DECLARAŢIA PRIVIND POLITICA
ÎN DOMENIUL CALITĂŢII, MEDIULUI, SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE SI SIGURANTEI
ALIMENTULUI
Directorul General al PREMIUM FRUCT a definit politica referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate
ocupaţională (OH&S) si siguranta alimentului ca fiind un instrument care conduce organizaţia la îmbunătăţirea
performanţelor sale, astfel încât să determine câştigarea încrederii clienţilor şi obţinerea de profit.
Având în vedere performanţele şi experienţa acumulate până în prezent, precum şi exigenţele clienţilor,
Directorul General al organizaţiei s-a angajat să asigure resursele necesare menţinerii si îmbunătăţirii
permanente în cadrul organizaţiei a Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi
securitate ocupaţională si Siguranta Alimentului în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO
9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008, SR EN ISO 22000:2005 si ISO/TS 22002-1:2009.
Directorul General al organizaţiei a actualizat politica referitoare la calitate, mediu şi sănătate şi securitate
ocupaţională si siguranta alimentului la nivelul organizaţiei, astfel încât:
• să ajute la promovarea angajamentului managementului;
• sa intreprinda actiuni pentru identificarea si evaluarea riscurilor si oportunitatilor si sa evalueze
eficacitatea acestor actiuni;
• sa determine aspectele interne si externe relevante pentru scopul si directia sa strategica si care
influenteaza capabilitatea organizatiei de a obtine rezultatele planificate;
• sa poata determina cu usurinta contextul intern si extern prin luarea in considerare a tuturor aspectelor
care pot influenta organizatia: social, politic, cultural, competitional, etc.
• să corespundă cu necesităţile organizaţiei referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate
ocupationala si siguranta alimentului;
• sa fie adecvata pozitiei organizatiei in lantul alimentar;
• sa corespunsa cerintelor schemei FSSC – ISO/TS 22002-1:2009;
• să corespundă naturii şi importanţei aspectelor şi impacturilor de mediu asociate activităţilor, produselor,
serviciilor organizaţiei;
• să corespundă naturii şi nivelului riscurilor OH&S si studiului HACCP al organizaţiei;
• să includă un angajament de conformitate cu cerinţele legale si de reglementare si cu cerintele
consumatorilor, precum şi cu alte la care organizaţia subscrie, referitoare la calitate, factorii de mediu,
pericolele OH&S si siguranta alimentului;
• să includă un angajament de prevenire a poluării mediului şi un angajament de prevenire al rănirilor şi
îmbolnăvirilor;
• să fie documentată, implementată şi menţinută;
• să fie comunicată tuturor persoanelor care lucrează sub controlul organizaţiei în scopul conştientizării
acestora cu privire la obligaţiile lor individuale în domeniul calităţii, mediulu, OH&S si sigurantei
alimentului;
• să fie disponibilă publicului şi părţilor interesate;
• să fie analizată periodic pentru a se asigura că aceasta rămâne relevantă şi adecvată pentru organizaţie.
Directorul General al organizaţiei PREMIUM FRUCT a stabilit obiectivele calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale (OH&S) si sigurantei alimentului pentru funcţiile relevante şi la nivelurile relevante ale organizaţiei.
Obiectivele calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OH&S) si sigurantei alimentului sunt
măsurabile, în concordanţă cu politica referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională si
siguranta alimentului, cu riscurile si oportunitatile identififcate, cu angajamentele de îmbunătăţire continuă, de
prevenire a poluării şi a rănirilor şi îmbolnăvirilor, cu angajamentele de conformitate cu cerinţele legale si cu
cerintele consumatorilor, acceptate de comun acord privind siguranta alimentului.
Pentru stabilirea obiectivelor calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OH&S) si sigurantei
alimentului, managementul ia în considerare contextul general al organizatiei (intern si extern):
• necesităţile curente şi viitoare ale organizaţiei şi ale pieţei deservite;
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constatările relevante ale analizelor efectuate de management;
opţiunile tehnologice, cerinţele sale financiare, operaţionale şi de afaceri;
performanţele actuale ale proceselor şi produselor curente;
cerinţele legale şi ale consumatorilor, acceptate de comun acord privind siguranta alimentului;
aspectele de mediu şi riscurile de OH&S si studiul HACCP;
nivelul de satisfacţie a părţilor interesate;
punctele de vedere a părţilor interesate;
rezultatele autoevaluărilor;
analiza competitorilor, oportunităţile de îmbunătăţire;
autorizatiile, avizele, licentele, etc. detinute;
valorile, cultura si cunostintele organizationale, mediul economic si social, contex competitional,
tehnologic, etc.
resursele necesare pentru satisfacerea obiectivelor.

Pentru a obtine produse de buna calitate si sigure pentru consum, organizatia are implementate un set de masuri.
In principal, aceste masuri sunt luate avand ca baza studiul HACCP & FSSC, pentru a se asigura ca produsele
livrate sunt sigure din punct de vedere al inocuitatii si ca sunt de o buna calitate intampinand astfel asteptarile
clientului si recpectand toate cerintele legale si de reglementare la care organizatia a subscris.
Pentru a atinge obiectivul: Satisfacerea consumatorului si clientilor cu produse sigure, de buna calitate:
• Produsele au definite specificatiile care includ si parametrii de siguranta si de calitate;
• Produsele prezinta siguranta si raman de calitate daca sunt tinute in conditiile specificate pe toata durata
de valabilitate;
• Riscurile si oportunitatile sunt identificate pe toata perioada de viata a produsului inca de la
aprovizionarea cu materii prime;
• Reclamatiile clientilor si consumatorilor sunt inregistrate, evaluate si procesate, iar apoi se va trimite un
raspuns consumatorului.
Obiectivele calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale si sigurantei alimentului sunt comunicate
întregului personal al organizaţiei, astfel încât acesta să poată contribui la îndeplinirea lor. Obiectivele, ca şi
Politica sunt analizate periodic şi revizuite ori de câte ori este necesar.
Directorul General al organizaţiei s-a angajat şi a pus în aplicare această politică, iar în acest scop a numit
Reprezentantul Managementului (RM) si echipa de implementare si tinere sub control a Sistemului de
Management Integrat al Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi securităţii ocupaţionale si Sigurantei Alimentului
(SMI) inclusiv a riscurilor si oportunitatilor.
Director General
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