
 
 

POLITICA OH&S 

 

TECNOSERVICE BUCUREŞTI SA consideră că orice accident poate fi prevenit prin 
conştientizarea măsurilor ce trebuie luate şi asigurarea unor condiţii de muncă 
corespunzătoare.  

Pentru activităţile desfăşurate la punctele de lucru Swan, Buzau şi Vulcan (furnizor 

general, management de proiecte, proiectare, inginerie, comercial, fabricaţie, montaj-service, 

marketing, IT, financiar-contabilitate, resurse umane şi managementul calităţii) sau pe şantiere 

mobile conducerea se angajează să ia toate măsurile pentru prevenurea rănirilor şi 

îmbolnăvirilor profesionale. Conducerea Societăţii se angajează ca prin măsurile luate şi 

resursele alocate să îmbunătăţească continuu sistemul de managementi OH&S şi 

performanţele lui conform standardului SR OHSAS 18001:2008. 

Pornind de la activităţile desfăşurate în cadrul TECNOSERVICE BUCUREŞTI SA, se 

stabilesc programe de instruire pentru angajaţii de la toate nivelurile pentru a se asigura 

conştientizarea importanţei respectării continue a cerinţelor din domeniul OH&S. 

TECNOSERVICE BUCUREŞTI SA acordă o importanţă deosebită prevenţiei, în efortul 

de a menţine un nivel de sănătate corespunzător al angajaţilor pe toată perioada lor de lucru în 

cadrul societăţii. 

Conducerea TSB urmareşte permanet implementarea „Programelor de Management” în 

care sunt incluse obiectivele specifice, ţintele, responsabilităţile si resursele necesare pentru 

atingerea următoarelor obiective generale: 

 respectarea măsurilor de securitate şi sănătate la locul de muncă de către toţi 

angajaţii TSB în mod permanent; 

 asigurarea respectării măsurilor de sănătate şi securitate în muncă de către 

subcontractanţii care desfăşoară activităţi în locaţia TSB; 

 respectarea strictă a cerinţelor privind controalele medicale periodice şi la angajare;  

 asigurarea permanentă a condiţiilor de lucru optime din punct de vedere al mediului 

de lucru şi echipamentelor de lucru pentru toţi angajaţii Societăţii. 

Conducerea TECNOSERVICE BUCUREŞTI SA se angajează în crearea unei noi culturi 

în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea ocupaţionale, pentru a o integra în modul planificat, 

controlat şi orientat spre îmbunătăţire continuă, în care îşi desfăşoară toate activităţile 
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