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Politica privind Sistemul Integrat de Management  
calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă  

 

ROMCAB S.A. fiind un producător important de cabluri şi cordoane electrice şi-a 
stabilit misiunea de a oferi soluţii performante şi complete conform cerinţelor clienţilor 
şi standardelor în vigoare. 

Scopul nostru este  îmbunătăţirea continuă a performanţelor în domeniul proiectării, 
producţiei şi comercializării conductorilor electrici, cablajelor electrice şi produselor 
injectate din mase plastice. 
ROMCAB S.A. acordă o atenţie sporită creşterii continue a nivelului tehnic şi calitativ, 
creşterii eficientei întregii activitaţi, pentru a menţine o colaborare pe termen lung şi 
reciproc avantajoasă cu clienţii şi furnizorii noştri.  

ROMCAB S.A. a implementat si mentine un sistemul integrat de management calitate 
– mediu - sănătate şi securitate in munca, în conformitate cu cerinţele standardelor 
SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2018.  

S.C. ROMCAB S.A se angajeaza prin managementul său să asigure: 

 Creşterea satisfacţiei clienţilor, prin îmbunătăţirea continuă a calității serviciilor 
prestate;  

 Respectarea cerintelor standardelor, prin asigurarea resurselor necesare si 
implicarea managementului; 

 Utilizarea durabilă a resurselor şi a mediului;  
 Reducerea cantitătii de deşeuri rezultate din activitatea desfăşurată;  
 Prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale;  
 Îmbunătăţirea performanţelor de mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională;  
 Desfăşurarea proceselor în conformitate cu reglementările în vigoare;  
 Protejarea bunurilor informaţionale ale organizaţiei şi ale partenerilor;  
 Asigurarea confidenţialitătii, integrităţii şi disponibilităţii informaţiilor; 
 Îmbunătăţirea continuă a sistemului integrat de management; 
 Constientizarea angajatilor cu privire la obligatiile lor individuale privind calitatea, 

mediul, sanatatea si securitatea muncii si securitatea informatiilor; 
 Analiza periodica a prezentei politici pentru a asigura relevanta si adecvarea ei in 

continuare. 

31.03.2022                     Prosszer Zoltan, 
                                       Administrator Special 
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Declaratia privind Politica sociala corporatista a S.C. ROMCAB S.A. 

 

      Cultura organizationala a ROMCAB SA promoveaza cresterea nivelului 
de cunoaștere și conștientizare cu privire la conceptul de responsabilitate 
sociala si corporatista si beneficiile acestuia, in cadrul echipei manageriale si in 
cultura organizațională in ansamblu, prin consultarea angajaților cu privire la 
probleme de interes din punctul de vedere al responsabilității sociale a societatii. 

    Respectul faţă de angajaţi, politica de angajare si promovare bazata pe 
sanse egale, respectarea drepturilor omului si pe cele mai bune practici 
profesionale si de securitate in domeniu precum si sprijinirea angajatilor in 
vederea imbunatatirii continue a performantei, prin crearea de oportunitati de 
dezvoltare. 

    Asigurarea sanatatii si securitatii atat a angajatilor proprii cat si a clientilor, 
furnizorilor, partenerilor si comunitatilor in care ne desfasuram activitatea, prin 
aplicarea standardelor de sanatate si securitate in munca. 

    Protectia mediului, prin constientizarea la nivel organizational a necesitatii 
de a proteja mediul inconjurator si de a asigura sanatatea publica.                                    
ROMCAB SA a stabilit sisteme proprii de administrare a efectelor activitatii sale 
asupra mediului, planuri de urgenta si de prevenire si control a efectelor nocive 
asupra mediului sau sanatatii. Toate aceste masuri au ca scop cresterea 
contributiei societatii noastre la pastrarea unui mediu ambiant sanatos pentru 
generatiile viitoare. 

    Etica in afaceri bazata pe principii solide, care nu permit sa se ofere, sa se 
solicite sau sa se promita, direct sau indirect mita sau orice alte avantaje, pentru 
a obține inlesniri de orice tip. Aceasta politica referitoare la combaterea coruptiei 
este cunoscuta la nivelul fiecarui angajat al societatii. 

    Contributii la dezvoltarea comunităţilor locale prin respectarea, protecţia 
şi promovarea culturii, obiceiurilor şi valorilor comunităţilor în cadrul cărora ne 
desfăşurăm activitatea. Preocuparea noastra pentru necesitatile comunitatilor 
in care ne desfasuram activitatea este demonstrata de implicarea continua in 
viata comunitatii si in activitati sociale.      

31.03.2022 

                                  Prosszer Zoltan 
                                  Administrator Special 
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