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POLITICA DE CALITATE, SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ ȘI MEDIU 

 

Compania Electrolytic Coating depune toate eforturile pentru a asigura managementul calităţii, de mediu şi 

siguranţa şi sănătatea ocupaţională în toate procesele în conformitate cu standardele ISO 9001: 2015, IATF 

16949: 2016, ISO 14001: 2015. În plus, criteriile de responsabilitate socială disponibile pentru noi, respectarea 

cerințelor legale, prevenirea și detectarea infracțiunilor conform UNE 19601: 2017, sunt toate integrate în 

strategia și activitatea de afaceri.  

 

În acest context, ne asumăm următoarele: 

 

Să respectăm legislaţia în vigoare, precum şi toate 

cerinţele subscrise şi obiectivele stabilite în cadrul 

sistemului de management integrat. 

 

Să asigurăm resursele necesare pentru a susţine 

dezvoltarea continuă a proceselor şi inovaţia în 

scopul adaptării şi anticipării noilor tendinţe şi 

provocări. 

 

Să ne dezvoltăm activitatea şi produsele în mod 

responsabil din punct de vedere social, în timp ce 

stabilim un dialog constant cu părțile interesate. 

 

Să asigurăm condiţii de lucru optime, sigure şi 

sănătoase, aplicând principiile activității preventive 

pentru a reduce riscurile. 

 

Să acordăm prioritate satisfacţiei şi loialităţii 

clienţilor noştri. 

 

Să protejăm mediul înconjurător, să prevenim 

poluarea, să asigurăm utilizarea sustenabilă a 

resurselor şi să avansăm pe calea diminuării şi 

adaptării la schimbarea climei. 

 

Să luăm în considerare aspectele de mediu şi de 

eficienţă în durata de viaţă a serviciilor şi în 

activităţile companiei Electrolytic Coating.  

 

Să asigurăm un mediu de lucru bun, care implică şi 

motivează întregul personal, cu un angajament de 

consultare și participare. 
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 Să utilizăm cele mai bune practici şi tehnologii 

disponibile, astfel încât serviciile noastre să se 

ridice la cel mai înalt nivel de calitate şi să 

satisfacă nevoile clienţilor noştri. 

 

Să asigurăm instruirea necesară întregului 

personal EC pentru a asigura o evoluţie 

profesională optimă ce ne permite să ocupăm 

poziţia de lider în ramura noastră de industrie. 

 

Toleranţă zero la comiterea de infracţiuni. Astfel, 

solicităm tuturor angajaţilor să raporteze orice fapte 

sau comportamente suspecte, garantând că nu vor 

exista represalii. Dacă este necesar, vom lua măsuri 

disciplinare, corective sau de sancţionare conform 

prevederilor codului muncii în vigoare. De 

asemenea, organizaţia constituie un organism de 

conformitate care este independent, are autoritate şi 

ajută la prevenirea şi descoperirea riscurilor. 

 

Să acordăm prioritate relaţiilor cu furnizorii, prin 

introducerea criteriilor de sustenabilitate în 

managementul acestora. 

 

 

Să generăm creștere economică pe plan local şi 

să menţinem o relaţie de colaborare şi de implicare 

cu agenţiile guvernamentale şi cu părțile interesate.  

 

Să implementăm, să revizuim şi să transmitem 

această politică întregii echipe a EC şi să o facem 

publică. 

 

 

Jordi Priu Pont 

Director General 
/semnătură indescifrabilă/ 

Turda, 20 aprilie 2021 

  


