Suntem unul din principalii furnizori români de aparatură pentru recuperare medicală, şi un
furnizor cu tradiţie în distribuţia, service-ul şi etalonarea/verificarea metrologică a aparaturii de
laborator şi industriale. Ii ascultăm pe clienţii noştri, le înţelegem şi le evaluăm nevoile şi aşteptările
în raport cu cele ale furnizorilor, angajaţilor, acţionarilor şi comunităţii străduindune să oferim
satisfacţie tuturor părţilor interesate.
Misiunea noastră este să oferim produse si servicii fiabile, sigure si de incredere construind
relatii de lunga durata cu clientii prin angajamentul echipei noastre de a oferi solutii moderne si
procese simplificate.
Valorile noastre: Spiritul de Echipa, Inovația, Responsabilitatea si Angajamentul.
Este politica METECUS Cluj să ofere produse şi servicii care respectă cerinţele clienţilor
noştri, contractelor şi standardelor în domeniu. Pentru a implementa această politică, compania
foloseşte şi menţine un Sistem de Management al Calităţii certificat, în concordanţă cu cerinţele ISO
9001:2015. Conducerea şi personalul la fiecare nivel cunosc cerinţele sale, au responsabilităţi şi
primesc resursele necesare pentru funcţionarea conformă cu standardul ISO 9001:2015.
METECUS Cluj deţine, conform statutului juridic şi a organigramei, competenţa şi
capabilitatea tehnică şi umană de a executa service aparatura medicala, etalonari in domeniul
electric, temperaturi, fizico-chimice si incercari pentru aparate si sisteme electrice si electronice
din domeniul medical
Noi, reprezentanţii METECUS Cluj suntem devotaţi următoarelor principii:
• nici o sarcină nu este atât de importantă încât să pună în pericol sănătatea sau siguranţa
• produsele şi serviciile oferite de noi depăşesc aşteptările clienţilor
• dezvoltăm un mediu de lucru dinamic şi motivant
• îmbunătăţim continuu toate aspectele afacerii noastre
pe care le urmăm pentru a atinge obiectivele următoare:
• recertificarea conform standardului ISO 9001:2015 prin creşterea performanţelor şi a
eficienţei Sistemului de Management al Calităţii
• respectarea şi menţinerea calităţii serviciilor conform Directivelor europene în domeniul
sănătăţii
• asigurarea resurselor necesare menţinerii cerinţelor funcţionării SMQ în condiţiile
evoluţiei fluctuante a climatului economic;
Pentru a garanta clienţilor noştri produse si servicii de înaltă calitate, la preţuri competitive
colaborăm strâns cu cei mai importanţi producători de aparatură medicală din România şi din
Comunitatea Europeană. Ne asigurăm că furnizorii noştri înţeleg şi respectă obiectivele sistemului
nostru de management al calităţii.
Ne angajăm să oferim un cadru în care fiecare persoană este motivată să dezvolte continuu
eficienţa şi eficacitatea serviciilor noastre, a proceselor şi a sistemului de management.
Sistemul de Management al Calităţii este analizat regulat de conducere pentru verificarea
concordanţei şi capacităţii lui de a atinge obiectivele propuse de satisfacere a clientului şi a nevoilor
companiei.
Angajamentul de a implementa o Politica referitoare la Calitate de succes începe cu
managementul executiv al unei companii. Ca şi Director, îmi afirm aici angajamentul faţă de a
această politică. Inţeleg şi afirm de asemenea că suntem cu toţii responsabili de calitatea muncii
noastre şi trebuie să rămânem preocupaţi de calitate în toate activităţile noastre.
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