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management 

Noi lucrăm pentru ca afacerea dvs. să crească ! 
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Cine suntem ? 

Organizație înființată în anul 2004 cu capital integral privat românesc 

Domeniul de activitate „prestarea serviciilor de Consultanță pentru Afaceri și 
Management” 

Specializare în consultanţă pentru implementarea şi certificarea Sistemelor de 
Management conform standardelor internaționale  

Membru atestat al AMCOR din luna aprilie 2012. Prezența în AMCOR este o dovadă de 
responsabilitate față de mediul de business în care ne desfășurăm activitatea, o 
recunoaștere a profesionalismului și eticii pe piața de consultanță din România 

În cadrul sistemului de management propriu proceselor și activităților noastre, aplicăm 
principiile, ghidurile și recomandările standardului SR EN 16114:2011 

Procedurile de consultanţă îmbină principiile managementului calității şi 
managementul de proiect, pentru a obține o îmbunătățire continuă a perfomanțelor și 
a gradului de satisfacție al clienților. 
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Declarația managementului  

În fiecare proiect de consultanţă, să creem organizației client 
condiţiile necesare pentru ca managerii împreună cu echipele lor să 
identifice, să folosească şi să îmbunătăţească procesele proprii şi 
sistemele de management, astfel încât să obţină profit şi să prevină 
pierderile. 

Misiunea noastră 

Fiecare proiect / misiune de consultanță să se finalizeze cu un Sistem 
de Management eficient și flexibil, un instrument util 
managementului de top al organizației, precum și întregului staff 
managerial, pentru a ține sub control calitatea produselor și 
serviciilor furnizate. 

Scopul nostru 

ThesanCo va deveni una dintre firmele importante pe piaţa de 
consultanţă în management, oferind clienţilor săi nu numai un „set 
de documente” și „un certificat”, dar mai ales, o „reală plus-
valoare” prin implementarea metodelor corecte de management. 

Viziunea noastră 

Soluțiile noastre răspund necesităților, dorințelor și posibilităților 
clienților. Suntem deschiși și receptivi, iar relația stabilită cu 
organizațiile beneficiare este bazată pe încredere, respect și 
corectitudine.  

Angajamentul 
nostru 
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TRANSPARENŢĂ 
• fiecare client va primi informaţiile complete şi corecte în legătură cu opţiunile 

în finalizarea proiectului 

HAR ŞI PASIUNE 
• consultanţii noştri nu au doar „diplome de studii”, ci în primul rând, talent şi 

dorința de a practica meseria care le place 

EFICIENŢĂ • resursele implicate într-o misiune de consultanţă sunt întotdeauna optimizate 

SOLUŢII DURABILE 
• proiectarea unui sistem de management nu inseamnă editare a documentelor, 

ci în primul rând analiza, evaluarea şi alegerea sistemului optim pentru 
organizaţia client 

ACCESIBILITATE 
• orice organizaţie poate beneficia de serviciile de consultanţă în management 

de care are nevoie, trebuie doar ca acestea să-i fie ofertate corect 

NATURALEŢE 
• atitudinea noastră este şi va fi întotdeauna firească, simplă, lipsită de 

ipocrizie, normală 

COLABORARE • lucrul în echipă aduce cele mai sigure şi rapide rezultate spre performanţă 

ONESTITATE 
• suntem sinceri şi corecţi în comportament şi comunicare, atât în interiorul 

companiei, cât şi în relaţiile cu clienţii şi ceilalți parteneri 

Valorile proprii ale organizaţiei noastre: 
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De ce un Sistem de Management ? 

În lumea modernă, în care mediul de afaceri competiţional este supus schimbărilor accelerate, 
nici o companie nu îşi poate permite să stagneze, să stea în aşteptare fără a-şi lua măsurile 
necesare. 

Abilitatea de a răspunde şi de a se adapta la condiţiile mediului de afaceri, va diferenţia – 
acum mai mult ca oricând, companiile de succes ce fac aceste eforturi, de cele ce se luptă 

să supravieţuiască. 

Certificarea conform ISO 9001 permite companiilor să satisfacă necesităţile de Management al 
Calităţii şi cerinţele clienţilor cu o mai mare eficienţă şi eficacitate, asigurând cerinţele tot 
mai ridicate ale clienţilor. 

Cu toate că a fi certificat conform standardului ISO 9001 nu este o cerinţă legală pentru 
companii, managerii au înţeles că există o serie de avantaje majore în a avea un Sistem de 
Management al Calităţii certificat.  

Unul dintre avantajele majore pe care le aduce Certificarea conform ISO 9001 este 
capacitatea competiţională crescută a acestor companii faţă de concurenţă. 
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Studii recente au arătat că aproape 80% dintre companiile ce deţin un certificat ISO, au optat 

pentru această soluţie de Sistem de Management datorită nevoilor proprii de a-şi spori 

afacerea şi a menţine poziţia pe piaţă. 

Alte studii au demonstrat că în cazul companiilor certificate ISO 9001 s-au înregistrat: 

Creşterea profitului reducerea costurilor datorate pierderilor mai mici 

Creşterea vânzărilor, a cifrei de afaceri mai puţine comenzi pierdute 

Creşterea exporturilor datorate recunoaşterii internaţionale 

Creşterea eficienţei managementului prin micşorarea timpilor pierduţi 

Creşterea numărului de clienţi certificarea ISO deschide perspective la care au 

acces numai companiile certificate 
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spune ceea ce faci – în Manualul Managementului 

fă ceea ce spui – în procesele interne, prin 
aplicarea procedurilor 

dovedeşte că ceea ce faci, faci bine – cu 
auditurile interne şi externe 

Certificarea 

(obţinerea certificatului) 

recunoaşterea de către o terţă parte 

(organizaţie de certificare), a faptului că 

Sistemul de Management implementat într-o 

organizaţie îndeplineşte cerinţele 

standardului de referință  

Foarte simplu sistemul de management se reduce la: 
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De ce consultanții ThesanCo ? 

Sistemul de Management trebuie să fie simplu, uşor de înţeles şi 
de aplicat 

Sistemul de Management proiectat şi implementat trebuie să ţină 
cont de organizaţie/companie, astfel încât Standardul aplicat să fie 
adaptat la cultura organizaţiei. 

Sistemul de Management proiectat şi implementat trebuie să vă 
ajute în dezvoltarea şi creşterea afacerii dvs., în nici un caz să 
devină o piedică. 

Principiile după care ne ghidăm în îndeplinirea obiectivelor fiecărui proiect sunt: 
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planifică și organizează activitățile proiectului  

ajută la identificarea și documentarea proceselor din cadrul organizației dvs.  

fac recomandări competente privind îmbunătățirea desfășurării proceselor  

realizează întreaga documentație a sistemului proiectat  

participă la implementarea Sistemului, asigurând instruirea personalului 

participă la pregătirea ședințelor de Analiză a Managementului 

realizează auditurile interne de pre-certificare și asigură întocmirea documentelor  

Consultanții noștri sunt capabili să realizeze acele activități necesare în dezvoltarea Sistemului 

de Management dorit: 
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Consultanții noștri au pregătirea și competențele necesare 

pentru a aduce experiența și discernământul în realizarea 
proiectului dvs. privind implementarea Sistemului de 
Management dorit  

pentru a garanta șansele dvs. în obținerea certificatului, 
prevenind orice greșeli majore în documentarea, proiectarea 
și implementarea sistemului  

pentru a determina în mod rapid direcția corectă în cadrul 
procesului de dezvoltare al proiectului dvs., printr-o 
planificare eficientă și efectivă  

pentru a organiza și facilita dezvoltarea proiectului, prin 
abilitatea de a evita sau a depăși dificultățile apărute. 
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Competențe. Servicii prestate 

• Calitate - ISO 9001 

• Mediu - ISO 14001 

• Sănătate și Securitate Ocupațională - OHSAS 18001 

• Siguranța Alimentului - HACCP si/sau ISO 22000 

• Securitatea Informației - ISO 27000 

• Energie - ISO 50000 

• Responsabilitate socială - SA 8000 

Consultanță pentru Proiectarea, 

documentarea, implementarea și 

certificarea Sistemelor de 

Management de 

• pentru menținerea și îmbunătățirea 
Sistemelor de Management certificate 

• pentru actualizare documente Sistem de 
Management cf. standarde revizuite 

Consultanță și asistență de 

specialitate 

• Audit intern 

• Audit de secundă parte 

• Audit de terță parte (de certificare) 

• Instruiri interne ale personalului angajat 

Alte Servicii de consultanță 

specifice 



www.calitate-management.ro 

Excelența în performanță și Performanța excelenței ! 

P
ag

. 1
3 

 

Tel: 0371 181.498; Fax: 0341 818.651 

 office@calitate-management.ro 

  

 

Cod doc: M01-V12  1.1 

© 2012 ThesanCo   All rights reserved 

 

Soluții la cerințele clienților 

ABORDAREA BAZATĂ PE PROCES – cunoașterea și organizarea resurselor și 
activităţilor companiei, astfel încât să se obţină o optimizare a proceselor.  

ABORDAREA MANAGEMENTULUI CA SISTEM - determinarea secvenţelor și 
interacţiunii proceselor din cadrul companiei și conducerea lor ca un sistem. 

Soluţiile noastre răspund întotdeauna necesităţilor, dorinţelor şi posibilităţilor 

clienților. 

Suntem deschisi şi receptivi, iar contractele încheiate cu clienţii noştri respectă 

întotdeauna direcţia negocierilor purtate. 

Vrem să avem o relaţie bazată pe încredere, respect şi corectitudine cu toţi 

partenerii noştri. 

Soluțiile noastre în proiectarea și implementarea Sistemului de Management optim se 

bazează pe două dintre cele mai importante principii ale Managementului Calității 
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ELMEDO AUTOMATIZĂRI S.R.L. Constanţa 

www.elmedo.ro 

Automatizări industriale, Proiectare-realizare 
sisteme SCADA 

Certificator: Germanischer Lloyd Certification 
(GLC) 

SAMARA S.R.L. Constanţa 

www.samara-construct.ro 

Construcţii civile și industriale, Construcţii drumuri, 
poduri, căi ferate. Instalații pentru construcții 

Certificator: AFER CERT 

JUNIOR GRUP SRL / www.junior.ro 

Comerţ calculatoare, echipamente periferice 
și software, componente și echipamente 
electronice și de telecomunicatii; Proiectare, 
montaj și service rețele structurate și sisteme 
de supraveghere video. Activităţi de 
consultanţă pentru afaceri și management 

Certificator: QUALITAS S.A. 

INCAS SRL 

www.incasro.ro 

Servicii de inginerie, consultanță tehnică, import, 
distribuție, punere în funcțiune și service echipamente 
de măsură și control și integrarea în sisteme 
profesionale de automatizare 

Certificator: TÜV Thuringen 

FORUM INDUSTRY SRL 

www.prolift.ro 

Comercializare şi service echipamente şi 
accesorii pentru instalaţii de ridicat (palane, 
chingi textile, cabluri, lanţuri, cleşti de tablă, 
winch-uri), furtune industriale și hidraulice 

Certificator: Germanischer Lloyd Certification 
(GLC) 

FORNAX GROUP SRL Constanța 

www.fornax-group.ro 

Comercializare echipamente de securitate și protecția 
muncii 

Certificator: TÜV Thuringen 

Clienți 

http://www.elmedo.ro/
http://www.samara-construct.ro/
http://www.samara-construct.ro/
http://www.samara-construct.ro/
http://www.junior.ro/
http://www.incasro.ro/
http://www.prolift.ro/
http://www.fornax-group.ro/
http://www.fornax-group.ro/
http://www.fornax-group.ro/
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MASTER COMPUTERS S.R.L. București 

www.mastercomputers.ro 

Dezvoltarea de soluții, realizarea de produse 
și servicii IT de înaltă tehnologie: dezvoltare 
de sisteme embedded, realizare de sisteme 
informatice integrate, dezvoltare de soluții 
software 

Certificator: TUV Thuringen 

CELCO S.A. Constanţa 

www.celco.ro 

Producția și comercializarea betonuIui celular 
autocIavizat, a mortarelor și adezivilor pentru 
construcții și a varului 

Certificator: Lloyd's Register Quality Assurance 

COMVEX S.A. Constanța 

www.comvex.ro 

Servicii de operare materii prime solide vrac: 
descărcare, depozitare, încărcare (operator 
portuar) 

Certificator: Germanischer Lloyd Certification 
(GLC) 

Rompetrol Downstream SRL 

www.downstream.ro 

Rețea națională de stații de distribuție a carburanților 

Certificator: Germanischer Lloyd Certification (GLC) 

grupul de firme WORK TEAM ROMANIA  / www.wtr.ro 

Domeniile de activitate ale celor patru entităţi / societăţi comerciale: 

- Work Consulting SRL – servicii de consultanţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi situaţiilor de urgenţă; 

- Work Eval SRL – servicii de consultanţă în management, proiecte fonduri de finanţare; 

- Work Education SRL – servicii de instruire şi formare profesională; 

- Work Medical Consulting SRL – servicii de medicina muncii. 

Certificator: SysCert România, în parteneriat cu TÜV HESSEN 

http://www.mastercomputers.ro/
http://www.celco.ro/
http://www.comvex.ro/
http://www.downstream.ro/
http://www.wtr.ro/
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900063 CONSTANŢA, 64 Sg. N. Grindeanu, bl. E6, ap. 97 

Tel: 0371 181.498; Fax: 0241 581.237; Fax2mail: 0341 818.651 

e-mail: office@calitate-management.ro  

 sales@calitate-management.ro  

 info@calitate-management.ro  

 thesanco@gmail.com  
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