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Declarația Directorului Executiv  

 privind politica în domeniul calității și securității informației 
 

În viziunea COMTEC NET SRL, astăzi, în era digitală în care trăim, este important ca orice afacere, 

indiferent de dimensiunea sa, să poată beneficia de tehnologiile de ultimă oră disponibile pentru 

comunicațiile B2B, cu scopul de și reduce costurile și de a îmbunătăți vânzările. Într-un mediu de afaceri 

din ce în ce mai dinamic și mai digitalizat, este vital ca fiecare afacere să lucreze cu soluții de ultimă 

oră, verificate și sigure. 

 

Obiectivele generale ale COMTEC NET SRL sunt:  

▪ stabileşte şi promovează la nivel național soluții informatice de schimb electronic de date (EDI), 

facturare electronică și arhivare electronică, pe bază de standarde acceptate internaţional, 

pentru beneficiul şi eficientizarea activităţilor de producţie, distribuţie en-gross şi desfacere en-

detail din ţara noastră; 

▪ încheie convenţii de colaborare şi contracte cu persoane fizice sau juridice române sau străine; 

▪ organizează orice alte activităţi legale pentru realizarea scopului său. 

 

Valorile COMTEC NET SRL sunt: 

▪ inovația tehnologică în comerțul modern prin schimb electronic de date (EDI) conform 

standardelor GS1, facturare electronică, arhivare electronică; 

▪ profesionalismul și experiența angajaților; 

▪ excelenţa neechivocă în toate aspectele companiei prin profesionalism, responsabilitate si un 

viitor digital performat; 

 

 

Realizarea politicii COMTEC NET SRL în domeniul calității și securității informației se bazează pe 

implementarea și certificarea unui sistem de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015 și 

a unui sistem de management al securității informației conform  SR EN ISO 27001:2018, care să 

conducă la atingerea următoarelor obiective: 

▪ îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor COMTEC NET SRL, cu respectarea cerinţelor legale și 

de reglementare din domeniu în vigoare; 

▪ câştigarea și menţinerea încrederii clienţilor; 

▪ îmbunătăţirea competenței și expertizei profesionale a personalului; 

▪ evaluarea continuă a sistemului de management integrat calitate – securitatea informației, în 

scopul îmbunătățirii lui; 

▪ păstrarea securității informațiilor organizației, clienților și partenerilor, în sensul menținerii 

confidențialității, integrității și disponibilității lor; 

▪ minimizarea daunelor aduse afacerii prin prevenirea și minimizarea impactului incidentelor de 

securitate; 

▪ realizarea obiectivelor stabilite la fiecare început de an. 
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Top-managementul COMTEC NET SRL își ia angajamentul și își asumă întreaga responsabilitate 

privind: 

▪ satisfacerea cerințelor aplicabile privind calitatea si securitatea informatiei prin implicarea și 

conștientizarea întregului personal;  

▪ menţinerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate – 

securitatea informatiei, prin implementarea lui în toate procesele companiei și prin promovarea 

gândirii bazate pe risc; 

▪ realizarea obiectivelor companiei prin asigurarea resurselor materiale și umane. 

 

 

Data: 10.01.2022 

 

Director Executiv, 

Bogdan MORARU 

 


