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DECLARAŢIA DE POLITICĂ  

A OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI  

PENTRU SISTEM MANAGEMENT SECURITATEA INFORMAȚIEI 

 

Politica în domeniul securității informației se integrează cu celelalte politici definite de 

organizație, și susține declarația de politică a sistemului de management integrat. 

Principala  preocupare a Managementului organizației este de a construi un parteneriat de 

lungă durată cu toţi clienții săi, furnizori sau alte părți interesate. 

Orientarea către client și alte părți interesate este demonstrată de Managementul 

organizației prin decizia de proiectare, documentare și implementare a  unui sistem de 

management al securității informației în conformitate cu cerințele standardului SR ISO 

27001:2018. 

Obiectivul Managementului organizației este de a proteja bunurile informaționale ale 

organizației, partenerilor, clienților și furnizorilor față de o gamă largă de amenințări, în 

scopul asigurării continuității activității, minimizării riscului afacerii, maximizării 

profitului, reinvestiției și oportunităților de business ale OSIM. 

Informația se regăsește în mai multe forme: tipărită sau scrisă pe hârtie, salvată electronic 

pe dispozitive de stocare, transmisă prin poştă sau prin mijloace electronice, transmisă în 

cadrul unei conversații etc. Securitatea informației acoperă toate procesele care lucrează cu 

informații, pe suport fizic sau electronic, indiferent dacă implică resurse umane și 

tehnologie, sau relații cu parteneri și clienți. 

Prin implementarea unui set adecvat și proporționat de măsuri de securitate, cum ar fi 

politici, procese, proceduri, instruiri, structuri organizaționale și funcțiuni 

tehnice, asigurăm: 

― păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității informației; 

― utilizarea, unde este cazul, a autenticității și fiabilității informației; 

― continuitatea serviciilor;  
― identificarea și evaluarea resurselor organizației în ceea ce privește importanța 

acestora; 
― reducerea impactului negativ asupra organizației la un nivel de risc considerat 

acceptabil; 
― minimizarea daunelor aduse afacerii, prin prevenirea și minimizarea impactului 

incidentelor de securitate; 
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― protejarea bunurilor informaționale ale organizației, clienților și partenerilor 

împotriva amenințărilor și accesului neautorizat; 
― responsabilizarea întregului personal și a tuturor părților implicate; 

― instruirea și conștientizarea angajaților permanenți și a celor care lucrează pentru 

organizație sau în numele organizației, cu privire la securitatea informației; 

― menținerea și testarea continuității activității propriilor afaceri; 

― instituirea unui cadru de management al incidentelor de securitate a informației; 

― îndeplinirea cerințelor legislative aplicabile în domeniul nostru de activitate; 

― dezvoltarea unei culturi de securitate și integrarea acesteia în cultura 

organizațională; 

― implementarea și menținerea unui Sistem Management Securitatea Informației, prin 

intermediul căruia să putem proteja bunurile informaționale ale organizației de 

toate amenințările, fie acestea interne sau externe, deliberate sau accidentale. 

Următoarele entități și utilizatori sunt vizați în mod distinct de prevederile prezentei 

politicii: 

― angajații cu contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată care au 

acces la sistemul informațional și de comunicații; 

― furnizorii care au acces la sistemul informațional și de comunicații; 

― alte persoane, entități sau organizații care au acces la sistemul informațional și de 

comunicații. 

Politica, obiectivele de securitate a informației, măsurile de securitate stabilite, 

implementate, monitorizate, evaluate și îmbunătățite sunt analizate anual sau când este 

cazul, pentru a ne asigura de adecvarea continuă a acestora.  

Persoanele implicate în activități neautorizate vor fi subiectul unor acțiuni disciplinare. 

Acestea pot fi extinse până la concediere și alte acțiuni legale.  

Toți managerii OSIM sunt direct responsabili pentru implementarea prezentei declarații în 

ariile lor de responsabilitate, şi personalul propriu trebuie să adere la această politică.  

Toți angajații organizației sunt pe deplin conștienți de responsabilitatea personală față de 

securitatea informației, și lor le revine obligativitatea de a-și însuși și de a aplica fără nicio 

derogare prevederile sistemului de management al securității informației. 

Ca director al organizației, mă angajez să asigur resursele pentru implementarea politicii și 

realizării obiectivelor propuse. 

 

Director General 

  Marian-Cătălin BURCESCU 


