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Politica  Managementului Integrat, precum şi strategia organizaţiei noastre, S.C. REINERT 
KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L., au drept scop, angajament, prosperitatea economico-financiară a 

companiei, asigurarea condiții de lucru sigure și sănătoase pentru prevenirea traumatismelor și 

bolilor determinate de muncă, urmărind satisfacerea continuă a cerinţelor clienţilor si respectarea 
cerintelor legale pentru siguranta angajatilor, siguranta informatiei, protejarea mediului, conform 
Sistemului de management integrat în conformitate cu cerinţele standardelor IATF 16949, ISO 
14001:2015, ISO 13485:2016, SR EN ISO 27001:2018, SR ISO 45001:2018, pentru domeniile de 
activitate: 

Injectare piese din material termoplastic și montaj subansamble.  

Domeniul de activitate, pentru standardul ISO 13485:2016 este:  Productie si montaj  

subansamble termoplastice pentru dispozitive medicale de  monitorizare a astmului  

 
Articolele produse in cadrul S.C. REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L., sunt destinate 

Industriei Auto, Aeronautica, Termotechnica, Medicala, cu destinatii diferite, externe sau interne. 

Principiile Organizatiei, au la baza, orientarea spre client, implicarea directă a personalului, 
abordarea bazată pe proces, îmbunătățirea continuă a proceselor, produselor, imbunatatirea 
sistemului de management integrat, siguranta angajatilor, instruire continuă în rândul întregului 
personal, siguranta informatiei, comunicare deschisă cu partile interesate. 

Succesul nostru se bazează pe calificarea, informarea și motivația tuturor angajaților. Instruim în 
mod regulat toți angajații și ii implicăm în procesele de îmbunătățire. 
 
În activitățile noastre antreprenoriale, ne orientăm spre preocupările legate de protecția 

mediului, conservarea resurselor, sanatatea si siguranta angajatilor, securitatea informatiei, 
respectarea cerintelor legale. Vrem să evităm risipirea energiei și a materialelor prin implicarea 
tuturor angajaților.  
 

Obiectivele Managementului Integrat, au la baza, îmbunătățirea continuă a Sistemului de 
Management Integrat, protecției mediului inconjurator, sanatatea si siguranta angajatilor, 
precum si securitatea informatiei. 
 

Fiecare angajat este responsabil pentru calitatea muncii sale. Pentru fiecare dintre angajații 
noștri trebuie să se aplice regula: "Calitatea începe cu mine!" 
 

Anexe :  
 MC A03.1 - H&S – Sanatate și siguranta munci  Aunde Group, 1350-Annexa-01 
 MC A03.2 - EMS - Management de mediu,  Aunde Group, 1350-Annexa-02 
 MC A03.3 - EnMS – Managementul Energiei, Aunde Group, 1350-Annexa-03 
 
 
 

Oradea, 30.05.2022                                                         Octavian Petru                                                           

General Manager 


