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Advanced Comfort Systems Romania. Politica Calitatii 

 
Viziunea noastra: 

„Initierea tendintelor in termen de confort. Dezvoltarea si multiplicarea aplicarii produselor noastre inovative.” 
 

Misiunea noastra: 
„Optimizarea confortului in mijloacele de transport prin crearea si dezvoltarea conceptelor de maine pentru 

ameliorarea satisfactiei utilizatorilor.”  
 

ACS Romania considera calitatea, securitatea, sanatatea si mediul ca si prime prioritati, dupa cum este declarata 
si in politica CIE Automotive. Pentru a materializa misiunea si viziunea grupului ACS si a se conforma politicii CIE 
Automotive, ACS Romania actioneaza in 5 directii: 

 
1. Ameliorarea continua a satisfactiei clientului 

 
Intelegerea deplina a cerintelor clientilor si continua imbunatatire a satisfactiei acestora prin  mentinerea unei 
bune relatii cu acestia si cu centrele de cercetare-dezvoltare ACS, monitorizarea satisfactiei clientilor si 
asimilarea cerintelor lor, mentinerea obiectivelor referitoare la calitatea pieselor livrate prin stimularea continua 
a constiintei si a competentelor angajatilor nostri in domeniul responsabilitatii pentru calitate. 
 

2. Ameliorarea continua a calitatii pieselor produse 
 

Mentinerea si imbunatatirea sistemului de management precum si imbunatatirea produselor si a proceselor 
organizatiei prin dezvoltarea si implicarea permanenta a tuturor angajatilor nostri si stimularea creativitatii pe 
baza implementarii programelor definite, achizitionarea materialelor, pieselor si serviciilor numai de la furnizori 
cunoscuti si verificati, sprijinirea dezvoltarii furnizorilor si considerarea lor ca parteneri in afacerea noastra.  
 

3. Implementarea unor sisteme si a unor procese calitativ capabile 
 
Sistemele de management si procesele care le compun trebuie sa fie calitativ capabile. Acest obiectiv se va 
indeplini prin planificare, autocontrol, audit periodic, actiuni preventive si corective si continua imbunatatire a 
sistemului de management al calitatii conform cu exigentele standardului ISO 9001,  IATF 16949 si ale 
standardului ISO 14001. 

 
4. Managementul protectiei mediului, sanatatii si protectiei muncii 

 
Mediul in care ne desfasuram activitatea trebuie sa asigure un cadru prin care riscurile referitoare la sanatatea 
si securitatea angajatilor sunt eliminate si nu exista un impact negativ asupra mediului inconjurator. Acest 
angajament se va realiza prin asigurarea unui mediu sanatos pentru oameni si corespunzator pentru masini, 
prin implementarea actiunilor definite de procesul EHS - siguranta in munca, pentru atingerea obiectivelor de 
„0 accidente” si printr-o viitoare certificare a noastra conform standardului ISO 45001, protejarea mediului printr-
un management corespunzator al deseurilor si imbunatatirea activitatilor noastre in conformitate cu cerintele 
standardului ISO 14001. 
 

5. Atingerea Excelentei Industriale 
 
Procesele trebuie controlate in asa fel incat toate pierderile sa fie eliminate. In acest scop vom aplica Lean 
Manufacturing, ceea ce va conduce la cresterea continua a eficientei proceselor noastre si la schimbarea in 
intregime a modului nostru de a gandi. 

Pentru materializarea viziunii si misiunii organizatiei, ma angajez pentru imbunatatirea continua a Sistemului de 
Management. Ma voi implica personal pentru realizarea acestui angajament si voi cere si incuraja permanent 

implicarea activa a tuturor angajatilor Advanced Comfort Systems Romania. 

Stimularea muncii in echipa si a eticii fiecarei persoane, a intelegerii importantei satisfactiei clientului asupra 

veniturilor noastre vor fi directiile dezvoltarii noastre viitoare.  
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