
 

 

 

 
 

  Declarația de Politică în domeniul Sistemului de Management al Imprimării  
de Securitate ISO 14298 

 
 
C.N. „Imprimeria Națională”- S.A. în calitate de producător de tipărituri, în special tipărituri de 
securitate și-a stabilit politica de securitate în scopul menținerii unei ștachete ridicate privind 
securitatea și competitivitatea și in mod esențial siguranța produselor companiei pentru asigurarea 
satisfacției clientțlor sau potențialilor clienți. 
 

Obiectivul țintă: Implementarea, certificarea, menținerea și îmbunătațirea continuă a Sistemului de 
Management al Imprimării de Securitate, în conformitate cu ISO 14298.  
 
Obiectivele politicii privind imprimarea de securitate, stabilite de managementul CNIN în 
concordanță cu strategia de dezvoltare în viitor a companiei, sunt următoarele: 
- Creșterea securității produselor oferite pe piața internă, respectiv a proceselor interne, 
concomitent cu menținerea sau chiar sporirea nivelului productivității muncii; 
- Menținerea unui nivel de protecție fizică ridicat, prin asigurarea unei monitorizări eficiente a 
proceselor de producție, a gestiunii stocurilor și a trasabilității materiilor de securitate și a 
produselor finite obținute prin procese specifice; 
- Inițierea de actțuni privind armonizarea reglementărilor naționale cu reglementările europene și 
internaționale privind activitatea de producție a tipăriturilor de securitate; 
- Monitorizarea satisfacției clienților în vederea îmbunătățirii continue a securității produselor oferite 
pe piață și venirea în întâmpinarea așteptărilor clienților, explicite si implicite; 
- Comunicarea politicii de securitate în interiorul companiei și la terți; 
- Oferirea încrederii partenerilor de afaceri în ceea ce privește păstrarea confidențialității 
informațiilor protejate; 
- Prospectarea și dezvoltarea de noi piețe de desfacere, de noi clienți; 
- Instruirea angajaților companiei în vederea cunoașterii și respectarii tuturor procedurilor și 
instrucțiunilor de lucru în activitatea desfășurată, păstrarii confidențialității. 
Educația și instruirea permanentă a angajatțlor companiei, în vederea: 
- păstrării poziției de lider în domeniul tipăriturilor de securitate; 
- cunoașterii și respectării tuturor procedurilor și instrucțiunilor de lucru în activitatea desfășurată; 
- conștientizării faptului că pentru nerealizarea sarcinilor sau încălcarea normelor de securitate 
impuse vor răspunde disciplinar, material sau penal, după caz; 
- îmbunătățirii SMS. 
Directorul General se angajează în respectarea și îndeplinirea politicii în domeniul securității și a 
obiectivelor stabilite, asigurând în acest scop disponibilitatea resurselor umane și finanaciare și 
menținerea infrastructurii necesare realizării conformității cu cerințele pentru produs. 
Conducerea CNIN SA a desemnat ca Reprezentant al Managementului pentru Sistemul de 
Management al Imprimării de Securitate ISO 14298, pe dl. Cristian Iorgulescu, Director 
Executiv al CNIN cu responsabilitate si autoritate de:  
- A asigura că procesele necesare implementării, certificării și menținerii SMS sunt stabilite, 
implementate si menținute; 
- A raporta managementului  de top despre funcționarea SMS, în vederea analizării și îmbunătățirii 
continue a acestuia; 
- A asigura promovarea conștientizării privind politica în domeniul imprimării de securitate, analiza 
obiectivelor de securitate, îmbunătățirea continuă a SMS pentru a fi în concordanță cu necesitățile 
companiei și clienților săi; 
- A asigura legatura cu părți externe în aspecte legate de SMS. 
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