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ThesanCo a adoptat un set de politici ce reflectă angajamentul managementului în asigurarea 
serviciilor de înaltă calitate tuturor clienților săi. Angajamentul pe care ni-l asumăm în această 

declarație de politică, reflectă însăși natura propriei noastre organizații. 

ThesanCo aplică în mod efectiv Sistemul propriu de Management adecvat domeniul său de activitate, 
contractelor și proiectelor sale, prin adaptarea prevederilor standardelor internaționale de calitate în 
cel mai practic și sigur mod, în raport cu cerințele și necesitățile clienților săi. 

Întreaga organizare, derulare a activităților și proceselor organizației noastre este structurată astfel 
încât să se urmărească în mod fidel îndeplinirea angajamentelor managementului: 

� Proiectele, serviciile, misiunile de consultanţă în care ne implicăm contractual, corespund 
domeniului de activitate și se deosebesc printr-o excelentă calitate, cost real și încadrare în 
intervalul de timp stabilit, astfel încât orientarea către client să fie principala preocupare a 
întregului colectiv de consultanţi 

� Metodele de lucru și procedurile proprii sunt în mod constant monitorizate pentru a se asigura 
permanenta îmbunătățire a acestora 

� Întregul Sistem de Management este analizat în mod regulat pentru a se asigura continua 
îmbunătățire a eficienței și eficacității sale 

� Cerințele legale, reglementările, standardele și alte cerințe sunt analizate pentru asigurarea 
conformității serviciilor și proiectelor proprii cu acestea 

� Protejăm mediul înconjurător și ne preocupăm în permanență pentru prevenirea poluării, 
managementul deșeurilor și utilizarea eficientă a resurselor naturale 

� Consecvenți ideii că „o companie se construiește cu oameni și pentru oameni”, managementul se 
preocupă în permanență să asigure salariaţilor un cadru adecvat pentru desfăşurarea activităţilor, 
să menţină şi să îmbunătăţească performanţele de sănătate şi securitate ocupaţională, să prevenă 
rănirile accidentale şi îmbolnăvirile profesionale 

� Procesele și activitățile proprii sunt organizate astfel încât informațiile să fie protejate împotriva 
oricărui acces neautorizat, asigurând și menținând confidențialitatea, integritatea și 
disponibilitatea tuturor informațiilor stocate 

� Personalul angajat este încurajat să se implice în toate activitățile ce țin de controlul, analiza și 
îmbunătățirea proceselor derulate în cadrul organizației, să se preocupe în permanenţă de 
creşterea nivelului propriu de instruire şi competenţă, precum şi, să respecte valorile proprii ale 
organizaţiei noastre 

 
În calitate de Director General, mă angajez să urmăresc în permanenţă aplicarea sistemului de 
management implementat în organizaţia noastră, să asigur resursele necesare pentru menţinerea şi 
permanenta îmbunătăţire a acestuia şi să veghez pentru ca toate principiile noastre prezentate în 
această declaraţie să fie respectate şi transpuse în practică. 
 

Director General,  

Angela Gurău  Constanţa 
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