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CĂTRE PERSONALUL, PARTENERII ORGANIZAȚIEI, INSTITUȚIILE 
STATULUI ! 

DECLARAȚIA DIRECTORULUI IDSI PRIVIND POLITICA ŞI ANGAJAMENTUL 
MANAGEMENTULUI ÎN DOMENIUL CALITĂŢII, PROTECŢIEI MEDIULUI, SĂNĂTĂȚII ȘI 

SECURITĂȚII OCUPAȚIONALE, SECURITĂȚII INFORMAȚIEI 
 

Î.S. „IDSI” a implementat si menține un sistem integrat de management (SIM) al calităţii, 

mediului, sănătății și securității ocupatțonale, securității informației în conformitate cu cerinţele 

standardelor internaţionale ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001. 

Obiectivele generale privind calitatea sunt: 

• Asigurarea сalităţii înalte a serviciilor, care ar satisface cerinţele şi aşteptările 

clienţilor. 

• Valorificarea  resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea 

durabilă a organizației. 

• Perfecţionarea proceselor de management la toate nivelurile de conducere, în vederea 

îmbunătăţirii competitivităţii şi asigurării unei situaţii financiare stabile a IDSI. 

Obiectivele generale în domeniul protecției mediului sunt: 

• Îmbunătăţirea activităţii de gestiune a deşeurilor. 

• Obţinerea unor performanţe ecologice reale prin managementul eficient al 

problemelor de mediu. 

Obiectivele generale în domeniul sănătății si securității ocupaționale sunt: 

• Dezvoltarea culturii şi a mentalităţii proactive în cadrul personalului IDSI în ceea ce 

priveşte securitatea muncii prin acordarea atenţiei sporite procesului de instruire şi 

sensibilizare a personalului, importanţei respectării normelor referitoare la sănătate si 

securitate ocupațională.  

• Ameliorarea continuă a condiţiilor de muncă; 

• Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. 

Obiectivele generale privind securitatea informației sunt: 

• Păstrearea securității informaţiilor proprii, a clienţilor, furnizorilor şi a altor părţi 

interesate, in sensul menţinerii confidentialităţii, integrităţii şi disponibilităţii acestora. 

• Înstituirea în cadrul organizației a abordărilor privind protecția informatiei, bazate pe 

cele mai bune practici acumulate în acest domeniu. 

Obiectivele generale stau la baza obiectivelor specifice, care se realizează în conformitate cu 

Programul de îmbunătăţire a sistemului integrat de management.  Pentru realizarea 

obiectivelor specifice sunt alocate resurse materiale, financiare şi umane. 

Prin implementarea SIM, conducerea Î.S. „IDSI” se angajează pentru: 

▪ asigurarea conformării cu legislaţia în vigoare şi cu alte cerinţe aplicabile la care 

organizaţia subscrie, privind calitatea serviciilor prestate, protecţia mediului,  

securitatea muncii, securitatea informației. 

▪ menţinerea unui cadru organizatoric adecvat, capabil să asigure realizarea politicii în 

domeniul calităţii, a performanţelor de mediu, sănătății și securitpții ocupationale, 

securității informației; 

▪ revizuirea periodică a politicii sistemului integrat de management şi analiza stadiului 

realizării obiectivelor propuse; 

▪ analiza eficienţei sistemului integrat de management, anual sau ori de câte ori este 
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necesar; 

▪ antrenarea întregului personal la realizarea obiectivelor stabilite. 

▪ protecția informației împotriva accesului neautorizat.  

▪ păstrarea confidentialității informației. 

▪ păstrarea integrității informației. 

▪ asigurarea disponibilitătii informației atunci, când cerintele afacerii o cer. 

▪ redactarea si revizuirea periodică a planurilor de continuitate a afacerii. 

▪ instruirea personalului în domeniul managementului calității, mediului, sănătății și 

securității ocupaționale,  securității informației. 

▪ raportarea către Reprezentantul Managementului în domeniul Securitătii Informației a 

incidentelor reale si potențiale de securitate, investigarea acestor incidente de către 

Comitetului Pentru Securitatea Informației.   

Nerespectarea cerințelor de securitate a informației va atrage dupa sine aplicarea unor masuri 

disciplinare (in cazul angajaţilor) si revocarea unor drepturi de acces la facilităţile de calcul şi la 

informaţii.  

In anumite cazuri, modificarea, deconspirarea sau distrugerea bunurilor informaţionale ale IDSI 

va determina acţiuni legale (civile sau penale) împotriva persoanelor fizice sau juridice 

responsabile de incidentele de securitate a informației.  

Este responsabilitatea fiecarui angajat al organizaţiei noastre sa adere la aceasta Politica, sa 

cunoasca şi sa aplice procedurile din cadrul sistemului integrat de management.  

Autoritatea şi responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea şi menţinerea sistemului 

integrat de management sunt delegate Coordonatorului Sistemului Integrat de Management, 

care colaborează cu Reprezentanții Managementului pentru Calitate, Mediu, Sănătate și 

securitate ocupațională, Securitate a informației în ceea ce priveste proiectarea, 

implementarea, menținerea si îmbunătățirea continuă a sistemului integrat de management. 

Conducerea Î.S. „IDSI” se asigură prin intermediul coordonatorului SIM, că prevederile 

documentelor Sistemului Integrat de Management sunt cunoscute, însuşite şi aplicate de 

întreg personalul Î.S. „IDSI”. 

Managementul de la cel mai înalt nivel se asigură că Politica privind calitatea, protecţia 

mediului, sănătatea si securitatea ocupațională, securitatea informației este disponibilă pentru 

toţi angajaţii organizației şi pentru public. 

   

 

Director      dr. Igor Cojocaru 
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