
 
 

DECLARAŢIA DE POLITICĂ REFERITOARE LA  CALITATE, 
MEDIU, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ 

 
 
 

 S.C. INDA  S.R.L. este preocupată de creşterea continuă a calităţii 
produselor sale,  a creşterii satisfacţiei clienţilor săi şi, în aceeaşi măsură, de 
îmbunătăţirea  continuă a performanţelor sale în domeniul protecţiei mediului 
înconjurător, a securităţii şi sănătăţii în muncă a angajaţilor săi.  De aceea, prin 
Directorul General se angajează la următoarele: 

 
 satisfacerea totală a cerinţelor clienţilor noştri, obiectiv la care trebuie să 
contribuie în mod activ toţi angajaţii organizaţiei; 

 
 asigurarea protecţiei şi conservării mediului natural şi a mediului construit ; 

 
 crearea unei culturi a organizaţiei şi obţinerea unei atitudini pozitive prin 
formarea şi îmbunătăţirea continuă a unei concepţii orientate spre calitate, 
prevenirea poluării mediului şi siguranţa şi sănătatea în muncă pentru 
întregul personal; 

 
 conformarea cu cerinţele aplicabile la care organizaţia a subscris, 
referitoare la aspectele sale de mediu, sănătate şi securitate ocupaţională; 

 
 reducerea în permanenţă a consumurilor energetice specifice, a generării 
deşeurilor ce rezultă din procesele de producţie, extinderea şi 
diversificarea selectării deşeurilor; 

 
 îmbunătăţirea continuă a stării de securitate şi sănătate în muncă prin 
studierea şi eliminarea cauzelor ce pot duce la accidente, boli 
profesionale; 

 
 alocarea resurselor materiale şi umane corespunzătoare realizării 
obiectivelor de management integrat. 

 
 

Directorul general îşi asumă responsabilitatea pentru îndeplinirea 
obiectivelor în domeniul managementului integrat şi îmbunătăţirea continuă a 



performanţelor sistemului şi se angajează să asigure libertatea de acţiune şi 
autoritatea organizatorică necesară personalului care conduce, execută şi 
verifică activitaţile cu rol determinant pentru calitatea produselor, protecţia 
mediului şi securitatea în muncă. 
  

Pentru aplicarea şi menţinerea acestei politici, pentru atingerea obiectivelor 
managementului integrat  şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de 
management integrat în S.C. INDA S.R.L. pe lângă sistemul de management al 
calităţii certificat,  conform SR EN ISO 9001:2001, se implementează şi se 
certifică sistemul de management de mediu, conform SR EN ISO 14001:2005 şi 
sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, conform SR 
OHSAS 18001:2008  
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