Politica
in domeniul calitatii-mediului-sanatatii si securitatii ocupationale
Managementului de varf al Sistec a adoptat urmatoarea politica pentru sistemul de management integrat calitate-mediusanatate si securitate ocupationala-securitatea informatiei, considerand-o ca fiind adecvata activitatii organizatiei reprezentata
de urmatoarele servicii:
-

Analiza, proiectare, dezvoltare, testare, implementare, consultanta, suport tehnic,

instruire, mentenanta, optimizare pentru produse software.
- Servicii de Call Center si Helpdesk
- Comert, intretinere si reparare pentru echipamente electrice, mecanice si pentru echipamente de birou - calculatoare,
periferice, copiatoare, faxuri, centrale telefonice.
- Gazduire, comert, instalare, administrare si mentenanta pentru servere, aplicatii si baze de date.
- Design, implementare si configurare pentru retele, echipamente de comunicatie si solutii de securitate.
- Scanare si arhivare electronica.
"Politica SMI are ca fundament urmatoarele principii generale de actiune pe care managementul de la cel mai inalt nivel se
angajeaza sa le respecte:

seriozitatea, responsabilitatea şi orientarea spre performanta si satisfacerea cerintelor clientilor, prevenirea
poluarii, prevenirea ranirilor si a imbolnavirilor prefesionale, securitatea informatiei.

stabilirea si analiza obiectivelor conform proceselor organizatiei, legislatiei in vigoare, aspectelor de mediu,
riscurilor operationale, strategiei privind securitatea informatiilor si necesitatilor de imbunatatire identificate.

informarea si responsabilizarea personalului cu privire la politica, obiectivele, procedurile si normele legislative
in vigoare

motivarea, pregatirea si responsabilizarea angajatilor privind protectia mediului, a obligatiilor lor individuale
in domeniul OH&S si al securitatii informatiei si imbunatatirea continua a calitatii serviciilor.

stabilirea unei orientari generale si a principiilor de actiune cu privire la securitatea informatiei, a contextului
strategic al managementului riscului si criteriilor fata de care vor fi evaluate riscurile.

respectarea cerintelor contractuale, normative si a legislatiei din Romania si Uniunea Europeana aplicabile
activitatilor, produselor si serviciilor societatii, a aspectelor de mediu generate de acestea si a riscurilor proprii de OH&S si de
securitatea informatiilor.

analiza periodica a performantelor sistemului de catre management.

prevenirea, reducerea si corectarea incidentelor de securitate a informartiei sau care pericliteaza mediul si
calitatea serviciilor, a riscurilor de imbolnavire, de accidente si incidente la locul de munca.

necesitatea raportarii si analizarii incidentelor si slabiciunilor de securitate, observate sau suspectate.

imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management integrat, a performanelor calitatii, a masurilor
de prevenire a efectelor aspectelor sale de mediu, a performantelor si managementului OH&S si Securitatii informatiei.
Reprezentantul Managementului are autoritatea necesara conducerii sistemului de management integrat si tot sprijinul si
indrumarea echipei de management pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea SMI.
Politica este analizata periodic sau in cazul unor schimbari semnificative pentru ca aceasta sa ramana relevanta si adecvata pentru
organizatie si pentru a corespunde scopului organizatiei, aspectelor de mediu, naturii si tipurilor de riscuri.
In calitate reprezentant al SISTEC imi asum responsabilitatea pentru înţelegerea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea
sistemului de management integrat calitate-mediu-OH&S-securitatea informatiilor la toate nivelurile societatii. Voi actiona
pentru insusirea si respectarea Politicii de catre toti angajatii, inclusiv de catre cei care lucreaza in numele nostru.
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