Declaraţia de politică pentru sistemul integrat a
Directorului General al
S.C. VILMA ROMANIA TRADING SRL
Pentru VILMA ROMANIA TRADING calitatea şi siguranţa alimentului, respectarea
mediului si sanatatii si securitatii ocupationale reprezintă trăsătura care defineşte
serviciile pe care le oferim clienţilor, atitudinea angajaţilor noştri si dorinţa de
îmbunătăţire continuă. Este fundamentul pe care ne construim competenţa, creativitatea şi
implicarea. Pentru VILMA ROMANIA TRADING calitatea este o măsură a performanţei.
Direcţiile noastre de acţiune pentru succesul sistemului integrat sunt următoarele:
• Îmbunătăţirea continuă a proceselor interne
• Îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite clienţilor
• Conştientizarea şi promovarea culturii organizaţionale
Obiectivele noastre pentru concretizarea acestor direcţii de acţiune sunt:
• menţinerea şi consolidarea prestigiului dobândit în domeniul fabricării
comercializării de condimente, amestecuri de condimente naturale si aditivi pentru Industria
Cărnii prin extinderea anuală a pieţei de desfacere a produselor fabricate de VILMA
ROMANIA TRADING

• reducerea reclamaţiilor clienţilor, prin creşterea nivelului calitativ al produselor
fabricate şi asigurarea siguranţei alimentare a acestora
• conştientizarea prin instruiri periodice, a personalului implicat in desfăşurarea
proceselor tehnologice, cu privire la rolul determinant pe care îl deţine in realizarea
calităţii şi asigurarea siguranţei alimentare a produselor fabricate
• Dezvoltarea si promovarea unei game de produse noi care contin produsul
„sub4salt”.
• Infiintarea si punerea in functiune a societatii VILMA Anglia
• Recastigarea increderii clientilor in produsele Vilma
• Cresterea cu 20% a volumului produselor exportate
Pentru succesul si realizarea obiectivelor propuse, ne angajăm să respectăm legislaţia în
vigoare, principiile HACCP şi aplicarea acestora, şi să asigurăm mijloacele necesare
menţinerii şi creşterii încrederii în VILMA ROMANIA TRADING a partenerilor de
afaceri şi a angajaţilor.
Managementul VILMA ROMANIA TRADING se angajează să analizeze şi să
îmbunătăţească permanent funcţionarea şi performanţa sistemului integrat.
Managementul VILMA ROMANIA TRADING se angajează să aloce resursele necesare
pentru îndeplinirea obiectivelor şi realizarea direcţiilor de acţiune pentru succesul
sistemului de management integrat. Ştim că menţinerea sistemului de management
integrat este un efort al întregii firme şi nu numai al unui grup. Ştim că avem maturitatea
necesară pentru a discerne ce este aplicabil specificului firmei noastre pentru a evita
excesele şi birocraţia. Ştim că certificarea acestui sistem nu ne asigură automat succesul
sau siguranţa afacerii, dar creează un fundament solid pentru performanţa firmei.
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