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Politica Marquardt este o politică corporativă bazată pe sistemul nostru de management integrat, care înde-
plinește cele mai recente cerințe ale standardelor ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 și 
TISAX pentru calitate, mediu, energie, securitate și sănătate în muncă și securitate informațională la fiecare 
locație Marquardt. Conținutul acestei politici completează misiunea noastră corporativă.

Obiectivul nostru principal este obținerea satisfacției clienților în ceea ce privește calitatea, respectarea datelor 
de livrare și furnizarea serviciilor într-un mod economic, de succes și durabil. În același timp, ne-am angajat să 
îmbunătățim continuu performanțele noastre de mediu și energie, precum si sistemul nostru de management 
al sănătății și securității în muncă. În acest fel, oferim locuri de muncă sigure și sănătoase în orice moment și 
asigurăm cel mai înalt nivel de securitate a informațiilor.

Suplimentar ne asiguram de punerea la dispoziție a produselor și serviciilor în toate etapele ciclului de viață al 
produsului la termenele dorite, în cantitățile solicitate și cu zero defecte.

Mai mult, îndeplinim cerințele legate de sistem ale clienților noștri în ceea ce privește calitatea, protecția me-
diului, eficiența energetică, siguranța în muncă, protecția sănătății și securitatea informațiilor. Conformarea cu 
cerințele având caracter obligatoriu (legi, orientări și standarde) este cerința minimă pentru noi.

Construim relațiile cu furnizorii, partenerii și celelalte părți interesate în aceeași direcție cu standardele pe 
care le urmăm intern. În acest sens este important să acționăm într-o manieră compatibilă în privința cerin-
țelor de calitate, mediu, management energetic, sănătate și securitate in munca și securitatea informațiilor.

Am standardizat procesul nostru de îmbunătățire continuă la nivelul întregii companii cu ajutorul Procesului de 
Îmbunătățire Marquardt (CIP) și al Procesului de Idei Marquardt (MIP).

Folosim procese adecvate pentru a ne atinge obiectivele de calitate, mediu, eficiență energetică, sănătate si 
securitate în muncă. Pe plan energetic, principalele criterii în realizarea obiectivelor noastre sunt proiectarea, 
achiziționarea și utilizarea eficientă a resurselor, produselor, serviciilor și echipamentelor noastre. Din punct 
de vedere al mediului, selecția țintită de materiale, tehnologii de producție sigure, ecologice, cu emisii și de-
șeuri reduse și evitarea poluării mediului sunt principalele criterii pentru îndeplinirea obiectivelor noastre. În 
acest context, locurile de muncă și condițiile de muncă favorabile angajaților sunt criterii esențiale pentru să-
nătatea și securitatea noastră în muncă. Aceasta include, de asemenea, obligația de a elimina pericolele și de 
a minimiza riscurile pentru sănătate și siguranță.

Mai mult, oferim un cadru adecvat pentru consultarea și participarea angajaților sau, dacă este necesar, repre-
zentarea acestora.

Ca urmare a unui proces concentrat și continuu de calificare a angajaților și prin analize anuale de performan-
ță a angajaților ne asigurăm că avem angajații potriviți în pozițiile potrivite. În acest mod și datorită măsurilor 
sistematice de prevenire privind securitatea și sănătatea în muncă, păstram angajați sănătoși, mulțumiți și 
motivați, activi și inovatori în funcțiile lor.

Managementul de vârf al companiei declară că politica noastră corporativă este obligatorie pentru întreaga 
companie.
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