
 

NCD:  1.6-4 (RO)  05.02.2019 
Public 

 

DECLARAŢIA DE POLITICĂ A OFICIULUI DE STAT PENTRU 

INVENŢII ŞI MĂRCI ÎN DOMENIUL CALITĂŢII 

Managementul organizaţiei OSIM se angajează să ofere cu promptitudine, responsabilitate, 

profesionalism, şi respectând reglementările din domeniu, servicii pentru satisfacerea cerinţelor 

solicitantului și altor părți interesate. 

În centrul preocupărilor noastre se află solicitantul, respectarea cerințelor legale, a normelor de 

lucru stabilite în organizaţie, angajarea întregului personal în realizarea şi menţinerea unor 

standarde înalte de calitate şi competitivitate pentru serviciile oferite, acordarea unei protecţii 

eficiente a drepturilor de proprietate industrială, furnizarea de servicii de specialitate de 

calitate, şi promovarea proprietăţii industriale. 

Sistemul de management implementat se bazează pe colaborarea tuturor factorilor de decizie şi 

de execuţie, care contribuie, pe orice cale, la realizarea activităţilor conform cerinţelor, astfel 

încât organizaţia OSIM să poată fi considerată ca un ansamblu de procese orientate spre 

SOLICITANT și altor părţi interesate. 

Politica în domeniul calităţii reflectă angajarea conducerii pentru: 

 instruirea, perfecţionarea şi conştientizarea continuă a angajaţilor, în vederea 

îmbunătăţirii calităţii muncii prestate şi a serviciilor oferite;  

 menținerea mediului necesar pentru operarea proceselor sale și pentru realizarea 

conformității produselor și serviciilor;  

 analiza la intervale planificate a politicii, obiectivelor, eficacităţii sistemului de 

management al calităţii, pentru a fi în acord cu scopul organizaţiei şi al îmbunătăţirii 

continue; 

 furnizarea resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor şi analiza permanentă pentru 

concordanţa sistemului calităţii cu cel al controlului intern/managerial implementat, astfel 

încât în organizaţie să existe un sistem de management care să întrunească cerinţele 

OSGG nr. 600/2018, cu modificările ulterioare, şi ale ISO 9001:2015, precum şi pentru 

îmbunătăţirea continuă a acestui sistem. 

Este responsabilitatea fiecărui angajat să adere, să cunoască şi să aplice procedurile organizaţiei 

OSIM. 

Pentru menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management, în concordanţă cu standardul ISO 

9001:2015, am învestit cu autoritatea şi responsabilitatea necesară un Reprezentant al 

Managementului în probleme referitoare la Calitate, care va urmări, va analiza şi va raporta 

asupra modului de funcţionare a Sistemului de Management al Calităţii. 
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