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DECLARAŢIA DE POLITICĂ  

A OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI  

PENTRU SISTEM MANAGEMENT INTEGRAT 

 

Sistemul de Management Integrat (calitate, securitatea informației) a fost dezvoltat, 

implementat și îmbunătățit în concordanță cu cerințele standardelor ISO 9001:2015, SR ISO 

27001:2018, pentru a susține și consolida viziunea, misiunea și valorile noastre.  Pentru 

obţinerea performanţelor în scopul satisfacerii cerinţelor clienților și altor părți  interesate 

în furnizarea serviciilor,  ne angajăm să asigurăm resurse materiale, financiare și umane 

pentru: 

 ca declarația de politică să fie o componentă prioritară a politicii generale a organizaţiei 

noastre;  

 implementarea soluţiilor optime referitoare la calitate, securitatea informației, 

respectarea reglementărilor, normelor, standardelor de calitate, securitatea informației 

de către salariați și furnizori; 

 ca politicile, obiectivele și angajamentele în domeniul calității şi securității informației  

să fie cunoscute, înțelese, aplicate și menţinute la toate nivelurile organizatorice ale 

organizației, prin difuzarea, informarea și prelucrarea, cu întregul personal, a 

obiectivelor acestor politici, în cadrul unui proces adecvat de comunicare internă; 

 antrenarea întregului personal în direcţia realizării obiectivelor calităţii, securității  

informației; 

 îmbunătăţirea continuă a performanţelor Sistemului de Management Integrat;  

 conformarea cu cerinţele legale şi reglementările în vigoare aplicabile; 

 respectarea obligațiilor contractuale și legale în toate activitățile desfășurate; 

 realizarea unei relații reciproc avantajoase atât cu clienții, cât și cu furnizorii  de care 

organizația depinde și cu care interacționează; 

 păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor și informațiilor care se 

procesează în cadrul organizației și/sau le are în custodie. 

Prezenta declarație de politică aprobată reflectă angajarea conducerii: 

 în a sprijini alte roluri manageriale relevante în a-și demonstra leadership-ul care se 

aplică în aria lor de responsabilitate; 

 în a integra cerințele sistemului de management integrat în procesele organizației; 

 în a stabili canale de comunicare privind importanţa gestionării eficiente a calității 

securității informației și de conformare la cerinţele reglementare; 
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 în a analiza contextul extern şi intern în care evoluează organizația, cu scopul de a 

adapta Politica şi Obiectivele SMI la noul context; 

 în a crea cadrul pentru îmbunătățirea continuă a SMI–ului prin măsuri de monitorizare 

și evaluare a performanței acțiunilor întreprinse. 

Politicile vor fi revizuite și actualizate în mod regulat, pentru a se asigura că acestea rămân 

corespunzătoare, în funcție de eventualele modificări organizaționale, legislative, noi 

amenințări sau obligații contractuale. 

Pentru susținerea prezentei politici am definit:  

― Politica în domeniul calității;  

― Politica în domeniul securității informațiilor; 

― Obiectivele calității, securității informațiilor.  

În aplicarea politicilor adoptate și pentru atingerea obiectivelor, am desemnat un 

Reprezentant al Managementului, ce are responsabilitatea implementării, menținerii și ținerii 

sub control a întregului sistem de management integrat adoptat, și a realizării interfețelor 

interne și externe în acest scop, cu toți factorii implicați. 

Această  declarație de politică se aplică  întregului personal din cadrul organizației, dar și 

personalului care lucrează în numele organizației sau pentru organizație, la toate procesele, 

serviciile, bunurile incluse în domeniul sistemului de management integrat, și demonstrează 

angajamentul managementului, a întregului personal pentru asigurarea calității și securității 

informației, precum și eforturile depuse pentru conformarea cu cele mai bune standarde și 

practici în furnizarea de servicii. 

Toţi salariații organizației sunt pe deplin conștienți de responsabilitatea personală faţă de 

calitatea serviciilor furnizate, de securitatea informației, şi le revine obligativitatea de a-și 

însuși și de a aplica fără nicio derogare prevederile Sistemului de Management Integrat, fiind 

răspunzători de calitatea activității prestate, de securitatea informaţiei. 
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