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Conducerea societatii TROTUSTEX SRL considera calitatea si Responsabilitatea sociala un element strategic fundamental 

pentru propria activitate si retine ca aplicarea  Sistemului de Management al  Calitàtii, Mediului si Responsabilitatii sociale   este 

un instrument eficace pentru atingerea obiectivelor organizatiei. Scopul primar al societàtii este, de fapt, acela  de a   asigura 

clientului deplina satisfacere a propriilor cerinte, de a furniza produse si servicii de calitate constante in timp prin imbunătăţirea 

continuă a performanţelor de calitate, mediu, timp şi cantitate. Aplicarea Sistemului de Management Integrat – Calitate-Mediu -

Responsabilitate sociala permite de altfel, societatii sa asigure, clientilor si Organismelor de certificare, capacitatea sa de  a 

furniza produse care satisfac cerintele legale  aplicabile, cerintele la care a subscris respectand drepturile salariatilor si protejand 

mediul. 

 

Conducerea TROTUSTEX SRL considera ca, datorita constantei monitorizari a proceselor societatii, se poate opera o 

imbunatatire continua: 

• Obiective mai ample si aprofundate; 

• Individualizarea punctelor forte si consolidarea lor  si  o deosebita atentie ariilor mai critice; 

• Documentarea procedurilor de lucru in modul de a uniformiza in timp fazele operative si de a  defini in mod 

precis  rolurile si responsabilitàtile fiecarui angajat; 

• Cercetarea si dezvoltarea de noi tehnologii pentru producerea de produse de avangarda si game noi de 

produse; 

• Implicarea personalului societatii si dezvoltarea comunicarii. 

• Cresterea  capacitatii de productie si cresterea randamentului productiei  

• Prevenirea poluarilor si evitarea poluarii accidentale   

• Achizitii de echipamentente noi si moderne, cu grad mare de securitate pentru procesul de productie 

• Mentinerea si imbunatatirea continua a performantelor de mediu 

• Afirmați necesitatea de a garanta siguranța, prevenirea riscurilor, reducerea accidentelor și a bolilor 

profesionale, protecția sănătății tuturor lucrătorilor implicați în muncă ca element fundamental pentru 

dezvoltarea companiei în sine; 

• implementarea și menținerea unui sistem de management al responsabilității sociale certificat conform 

standardului SA 8000:2014.  

• să nu utilizeze sau să încurajeze utilizarea muncii copiilor; 

• să nu folosească sau să încurajeze utilizarea muncii forțate; 

• asigurarea unui loc de muncă sigur și sănătos pentru toți angajații; 

• să respecte dreptul lucrătorilor la libertatea de asociere, la negociere colectivă prin aderarea și/sau formarea de 

sindicate; 

• să nu discrimineze de niciun fel; 

• să nu folosească sau să încurajeze pedeapsa corporală, constrângerea mentală sau fizică și violența verbală; 

• să lucreze în conformitate cu legile și contractul național de muncă aplicat în ceea ce privește timpul de lucru; 

• să asigure respectarea nivelurilor legale ale salariului minim; 

• să înființeze și să mențină o echipă de performanță socială (ESP) pentru aplicarea tuturor elementelor 

standardului SA8000. 
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Este convingerea  profunda a Conducerii societatii TROTUSTEX SRL ca, impreuna cu celelalte politici ale  societatii, 

SGQM, EMS, SA si certificările sale sunt corespunzatoare in conformitate cu normele EN ISO 9001:2015, EN ISO 

14001:2015, SA 8000:2014, conventiile internatonale stabilite de SA 8000 permitand optimizarea rezultatelor, cresterea 

eficientei si a competitivitàtii societatii, controlul furnizorilor de lucru extern, reducerea costurilor societatii si o mai 

mare calificare a societatii la nivel international respectand drepturile salariatilor. 

 

Intr-un contest general de globalizare a pietelor si cu intrarea  Romaniei in Comunitatea Europeana directiunea confirma  rolul 

strategic al  Sistemului de Management al Calitàtii, Mediului şi Responsabilitatii sociale pentru societate, pentru ca in final sa se 

poata  califica in piata interna si in piata europeana ca unitate productiva de referinta atat pentru  calitate si continutul  tehnic 

inovator a propriilor produse, cat si pentru propria capacitate manageriala de avangarda si  in contextul  asteptarior mereu mai  

exigente ale clientului.  

 

Conducerea societatii TROTUSTEX SRL isi declara  propriul angajament pentru ca in final :  

• Sa asigure satisfacerea punctuala a cerintelor clientului, dezvoltarea increderii clientilor; 

• Respectarea prescriptiilor Sistemului de Management al Calitàtii, Mediului şi Responsabilitatii Sociale al 

societatii si mentinerea conformitàtii si a certificarii  EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, respectiv SA 

8000:2014, si mentinerea certificarilor, a conformităţii cu legislaţia şi cu reglementările de mediu aplicabile, 

precum şi cu alte cerinţe pe care organizaţia le-a adoptat legate de aspectele de mediu ale acesteia si drepturile 

salariatilor; 

• Sa asigure in conformitate cu legea, cu normele de mediu si in conformitate cu alte cerinte pe care societatea le-

a adoptat, un mediu de lucru optim prin investitii in dezvoltarea si modernizarea infrastructurii si a 

tehnologiilor de lucru; 

• Sa asigure monitorizarea  continua a proceselor  productive si de management interne si incredintate tertistilor 

finalizata cu atingerea obiectivelor de maxima calitate, eficienta, exprimate prin intermediul indicatorilor; 

• Sa asigure desfasurarea  activitàtilor societatii respectand  legislatia de mediu si conditiile de siguranta a 

muncitorilor; 

• prevenirea apartitiei neconformitatilor in toate etapele de executie si rezolvarea rapida a neconformitatilor . 

• eficientizarea comunicarii atat in cadrul societatii cat si cu colaboratorii externi respectand cerintele de 

responsabilitate sociala, solicitand si partenerilor externi sa respecte aceste cerinte; 

• Reducerea cantitatilor  de deseuri provenite din activitatile desfasurate prin recuperea si refolosirea lor. 

• Utilizarea rationala a rezurselor naturale prin scaderea consumuriilor (apa, gaze, energie) ; 

• Instruirea si constientizarea permanenta a intregului personal in ceea ce priveste sistemul de managemt de 

calitate, mediu si responsabilitate sociala, a perfectionarii profesionale, a securitatii in munca si situatii de 

urgenta. 

• Respectarea politicii de confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) 

• desfășoară o acțiune constantă de motivare, implicare și dezvoltare a profesionalismului personalului în 

vederea garantării bunăstării, siguranței la locul de muncă și respectării drepturilor acestora; 

• să activeze un sistem de colaborare, comunicare și dialog cu toate părțile interesate (instituții, sindicate, 

membri, furnizori etc.), care să permită accesul la toate informațiile privind produsele și serviciile furnizate, 

corectitudinea și calitatea ofertei sale și angajamentele asumate în cadrul sistemului de responsabilitate socială; 
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Viziunea societatii pentru procese a permis definirea parametrilor  indicatori ai eficientei  activitàtilor si deci  posibilitatea de a  

avea informatii sintetice si imediate despre desfasurarea societatii.  

 

Conducerea societatii TROTUSTEX SRL isi exprima, deci, propriul angajament sa intervina la  componentele 

Sistemului de Management Integrat al societatii, prin intermediul: 

• Analizei  sistematice si documentate, cel putin o data pe an si cu ocazia schimbarilor  semnificative, a Politicii si 

a obiectivelor SGQM, EMS, SA. Aceasta analiza se va baza pe informatiile despre mersul  calitàtii furnizate  de 

RGQM intr-un propriu raport scris care va contine toate  elementele de evaluare necesare analizei in 

conformitate cu cele  definite de norma de referinta; 

• Suportul economico-financiar corespunzator; 

• Implicarea si comunicarea interna a propriei structuri, in particular in ceea ce priveste  comunicarea si 

intelegerea  Politicii si a obiectivelor, si cu  proprii parteneri strategici; 

• Cresterea  competentelor societatii prin intermediul unei  calficari si instruiri corespunzatoare; 

• Angajamentul de a considera sănătatea și siguranța la locul de muncă și rezultatele sale ca parte integrantă a  

gestionării afacerilor; 

•   Un angajament de a se asigura că lucrătorii sunt informați și instruiți pentru a-și îndeplini sarcinile în condiții 

de siguranță 

• Angajamentul de a respecta legislația privind sănătatea și securitatea la locul de muncă și prevenirea 

accidentelor de muncă 

• Modernizarea instalatiilor, infrastructurii,  mediului de lucru, a echipamentelor, a  metodologiei si a 

procedurilor  adoptate; 

• Imbunatatirea  Sistemului de Management al  Calitàtii, Mediului si Responsabilitatii Sociale al societatii şi de 

prevenire a poluării intreprinzand si/sau sustinand  actiuni corective si preventive stabilite . 

 

Conducerea sensibilizeaza si implica intreg personalul la observarea prescriptiilor SGQMRS la realizarea unei imbunatatiri  

continue. Declaratia de politica va fi analizata si revizuita anual pentru adecvarea ei. 
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