Localitatea Bucuresti, Strada Valea Oltului 63-65, sector 6
DECLARATIA DE POLITICA BEST PRINT SERVICES
IN DOMENIUL CALITATII SI MEDIULUI
BEST PRINT SERVICES – ESTE UN NUME DE REFERINTA INTRE FURNIZORII DE
SERVICII PENTRU TIPOGRAFIE: GRAFICA, MACHETARE, PREGATIRE, TIPAR,
LEGATORIE SI FINISARE, AMBALARE SI TRANSPORT LA SEDIUL CLIENTULUI,
ASIGURA PRODUSE SI SERVICII SIGURE, DE CALITATE, CU IMPACT CONTROLAT
MINIM ASUPRA RESURSELOR NATURALE SI UTILIZATORILOR;
- IN ACEST SCOP NE ANGAJAM:
sa respectam cerintele specifice ale tuturor partilor interesate, aplicand prevederile cerintelor
legale si altor cerinte la care subscriem , ale standardelor armonizate europene si
internationale, precum si exigentele interne ale organizatiei;
sa aplicam principiile dezvoltarii durabile prin satisfacerea necesitatilor prezentului, fara a
compromite capacitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati;
sa stabilim obiective, sa masuram, sa monitorizam, sa evaluam si sa imbunatatim continuu
performantele proceselor, produselor si serviciilor realizate sau furnizate;
sa sprijinim continuu proprii angajati in vederea dezvoltarii profesionale prin instruire si sa
cream un mediu stimulativ pentru aceasta;
sa imbunatatim continuu interfetele cu autoritatile, institutiile si comunitatile interesate, prin
comunicarea şi înţelegerea aşteptărilor şi îmbunătăţirea performantele activitatilor noastre;
sa promovam si sa implementam cele mai adecvate tehnici disponibile in activitatea noastra,
pentru indeplinirea celor trei principii fundamentale in domeniul mediului: prevenirea poluării,
conformarea la cerinţele legale şi alte cerinţe, îmbunătăţire continuă a performanţei de
mediu;
Fiecare angajat al BPS are responsabilitatea de a cunoaste, intelege si insusi cerintele
legale, de politica si de functionare aplicabile postului sau.
Pentru transpunerea in practica a prezentei politici declarate, conducerea BPS decide
masurile si asigura conditiile organizatorice, tehnice, materiale, umane si financiare necesare
implementarii, mentinerii si imbunatatirii continue a sistemului de management integrat
calitate-mediu, ISO 14001 si ISO 9001 si a principiilor HACCP pentru productia traylinerelor.
Politica declarata este analizata periodic, actualizata ori de cate ori se impune si traseaza
liniile directoare pentru transpunerea scopurilor in obiective generale si specifice de calitate/
mediu / pricipiilor HACCP la nivelurile, functiunile si posturile relevante.
Politica BPS in domeniul calitatii si mediului este document public, comunicat tuturor partilor
interesate in relatie cu organizatia, prin mijloace de comunicare adecvate si suficiente.
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