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Dedicati performantei / High performance dedicated 

Dedicarea este mai mult decat angajament - Angajamentul este mai mult decat implicare 

Cine suntem ? 

Cu o experienţă de peste 20 ani de activitate în domeniul automatizărilor industriale, INCAS 
are avantajul unui profesionalism de înaltă clasă, oferind clienţilor săi soluţii complete în 
aplicaţii de măsură, reglare şi control al proceselor din orice domeniu al industriei: extractivă, 
chimie, petrochimie, energetică, alimentară. 

Valori 

 inovaţie tehnologică şi dinamism 
 integritate şi competenţa profesională 
 angajaţi valoroşi dau valoare companiei 
 satisfacţia clienţilor este scopul nostru permanent 

Misiune 

 Să dezvoltăm soluţii optime de automatizare, prin identificarea corectă şi 
previzionarea necesităţilor tehnologice ale clienţilor 

 Să oferim soluţii globale, pachete de servicii complete şi echipamente de valoare, 
 Să asigurăm servicii de întreţinere şi consultanţă tehnică de calitate incontestabilă 
 Să creem avantaje competitive pentru clienții noştri, prin intermediul inovației și 

leadership-ului tehnologic. 

Viziune 

În următorii ani vom continua creşterea în siguranţă a companiei, vom realiza progrese 
durabile în toate domeniile în care ne desfășurăm activitatea, vom consolida parteneriatele 
stabilite cu clienţii şi furnizorii şi vom continua îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale 
angajaţilor noştri, astfel încât Incas să se situeze în “top three” al economiei pentru domeniul 
său de activitate. 
 
Managementul de top al Incas, se angajează  

� să creeze condiţiile necesare pentru ca toate acestea să devină realitate, 
� să asigure resursele umane, financiare şi logistice necesare pentru funcţionarea şi 

îmbunătăţirea continuă a eficacităţii proceselor interne, 
� să asigure comunicarea, înţelegerea, analizarea şi aplicarea tuturor politicilor 

organizatiei  la toate nivelurile, 
� să analizeze periodic eficienţa şi eficacitatea Sistemului de Management implementat 

şi să sprijin îmbunătăţirea sa continuă. 
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