
 

Politica calităţii 
    
    

MisiuneaMisiuneaMisiuneaMisiunea firmei Ebuild Srl este să stabileasca şi să opereze forumul complet al investiţiilor din domeniul 

construcţiilor şi imobiliarelor din România, unde participanţii de pe piaţă pot obţine informaţii şi se pot 

contacta reciproc. 

StrategiaStrategiaStrategiaStrategia firmei Ebuild este să-şi îndeplinească misiunea prin dezvoltarea şi utilizarea de servicii 

informaţionale de înaltă calitate pe baza cărora să furnizeze servicii de cercetare şi consultanţă. 

Implementarea strategiei companiei se bazează pe trei pilonipilonipilonipiloni: 

1. legătură strânsă şi personală cu toţi partenerii interni şi externi, 

2. îmbunătăţirea continuă a serviciilor, 

3. devotament pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii prin măsurarea constantă a acesteia. 

Compania Ebuild şi-a stabilit următoarele obiective strategiceobiective strategiceobiective strategiceobiective strategice în funcţie de diferitele categorii de 

parteneri: 

Creşterea satisfacţiei clienţilorCreşterea satisfacţiei clienţilorCreşterea satisfacţiei clienţilorCreşterea satisfacţiei clienţilor existenţi şi potenţiali, menţinerea unei relaţii pe termen lung, creşterea 

numărului de clienţi şi a numărului de servicii pe care aceştia le utilizează. 

Creşterea satisfacţiei dCreşterea satisfacţiei dCreşterea satisfacţiei dCreşterea satisfacţiei deţieţieţieţinnnnătorilorătorilorătorilorătorilor şi utilizatorilor de informaţiiutilizatorilor de informaţiiutilizatorilor de informaţiiutilizatorilor de informaţii, sporirea dorinţei lor de colaborare, 

creşterea eficienţei proceselor informaţionale în care aceştia sunt implicaţi. 

OnorareaOnorareaOnorareaOnorarea materială şi morală a colegiilor de muncăcolegiilor de muncăcolegiilor de muncăcolegiilor de muncă, asigurarea unui mediu adecvat de lucru şi a locului 

de muncă pe termen lung, favorizarea dezvoltării lor profesionale şi personale, şi creşterea 

devotamentului lor faţă de companie. 

Amplificarea mediului concurenţial în rândul subcontractanţilorsubcontractanţilorsubcontractanţilorsubcontractanţilor, şi menţinerea unei colabocolabocolabocolaborărirărirărirări de lungă 

durată bazată pe servicii reciproce care sunt echivalent evaluate de participanţi. 

Aplicarea strategiei societăţiiAplicarea strategiei societăţiiAplicarea strategiei societăţiiAplicarea strategiei societăţii în favoarea intereselor proprietarilorproprietarilorproprietarilorproprietarilor prin realizarea obiectivelor şi utilizarea 

unui management previzibil. 

Menţinerea unui mediu concurenţial intens în rândul concurenconcurenconcurenconcurenţeiţeiţeiţei şi respectarea regulilor 

comportamentului comercial onest.comportamentului comercial onest.comportamentului comercial onest.comportamentului comercial onest. 

Contribuirea eficientă la procesele economicoContribuirea eficientă la procesele economicoContribuirea eficientă la procesele economicoContribuirea eficientă la procesele economico----socialesocialesocialesociale, asigurarea accesului la informaţii, răspândirea 

culturii informaţionale, sprijinirea realizării eficiente a investiţiilor din domeniul construcţiilor, 

îmbunătăţirea nivelului tehnic şi estetic al mediului construit. 

Diminuarea presiunii asupra mediului naturalDiminuarea presiunii asupra mediului naturalDiminuarea presiunii asupra mediului naturalDiminuarea presiunii asupra mediului natural, răspândirea schimbului informaţional prin intermediul 

internetului şi promovarea mijloacelor electronice de prelucrare a informaţiilor. 
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