
O MARCA DE INCREDERE

Calitatea serviciilor și încrederea în certificări reprezintă principalele priorități ale ECOCERT. În scopul susținerii 
încrederii acordate ECOCERT de mult timp, noi:

COMPETENȚĂ
Ne asigurăm că personalul nostru este dedicat profesiei și are calitățile necesare metodelor de inspecție și certificare, 
schemelor de certificare și de asemenea cunoștințe în domeniul de activitate al clienților noștri.
Competențele personalului sunt gestionate eficient prin instruire continuă, evaluarea performanțelor, dezvoltarea 
carierei și de asemenea prin optimizarea metodelor de recrutare.

IMPARȚIALITATE
Ne asigurăm de imparțialitatea organizatiei și a personalului, în principal prin evaluări regulate ale riscului de 
imparțialitate, prin evitarea conflictelor de interese și prin evitarea ca persoana care ia decizia de certificare să fie 
implicată în procesul de evaluare.
Asigurarea imparțialității și rezultatele sale sunt evaluate de către un comitet extern și independent.

CONFIDENȚIALITATE ȘI TRANSPARENȚĂ
Garantăm confidențialitatea informațiilor care intră în posesia noastră.
Ne asigurăm că toate informațiile legate de servicii, proces de certificare și statusul certificării de produse sau sisteme 
sunt disponibile.
Suntem transparenți în relația cu autoritățile care ne supraveghează.

DIVERSITATE ȘI NEDISCRIMINARE
Respectăm diversitatea fiecărui client și asigurăm accesul fără discriminare al tuturor organizațiilor a căror activitate
se află sub incidența domeniului nostru de activitate, indiferent de marimea sau de apartenența la orice asociație sau
grup.

UN SERVICIU EXEMPLAR PENTRU CLIENȚI

Ne propunem ca organizația noastră să evolueze constant și să oferim servicii exemplare clienților, de aceea politica noastră
de calitate include următoarele angajamente:

PROMPTITUDINE
Răspundem prompt cerințelor și așteptărilor clienților noștri și optimizăm termenele fiecărei etape a procesului.

ASCULTARE ACTIVĂ ȘI EVALUAREA SATISFACȚIEI CLIENȚILOR
Ascultăm activ clienții noștri și evaluăm satisfacția acestora cu scopul de a furniza soluții rapide adaptate nevoilor lor.

INOVAȚIE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR
Simplificăm practicile de lucru și îmbunătățim procesele cu scopul de a face serviciile noastre mai ușor accesibile.
Creăm, dezvoltăm și implementăm mijloace eficiente și inovative pentru activitatea și pentru clienții noștri.

PROTECȚIA MEDIULUI
Protejăm ecosistemele în cadrul activităților noastre, în special prin compensarea emisiilor de carbon.
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