
Politica KUMA România referitoare la calitate, mediu si conformare la regulile de
concurenta

Prezenta politică a fost  documentată luând în considerare  adecvarea cu scopul  organizaţiei  și  direcția sa strategică,  aliniat

cerinţelor legale şi  de reglementare aplicabile, cerinţelor clienţilor KUMA și a  părților interesate,  plecând de la aprecierea

riscurilor și oportunităților. 

Politica este aplicabilă pentru toate activităţile firmei, care constă în realizarea de concepte marca KUMA pentru bai si bucătării

(lavoare  si  blaturi  bucatarii),  realizate din materiale compozite, produse care să aducă înalte satisfacţii  clienților și  tuturor

părților interesate.

Astfel, prin prezenta politică sunt stabilite următoarele direcţii generale referitoare la calitate:

 menţinerea conform SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015 a unui sistem de management integrat  calitate-
mediu,  precum  şi  continua  îmbunătăţire  a  eficacităţii  acestuia  (prin  concentrarea  pe  îmbunătăţirea  continuă  a
calităţii  şi  a performanţelor  de mediu, prin concentrarea  pe prevenirea poluării  şi  prin implicarea clientului  şi  a
terţilor interesaţi de organizaţie, prin mobilizarea personalului în direcţia calităţii şi mediului);

 constanta preocupare în oferirea unor produse care să răspundă cât mai fidel cerinţelor şi aşteptărilor clientului,

calitatea  respectand  normele SMC, precum şi normele legale şi de reglementare aplicabile; 

 menţinerea şi continua îmbunătaţire a nivelului de competenţă a personalului care influenţează calitatea; 

 preocuparea  constantă pentru asigurarea echipamentelor,  mediului  de lucru şi  a infrastructurii  necesare pentru

realizarea activităţilor la nivelul de calitate cerut;

 dezvoltarea în rândul  personalului  a acelor  valori  şi  norme care  să  sprijine formarea  şi  menţinerea unei  culturi

organizationale  puternice,  orientate  spre  calitate.  Se  pune  accent  pe  atitudine,  asumarea  responsabilitatii,

seriozitate si loialitate.

 constanta monitorizare a aspectelor de mediu pentru a se iniţia din timp toate acţiunile necesare de reducere, de
eliminare, de control a impactului asupra mediului, de prevenire a poluării;

 o concentrare permanentă în toate activităţile desfăşurate pe controlul impactului asupra mediului şi, acolo unde
este posibil, pe diminuarea sau eliminarea impactului asupra mediului;

 permanenta monitorizare a modului în care sunt respectate diversele cerinţe asumate de catre firma.

Conducerea  firmei  se  angajează:  să  respecte/  implementeze şi  să  faca  cunoscuta  la  toate  nivelurile  organizaţiei  prezenta
politică a firmei; să determine şi să furnizeze cadrul organizatoric, precum şi toate resursele necesare pentru aplicarea acestei
politici; să comunice la toate nivelurile organizaţiei şi să conştientizeze în rândul angajaţilor importanţa satisfacerii cerinţelor
clientului  referitoare  la  calitate,  importanţa  satisfacerii  normelor  SMC,  importanţa  satisfacerii  cerinţelor  legale  şi  de
reglementare aplicabile în organizaţie. 

De asemenea, conducerea organizaţiei îşi asumă responsabilitatea de a se conforma cu legislatia concurentei prin  instruirea
personalului in aceasta directie

Întreg personalul  organizaţiei este dator să cunoască şi  să aplice ferm politica referitoare la calitate, concurenta precum şi

prevederile înscrise în documentaţia SMC, respectiv in Codul de Conduita si Normele de Conformare cu regulile de concurenta

Politica referitoare la calitate este afişată/ comunicată în toate zonele de lucru ale organizaţiei şi este disponibilă publicului,

tuturor părţilor interesate.
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