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Complexitatea activităţilor de realizare a cercetării ştiinţifice şi serviciilor cu destinaţie
medicală, importanţa depsebită a managementului eficient şi a calităţii acestor activităţi
pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei , respectiv transpunerea în practică a
ideilor de cercetare, precum şi poziţia ţării noastre de membru UE au impus adoptarea
unor măsuri organizatorice şi elaborarea unor reglementări care să prevadă
obligativitatea de a presta activităţi de cercetare-dezvoltare şi servicii medicale într-un
sistem managerial bine coordonat şi cu asigurarea adecvată a calităţii şi a protecţiei
mediului, aplicat eficient şi oportun.
Conducerea Institutului Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi
Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş" este angajată pe deplin în satisfacerea cerinţelor
specificate şi nespecificate ale clienţilor săi. Aceasta presupune aplicarea următoarelor
prmc1pn:
• Asigurarea perfecţionării continue a personalului - cea mai importanta resursă a
organizaţiei noastre - şi obţinerea unei atitudini pozitive, prin atribuirea
responsabilităţii conducerii proceselor desfăşurate de fiecare;
• Respectarea reglementarilor specifice domeniului de activitate al institutului;
• Îmbunătăţirea continuă a calităţii activităţilor şi serviciilor prestate, cu
diversificarea gamei acestora pentru satisfacerea clienţilor/beneficiarilor;
• Urmărirea permanentă a atingerii obiectivelor prestabilite;
• Crearea şi menţinerea unei imagini instituţionale reprezentative.
Managementul organizaţiei se angajează să asigure libertatea de acţiune şi comunicare
necesară personalului care conduce, execută şi verifică activităţile cu rol determinant
pentru coordonare şi monitorizare în vederea asigurării calităţii activităţilor de
cercetare-dezvoltare şi în vederea elaborării diagnosticului.
Directorul general conduce şi răspunde de întreaga activitate de implementare şi de
funcţionare a sistemului de control intern managerial şi sistemului de management
integrat al calităţii şi mediului în organizaţie, prin asigurarea resurselor umane şi
materiale necesare realizării obiectivelor asumate, precum şi prin audituri sistematice în
vederea îmbunătătirii continue.
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