
 
 
 

 
  Declaratia de Politica in domeniul Sistemului de Management al Imprimarii  

de Securitate ISO 14298:2021 
 

C.N. „Imprimeria Nationala”- S.A., in calitate de producator de tiparituri de securitate, si-a stabilit politica de 
securitate pentru a asigura ca organizatia are implementat un sistem de management care garanteaza 
gestionarea corespunzatoare a produselor de imprimare securizata, precum și productia adecvata a acestora, 
cu scopul mentinerii unei stachete ridicate privind securitatea si competitivitatea si in mod esential siguranta 
produselor companiei pentru asigurarea satisfactiei clientilor sau potentialilor clienti. 

 
Obiectivul tinta: Sistemul de Management al Imprimarii de Securitate și masurile adoptate au ca obiectiv 
principal eliminarea riscurilor pentru clienti și produsele acestora. 
 
Obiectivele politicii privind imprimarea de securitate, stabilite de managementul CNIN, in concordanta cu 
strategia de dezvoltare in viitor a companiei, sunt urmatoarele: 
- Mentinerea certificarii si imbunatatirea continua a Sistemului de Management al Imprimarii de Securitate, in 
conformitate cu ISO 14298:2021 si Ghidul de Implementare al ISO 14298(ICR); 
- Cresterea securitatii produselor oferite pe piata interna, a proceselor interne, concomitent cu mentinerea sau 
sporirea nivelului productivitatii muncii; 
- Mentinerea unui nivel de  securitate ridicat prin: masurile de protectie fizica implementate, prin asigurarea 
unei monitorizari eficiente a proceselor de productie, a gestiunii stocurilor si a trasabilitatii materiilor de 
securitate, a produselor finite obtinute prin procese specifice, a controlului gestionarii deseurilor; 
- Initierea de actiuni privind armonizarea reglementarilor nationale cu reglementarile europene si 
internationale privind activitatea de productie a tipariturilor de securitate; 
- Monitorizarea satisfactiei clientilor in vederea imbunatatirii continue a securitatii produselor oferite pe piata si 
venirea in intâmpinarea asteptarilor clientilor, explicite si implicite; 
- Comunicarea politicii de securitate in interiorul companiei si la terti; 
- Oferirea increderii partenerilor de afaceri in ceea ce priveste pastrarea confidentialitatii informatiilor 
protejate; 
- Prospectarea si dezvoltarea de noi piete de desfacere, de noi clienti; 
- Instruirea angajatilor companiei in vederea cunoasterii si respectarii tuturor procedurilor si instructiunilor de 
lucru in activitatea desfasurata, pastrarii confidentialitatii. 
- Educatia si instruirea permanenta a angajatilor companiei, in vederea: 

• pastrarii pozitiei de lider in domeniul tipariturilor de securitate; 
• cunoasterii si respectarii tuturor procedurilor si instructiunilor de lucru in activitatea desfasurata; 
• constientizarii faptului ca pentru nerealizarea sarcinilor sau incalcarea normelor de securitate impuse vor 

raspunde disciplinar, material sau penal, dupa caz; 
• imbunatatirii Sistemului de Management al Imprimarii de Securitate. 

Directorul General se angajeaza in respectarea si indeplinirea politicii in domeniul imprimarii de securitate si 
a obiectivelor stabilite, asigurand in acest scop disponibilitatea resurselor umane si finanaciare si mentinerea 
infrastructurii necesare realizarii conformitatii cu cerintele pentru produs. 
Conducerea CNIN SA a desemnat ca Reprezentant al Managementului pentru Sistemul de Management 
al Imprimarii de Securitate ISO 14298:2021, pe dl Valentin MOROIU, avand functia Director Dezvoltare al 
CNIN, cu responsabilitate si autoritate de:  
- A asigura ca procesele necesare implementarii, certificarii si mentinerii Sistemului de Management al 
Imprimarii de Securitate sunt stabilite, implementate si mentinute; 
- A raporta managementului  de top despre functionarea Sistemului de Management al Imprimarii de 
Securitate, in vederea analizarii si imbunatatirii continue a acestuia; 
- A asigura promovarea constientizarii privind politica in domeniul imprimarii de securitate, analiza obiectivelor 
de securitate, imbunatatirea continua a Sistemului de Management al Imprimarii de Securitate pentru a fi in 
concordanta cu necesitatile companiei si clientilor sai; 
- A asigura legatura cu parti externe in aspecte legate de Sistemului de Management al Imprimarii de 
Securitate. 
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