S.C. Aramis Invest S.R.L. desfăşoară activităţi în domeniul producției de mobilier și saltele. În
strategia societăţii, elementele de bază sunt calitatea, eliminarea impactului asupra ecosistemului și
securitatea lanțului de furnizare, în conformitate cu cerinţele legislaţiei naționale și a statelor unde
sunt livrate produsele fabricate.
Prin adoptarea unui sistem eficient de Management al Securității Lanțului de Furnizare
urmărim satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor clienților, contribuind în acelaşi timp la protejarea
intereselor organizaţiei și asigurarea unui climat de securitate și siguranță pentru activitatea
desfășurată de către societate și pentru renumele companiei și al clienților.
Obiectivul ţintă: Implementarea, certificarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a
Sistemului de Management al Securității Lanțului de Furnizare în conformitate cu cerințele
standardului ISO 28000:2007.
Obiectivele politicii privind securitatea lanțului de furnizare stabilite de administratorul
societăţii în concordanţă cu strategia de dezvoltare în viitor sunt următoarele:


Cunoaşterea, identificarea, reducerea riscurilor referitoare la securitatea lanțului de
furnizare;



Monitorizarea aspectelor referitoare la securitate în scopul îmbunătățirii securității lanțului
de furnizare;



Îmbunătăţirea sistemului de comunicare internă şi externă referitor la securitatea lanțului de
furnizare;



Asigurarea unui sistem de organizare care să permită evaluarea performanţelor sistemului
de securitate din cadrul companiei;



Inițierea de acţiuni privind aplicarea eficientă a cerințelor legale şi de reglementare interne
şi internaţionale specifice domeniului securității;





Creşterea profitului acționând în următoarele direcții de diminuare a cheltuielilor:

o

În urma măsurilor de securite ineficient aplicate;

o

În urma incidentelor de securitate;

Instruirea angajaților societății în vederea:

o

Eficientizării sistemul de securitate implementat în cadrul societății;

o

Identificării și raportării oricăror potențiale riscuri de securitate înainte ca acestea
să se producă;

o

Îmbunătăţirii continue a sistemului de management al securității lanțului de
furnizare.

Administratorul societăţii se angajează în respectarea şi îndeplinirea Politicii în domeniul
securității lanțului de furnizare, a obiectivelor stabilite, asigurând în acest scop disponibilitatea

resurselor umane şi financiare şi menţinerea infrastructurii necesare realizării conformităţii cu
cerințele standardului ISO 28000:2007 și al cerințelor legale aplicabile în domeniul securității.
Managerul General al companiei a desemnat prin decizie internă ca Reprezentant al
Managementului pentru Securitatea Lanțului de Furnizare cu responsabilitate şi autoritate
pentru:


A asigura că procesele necesare Sistemului de Management al Securității Lanțului de
Furnizare sunt stabilite, implementate şi menţinute;



A raporta managementului despre funcţionarea Sistemului de Management al Securității
Lanțului de Furnizare în vederea analizării şi îmbunătăţirii acestuia;



A asigura promovarea conştientizării privind Politica în domeniul securității lanțului de
furnizare, controlul proceselor, având ca și garanţie competenţa, responsabilitatea şi
implicarea tuturor nivelurilor ierarhice pentru îndeplinirea obiectivelor și țintelor în domeniul
securității;

Prezenta Politică referitoare la securitatea lanțului de furnizare intră în vigoare la data semnării ei şi
este disponibilă pentru public începând cu această dată.

Manager General S.C. ARAMIS INVEST S.R.L.
Vladimir Mihai Iacob
Baia Mare, la 02.04.2019

