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POLITICA DE CALITATE ȘI MEDIU
a S.C. C A B L E T E A M S R L & Angajamentul managementului:
• Satisfacția clienților noștri dictează acțiunile noastre.
• Competența și inițiativa angajaților noștri asigura imbunătățirea continuă a proceselor de producție.
• Noi gândim și acționăm ca intreprinzători.
• Conducerea noastră se caracterizează prin incredere și recunostința.
• Noi incurajăm și sustinem acțiunile angajaților noștrii privind asigurarea calității produselor si protecției mediului.
• Noi suntem adepții protecției mediului prin produsele noastre ecologice elaborate prin tehnologii ecologice.
• Considerăm responsabilitatea faţă de mediu drept una din premisele de bază ale unei colaborări corecte cu toţi clientii, partenerii şi terţii,
în ceea ce priveşte scopul organizației.
• Angajații noștri lucrează cu placere la locurile lor de munca si sunt mândrii de intreprinderea noastră.
Cultura calității S.C. CABLETEAM SRL se bazează pe atingerea concomitentă a rezultatelor economice si a celor ecologice, asta inseamnă ca
in acelasi timp cu scaderea consumurilor de resurse materiale si energetice se iau si masuri concrete pentru reducerea poluarii mediului inconjurator.
• Respectarea tuturor prevederilor legale, a legislației aplicabile si cerințele părților interesate este o obligație și o cerință implementată și
urmarită in organizația noastră.
• Imbunătățirea continuă a tuturor proceselor este obligatorie.
• Numai clienții satisfăcuți asigură locurile noastre de muncă.
• Trebuie să muncim mai bine decat concurența.
• Asigurarea calității prin competența in domeniul calității.
Principiile spre protecția mediului
• De la inceputul procesului tehnologic cât mai puține noxe și deșeuri
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* imbunătăţirea continuă a sistemului de management de mediu,
* gestionarea eficientă a resurselor alocate, protejarea resurselor naturale prin evitarea deșeurilor, reciclarea cat mai vastă a deșeurilor
* prevenirea poluării mediului,
* contractarea de firme autorizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor
• Numai clienții satisfăcuți asigură locul nostru de muncă
* menţinerea unor relaţii reciproc avantajoase cu clienții, furnizorii şi alte părţi interesate
* inţelegerea cerinţelor de mediu ale clienţilor şi satisfacerea acestora,
* competența și calitatea livrării și service-ului păstrează clienții
• Să fim mai buni decât concurența
* incurajarea inițiativelor și acțiunilor in direcția imbunătățirii calității
* motivarea și mobilizarea angajaților
* critica constructivă, intransigența privind calitatea
* oferirea calității și pentru ceilalți
* intr-ajutorare reciprocă, generalizarea experienţei proprii
• Greșelile costă bani, deșeurile costă bani
* informare continuă, la abateri de la calitate și protecția mediului informarea colegilor si a superiorilor
* formarea şi perfecţionarea continuă a personalului pentru reducerea impactului negativ asupra mediului,
* apelare la ajutor, invațare de la colegi
* constientizare și gandire permanenta & eliminarea verigilor slabe.
* respectarea practicilor de lucru în siguranţă în vederea prevenirii riscurilor, incidentelor şi accidentelor de muncă
* asigurarea colectării selective pe tipuri de deșeuri și predarea acestora către firme autorizate.
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