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DECLARATIA DE POLITICA IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI INTEGRAT  
CALITATE, MEDIU, SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA 

 
Mentinerea Sistemului Integrat Management Calitate - Mediu si Sanatate si Securitate 

Ocupationala si realizarea functionalitatii sale reprezinta un imperativ prioritar in politica manageriala 
pe care o promovam la nivelul S.C. RODAX IMPEX  S.R.L. 

Ne dorim sa realizam echilibrul intre calitatea serviciilor oferite, protectia mediului inconjurator si 
protectia vietii si sanatatii omului. 

 
Viziunea S.C. RODAX IMPEX  S.R.L. este de a deveni un furnizor important pe piata in ceea ce 

priveste actiivtatea de cercetare-dezvoltare, productia de dispozitive medicale, echipamente de 
ambalare si accesorii si elemente din otel inox sudabil pentru amenajari interioare si exterioare prin 
asigurarea unei calitati superioare si o calitate de securitate a produselor oferite. 

 
Misiunea S.C. RODAX IMPEX  S.R.L. este realizarea de produse si furnizarea de servicii in 

domeniul cercetarii-proiectarii, prelucrarilor mecanice, service-ului si asistentei tehnice  in conditii de 
deplina securitate atat pentru factorul uman cat si pentru mediul inconjurator, la nivelul cerintelor 
legale si de reglementare si de asumare a raspunderii sociale, care sa imbunatateasca siguranta in 
exploatare pentru beneficiarii nostri. 

Valorile pe care le impartasim pentru realizarea misiunii noastre sunt: profesionalism, onestitate si 
loialitate.   

In centrul preocuparilor noastre se afla permanent: 
 CALITATEA produselor/serviciilor oferite clientilor nostri, in vederea cresterii increderii si 

satisfactiei acestora; 
 OMUL care are dreptul la o viata sanatoasa intr-un mediu de munca adecvat; 
 MEDIUL cu resursele lui naturale, care trebuie respectate, protejate si valorificate cat mai 

eficient. 
 
Pentru satisfacerea cerintelor partenerilor nostri si pentru obtinerea performantelor economice, ne 

angajam ca politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, sa fie o 
componenta prioritara a politicii generale a organizatiei noastre. 

Acest angajament il realizam in mod consecvent prin: 
- orientarea organizatiei catre satisfacerea, acolo unde e posibil depasirea cerintelor clientilor 

nostri 
- imbunatatirea continua a SIM  
- conformarea cu cerintele legale si alte cerinte aplicabile organizatiei 
- orientarea organizatiei catre prevenirea poluarii mediului inconjurator prin dezvoltarea 

managementului resurselor naturale si a deseurilor generate de activitatile specifice 
− luarea tuturor masurilor si cautarea metodelor optime pentru reducerea noxelor si a emisiilor si de 

diminuare a riscurilor de accidentare si imbolnavire 
− orientarea organizatiei catre asigurarea unor standarde cat mai inalte in ceea ce priveste calitatea 

de securitate a produselor oferite si imbunatatirea continua a sigurantei in exploatare a acestora 
− tinerea sub control a riscurilor profesionale specifice 

- antrenarea intregului personal in directia realizarii obiectivelor managementului integrat  
Responsabilitatea realizarii si imbunatatirii continue a sistemului integrat calitate-mediu-

sanatate si securitate ocupationala este a tuturor salariatilor care, in activitatile pe care le desfasoara, 
vor aplica principiul “prevenire nu constatare”, invatand din greselile anterioare, in scopul prevenirii 
greselilor similare pe viitor. 

In calitate de Director General ma angajez sa asigur cadrul tehnic si organizatoric, precum 
si resursele necesare pentru realizarea politicii in domeniul calitatii, a mediului si a sanatatii si 
securitatii ocupationale adoptate. 
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