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Centrul de Medicină Legală (CML) îşi stabileşte ca obiectiv general oferirea 
mijloacelor ştiinţifico-practice de probă pentru a contribui la înfăptuirea justiţiei şi 
îmbunătăţirea asistenţei medicale în scopul respectării drepturilor omului prin 
intermediul serviciilor de înaltă calitate, prin aplicarea sistemului de management în 
conformitate cu standardele ISO 9001:2015 şi ISO 17025:2018.

Pentru realizarea acestui obiectiv general, CML promovează un mod de gândire 
pe bază de risc, aplicând o comunicare eficientă cu toate părţile interesate şi 
menţine un nivel înalt de pregătire profesională a angajaţilor referitor la aplicarea 
cerinţelor Sistemului de Management al Calităţii (SMC) în activitate.

Satisfacerea aşteptărilor şi cerinţelor părţilor interesate este posibilă prin 
cunoaşterea aprofundată atât a cerinţelor faţă de calitatea serviciilor prestate, cât şi 
prin respectarea cn stricteţe a principiilor de competenţă, imparţialitate, 
profesionalism, obiectivitate şi confidenţialitate. Conştientizarea acestui fapt se 
reflectă în efortul continuu de îmbunătăţire a eficienţei proceselor de lucru şi 
asigurarea unui mediu de muncă sigur şi sănătos pentru desfăşurarea activităţii.

*

In contextul celor menţionate, considerăm că putem atinge acest obiectiv prin:
. A

•* îmbunătăţirea continuă a activităţilor de expertiză medico-legală şi menţinerea 
calităţii prin sporirea performanţelor şi eficienţei SMC pentru sporirea 
încrederii.

S  Instruirea şi conştientizarea angajaţilor privind necesitatea menţinerii condiţiilor 
corespunzătoare de igienă, etică şi mediu, importanţa respectării documentelor 
parte a SMC precum şi menţinerii actualităţii acestora.

S  Modernizarea echipamentului şi spaţiilor de lucru conform cerinţelor specifice 
activităţilor medico-legale.

Angajamentul directorului
Conducerea CML se angajează să asigure resursele umane şi materiale, toate 

mijloacele de control, echipamentele, procesele şi competenţele necesare calităţii 
cerute, îşi asumă întreaga responsabilitate pentru menţinerea în cadrul organizaţiei a 
sistemului de management implementat în conformitate cu cerinţele standardelor 
ISO 9001:2015 şi ISO 17025:2018, respectând cerinţele legale şi de reglementare.

Managementul Centrului de Medicină Legală se angajează să îmbunătăţească 
continuu performanţa SistemuluLdeAdanagement al Calităţii.
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