POLITICA IN AFACERI A SRAC CERT
SRAC-P-35

Director general
Mihaela Cristea

Ediţie: 1
Revizie: 0
Data intrării în vigoare: 15.04.2015

COD: SRAC-P-35
Ed. 1
Rev. 0

Politica in afaceri a SRAC CERT

LISTA ACTUALIZĂRILOR
Editia

Revizia

1

0

Continutul modificarii

Elaborare iniţială

Pag. 2 / 4

Pag.
modificata

Data

-

15.04.2015

Politica in afaceri a SRAC CERT

COD: SRAC-P-35
Ed. 1
Rev. 0

SRAC CERT a câștigat reputația de a efectua afaceri cu integritate și cu respectarea intereselor celor
care ar purtea fi afectati de activitățile sale. Această reputație este un bun de pret, la fel de real ca și
personalul și marca SRAC.
Prioritatea in a ne mentine pozitia de leader este de a promova o afacere de succes ceea ce
înseamnă sa investim in dezvoltare pastrand un echilibru al intereselor pe termen scurt și lung atat
din punctul de vedere al clientilor, angajaților și acționarilor nostri, cat si al partenerilor de afaceri și a
lumii în care trăim.
Principiile de afaceri, care stau la baza activitatilor SRAC CERT, sunt respectate de toti angajatii
SRAC CERT, oriunde s-ar afla in lume. Aceste principii acopera urmatoarele aspecte.
Inovatie
SRAC CERT promoveaza noutatile si inovatiile stiintifice aferente domeniului sau de activitate prin
care raspunde nevoilor si asteptarile pietei si clientilor sai. SRAC CERT doreste sa devina locul in
care cei interesati pot sa gaseasca orice informatie actualizata, reala si de incredere din domeniul
certificarii sistemelor de management si al conformitatii produselor.
Conduita
SRAC CERT isi conduce operatiunile cu onestitate, integritate, deschidere si respect fata de drepturile
omului si interesele angajatilor sai. De asemenea, se respecta interesele legitime ale celor cu care
colaboreaza.
Respectarea legii
SRAC CERT si angajatii sai au obligatia de a respecta legile si reglementarile tarilor in care opereaza.
Competitia
SRAC CERT crede intr-o competitie puternica si corecta si sprijina dezvoltarea corespunzatoare a
legilor privind competitia. SRAC CERT si angajatii sai isi vor desfasura activitatea conform principiile
competitiei corecte si in conformitate cu legile si reglementarile in vigoare.
Integritatea in afaceri
SRAC CERT nu acorda si nu primeste - direct ori indirect - foloase necuvenite, in scopul obtinerii unor
castiguri financiare sau de afaceri. Nici un angajat nu are voie sa primeasca, sa dea sau sa ofere
cadouri sau bani care sunt sau pot fi interpretate drept foloase necuvenite. Orice cerere sau oferta de
foloase necuvenite trebuie imediat refuzata. Inregistrarile contabile ale companiei, precum si
documentele care le insotesc, trebuie sa descrie cat mai clar si sa reflecte natura tranzactiilor. Nu este
permisa infiintarea sau mentinerea de conturi, fonduri sau active secrete sau neinregistrate in
documentatia contabila.
Angajatii
SRAC CERT se angajeaza sa asigure un mediu de lucru in care sa existe respect si incredere
reciproca si unde fiecare angajat se simte responsabil pentru performantele si reputatia
companiei. SRAC CERT recruteaza, angajeaza si promoveaza angajatii numai pe baza criteriilor de
calificare si a competentei profesionale necesare pentru indeplinirea serviciului. SRAC CERT se
angajeaza sa ofere conditii de lucru care sa nu puna in pericol siguranta si sanatatea angajatilor.
SRAC CERT nu va angaja tineri si nu va apela la nici o forma de munca fortata sau obligatorie. SRAC
CERT colaboreaza cu angajatii sai pentru a le dezvolta abilitatile si competentele. Se respecta dreptul
la demnitate al fiecarui om, precum si dreptul angajatilor la libera asociere. SRAC CERT se angajeaza
sa mentina o buna comunicare cu angajatii, prin procedurile interne de informare si consultare.
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Conflictele de interese
Toti angajatii SRAC CERT trebuie sa evite activitatile in interes personal si interesele financiare care
ar putea intra in conflict cu responsabilitatile lor in companie. Angajatii companiei nu trebuie sa incerce
sa obtina foloase personale - pentru ei insisi sau pentru terti - facand abuz de pozitia pe care o detin in
companie.
Clientii
SRAC CERT se angajeaza sa ofere servicii care ofera in mod consecvent valoare din punctul de
vedere al pretului si calitatii si care sa respecte cerintele legale si reglementate aplicabile. Serviciile
noastre vor fi promovate si comunicate in mod corect si in conformitate cu legile si reglementarile in
vigoare.
Actionarii
SRAC CERT pune la dispozitia tuturor actionarilor, in timp util si in mod regulat, informatii sigure si
corecte cu privire la activitatile companiei, structura, situatia financiara si performantele sale.
Partenerii de afaceri
SRAC CERT isi desfasoara operatiunile conform principiilor promovate de IQNet. In toate cazurile se
vor stabili relatii reciproc avantajoase cu partenerii de afaceri. In relatiile sale de afaceri, SRAC CERT
se asteapta ca partenerii sai sa adere la principii de afaceri comune cu ale sale.
Implicarea in viata comunitatii
SRAC CERT doreste sa aiba un rol echivalent de cetatean de incredere si, ca parte integranta a
comunitatii in care isi desfasoara activitatea si sa-si indeplineasca responsabilitatile fata de
comunitate.
Activitati publice
SRAC CERT doreste sa-si apere interesele legitime in afaceri. SRAC CERT va coopera cu guvernele
si cu alte organizatii pentru dezvoltarea legislatiei propuse si a altor reglementari care i-ar putea afecta
interesele legitime de afaceri. SRAC CERT nu sprijina nici un partid politic si nu contribuie la
finantarea nici unei grupari ale carei activitati sunt destinate promovarii intereselor partidelor.
Mediul inconjurator
SRAC CERT se angajeaza sa imbunatateasca in mod continuu modul in care gestioneaza impactul
activitatilor sale asupra mediului inconjurator si isi propune ca pe termen lung sa asigure dezvoltarea
durabila a companiei.
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