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DECLARAŢIA DIRECTORULUI GENERAL PRIVIND POLITICA 
ÎN DOMENIILE CALITĂŢII, MEDIULUI ŞI SECURITĂŢII INFORMAŢIEI 

 
 

 S.C. INSIGHT SOFTWARE S.R.L. este o organizaţie în plină dezvoltare, competentă, operativă şi 
orientată către client, care execută activităţi de proiectare, realizare, consultanţă, asistenţă, instruire şi service 
pentru software, echipamente şi instalaţii electrice de curenţi slabi şi alte echipamente.  
 

Organizaţia îşi propune, cu respectarea principiului dezvoltarii durabile, aplicand măsuri pentru 
protectia mediului, protejarea bunurilor informaţionale şi minimizarea daunelor aduse afacerii prin prevenirea 
şi minimizarea pericolelor şi incidentelor de securitate a informaţiei. 
 
 Pentru anul 2014, S.C. INSIGHT SOFTWARE S.R.L. a stabilit următoarele obiective generale privind 
calitatea, mediul şi securitatea informaţiei: 
 Mentinerea functionarii Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-Securitatea Informatiei la 

nivelul organizatiei (in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de 
management al calităţii, SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu  şi SR ISO/CEI 
27001:2006 Sisteme de management al securităţii informaţiei), care sa creeze conditiile necesare 
imbunatatirii continue a performantelor organizatiei 

 creşterea continuă a calităţii produselor şi serviciilor oferite si satisfacerea cerinţelor clientului în acord cu 
cerinţele legale şi reglementate aplicabile; 

 prevenirea si reducerea continua a poluarii prin crearea unei culturi organizationale de mediu si 
constientizarea intregului personal referitor la efectele si influentele activitatilor sale asupra mediului; 

 asigurarea accesului la politica, obiective si realizari in domeniul protectiei mediului pentru 
reprezentantii tuturor partilor interesate (proprietari, clienti, furnizori, angajati, societate civila)    

 protejarea bunurilor informaţionale de toate ameninţările, fie interne sau externe, deliberate sau 
accidentale. 

 
 S.C. INSIGHT SOFTWARE S.R.L. se angajează să asigure: 
 comunicarea politicii către toate părţile interesate, interne, externe şi pe pagina web a organizaţiei; 
 creşterea gradului de satisfacţie al clienţilor; 
 respectarea cerinţelor legale, reglementate, aplicabile şi alte cerinţe; 
 continua pregătire şi perfecţionare profesională a angajaţilor organizaţiei; 
 păstrarea clienţilor actuali şi câstigarea de noi clienţi; 
 resursele umane competente şi resursele materiale necesare menţinerii atât a Politicii cât şi pentru 

îndeplinirea obiectivelor propuse; 
 păstrarea caracteristicilor informaţiilor şi protejarea acestora împotriva accesului neautorizat. 

 
Este responsabilitatea fiecarui angajat al S.C. INSIGHT SOFTWARE S.R.L. să adere la aceasta Politică, să 

cunoască şi să aplice procedurile Sistemului de Management Integrat.  
Nerespectarea Politicii (in cazul angajaţilor) va atrage dupa sine aplicarea unor măsuri disciplinare. 
 
  În calitate de DIRECTOR GENERAL, mă angajez, prin autoritatea de care dispun, în asigurarea 

resurelor necesare pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat. 
 
Am numit ca REPREZENTANT AL MANAGEMENTULUI INTEGRAT (CALITATE-MEDIU-SI) pe D-

l Adrian Nicolae CIOMAGA care are autoritatea administrării Sistemului de Management Integrat, şi a carui 
sarcină este să furnizeze sprijin şi îndrumare pentru implementare şi să asigure că sistemul de management 
integrat este eficient şi sunt valorificate toate posibilităţile de îmbunătăţire ale acestuia. 

 
Data: 01.02.2014  
 

DIRECTOR GENERAL, 
CARMEN CIOMAGA 
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