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DECLARAŢIA DE POLITICĂ A ADMINISTRATORULUI „WECO-TRAVEL”  
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII INFORMAȚIEI 

 
 

 

Compania WECO-TRAVEL își propune să ofere clienţilor săi servicii complete în domeniul 

managementului profesional și cuprinzător al călătoriilor de afaceri, optimizarea costurilor și 

furnizarea de servicii de calitate superioară. 

 

În acest scop, compania şi-a propus implementarea, menținerea și dezvoltarea unui Sistem de 

Management al Securității Informației, bazat pe obiective specifice, măsurabile, clare, reale, 

planificate în timp, în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO/IEC 27001:2018. 

În activitatea sa, Managementul societăţii și Reprezentantul Managementului pentru Sistemul 

de Management al Securității Informației (RMSI) vor urmări: 

 

❖ Asigurarea îmbunătățirii permanente a sistemului de management al securității 

informației; 

❖ Păstrarea confidenţialităţii, disponibilităţii şi integrităţii informaţiilor pe care compania 

le gestioneaza în lucrul zilnic; 

❖ Menținerea controlului asupra serviciilor externalizate printr-un management eficient al 

furnizorilor, adaptat cerințelor privind securitatea informației şi asigurarea serviciilor de 

înalt nivel; 

❖ Implementarea și menținerea unei proceduri sistematice de evaluare periodică a 

riscurilor, în scopul combaterii/diminuării riscurilor în activitate; 

❖ Asigurarea posibilităților de dezvoltare profesională continuă a salariaților prin 

programe anuale de instruire profesională și evaluarea periodică a performanței 

salariaților, în scopul valorificării cu maximă eficiență a potențialului acestora; 

❖ Îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite de companie, în vederea sporirii satisfacției 

clienților, pentru atingerea permanentă a nivelurilor de servicii agreate cu aceştia; 

❖ Respectarea cerintelor legale şi reglementate aplicabile, dar şi cerinţelor specifice ale 

partenerilor de afaceri  
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Este responsabilitatea fiecărui angajat al WECO-TRAVEL să adere la această Politică, să 

cunoască şi să aplice procedurile Sistemului de Management al Securității Informației. 

Nerespectarea acestei politici va atrage după sine aplicarea unor măsuri disciplinare, conform 

regulamentelor interne ale societății. 

 

În calitate de Director General, mă angajez, prin autoritatea de care dispun, în asigurarea 

resurselor necesare pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management 

al Securității Informației. 

 

Am numit pe Dl. Marian Matinca ca Reprezentant al Managementului pentru Sistemul de 

Management al Securitatii Informatiei [RMSI] care are responsabilitatea executivă de 

implementare, menținere și îmbunătățire a Sistemului de Management al Securității Informației 

în cadrul organizaţiei. 

 

 

Data: 13.12.2021 

 

Florin Țâncu 
Director General 
WECO-TRAVEL 

                                                                                                 
 


