
 
 

 

 

 

 

 

DECLARATIA DE POLITICA A PRESEDINTELUI 
 

 

MS-ISOROMCERTIFICATION isi desfasoara activitatea conform politicii si stategiei 

formulate de catre presedinte. 

Manualul Sistemului de Management si procedurile aferente descriu sistemul utilizat de MS-

ISOROMCERTIFICATION ca organism de certificare a Sistemelor de Management. 

Sistemul de certificare al MS-ISOROMCERTIFICATION este stabilit in conformitate cu 

prevederile standardelor SR EN ISO/ CEI 17021:2011, ghidurilor aplicabile si cu cerintele 

Organismelor de acreditare. 

Afacerea noastră constă în a oferi operatorilor economici şi instituţionali servicii de certificare, 

verificare şi control, cu scopul îmbunătăţirii siguranţei şi calităţii produselor, proceselor şi 

serviciilor. 

Rolul pe care intenţionăm să îl avem este acela de a ghida desfăşurarea calitativă a pieţii, 

promovând ideea că adoptarea măsurilor de protecţie a siguranţei şi a mediului şi, în general, 

atenţia către calitate sunt  comportamente care  aduc avantaje şi măresc valoarea organizaţiilor 

desfăşurate. 

Caracteristica noastră distinctă este leadership-ul aplicativ, sau capacitatea de a înţelege cerinţele 

Clientului şi de a oferi un serviciu personalizat şi eficient, cu respectarea normelor şi regulilor.  

Cheia succesului nostru este personalul nostru,  patrimoniul cel mai important al societăţii, care 

prin competenţa  şi profesionalismul precum şi capacitatea de a găsi soluţii personalizate pentru 

Clienţi, contribuie la îmbunătăţirea continuă a siguranţei  şi calitatea produselor, proceselor şi 

serviciilor.  

Clienţii noştri împărtăşesc  cu noi pasiunea pentru Excelenţă şi noi suntem mândri că putem 

contribui la succesul şi la dezvoltarea organizaţiilor care se disting prin inovaţie.  

Activitatea de Certificare solicită competenţă profesională şi de specialitate, precum şi 

respectarea valorilor şi regulilor de comportament.  

Valorile sunt referinţa cu care tot personalul societăţii  MS-ISOROMCERTIFICATION , sau a 

furnizorilor săi, se recunosc obligându-se să opereze cu respectarea riguroasă a acestora. 



 
 

Politica in baza careia functioneaza MS-ISOROMCERTIFICATION este nediscriminatorie si se 

bazeaza pe urmatoarele principii: 

INTEGRITATE 

MS-ISOROMCERTIFICATION si toti colaboratorii sai, interni si 

externi, se obliga sa-si desfasoare activitatea in functie de criteriile de 

obiectivitate, impartialitate si rigurozitate profesionala.  

Tot personalul societatii MS-ISOROMCERTIFICATION, direct si 

indirect, trebuie sa aiba comportamente bazate pe sinceritate si 

corectitudine; in special, trebuie sa nu accepte sa compensatii direct de la 

Clienti cu scopul de a influenta corecta desfasurare a verificarilor care fac 

obiectul activitatii de certificare.  

CONFIDENŢIALITATE  

MS-ISOROMCERTIFICATION si toti colaboratorii sai, interni si 

externi, nu vor putea divulga informatii care privesc activitatea si 

interesele clientilor, pe care le-au aflat in timpul desfasurarii sarcinii lor, 

cu exceptia cazurilor prevazute de lege si de regulamentele interne. 

Aceste date sunt acoperite de secretul profesional, MS-

ISOROMCERTIFICATION nu va putea utiliza in propriul avantaj sau 

al tertilor informatiile pe care le va cunoaste in cursul activitatii.  

INDEPENDENŢĂ 

MS-ISOROMCERTIFICATION şi colaboratorii săi trebuie să fie 

profesional independenţi de Instituţie sau de Societate obiect al verificării 

de certificare.  

In dezvoltarea activitatii sale, MS-ISOROMCERTIFICATION si tot 

personalul sau, intern si extern, trebuie sa urmareasca  criterii de 

obiectivitate si coerenta in ceea ce priveste procedurile operative interne, 

bazandu-se mereu pe principii de egalitate intre clienti si de demnitate 

egala intre evaluator si Client.  

CALITATE   

COMPETENŢĂ  

PERSONALĂ 

MS-ISOROMCERTIFICATION urmareste obiectivul maximei 

satisfactii a Clientului punand la dispozitia sa personal pregatit, calificat 

si mereu la curent cu conducerea procesului de verificare.  

Toti colaboratorii, interni si externi, trebuie deci sa opereze exclusiv in 

interesul Clientului cu un puternic simt de colaborare. Acestia, trebuie sa 

aiba calitati indispensabile in termeni de personalitate, moralitate, 

competenta, seriozitate, cultura si obiectivitate.  



 
 

EFICIENŢĂ  

Tot personalul trebuie sa refuze sarcini pentru care nu este pregatit 

profesional ca sa poata garanta maxima eficienta a procesului de 

verificare; eficienta serviciului este asigurata si mentinuta printr-o 

pregatire profesionala si culturala actualizata mereu prin intermediul 

interventiilor de formare  periodice si specifice.  

MS-ISOROMCERTIFICATION îşi desfăşoară serviciile în termenii şi 

modurile definite şi stabilite  prin contract cu o continuă îmbunătăţire.  

CONCRETIZARE ŞI  

TRANSPARENŢĂ  

Obiectivul societăţii MS-ISOROMCERTIFICATION este acela de a 

transmite în mod clar Clientului conţinuturile şi modurile de furnizare şi 

de realizare a serviciului sau analog în faza contractuală şi în faza de 

verificare.  

MS-ISOROMCERTIFICATION trebuie să actioneze imediat, la 

aparitia reclamatiilor sau semnalarilor din partea Clientului, sau 

semnalarilor Auditorilor, pentru a da raspunsul potrivit si solutia 

satisfacatoare.  

PROMOVARE  

MS-ISOROMCERTIFICATION si toti colaboratorii sai, interni si 

externi, trebuie sa sustina principiile Codului Deontologic si sa fie 

constienti de datoriile si regulile conexe acestuia in cadrul organizatiilor 

destinatare a serviciului.  

 

Obiectivele strategice ale MS-ISOROMCERTIFICATION sunt: 

 

 Extinderea domeniilor de certificare pentru Sistemele de Management. 

 Acreditarea proceselor de certificare smc. smm si sso. 

 Cresterea satisfactiei clientilor referitor la calitatea serviciilor de certificare efectuate de 

MS-ISOROMCERTIFICATION 



 
 

 Cresterea competentei personalului MS-ISOROMCERTIFICATION prin recrutare de 

personal competent si prin calificari specifice Sistemelor de Management 

 Imbunatatirea continua a activitatii de evaluare a Sistemelor de Management 

In calitate de Presedinte doresc sa exprim angajamentul MS-ISOROMCERTIFICATION pentru 

realizarea politicii si a obiectivelor stabilite.  

Presedinte / CEO, 

Ing. Azzola Cristina 

 

30.11.2011 

 


