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Compania KNAUF GIPS, membră a grupului KNAUF, unul dintre principalii producători de
materiale de construcţie din lume, a implementat un sistem de management integrat – calitate, mediu,
sănătate şi securitate ocupaţională – pentru activităţile de import, producţie şi comercializare
materiale de construcţii, având la bază următoarele principii:
1. Afacerea noastră are la bază satisfacerea deplină în condiţii de profitabilitate atât a cerinţelor clienţilor
privind produsele livrate, cât şi a cerinţelor părţilor interesate, acţionând în permanenţă în mod etic şi legal.
2. Atenţia acordată în permanenţă optimizării proceselor de producţie şi dezvoltării produselor şi ne
consolidează poziţia de producător pe piaţa de profil şi asigură locuri de muncă şi pentru generaţiile viitoare.
3. Produsele noastre sunt de calitate foarte înaltă şi sunt realizate cu o utilizare eficientă a materialelor şi
resurselor. Procesele de producţie sunt continuu optimizate în ordinea îmbunătăţirii calităţii, a creşterii
eficienţei şi reducerii ratei de eroare.
4. Protecția mediului, prevenirea poluării și conservarea resurselor naturale sunt două aspecte foarte
importante pentru Knauf. Nu numai că avem obligația de a respecta toate legile, standardele și alte cerințe
legale aplicabile în domeniul mediului, ci și de a depune eforturi active pentru ca fabricile noastre din toată
lumea să nu prejudicieze mediul și pentru ca performanța noastră în domeniul ecologiei să se
îmbunătățească constant, în special în ceea ce priveşte managementul deşeurilor, al substanţelor periculoase
şi al conştientizării de mediu a furnizorilor noştri.
5. La Knauf, sănătatea și siguranța salariaților la locul de muncă este una din prioritățile de vârf, menită a ne
conduce la evitarea accidentelor de muncă şi reducerea riscului de accidentare. Este obligatoriu ca fiecare
salariat să ne susțină în efortul de a asigura personalului condiții sigure de muncă. Salariații noștri vor
respecta toate normele și instrucțiunile de siguranță importante, aplicabile în fabricile noastre, și vor purta
echipamentele de protecție prevăzute pentru siguranța lor personală.
6. Este obligatoriu pentru noi să ne conformăm legislației locale și cadrului de reglementare în toate țările în
care ne desfășurăm activitatea. Principiile de conformitate se aplică inclusiv instrucțiunilor și directivelor
aplicabile în cadrul Grupului Knauf.
7. Ne așteptăm ca toți salariații să se comporte onest și corect la locul de muncă și să trateze clienții, furnizorii
și autoritățile publice cu integritate și profesionalism.

8. Pentru Knauf Gips SRL această politică constituie ghid de proceduri pentru planificarea şi desfăşurarea
tuturor activităţilor curente, ținând cont de contextul în care ne desfășurăm activitatea și de riscurile și
oportunitățile care pot influența performanța sistemului de management integrat.
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