
         
 

 

Politica integrată de mediu, calitate, securitate si sănătate în muncă 

 

 

În anul 1982, mai mult din dorința de a face decât din dorința de a câștiga, se naște  ideea 

unui tânăr rebel, de a-și impresiona familia, și începe să scrie povestea frumoasă a Sun Garden-

ului, o societate care își propunea să facă, cel puțin atunci, perne de gradină. 

De atunci și până în acest moment, această poveste a adunat nenumărate pagini de 

experiențe constructive, și este “tradusă”  în mai multe limbi, unde-și are și edificiile, unul 

dintre cele mai importante fiind în România. 

De la cele câteva modele inițiale, Sun Garden a ajuns să acopere întreaga “plajă”  de 

perne de grădina, și mai mult decât atât, perne și decorațiuni interioare, saltele, canapele, pături, 

umbrele de plajă și de grădină. 

În acest mod, produsele noastre au devenit o necesitate absolută pentru clienții europeni 

și nu numai, de a le avea în casele lor. 

Sun Garden, își are sediul în Romania, la Pucioasa, o locație în care reunește, în fiecare 

zi, peste 1300 de angajați. 

Viziune 

 

SUNTEM MAI BUNI CA IERI ȘI NE ANTRENĂM PENTRU MÂINE. 

Nu ne aflăm în competiție cu ceilalți, alergăm să ne întrecem pe noi. 

 

În tot ceea ce înseamnă Calitatea, Mediul, Securitatea și sănătatea în muncă, Sun Garden 

urmărește să fie în permanentă creștere, îmbunătățire a performanțelor și rezultatelor. 

 

Obiectivele generale privind calitatea. 

✓ Aplicarea strategiei reducerii defectelor până la eliminare, prin  îmbunătățirea 

permanentă a proceselor tehnologice, a procedurilor de lucru; 

✓ Achiziționarea utilajelor cu cel mai înalt nivel de acuratețe în execuție; 

✓ Recepție excesivă a calității materiilor prime și materialelor achiziționate; 

✓ Control permanent și total, pe toate fazele de execuție, a evoluției produselor; 

✓ Instruirea permanenta a personalului în domeniul calității și sprijinirea personalului 

din producție în aplicarea celor mai bune metode de execuție, asigurarea unui climat 

de percepție corectă și completă a nivelului, standardului ridicat al calității. 

 

Produsele realizate ne reprezintă și ne recomandă 

 

Obiective generale privind securitatea și sănătatea în muncă 

✓ Achiziționarea utilajelor cu cel mai înalt nivel de securitate, echipamentelor de 

protecție și lucru, cu cel mai înalt nivel de confort și siguranță; 

✓ Dotarea cu echipamente  de asigurare și control a temperaturii ambientale, a calității 

aerului pe zonele de producție; 

✓ Instruirea, antrenarea permanenta a personalului în domeniul securității și sănătății 

în muncă; 

✓ Evidența permanentă, continuă a stării  de sănătate a angajaților, monitorizarea 

acestora de către personalul de specialitate; 



         
 

✓ Conștientizarea permanenta și totală a personalului în privința riscurilor pe care le 

prezintă locurile de muncă, utilajele pe care le deservesc, și mai ales, riscurile la care 

se expun prin nerespectarea  interdicțiilor; 

✓ Aducerea la cunoștință și respectarea cu strictețe a normelor interne, a prevederilor 

legale în domeniul sănătății și securității în muncă; 

✓ Controlul permanent al respectării acestor norme și reinstruirea permanentă a 

personalului în vederea actualizării cunoștințelor, evitării accidentarilor; 

✓ Menținerea permanentă a contactului dintre echipa managerială și personalul din 

teren, în vederea menținerii unui climat sigur. 

 

Avem eficiență maximă cu efort și risc minim. 

Suntem sănătoși pentru că suntem siguri și antrenați 

 

Obiective generale privind protecția mediului 

✓ Respectarea normelor legale, a prevederilor stricte din autorizația de mediu; 

✓ Achiziționarea utilajelor, echipamentelor prietenoase cu mediul; 

✓ Menținerea unui control permanent a modului în care sunt utilizate resursele, astfel 

încât consumurile inutile să fie reduse către zero; 

✓ Monitorizarea permanentă, continuă și totală a deșeurilor de orice fel, contorizarea, 

depozitarea sigură a acestora și valorificarea totală, fie intern, fie cu sprijin extern, 

al unităților specializate, dotate și antrenate să o facă la un nivel maxim de eficiență; 

✓ Instruirea și actualizarea permanenta a cunoștințelor echipei interne, responsabile cu 

protecția mediului la nivel de unitate; 

✓ Menținerea permanentă a contactului cu autoritățile, instituțiile statului, 

responsabile cu protecția mediului, consultarea și aplicarea metodelor constructive 

în domeniu; 

✓ Menținerea unui nivel înalt al cunoștințelor prin participarea la programe de instruire 

în domeniul protecției mediului; 

✓ Achiziționarea de echipamente de filtrare a impurităților, emisiilor,  de înalt nivel de 

performanță, eficiență; 

✓ Monitorizarea permanentă cu aparatură de înaltă performanță a calității aerului, 

emisiilor în atmosfera și minimizarea acestora. 

 

În “familia multinațională” Sun Garden, suntem preocupați de garanția și 

siguranța  succesului, dar, în egală măsură, ne rezervăm timp să respirăm cu 

încredere. 

 


