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Dragi colegi și colaboratori,
Succesul companiei CNCIR se datorează valorilor noastre, profesionalism,
integritate, imparțialitate și independență, și a deosebitului respect pe care
compania îl acorda respectării legilor și reglementarilor în vigoare.
CNCIR este o companie în continuă dezvoltare, ce contribuie la dezvoltarea
partenerilor săi, într-un mediu de siguranță și încredere, prin oferirea unor servicii
profesionale de inspecție, verificare, testare, certificare și formare profesională
care asigură funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor și echipamentelor.
CNCIR este singura companie din România membră a TIC Council (Testing,
Inspection and Certification Council). Viziunea TIC Council este de a fi recunoscut,
de a inspira încredere la nivel mondial ca voce a industriei independente de
testare, inspecție și certificare și de a reprezenta cele mai bune practici și cele mai
înalte standarde în materie de siguranță, calitate, sănătate, etică și sustenabilitate.
În calitate de membru TIC Council suntem dedicați celor mai înalte standarde de
etică și integritate și ne asumăm aplicarea Codului de Conformitate TIC Council
bazat pe șapte principii: Integritate, Conflict de Interese, Confidențialitate și
Protecția Datelor, Anti-corupție, Conduită corectă în afaceri, Sănătate și
Securitate, Condiții de Muncă Echitabile.
CNCIR recunoaște valoarea și contribuția fiecărui angajat în
menținerea standardelor înalte de profesionalism și integritate. De
aceea punem foarte mare accent pe dezvoltarea echipei CNCIR prin
identificarea, dezvoltarea și valorizarea cunoștințelor angajaților, într-un
mediu pozitiv, deschis și integru. CNCIR urmărește excelența în activitate prin
performanță, eficacitate și eficiență.
Acționăm pentru recunoașterea CNCIR ca cel mai important furnizor român de
servicii profesionale de inspecție, verificare, testare, certificare și formare
profesională prin aplicarea celor mai bune practici în domeniul calității, mediului,
sănătății și securității în muncă și securității informației.
Ne luăm angajamentul de a onora responsabilitatea pe care o avem față de clienții
și acționarii noștri, de a menține încrederea câștigată și standardele de
profesionalism impuse. Vom reuși acest lucru prin orientarea permanentă spre
client, prin stabilirea unui parteneriat de încredere și prin menținerea eticii
profesionale în toate activitățile noastre.
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