi mediului; 

- aplicarea de metodologii de management al riscurilor deja demonstrate, pentru a coordona şi 
reduce riscurile de sănătate şi securitate ocupaŃională în mod eficient; 

- reducerea cantităŃilor de deşeuri rezultate din procesele şi activităŃile din cadrul organizaŃiei şi 
managementul acestora în scopul promovării reutilizării, valorificării, reciclării şi eliminării în 
siguranŃă a acestora în scopul reducerii impactului asupra mediului. 

 
Pentru punerea în aplicare a prezentei politici şi atingerea obiectivelor şi Ńintelor de mediu, de sănătate 
şi securitate ocupaŃională implementăm şi menŃinem un Sistem de Management Integrat - Calitate 
Mediu Sănătate şi Securitate OcupaŃională (SMI) conform SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 
14001:2005, OHSAS 18001:2004. Responsabilitatea şi autoritatea pentru asigurarea implementării, 
certificării şi menŃinerii SMI precum şi îmbunătăŃirea eficacităŃii acestuia este a Responsabilului cu 
Managementul CalităŃii, Mediului, SănătăŃii şi SecurităŃii OcupaŃionale . 
 
Această politică precum şi performanŃele noastre de mediu, de sănătate şi securitate ocupaŃională sunt 
analizate periodic de către conducerea S.C. BEESPEED AUTOMATIZĂRI S.R.L. pentru asigurarea 
conformităŃii acesteia cu cerinŃele legale şi sunt comunicate atât personalului organizaŃiei cât şi 
publicului prin intermediul mijloacelor de comunicare externă disponibile.   
 
Politica în domeniul mediului, sănătăŃii şi securităŃii ocupaŃionale se actualizează anual pentru a se 
putea adapta continuu la cerinŃele legale, reglementările şi alte cerinŃe la care organizaŃia subscrie. 
 
Asigurăm transparenŃa în relaŃiile pe care organizaŃia le are cu vecinii, furnizorii, clienŃii, comunitatea 
locală, autorităŃi şi alte părŃi interesate legal. 
 
Timişoara, 01.06.2007                                                                               Director General, 

        Dr. ing. Scridon Sever  
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