
                                                                                                     

  

DECLARAȚIA CONDUCERII S.C. LABOREX S.R.L. 

PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII 

 

Viziunea conducerii S.C. LABOREX S.R.L în domeniul calității este de a îndeplini și menține o reputație 

maximă a firmei prin calitate. Calitatea produselor furnizate trebuie să constituie o recomandare pentru 

noi comenzi din partea clientului. 

Prin această declarație mă angajez să: 

- comunic angajaților orientarea către client și a importanței respectării cerințelor legale și de 

reglementare; 

- stabilesc politica și să asigur stabilirea obiectivelor calității; 

- conduc analizele managementului; 

- asigur disponibilitatea resurselor; 

- satisfac cerințele clienților și ale altor părți interesate și să îmbunătățesc continuu eficacitatea sistemului 

de management al calității. 

 

Sistemul implementat este în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015, precum și cu 

lesiglația și reglementările aplicabile domeniului nostru de activitate, inclusiv cu cele stabilite prin 

contracte. 

Această declarație-angajament va fi comunicată tuturor salariaților și va fi analizată periodic pentru 

adecvarea ei continuă. Prin acest document conducerea garanteaza că toți salariații își îndeplinesc 

funcțiile în conformitate cu cerințele acestui manual privind zona lor de responsabilitate. Pentru ca 

organizația noastră să se dezvolte pe termen lung și ținând cont de necesitățile și așteptările clienților 

noștri și ale altor părți interesate, am stabilit următoarele obiective generale: 

- orientarea către client, respectarea termenelor și creșterea încrederii în modul de furnizare a produselor; 

- menținerea unei structuri organizatorice adecvate care să asigure desfășurarea și controlul proceselor; 

- respectul întregului personal pentru cerințele clienților; 

- demonstrarea calității serviciilor angajaților noștri prin calificarea, instruirea și experiența acestora, 

precum și prin competența dovedită; 

- mărirea profitului și asigurarea existenței de lungă durată a organizației noastre prin mărire cifrei de 

afaceri. 

 

Directorul general al societății a desemnat pe directorul executiv ca reprezentant al managmentului în 

domeniul calității, având întreaga responsabilitate și autoritate pentru asigurarea aplicării prevederilor 

manualului calității. Prezentul manual al calității intră în vigoare la data aprobării de către directorul 

general al societății, iar prevederile sale sunt obligatorii pentru întregul personal. 

 

Data: 15.05.2005 

Director General, 

Anca ZVIRID 

 



 



 


