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ORIENTAŢI SPRE CALITATE, 
CU FOCUS PE COMUNITATE
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Ne măsurăm pperfe ormaanţa nu doar prin prisma rezultatelor compo aniniei ci și în 
funcţie de impaactul avutvut asupra comunităţii.

Credem că puuttem influueenţa în bine comunitatea și societateaa în generaral, prin 
responsabilitatte șe i impplicare.

Focality este pparta e activăvă într-o serie de iniţiative sociale, culturu ale și 
educaţionale mmenite să ă ajute și să inspire societatea de mâine.n
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