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Ținând cont de contextul organizațional, RUD Florian Rieger și-a stabilit ca si misiune 
dezvoltarea profitabilă şi continuă, ţinând cont de conservare resurselor, protejarea mediului 
înconjurător si asigurarea de conditii de muncă sigure si sanatoase. 
 

  În acest scop RUD FLORIAN RIEGER îmbunătăţeşte continu un sistem integrat de 
management de calitate, mediu si SSO în acord cu cerinţele standardelor SR EN ISO 
9001:2015,  SR EN ISO 14001:2015 si SR EN ISO 45001:2018. 
 
 Țintim la poziția de lider cu produsele  si serviciile noaste, in segmentul nostru de 
piață, bazându-ne pe excelență organizatorică si operațională . 
 

Produsele noastre, sunt rezultatul competenței, creativității și perfecțiunii în domeniul 
prelucrării metalelor, sudurii și tratamanetului termic. Parteneriatele de lungă durată cu clienții 
noștri, încrederea și satisfacția acestora sunt în centrul atenției noastre . Acest lucru se poate 
realiza prin implicarea întregului colectiv, cu scopul de a crește în permanenţă încrederea 
clienţilor şi a părţilor interesate în capacitatea noastră de a:  

- satisface cerinţele stabilite, acordând mare atenţie calităţii produselor și serviciilor furnizate;  
- respecta cu stricteţe a cerinţelor legale privind calitatea, mediul și SSO;  
- elimina, reduce sau menţine sub control a impactului asupra mediului;  
- preveni accidentele în care pot fi implicați oameni sau substanţe periculoase. 

 
Calitatea, protecția mediului, eficiența energetică si protecția angajaților sunt criterii 

importante pentru punerea in aplicare a liniei directore Legalitate – Eficiență Economică - 
Sustenabilitate. În acest scop managementul la cel mai înalt nivel se angajează pentru 
asigurarea resurselor şi implicarea nemijlocită în realizarea obiectivelor stabilite în domeniul 
calității, mediului și SSO : 

 
1. Ne ghidăm după principiul imbunătățirii continue .  
2. Temele de calitate, protecția mediului, SSO și eficiență energetică se au în vedere în 

cadrul proceselor noastre. 
3. Îndeplinirea obligațiilor de conformare legislative şi a altor cerinţe aplicabile în domeniul 

de activitate, sunt importante pentru noi . 
4. Așteptările pertinente, ale părților interesate sunt analizate, și le avem în vedere în 

desfășurarea activității. Comunicarea cu parțile interesate se realizează deschis . 
5. Apreciem aportul angajaților noștri la dezvoltarea companiei și de aceea este de interes 

pentru noi dezvoltarea competenţelor profesionale şi îmbunătăţirea continuă a nivelului    
 de pregătire in funcție de cunoștințe, competențe și potențial . 

6. Reducerea impactului asociat activităţii şi produselor asupra mediului prin utilizarea 
eficientă a resurselor, imbunătățirea eficienței energetice, reducerea emisiilor de CO2 și 
eliminarea responsabilă a deşeurilor rezultate din procesele de productie . 

7. Prevenirea apariţiei situaţiilor de urgenţă cu impact asupra mediului și  personalului prin 
stabilirea şi aplicarea de măsuri coerente şi eficiente de prevenire a accidentelor majore 
în care sunt implicați oameni sau  substanţe periculoase. 

8. Furnizorii și prestatorii de servicii care își desfășoara activitatea pe amplasamentul 
nostru sunt  informați despre standardele implementate și se obligă la respectarea 
cerințelor noastre. 

9. Eforturile noastre de a produce calitativ, ecologic și fara impact asupra personalului, 
sunt auditate si evaluate regulat. 

 
Obiectivele stabilite prin politica integrată sunt duse la îndeplinire prin definirea anuală a 

obiectivelor şi ţintelor specifice prin programele de îmbunătăţire a calităţii, mediului și SSO. 
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