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POLITICA 
 ÎN DOMENIUL RESPONSABILITĂŢII SOCIALE 

 
Una dintre prioritatile S.C. SILNEF S.R.L., pentru a-si putea realiza strategia de dezvoltare, este 

satisfactia propriilor salariati.  
Astfel, din dorinta managementului de a dovedi ca satisfactia clientilor si a beneficiarilor trebuie 

realizata fara a se neglija drepturile, necesitatile si asteptarilor salariatilor, a fost luata decizia 
implementarii, mentinerii si imbunatatirii a SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RESPONSABILITATII 
SOCIALE, in conformitate cu cerintele standardului SA 8000:2014. 

Politica societatii privind responsabilitatea sociala are la baza respectarea drepturilor 
fundamentale ale omului asa cum sunt stabilite in reglementarile nationale si internationale.  

Angajamentul managementului în domeniul responsabilităţii sociale reprezintă un angajament 
ferm pentru: 

 Respectarea cerinţelor SA 8000:2014, a documentelor oficiale internaţionale şi a recomandărilor 
la care acesta face trimitere, precum şi a cerinţelor legislaţiei naţionale aplicabile şi stabilirea 
unei politici în acest sens. 

 Realizarea unor afaceri corecte, oneste, desfăşurarea tuturor activităţilor noastre în condiţii de 
respect atât faţă de partenerii noştri, cât şi faţă de angajaţii proprii, cărora le asigurăm locuri de 
muncă sigure, sănătoase şi durabile, şi pregătirea adecvată atât în domeniul profesional, cât şi al 
responsabilităţii sociale. 

 Interzicerea categorică a discriminării de orice fel, folosirii sau încurajării muncii forţate şi 
obligatorii, utilizării măsurilor disciplinare altfel decât prevede legea. 

 Interdicţia folosirii muncii copiilor, protejarea dezvoltării fizice şi mentale a acestora şi a 
muncitorilor tineri prin politici de reabilitare şi promovare a educaţiei acestora. 

 Asigurarea continuităţii procesului de identificare a pericolelor, evaluare a riscurilor şi ţinerea 
sub control a acestora, transparenţa, facilitarea consultării şi conştientizării angajaţilor în scopul 
protejării sănătăţii şi securităţii lor la locul de muncă. 

 Încurajarea furnizorilor şi contractorilor noştri de a aplica principiile responsabilităţii sociale şi 
de a propaga valorile SA8000 în rândul propriilor angajaţi. 

 Asigurarea unor conditii favorabile exercitarii dreptului de asociere si negociere colectiva, 
respectarea timpului de munca legal prevazut, a sarbatorilor legale si asigurarea concediului d 
odihna anual, platit. 

 Analiza periodica a politicii şi performantelor sistemului de management al responsabilităţii 
sociale pentru a se asigura de îmbunătăţirea continuă, ţinând cont de schimbările cadrului 
legislativ, precum şi de oricare alte cerinţe ale organizaţiei. 

 
Pentru implementarea tuturor elementelor SA8000 a fost desemnată o Echipă de Performanţă 

Socială formată din reprezentanţi ai managementului şi ai muncitorilor pentru SA8000. Administratorul 
s-a angajat să aloce resursele necesare stabilirii, implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii continue a 
Sistemului de Management al Responsabilităţii Sociale şi urmăreşte ca angajamentul managementului 
în domeniul responsabilităţii sociale să fie comunicat şi înţeles de întreg personalul companiei, de 
furnizori şi subcontractori. 
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