
POLITICA IT GENETICS
 PRIVIND RESPONSABILITATEA SOCIALĂ 

ȘI DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ 

IT Gene�cs se angajează să aloce resursele necesare pentru a implementa prezenta poli�că privind 
responsabilitatea socială și dezvoltarea durabilă și a pune în aplicare măsurile adecvate. În acest 
sens monitorizăm evoluțiile cerințelor norma�ve, statutare și autonome și ne angajăm să le 
respectăm și să îmbunatățim con�nuu sistemele de management implementate. Întreaga echipă IT 
Gene�cs își aliniază acțiunile cu această poli�că privind responsabilitatea socială și dezvoltarea 
durabilă, și depune toate eforturile pentru îmbunatățirea con�nuă a acesteia. 

Prezenta poli�că a fost elaborată pornind de la valorile companiei, transpuse în angajamentul pe 
care IT Gene�cs și-l ia față de angajații săi, față de mediul de afaceri în care își desfașoară 
ac�vitatea, față de societate și mediul înconjurător. 

ECHIPA IT GENETICS, SECURITATEA ȘI PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII LA LOCUL DE MUNCĂ

Echipa și exper�za pe care IT Gene�cs le deține sunt elemente esențiale pentru succesul 
companiei noastre. Prin urmare, menținerea sănătății corporale și psihice a angajaților noștri în 
�mp ce își desfășoară ac�vitățile profesionale este foarte importantă pentru noi. Luarea în 
considerare a capacităților și a nevoilor angajaților și furnizarea echipamentului necesar pentru a 
le permite să își desfășoare ac�vitatea fac parte din cultura noastră corpora�vă. Considerăm 
formarea con�nuă și perfecționarea profesională ca fiind esențiale, deoarece acestea sunt 
premisele pentru o calificare și o mo�vație ridicată. 

Încurajăm condiții de lucru sigure și sănătoase care previn nu numai rănile, bolile și tensiunile, ci și 
stresul fizic, mental și social. Acest lucru este valabil atât pentru angajații noștri, cât și pentru 
părțile externe. Echipa de management colaborează pentru a implementa și promova o abordare 
integrată și cuprinzătoare a prevenirii și promovării sănătății tututor angajaților. 

SECURITATEA INFORMAȚIILOR ȘI PROTECȚIA DATELOR  

Protecția adecvată a informațiilor și a proceselor noastre de afaceri în ceea ce privește 
confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea garantează independența companiei noastre. 
Suntem conș�enți de responsabilitatea pe care o avem atunci când tratăm date cu caracter 
personal. Prin urmare, considerăm că este esențial să respectăm toate legile și reglementările 
aplicabile privind protecția datelor. 



CALITATE

Clienții nostri sunt partenerii de afaceri alături de care construim ziua de mâine. Prioritățile noas-
tre sunt să recunoaștem din �mp nevoile acestora, să comunicăm deschis, să răspundem rapid 
solicitărilor lor și să dezvoltăm soluții inovatoare pentru a op�miza eficiența operațională și a 
crește profitabilitatea clienților nostri.

Clienții și furnizorii noștri sunt partenerii cu care dezvoltăm o relație de lucru pe termen lung. Le 
garantăm clienților siguranța soluțiilor noastre în �mpul funcționării și securitatea datelor care 
ne-au fost încredințate. Calitatea produselor și serviciilor noastre asigură succesul nostru comercial 
și ne oferă un punct de vânzare unic. 

Privim greșelile ca pe oportunități de a învăța și a crește, indiferent de unde și de ce au avut loc. 
Îmbunătățirea con�nuă este filozofia noastră fundamentală și, prin urmare, reprezintă baza 
acțiunilor noastre și calea spre a�ngerea viziunii de a schimba modul în care lucrăm folosind 
puterea tehnologiei. 

MANAGEMENT DE MEDIU ȘI AL ENERGIEI 

Considerăm că mediul înconjurător este atât o responsabilitate individuală, cât și o responsabili-
tate a tuturor jucătorilor din piata economică. Fiecare verigă din lanțul valoric al unui produs sau 
serviciu are un impact asupra mediului înconjurător. Prin ac�vitatea pe care o desfașoară, IT 
Gene�cs este conș�entă de responsabilitatea pe care o are față de mediu și se angajează să 
depună toate eforturile pentru a minimiza impactul ac�vității sale și a proteja mediul înconjurător.

Acest lucru înseamnă că ne angajăm să folosim responsabil resursele, reducem emisiile de mediu 
și depunem toate eforturile pentru a folosi și dezvolta produse și servicii care au o con�buție 
pozi�vă asupra protecției mediului.

MEDIUL SOCIAL

Ș�m că dezvoltarea unui viitor durabil este responsabilitatea fiecăruia dintre noi, așa că de-a lungul 
�mpului ne-am implicat în acțiuni care au avut impact în transformarea comunităților în care 
ac�văm și dincolo de ele. Prin promovarea acțiunilor pe care le desfășurăm în direcția asumării 
responsabilității sociale, ne dorim să oferim nu doar un exemplu de implicare, ci și să ex�ndem 
sen�mentul de apartenență mai departe de ușile birourilor noastre către comunitatea din care 
facem parte și dincolo de ea.

Cei trei piloni principali în jurul cărora sunt concentrate, dar nu limitate, ac�vitățile noastre sunt:
-educație și sport
-protecția mediului înconjurător
-susținerea �nerilor din medii defavorizate.
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