
 

    

 

POLITICA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT        

CALITATE, MEDIU, SӐNӐTATE ȘI SECURITATE IN MUNCA 

Software Imagination & Vision (SIMAVI) este unul dintre liderii regionali de succes în domeniul eLearning, 
eHealth, eCustoms, eGovernment și eBusiness din Europa Centrală şi de Est. Prin implementarea, menținerea și 
îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate in munca, în 
conformitate cu edițiile în vigoare ale standardelor ISO9001, ISO14001 și ISO 45001, SIMAVI se angajează: 

 

 

•      Să îndeplinească cerințele explicit definite și negociate ale clienților și a celorlalte părți interesate, respectând legile, 
reglementările, cerințele contractuale și alte cerințe aplicabile activităților noastre; 

•      Să măsoare, monitorizeze, evalueze și să îmbunătățească continuu serviciile, procesele și sistemul de management integrat, 
performanțele de mediu ale companiei și sănătatea și securitatea în muncă pentru prevenirea accidentelor de muncă și 
îmbolnăvirilor profesionale; 

•      Să îmbunătățească competențele angajaților și să crească gradul de conștientizare și de responsabilizare ale fiecărui angajat 
privind sistemul de management integrat; 

•      Să asigure securitatea și sănătatea angajaților la locurile de muncă, prin eliminarea pericolelor si reducerea riscurilor legate 
de sanatatea si securitatea in munca, prevenind astfel traumatismele si bolile profesionale; 

•      Să asigure consultarea şi implicarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lucrătorilor în procesele legate de sănătatea şi 
securitatea în muncă 

•      Să-și desfășoare activitățile prin promovarea relațiilor de parteneriat pe termen lung, dar și prin deschiderea către noi 
furnizori și  colaboratori; 

•      Să mențină suportul din partea asociatilor SIMAVI în calitatea lor de principal grup de interes, prin îndeplinirea obiectivului 
financiar anual; 

•      Să asigure o prezență activă a companiei noastre în viața comunității; 

•      Să prevină poluarea mediului prin promovarea și implementarea celor mai bune tehnologii în desfășurarea activităților și să 
aplice principiile dezvoltării durabile. 

Prin natura activităților pe care le desfășoară compania nu are un impact important asupra mediului (apă, aer, sol), 
iar angajații companiei nu sunt supuși unor riscuri de muncă majore.  

Această politică este comunicată tuturor angajaților și colaboratorilor care lucrează pentru sau în numele companiei și   
este disponibilă tuturor parților interesate. 
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