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DECLARAŢIA DIRECTORULUI EXECUTIV - POLITICA ÎN 

DOMENIUL CALITĂŢII 

 
 

În domeniul calităţii serviciilor oferite de noi avem în vedere realizarea unei relaţii 

deschise, oneste, bazate pe încredere reciprocă şi de lungă durată cu angajaţii noştri şi clienţii 

noştri. 

Suntem preocupaţi să găsim cele mai eficiente căi de satisfacere a cerinţelor clienţilor 

noştri, să oferim permanent servicii din ce în ce mai bune printr-o creştere atentă şi continuă a 

nivelului de calificare a personalului nostru. 

Pentru realizarea obiectivelor privind calitatea serviciilor oferite de către instituţie se va 

sensibiliza întreg personalul pentru înţelegerea şi însuşirea politicii de calitate a instituţiei. Se va 

tinde spre o cultură organizaţională participativă în care personalul va fi informat şi consultat 

permanent în luarea deciziilor.  

În cadrul politicii noastre în domeniul calităţii, un obiectiv principal îl constituie 

îmbunătăţirea contiună a performanţelor instituţiei, de ridicare permanentă a gradului de 

satisfacere a cerinţelor clienţilor. 

În realizarea acestui deziderat, cultura instituţiei noastre centrează întreaga activitate a 

managerilor şi a tuturor angajaţilor în jurul a următoarelor concepte: 

 Îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii; 

 Asigurarea resurselor necesare funcţionării Sistemului de Management al Calităţii 

şi a resurselor pentru îmbunătăţirea permanentă a sistemului; 

 Produse şi servicii conforme; 

 Calitatea constant superioară; 

 Satisfacerea deplină a clientului. 
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