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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:


productia de fire si cabluri electrice pentru sisteme de cablaje



productia de piese metalice si subansamble pentru masini unelte



productia de tablouri electrice de automatizare

Organizaţia noastră şi-a canalizat toate eforturile în îmbunătăţirea continuă, măsurabilă şi
vizibilă a sistemului de management de mediu conform cerinţelor standardului SR EN ISO
14001:2005 – sistem de management al mediului.
Prevederile sistemului de management de mediu constituie sarcini de serviciu obilgatorii pentru
fiecare angajat al CABLETEAM.
Managementul de varf continuă să îşi asume responsabilitatea pentru educarea,
conştientizarea şi implicarea permanentă a personalului în vederea respectării următoarelor
obiective şi principii:







Înţelegerea cerinţelor de mediu ale clienţilor şi satisfacerea acestora,





Contractarea de firme autorizate pentru colectarea selectiva a deseurilor



Respectarea practicilor de lucru în siguranţă în vederea prevenirii riscurilor, incidentelor
şi accidentelor de muncă ce pot avea impact asupra mediului



Menţinerea unor relaţii reciproc avantajoase cu clientii, furnizorii şi alte părţi interesate

Respectarea legislaţiei aplicabile şi a altor cerinţe la care organizaţia subscrie,
Îmbunătăţirea continuă a sistemului de management de mediu,
Prevenirea poluării mediului,
Asigurarea colectarii selective pe tipuri de deseuri si predarea acestora catre firme
autorizate
Gestionarea eficientă a resurselor alocate,
Formarea şi perfecţionarea continuă a personalului pentru reducerea impactului negativ
asupra mediului,

Suntem conştienţi că prin natura activităţilor pe care le desfăşurăm putem genera impact
asupra mediului însă ne angajăm să le menţinem sub un control permanent şi eficient.
Această declaraţie de politică a sistemului de management de mediu este publică (afişată la
sediul CABLETEAM SRL) şi disponibilă tuturor clientilor, angajaţilor, colaboratorilor şi terţilor,
putând fi vizualizată pe www.cableteam.ro. Totodata aceasta politica de mediu sta la baza
stabilirii obiectivelor si tintelor de mediu aferente organizatiei.
Mă angajez să asigur toate resursele necesare, inclusiv exemplul meu personal, pentru
satisfacerea cerinţelor şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management de mediu.
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