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Capitolul 1

PREZENTAREA PRIMARIEI ORASULUI OVIDIU

1.1 – PREZENTARE GENERALĂ

Oraşul  Ovidiu  este  unitate  administrativ  -  teritoriala  cu  personalitate  juridica.  Oraşul  poseda  un  patrimoniu  (ca 
persoana juridica civila are în proprietate bunuri din domeniul privat, iar ca persoana juridica de drept public este proprietara  
bunurilor domeniului  public  de interes  local)  si  are initiativa în ceea  ce priveste administrarea  intereselor  publice locale,  
exercitând, în conditiile legii, autoritatea în limitele administrative - teritoriale stabilite.

Administratia publica a oraşului Ovidiu se întemeiaza pe principiile autonomiei locale,  descentralizarii  serviciilor  
publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si consultarii cetatenilor în probleme locale de interes  
deosebit.

Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala la nivelul oraşului sunt Consiliul Local al  
Oraşului Ovidiu, ca autoritate deliberativa si Primarul Oraşului Ovidiu, ca autoritate executiva, alesi conform legii.

Autoritatile au dreptul si capacitatea efectiva de a rezolva si gestiona în nume propriu si sub responsabilitatea lor o  
parte importanta a treburilor publice, în interesul colectivitatii locale pe care o reprezinta.

Primaria este institutia publica cu activitate permanenta, formata din primar, viceprimari, secretar si personalul din  
subordinea ierarhica a primarului. Primaria aduce la îndeplinire hotarârile Consiliului local si solutioneaza problemele curente 
ale colectivitatii în care functioneaza.

Consiliul Local al Oraşului Ovidiu, la propunerea Primarului, aproba Organigrama, numarul de personal din Primarie, 
precum si Regulamentul de Organizare si Functionare a acestuia, prin care se stabilesc competentele si atributiile personalului,  
în conditiile prevazute de lege.
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1.2.PREZENTAREA ADMINISTRATIVĂ

        Administraţia Publică Locală a Orasului Ovidiu reprezintă o structură funcţională cu activitate permanentă, 
constituită din: Primarul  Orasului  Ovidiu, Viceprimar şi  Secretarul Oraşului împreună cu Aparatul Propriu de 
Specialitate  al  Primarului,  şi  care  duce  la  îndeplinire  Hotărârile  Consiliului  Local  (în  calitate  de   autoritate 
deliberativă  ) şi  dispoziţiile Primarului  (în calitate de autoritate executivă),  soluţionând problemele curente ale 
colectivităţii locale.  

         Aparatul propriu al Primarului al Orasului Ovidiu, prin compartimentele de specialitate, şi anume: direcţii, 
servicii  şi  birouri,  compartimente,  asigură  ducerea  la  îndeplinire  a  Hotărârilor  adoptate  de  Consiliul  Local  al 
Orasului  Ovidiu,  a  dispoziţiilor  Primarului  Oraşului  Ovidiu,,  a  tuturor  atribuţiilor  ce  le  revin  prin  Legea  
Administraţiei Publice Locale Nr. 215 / 2001 publicată în M.O. Nr. 204/23.04.2001, cu modificările şi completările  
ulterioare.

         În  exercitarea  atribuţiilor  sale,  Primăriei  Orasului  Ovidiu colaborează  cu  ministere,  organe  ale 
Administraţiei Locale şi Teritoriale, cu organisme guvernamentale şi non guvernamentale, precum şi cu alte organe  
de specialitate.

         Organigrama  Primăriei  Orasului  Ovidiu aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Ovidiu precum şi 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Aparatului Propriu al Primarului, prevăd:

► conducerea executivă formată dintr-un PRIMAR ales prin vot în cadrul alegerilor locale, 1 (un) VICEPRIMAR 
ales din rândul membrilor Consiliului Local precum şi un SECRETAR numit de Prefect; 

► aparatul de lucru propriu, format din:
         ■   directii, birouri şi  compartimente independente, în subordinea primarului şi anume:

• Directia Publica de Asistenta Sociala
• Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanei: Compartimentul Stare civila si Compartimentul  

Evidenta Persoanei
• Serviciul  Administratie  Publica  Locala:  sef  serviciu,  compartiment  juridic,  compartiment  arhiva,  

compartiment  agricol,  compartiment  integrare  europeana,  compartiment  informatii  publice  si 
registratura

• Serviciul Buget, contabilitate, resurse umane: sef serviciu, compartiment contabilitate, compartiment  
control financiar preventive, compartiment resurse umane

• Serviciul Impozite si  Taxe: sef serviciu, compartiment impozite si  taxe urmarire si  executari silite,  
compartiment impozite sit axe persoane juridice, compartiment impozite si taxe persoane fizice.

• Birou  investitii,  achizitii  publice,  administrativ:  sef  birou,  compartiment  investitii,  compartiment 
achizitii  publice,  compartiment  administrarea  domeniului  public  si  privat,  compartiment  cadastru, 
compartiment administrative
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• Birou  Gospodarie  oraseneasca:  sef  birou,  compartiment  administrare  drumuri  si  spatii  verzi,  compartiment 
administratii cimitire

• Compartiment  Politia  comunitara,  Compartiment  Urbanism,  Compartiment  asistent  manager,  Compartiment 
Aparare Civila, Compartiment Audit, Compartiment Mediu si Control, Compartiment Management de proiect, 
Compartiment Moderator rromi, Cabinet primar, Compartiment implementare proiecte din fonduri externe

        Conducătorii  compartimentelor  Primăriei  Orasului  Ovidiu,  asigură repartizarea personalului  pe locuri  de muncă, 
precizarea atribuţiilor, răspunderilor  şi competenţelor acestuia prin Fişa Postului, disciplina la locul de muncă şi controlul 
îndeplinirii sarcinilor de serviciu. 
              La solicitarea Primăriei Orasului Ovidiu şi a Consiliului Local al Orasului Ovidiu, conducătorii compartimentelor 
prezintă, ori de câte ori este nevoie, informări şi rapoarte asupra activităţii desfăşurate pe o anumită perioadă.

1.3.    RELAŢII FUNCŢIONALE
Principalele tipuri de relaţii funcţionale sunt:

 Relaţii de autoritate ierarhice;
 Relaţii de autoritate funcţionale;
 Relaţii de cooperare;
 Relaţii de reprezentare;
 Relaţii de inspecţie si control.

1.3.1 Relaţii de autoritate ierarhice
Aceste relaţii includ:

α. subordonarea Viceprimarului faţă de Primar;
β. subordonarea şefilor compartimentelor de specialitate faţă de Primar şi după caz, faţă de  Viceprimar sau faţă de 

Secretarul  Primariei  Orasului  Ovidiu,  în  limita  competenţelor  stabilite  de  legislaţia  în  vigoare,  de  către  Consiliul  Local, 
precum şi a dispoziţiilor primarului ;

χ. subordonarea personalului de execuţie faţă de şefii de compartimente de specialitate, după caz.

1.3.2 Relaţii de autoritate funcţionale
Se stabilesc prin lege, prin hotărâre a  CLOM şi/sau prin dispoziţia Primarului.
1.3.3 Relaţii de cooperare

Se  stabilesc  în  cadrul  organizării  aplicării  actelor  normative  în  domeniul  administraţiei  publice  locale  între  
compartimentele din cadrul primăriei, dintre acestea şi serviciile publice şi societăţile comerciale de sub autoritatea consiliului  
local.
1.3.4 Relaţii de reprezentare

În limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat de Primar (prin dispoziţie), compartimentele sau persoane din  
cadrul acestora reprezintă Primăriei Orasului Ovidiu în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei locale, organisme din 
ţară sau străinătate.

1.3.5 Relaţii de inspecţie si control
Se stabilesc între compartimentele specializate de inspecţie şi control, compartimentele sau 
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personalul mandatat prin dispoziţia Primarului şi unităţile subordonate CLOM sau persoanele fizice şi juridice de  
pe raza administrativ -  teritorială a  Orasului  Ovidiu care desfăşoară activităţi  supuse inspecţiei şi  controlului, 
conform competenţelor stabilite prin Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală sau prin alte prevederi  
legale în vigoare.

Capitolul 2

DOMENIU DE APLICARE
SR EN ISO 9001 cap. 1; SR EN ISO 14001 cap. 1; SR OHSAS 18001 cap. 1

2.1 SCOP

Prezentul Manual al Sistemului de Management Integrat este documentul care enunţă politica în domeniul 
calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi descrie modul de funcţionare a sistemului de management  
implementat în cadrul organizaţiei, servind ca referinţă permanentă în proiectarea, implementarea şi îmbunătăţirea  
continuă a sistemului de management.

Manualul şi documentaţia sistemului de management reflectă toate schimbările care apar în organizarea şi 
funcţionarea organizaţiei.

Manualul  Sistemului  de Management Integrat asigură documentarea sistemului  de management,  sistem 
proiectat şi implementat în cadrul organizaţiei în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001 pentru  
calitate, SR EN ISO 14001 pentru mediu şi SR OHSAS 18001 pentru sănătate şi securitate ocupaţională, în vederea 
realizării următoarelor obiective: 
 
A. Din punct de vedere intern: 
• Facilitarea  înţelegerii  unitare  a  politicii  pentru  calitate,  mediu,  sănătate  şi  securitate  ocupaţională  şi  a  

Sistemului de Management Integrat implementat în cadrul organizaţiei;
• Asigurarea  coerenţei  obiectivelor  pentru  calitate,  mediu,  sănătate  şi  securitate  ocupaţională  cu  obiectivele 

generale ale organizaţiei; 
• Facilitarea  realizării  obiectivelor,  prin  definirea  structurii  organizatorice  şi  a  responsabilităţilor  diferitelor  

entităţi funcţionale privind realizarea şi îmbunătăţirea calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;
• Îmbunătăţirea comunicării interne, prin delimitarea canalelor verticale şi orizontale de comunicare;
• Asigurarea  instruirii  unitare  a  personalului  organizaţiei,  privind  elementele  sistemului  de  management  şi  

facilitarea  conştientizării  acestuia  în  ceea ce  priveşte  impactul  propriei  activităţi  asupra  calităţii  serviciilor  
furnizate  şi  respectării  cerinţelor  legale  de  calitate,  protecţia  mediului  şi  asigurarea  sănătăţii  şi  securităţii  
ocupaţionale.  

 
B. Din punct de vedere extern: 
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• Îmbunătăţirea comunicării organizaţiei cu toate părţile interesate; 
• Informarea părţilor interesate asupra politicii organizaţiei; 
• Demonstrarea abilităţii organizaţiei de a oferi servicii care să îndeplinească cerinţele; 
• Prezentarea funcţionării  Sistemului  de Management  de Mediu în scopul  creşterii  încrederii  că procesele şi  

activităţile derulate şi rezultatele acestora sunt conforme cu prevederile standardelor în domeniu. 

Manualul Sistemului de Management Integrat este utilizat ca document de referinţă pentru evaluările efectuate  
de organismul  de certificare,  oferind suportul  pentru demonstrarea conformităţii  sistemului  de management  cu 
specificaţiile standardelor de referinţă SR EN ISO 9001 pentru calitate, SR EN ISO 14001 pentru mediu şi SR 
OHSAS 18001 pentru sănătate şi securitate ocupaţională şi cu cerinţele organismului de certificare. 

2.2 DOMENIU DE APLICARE. EXCLUDERI

Cerinţele exprimate în Manualul Sistemului de Management Integrat şi în procedurile asociate sunt aplicate  
de  toate  compartimentele  de  specialitate  din  cadrul  Primăriei  Orasului  Ovidiu implicate  în  realizarea 
administraţiei publice locale, în conformitate cu reglementările legale în acest domeniu. 

Sistemul de management integrat proiectat si implementat respectă prevederile din standardul de referinţă  
SR EN ISO 9001:2008, fiind excluse cerinţele:
► Paragraful 7.5.2 - Validarea proceselor de producţie şi de furnizare de servicii , deoarece în cadrul  Primăriei 
Orasului  Ovidiu nu se realizează procese speciale care să necesite o validare preliminară,  având in vedere că 
serviciile  realizate  pot  fi  verificate,  ulterior,  astfel  încât  conformitatea  acestora  cu  cerinţele  specificate  să  fie  
complet determinată. 

Capitolul 3
REFERINTE NORMATIVE. TERMENI SI DEFINITII

3.1. Referinţe normative SR EN ISO 9001 cap. 2; SR EN ISO 14001 cap. 2; SR OHSAS 18001 cap. 2

3.1.1. Managementul calităţii 
• SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular. 
• SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.  
• SR EN ISO 9004:2001 Sisteme de management al calităţii. Ghid pentru îmbunătăţirea performanţelor.  
• SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi al mediului.  

3.1.2. Managementul mediului 
• SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare.  
• SR EN ISO 14004:1999 Sisteme de management de mediu. Ghid privind principiile, sistemele şi tehnicile de 

aplicare.
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• SR EN ISO 14031:2001 Management de mediu. Evaluarea performanţei de mediu.   
• SR EN ISO 14050:2009 Management de mediu. Vocabular.

3.1.3. Managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 
• SR OHSAS 18001:2007 Sisteme de mangement al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe.  
• SR OHSAS 18002:2004 Sisteme de mangement al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Linii directoare pentru 

implementarea OHSAS 18001.   

3.1.4. Legi, norme, hotărâri de Guvern şi alte dispoziţii legale naţionale şi internaţionale 
• Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
• Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
• Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale;
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
• Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 
• Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în 

activitatea de relaţii cu publicul;
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
• Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al organizaţiei;
• Regulamentul de Ordine Interioară al organizaţiei.

3.2. Termeni şi definiţii SR EN ISO 9001 cap. 3 SR EN ISO 14001 cap. 3 SR OHSAS 18001 cap. 3

3.2.1. Termeni referitori la calitate:
Calitate – măsură în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplineşte cerinţele.
Nota 1: Termenul „calitate” poate fi folosit cu adjectivele slabă, bună sau excelentă.
Nota 2: „Intrinsec” ca opus la „atribuit” înseamnă existent în ceva, în special ca o caracteristică permanentă.
Cerinţă – nevoie sau aşteptare care este declarată, în general, implicită sau obligatorie.
Nota  1:  „În  general  implicit”  are  înţelesul  că  aceasta  reprezintă  o  practică  internă  sau  o  obişnuinţă  pentru 
organizaţie, pentru clienţii acesteia şi pentru alte părţi interesate, la care nevoia sau aşteptarea luată în considerare  
este implicită.
Nota  2:  Pentru  a  desemna  un  tip  specific  de  cerinţe,  ca  de  exemplu  cerinţe  pentru  produs,  cerinţe  ale  
managementului calităţii, cerinţe ale clientului, poate fi utilizat un calificativ.
Nota 3: O cerinţă specificată este aceea care este declarată, de exemplu, într-un document.
Nota 4: Cerinţele pot fi generate de diferite părţi interesate.
Satisfacţia clientului – percepţie a clientului despre măsura în care cerinţele clientului au fost îndeplinite.

3.2.2. Termeni referitori la mediu:
Mediu – mediul înconjurător în care funcţionează o organizaţie, care include aerul, apa, solul, resursele naturale,  
flora, fauna, oamenii şi relaţiile dintre acestea.
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Aspect de mediu – element al activităţilor, produselor sau serviciilor unei organizaţii care poate interacţiona cu 
mediul.
Notă: un aspect de mediu semnificativ are sau poate avea un impact semnificativ asupra mediului.
Impact asupra mediului – orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, care rezultă total sau parţial din 
aspectele de mediu ale organizaţiei.
Prevenirea  poluării –  utilizarea  unor  procese,  practici,  tehnici,  materiale,  produse,  servicii  sau  energie  care 
împiedică, reduc sau controlează (separat sau în combinaţie) crearea, emisia sau descărcarea oricărui tip de poluant  
sau deşeu, pentru a reduce impacturile dăunătoare asupra mediului.
Notă: Prevenirea poluării poate include reducerea sau eliminarea sursei, procesului, produsului sau modificarea  
serviciilor, utilizarea eficientă a resurselor, înlocuirea materialului şi energiei, refolosirea, recuperarea, reciclarea,  
regenerarea şi tratamentul.

3.2.3. Termeni specifici sănătăţii şi securităţii ocupaţionale:
Sănătate  şi  securitate  ocupaţională (OHSAS)  – condiţii  şi  factori  care  afectează sau ar  putea afecta  starea  de 
sănătate  şi  securitate  a  angajaţilor  sau  a  altor  lucrători  (inclusiv  personal  temporar  angajat  şi  personal  
subcontractat), a vizitatotilor sau a oricărei altă persoană aflată la locul de muncă.
Notă: Organizaţia poate fi subiect al cerinţelor legale legate de sănătatea şi de securitatea persoanelor aflate în 
imediata apropiere a locului de muncă sau care sunt expuse activităţilor desfăşurate la locul de muncă.
Loc de muncă – orice locaţie fizică în care se desfăşoară activităţi legate de muncă sub controlul organizaţiei.
Notă: Atunci când se ia în considerare ce este un loc de muncă, organizaţia ar trebui să ţină seama de efectele  
OHSAS asupra personalului care se află,  de exemplu, în deplasare sau în tranzit  (de exemplu şofează, sunt la  
bordul unei aeronave, al unor ambarcaţiuni sau sunt în tren), lucrează la locaţia unui client sau cumpărător sau  
lucrează acasă.
Incident – eveniment (evenimente) legat (legate) de muncă care a (au) generat sau ar fi putut să genereze o rănire  
sau îmbolnăvire profesională (indiferent de gradul de severitate) sau deces.
Nota 1: Un accident este un incident care a condus la rănire, îmbolnavire profesională sau deces.
Nota 2: Un incident în care nu apar îmbolnăviri, răniri sau decese se mai poate numi „incident fără urmări” sau  
„situaţie periculoasă”.
Nota 3: O situaţie de urgenţă este un tip particular de incident. 
Îmbolnăvire profesională – condiţie fizică sau psihică deteriorată, identificabilă, provocată de/ sau  înrăutăţită de o 
activitate profesională şi/ sau o situaţie legată de muncă.
Pericol – sursă, situaţie sau acţiune cu un potenţial de a produce o vătămare în termeni de rănire sau îmbolnăvire 
profesională sau o combinaţie a acestora.
Risc – combinaţie a probabilităţii de apariţie a unui eveniment periculos sau expunerii (expunerilor) la acesta şi a  
severităţii rănirii sau îmbolnăvirii profesionale care poate fi cauzată de eveniment sau de expunerea (expunerile) la 
acestea.
Risc tolerabil – risc care a fost redus la un nivel care poate fi acceptat de către organizaţie, în raport cu  obligaţiile  
sale legale şi propria sa politică OHSAS.
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3.2.4. Termeni referitori la management:
Sistem – ansamblu de elemente corelate sau în interacţiune.
Sistem de  management –  sistem prin  care  se  definesc  politica  şi  obiectivele  şi  prin  care  se  realizează  acele  
obiective.
Sistem de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale – sistem de management prin care 
se orientează şi  se controlează o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea în condiţiile  respectării  cerinţelor de  
mediu, de sănătate şi securitate ocupaţională, definite prin SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR 
OHSAS 18001:2007.
Politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale – intenţii şi orientări generale ale unei 
organizaţii  referitoare la calitate,  mediu,  sănătate şi  securitate ocupaţională,  aşa cum sunt  exprimate  oficial  de  
managementul de la cel mai înalt nivel.
Obiectiv al calităţii/ mediului/ sănătăţii şi securităţii ocupaţionale – ceea ce se urmăreşte sau spre care se tinde, 
referitor la calitate/ mediu/ sănătate şi securitate ocupaţională.
Management – activităţi coordonate pentru a orienta şi controla o organizaţie.
Management de la cel mai înalt nivel – persoană sau grup de persoane care orientează sau controlează o organizaţie 
la cel mai înalt nivel.
Controlul calităţii – parte a managementului calităţii concentrată pe îndeplinirea cerinţelor referitoare la calitate.
Asigurarea calităţii – parte a managementului calităţii concentrată pe furnizarea încrederii că cerinţele referitoare la  
calitate vor fi îndeplinite.
Îmbunătăţirea calităţii – parte a managementului calităţii concentrată pe creşterea abilităţii de a îndeplini cerinţele 
referitoare la calitate.
Notă: Cerinţele se pot referi la orice aspecte cum ar fi eficacitate, eficienţă sau trasabilitate.
Îmbunătăţire continuă – activitate repetată pentru a creşte abilitatea de a îndeplini cerinţe.
Notă: Procesul de stabilire a obiectivelor şi de determinare a oportunităţilor de îmbunătăţire este un proces continuu  
care utilizează constatările auditului şi concluziile auditului, analiza datelor, analize efectuate de management sau  
alte mijloace şi conduce în general la acţiuni corective sau la acţiuni preventive.  
Eficacitate – măsura în care sunt realizate activităţile planificate şi sunt obţinute rezultatele planificate.
Eficienţă – relaţie între rezultatul obţinut şi resursele utilizate.

3.2.5. Termeni referitori la organizaţie:
Organizaţie – grup de persoane şi facilităţi, cu un ansamblu de responsabilităţi, autorităţi şi relaţii.
Structură organizatorică – ansamblu de responsabilităţi, autorităţi şi relaţii dintre persoane.
Infrastructură – sistem de facilităţi, echipamente şi servicii necesare pentru funcţionarea unei organizaţii.
Mediu de lucru – ansamblu de condiţii în care se desfăşoară activitatea.
Notă:  Condiţiile  includ  factori  fizici,  sociali,  psihologici  şi  de  mediu  (cum  ar  fi  temperatură,  scheme  de  
recunoaştere a meritelor, factori ergonimici şi compoziţia atmosferei).
Client – organizaţie sau persoană care primeşte un produs.
Notă: Un client poate din interiorul sau din exteriorul organizaţiei.
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Furnizor – organizaţie sau persoană care furnizează un produs.
Nota 1: Un furnizor poate fi din interiorul sau din exteriorul organizaţiei.
Nota 2: În situaţii contractuale furnizorul este denumit uneori „contractant”.
Parte interesată – persoană sau grup care are un interes referitor la funcţionarea sau succesul unei organizaţii.
Notă: Un grup poate cuprinde o organizaţie, o parte din aceasta sau mai mult decât o organizaţie.

3.2.6. Termeni referitori la proces şi produs:
Proces – ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune care transformă elemente de intrare în elemente de  
ieşire.
Nota 1: În general elementele de intrare într-un proces sunt elemente de ieşire ale altor procese.
Nota 2: În general procesele dintr-o organizaţie sunt planificate şi se desfăşoară în condiţii controlate pentru a  
adăuga valoare.
Nota 3:  Un proces  în  care  conformitatea  produsului  nu poate fi  verificată prompt  sau economic,  este  în  mod  
frecvent denumit „proces special”.  
Produs – rezultat al unui proces.

3.2.7. Termeni referitori la caracteristici:
Caracteristică – trăsătură distinctivă.
Trasabilitate – abilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea a ceea ce este luat în considerare.

3.2.8. Termeni referitori la conformitate:
Conformitate – îndeplinirea unei cerinţe.
Neco  nformitate   – neîndeplinirea unei cerinţe.
Defect – neîndeplinirea unei cerinţe referitoare la o utilizare intenţionată sau specificată.
Acţiune  preventivă –  acţiune de eliminare  a  cauzei  unei  neconformităţi  potenţiale  sau a  altei  posibile  situaţii 
nedorite.
Nota 1: Pot exista mai multe cauze pentru o neconformitate potenţială.
Nota 2: Acţiunea preventivă este întreprinsă pentru a preveni apariţia, în timp ce acţiunea corectivă este întreprinsă  
pentru a preveni reapariţia.
Acţiune corectivă – acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi detectate sau a altei situaţii nedorite.
Nota 1: Pot exista mai multe cauze pentru o neconformitate. 
Nota  2:  Acţiunea  corectivă  este  întreprinsă  pentru  a  preveni  reapariţia,  în  timp  ce  acţiunea  preventivă  este  
întreprinsă pentru a preveni apariţia.
Nota 3: Există o distincţie între corecţie şi acţiune corectivă.
Corecţie – acţiune de eliminare a unei neconformităţi detectate.
Nota 1: O corecţie poate fi efectuată împreună cu o acţiune corectivă.

3.2.9. Termeni referitori la documentaţie:
Informaţie – date care au semnificaţie.
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Document – informaţie împreună cu mediul său suport. Exemplu: înregistrare, specificaţie, document procedură,  
desen, raport, standard.
Manualul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale – document care descrie sistemul de management 
al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale al unei organizaţii.
Planul  calităţii/  Programul  de managment  de mediu şi  ssm – document  care specifică ce  proceduri  şi  resurse 
asociate trebuie aplicate, de cine şi când pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract.
Înregistrare – document prin care se declară rezultate obţinute sau se furnizează dovezi ale activităţilor realizate.
Nota 1: Înregistrările pot fi utilizate, de exemplu,  pentru a documenta trasabilitatea şi  pentru a furniza dovada 
verificării, acţiunii preventive şi a acţiunii corective.

3.2.10. Termeni referitori la audit:
Audit – proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi evaluarea lor cu 
obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.
Criterii de audit – ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe.          
Notă: Criteriile de audit sunt utilizate ca referinţă faţă de care se compară dovada de audit. 
Dovezi de audit – înregistrări, declaraţii ale faptelor sau alte informaţii care sunt relevante în raport cu criteriile de  
audit şi sunt verificabile.
Constatări ale auditului – rezultate ale evaluării dovezilor de audit colectate, în raport cu criteriile de audit.
Notă: Constatările auditului pot indica fie conformitatea sau neconformitatea cu criteriile de audit, fie oportunităţi  
pentru îmbunătăţire.  
Concluzii  ale  auditului –  rezultatele  unui  audit  furnizate  de  echipa  de  audit,  după  luarea  în  considerare  a 
obiectivelor de audit şi a tuturor constatărilor auditului.
Auditat – organizaţie care este auditată.
Auditor – persoană care are aptitudini demonstrate si competenţa demonstrată de a efectua un audit.
Competenţă – aptitudini personale demonstrate şi capacitate demonstrată de a aplica cunoştinţe şi abilităţi.

3.3. Prescurtări
SR Standard Roman
EN Standard European
ISO Organizaţia Internaţională de Standardizare
ASRO Asociaţia de Standardizare din România
SMI Sistem de Management Integrat calitate, mediu, sanatate si securitate 
ocupationala
MI Manualul Integrat
SSM Sanatate si Securitate in Munca
SU Situatii de Urgenta
PG Procedură Generală
FP Fişa de Proces
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PGS Procedura Generală de Sistem
PO Procedura Operaţională
IL Instrucţiune de Lucru
F Formular
N/A Neaplicabil
RAC Raport de Acţiuni Corective
RAP Raport de Acţiuni Preventive
ONG Organizaţie Neguvernamentală
OUG Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
PO Primăria Orasului Ovidiu
CLOM Consiliul Local al  Orasului Ovidiu
HCLOM Hotărâre a Consiliului Local al  Orasului Ovidiu
DP Dispoziţie a Primarului
CS                                                    Compartiment de specialitate

Capitolul 4    
CERINŢE GENERALE

SR EN ISO 9001 cap. 4.1; SR EN ISO 14001 cap. 4.1; SR OHSAS 18001 cap. 4.1

Sistemul  de Management  Integrat  calitate,  mediu,  sănătate  şi  securitate  ocupaţională  este  stabilit,  documentat,  
implementat şi menţinut în organizaţie.

Sistemul de Management Integrat include:  
A. Procese generale de management: 
• Identificarea, evaluarea şi analiza aspectelor legate de calitatea serviciilor.
• Identificarea, evaluarea şi analiza aspectelor legate de mediu.
• Identificarea, evaluarea şi analiza aspectelor legate de sănătatea şi securitatea ocupaţională. 
• Elaborarea  şi  aprobarea  politicii,  obiectivelor  şi  strategiilor/  programelor/  planurilor  de  calitate,  mediu,  

sănătate şi securitate ocupaţională. 

B. Procese principale
• Mentinere/dezvoltare infrastructura.
• Curatenie, salubrizare, gestionare deseuri
• Administrare domeniu public si privat
• Incasari taxe si impozite
• Urbanism si amenajarea teritoriului
• Cadastru si agricultura
• Petitii cetateni
• Asistenta sociala
• Stare civila
• Control comercial
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• Situatii de urgenta
• Transport si distributie energie termica
• Asigurarea ordinii publice

C. Procese de măsurare, monitorizare, analiză şi îmbunătăţire: 
• Auditul intern. 
• Măsurarea şi monitorizarea satisfacţiei cetatenilor.
• Măsurarea  şi  monitorizarea  proceselor  –  performanţa  de  calitate  a  proceselor,  mediului,  sănătăţii  şi  securităţii 

ocupaţionale. 
• Controlul produsului neconform. 
• Controlul asupra aspectelor de mediu, pericolelor şi riscurilor pentru sănătate şi securitate ocupaţională. 
• Analiza datelor măsurate/ monitorizate. 
• Îmbunătăţire – acţiuni corective şi acţiuni preventive. 

Schema de interacţiune a proceselor - HARTA PROCESELOR - este prezentată în Anexa 2 la prezentul manual. 

Abordarea  bazată  pe  proces  are  ca  scop  crearea  unui  ciclu  dinamic  de  îmbunătăţire  continuă,  necesar  în  realizarea  de 
performanţe.  Principiul  abordării  bazate  pe  proces  este  coroborat  cu  conceptul  PDCA  (Plan-Do-Check-Act,  în  română 
Planifică-Efectuează-Verifică-Acţionează). Acesta este un ciclu dinamic pe care îl aplicăm tuturor proceselor şi îl asociem cu  
planificarea, implementarea, controlul şi îmbunătăţirea continuă a proceselor. 

După  parcurgerea  completă  a  ciclului  PDCA,  asigurăm  menţinerea  nivelului  de  calitate  atins  prin  aplicarea  ciclului  de 
menţinere  la  nivel,  numit  SDCA  care  presupune  respectarea  sistemului  documentat  de  proceduri  interne,  altfel  spus  
standardizarea (S) nivelului atins. 

Ne asigurăm că îmbunătăţirea implementată este stabilă, menţinem nivelul de calitate atins şi avem o bază pentru îmbunătăţire,  
acesta fiind începutul unui nou ciclu PDCA. 

În figura de mai jos prezentăm modul de funcţionare a procesului:

PAGINA 19
Protejeaza mediul inconjurator!
Reduceti!Reciclati!Reutilizati!

Politica

Obiective

Responsabil 
proces

Proces
Cetateni.
Intrări în 
proces.

Cetateni.
Rezultate.
Ieşiri din 
proces.

Mediu de 
lucru

Resurse 
umane Infrastructur

a



                   

 

                              

                 UNIUNEA EUROPEANĂ                     GUVERNUL ROMÂNIEI         Inovaţie în administraţie
             Fondul Social European            Ministerul Administraţiei şi Internelor          Programul Operaţional

            "Dezvoltarea Capacităţii
      Administrative"

PRIMARIA OVIDIU

Manualul Sistemului de  
Management Integrat 

Cod: MSMI-PO Revizia: 0

Emitent:
SC EUROLEVEL SRL
Elaborat
Andreia Cernat
Elena Vel icu

Data:
20.09.2010

Aprobat:
Primar
Dumitru Bocai

Capitolul 5
POLITICA

SR EN ISO 9001 cap. 5.1 şi 5.3; SR EN ISO 14001 cap. 4.2; SR OHSAS 18001 cap. 4.2

Conducerea instituţiei a stabilit principiile fundamentale care stau la baza politicii organizaţiei, şi anume:
• cerinţele  cetateanului  trebuie  cunoscute  corect,  complet  şi  trebuie  satisfăcute  -  calitatea  înseamnă  ce vrea  

cetateanul  şi  nu ce credem noi  că vrea acesta să obţină.  În plus,  cerinţele de reglementare aplicabile sunt 
implementate, iar cetateanul este conştientizat că acestea trebuie respectate strict;

• îmbunătăţirea  continuă  este  o  preocupare  firească  pentru  instituţie,  promovarea  culturii  calităţii  în  rândul 
personalului fiind o prioritate strategică;

• prevenirea poluării mediului se face în primul rând prin cunoaşterea aspectelor de mediu şi a impacturilor de 
mediu asociate;

• utilizarea celor  mai  sigure  şi  competitive  metode  de lucru şi  protejarea  sănătăţii  angajaţilor  şi  a  mediului  
ambiant;

• conştientizarea  personalului  organizaţiei  privind  importanţa  cunoaşterii  şi  respectării  cerinţelor  legale 
referitoare la mediu, sănătate şi securitate ocupaţională; 

• fiecare angajat are oportunitatea de a-şi dezvolta la maxiumum propriul potenţial prin educaţie,  instruire şi  
dezvoltare profesională. 

În  centrul  preocupărilor  managementului  organizaţiei  stă  interesul  pentru  asigurarea  de  servicii  de  înaltă  
calitate, realizate în contextul unei preocupări responsabile pentru asigurarea sănătăţii angajaţilor săi, precum şi a  
siguranţei mediului înconjurător.

Managementul  organizaţiei  consideră  calitatea  serviciilor  oferite  şi  respectarea  normelor  de  mediu  şi  de  
sănătate şi securitate ocupaţională ca fiind elemente de primă importanţă pentru dezvoltare. 
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Satisfacerea cerinţelor cetatenilor coroborate cu preocuparea pentru un mediu înconjurător sănătos şi un mediu  
de  lucru  sigur  se  realizează  prin  promovarea  unei  înţelegeri  complete  a  exigenţelor  şi  un  efort  continuu  de  
îmbunătăţire a nivelului calitativ al proceselor şi serviciilor oferite. 

Serviciile Primariei Ovidiu sunt oferite într-un Sistem de Management Integrat, având ca model standardul SR  
EN ISO 9001 pentru Sistemul de Management al Calităţii, SR EN ISO 14001 pentru Sistemul de Management al 
Mediului şi SR OHSAS 18001 pentru Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale.      

Politica reprezintă un angajament al managementului faţă de angajaţi, parteneri şi comunitate, se aplică tuturor  
proceselor organizaţiei, iar prevederile sistemului de management sunt obligatorii în activitatea tuturor salariaţilor.

Primarul a numit un reprezentant al managementului împuternicit cu proiectarea, implementarea, menţinerea,  
evaluarea, analiza şi îmbunătăţirea Sistemului de Management Integrat în cadrul organizaţiei. 

Reprezentantul managementului asigură permanent monitorizarea şi măsurarea sistemului, analiza funcţionării  
acestuia şi informarea conducerii în legătură cu neconformităţile şi incidentele identificate, coordonarea acţiunilor  
corective, preventive şi de îmbunătăţire care trebuie întreprinse şi evaluarea efectelor implementării acestora. 

Politica este semnată de către Primar, afişată la sediul primariei, iar personalul este instruit periodic.

Fiecare  angajat  este  responsabil  pentru  implementarea  politicii,  în  funcţie  de  poziţia  ocupată  în  structura 
organizatorică.

Politica este prezentată în Anexa 3 la prezentul manual. 
Capitolul 6

PLANIFICARE

6.1. Planificarea Sistemului de Management Integrat      SR EN ISO 9001 cap. 5.4.2

Prin planificarea Sistemului de Management Integrat, organizaţia urmăreşte să se realizeze:
- identificarea proceselor necesare şi modul de operare a acestora;
- determinarea succesiunii şi interacţiunii proceselor;
- stabilirea criteriilor şi metodelor necesare pentru monitorizarea proceselor;
- îndeplinirea obiectivelor SMI.

Datele de intrare, pentru activităţile de planificare a SMI, includ:
- necesităţile şi aşteptările definite ale cetatenilor şi ale altor părţi interesate;
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- evaluarea cerinţelor legale şi de reglementare şi a altor cerinţe aplicabile;
- evaluarea datelor referitoare la performanţa serviciilor;
- evaluarea datelor referitoare la performanţa proceselor;
- învăţăminte rezultate din experienţe anterioare;
- oportunităţile indicate pentru îmbunătăţire.

Elementele de ieşire ale planificării SMI definesc:
- procesele desfăşurate în instituţie, modul de operare, succesiunea şi interacţiunea dintre ele;
- necesarul de abilităţi şi cunoştinţe ale personalului instituţiei;
- măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor SMI;
- responsabilitatea şi autoritatea pentru implementarea planurilor de îmbunătăţire a proceselor;
- resursele necesare (financiare, de infrastructură şi/ sau umane);
- grafice şi situaţii statistice pentru evaluarea realizării îmbunătăţirii performanţei;
- necesităţile pentru îmbunătăţire, inclusiv metode şi instrumente de lucru;
- necesităţile de documentare, inclusiv înregistrări.

RMI şi Primarul analizează  periodic elementele de ieşire ale planificării  SMI, pentru a se asigura de eficacitatea  şi 
eficienţa proceselor desfăşurate. În cadrul analizei elementelor de ieşire, se urmăreşte ca modul de operare al proceselor 
să îndeplinească următoarele criterii:
- să fie eficace = serviciul furnizat prin proces să satisfacă nevoile cetateanului;
- să fie adaptabil = să se poată adapta uşor la nevoile cetateanului;
- să fie eficient = serviciul furnizat prin proces să se realizeze la costuri minime;
- să fie măsurabil = să poată fi controlat în etapele cheie;
- să fie controlabil = să poată parcurge cicluri repetitive de operaţii cu o variabilitate minimă a serviciilor furnizate;
- să fie oficializat = obiectivele şi modul de conducere şi de operare a procesului să fie descrise în proceduri aprobate 

de conducerea instituţiei.

6.2. Orientarea către client (cetatean)         SR EN ISO 9001 cap. 5.2

Orientarea către  cetatean,  pentru a-l  înţelege cât  mai bine  şi  a-i  satisface cerinţele,  constituie  principiul  de bază  al 
organizaţiei, în relaţia cu acesta.

Pentru a defini nevoile şi aşteptările cetateanului, instituţia desfăşoară următoarele activităţi:
• determină, cât mai exact posibil, caracteristicile serviciilor solicitate de cetatean;
• se asigură că are capabilitatea de a presta şi a furniza serviciul solicitat de cetatean;
• monitorizează permanent aşteptările şi satisfacţia cetatenilor;
• rezolvă, cu promptitudine, reclamaţiile primite de la cetateni.

CETATEAN                                                      Primaria Ovidiu
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6.3. Aspecte de mediu  SR EN ISO 14001 cap. 4.3.1

Identificarea  aspectelor  de  mediu  care  au  sau  pot  avea  impact  semnificativ  de  mediu  se  realizează  conform 
procedurii  „Identificare  şi  evaluare  aspecte  de mediu”,  cod PO-PO-22,  care  urmăreşte  să  obţină răspunsuri  la  
întrebările următoare:
- unde ne aflăm în prezent din punct de vedere al respectării cerinţelor de mediu?
- încotro ne îndreptăm din punct de vedere al respectării cerinţelor legale şi altor cerinţe de mediu?
- ce se întâmplă cu mediul în care evoluăm (din punct de vedere al nivelului calitativ, aşteptărilor cetatenilor,  

respectării cerinţelor legale şi altor cerinţe de mediu etc., identificarea aspectelor de mediu din organizaţie)?
- care sunt punctele noastre slabe şi forte (identificarea aspectelor semnificative de mediu şi impactul lor asupra  

mediului)?
- care sunt aspiraţiile salariaţilor?
- care sunt aşteptările părţilor interesate?

În plus, se ia în considerare politica organizaţiei referitoare la mediu, rezultatele auditurilor interne şi a rezultatelor 
de la măsurarea performanţei de mediu.

Pe baza analizei acestor elemente, se stabilesc obiectivele şi se elaborează Programul de management de mediu,  
conform procedurilor „Program de management de mediu, PO-PO-19 si Monitorizarea şi măsurarea activitatilor cu  
impact asupra mediului”, cod PO-PO-21.

6.4. Identificare pericol, evaluare risc şi stabilire controale SR OHSAS 18001 cap. 4.3.1

Identificarea pericolului, evaluarea şi controlul riscului se realizează conform procedurii „Identificarea pericolelor,  
evaluarea şi controlul riscurilor”, cod PO-PO-18, care implică răspunsuri la întrebările următoare:
- unde ne aflăm în prezent din punct de vedere al respectării cerinţelor de sănătate şi securitate ocupaţională?
- încotro ne îndreptăm din punct de vedere al respectării cerinţelor legale şi altor cerinţe de sănătate şi securitate  

ocupaţională; este mai mult proactivă decât reactivă?
- care sunt punctele noastre slabe şi forte? 
- care sunt capabilităţile şi aspiraţiile salariaţilor?
- care sunt aşteptările părţilor interesate?
- care sunt cerinţele pentru facilităţi, instruiri, monitorizarea acţiunilor, respectarea termenelor?

În plus, se ia în considerare politica organizaţiei referitoare la ssm, rezultatele auditului intern şi a feedback-ului de  
la măsurarea performanţei, activităţile personalului propriu şi ale subcontractanţilor, vizitatorilor.
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Pe baza analizei acestor elemente, se stabilesc obiectivele şi se elaborează Programul de management ssm, conform 
procedurii „Program de management de mediu si sanatate si securitate in munca”, PO-PO-19. 

6.5. Cerinţe legale şi alte cerinţe               SR EN ISO 14001 cap. 4.3.2; SR OHSAS 18001 cap. 4.3.2

Conducerea promovează orientarea către cerinţele legale şi alte cerinţe în scopul identificării şi respectării acestora.  
Organizaţia depinde atât de cetateni, de furnizori sau alte părţi interesate şi din acest motiv urmăreşte să înţeleagă 
cerinţele şi aşteptările acestora, cât şi de respectarea cerinţelor legale şi a altor cerinţe la care organizaţia subscrie.

Aplicarea acestui principiu implică următoarele:
- înţelegerea întregii game de necesităţi şi cerinţe legale cu privire la activitatea desfăşurată de organizaţie;
- asigurarea unei abordări echilibrate a necesităţilor şi aşteptărilor atât ale cetatenilor cât şi ale celorlalte părţi  

interesate (personal, furnizori, comunitatea locală şi societatea în general) cu condiţia respectării cerinţelor  
legale; 

- identificarea şi accesul la cerinţele legale şi alte cerinţe, actualizarea şi comunicarea lor în întreaga organizaţie;  
- urmărirea respectării cerinţelor legale şi îmbunătăţirea continuă a activităţii.

Este stabilită, implementată şi menţinută procedura „Cerinţe legale şi alte cerinţe. Evaluarea conformării”, cod PO-
PO-20,  aplicabilă  pentru  legi,  hotărâri  şi  ordonanţe  ale  Guvernului  României,  ordine  ale  miniştrilor,  decrete,  
autorizaţii şi acorduri locale, standarde naţionale şi internaţionale, contracte, protocoale etc.  

6.6.  Obiective, ţinte şi programe SR EN ISO 9001 cap. 5.4.1; SR EN ISO 14001 cap. 4.3.3; SR OHSAS 18001 
cap. 4.3.3 

Stabilirea  obiectivelor  şi  ţintelor  este  responsabilitatea  managementului  în  cadrul  organizaţiei.  Prin  analiza  
organizaţiei, analiza de mediu şi analiza de sănătate şi securitate ocupaţională se stabilesc obiectivele, precum şi  
resursele (umane, informaţionale, financiare şi materiale) necesare realizării lor.

Managementul  organizaţiei  se asigură  în  privinţa  faptului  că  obiectivele sunt  stabilite la  nivelurile şi  funcţiile  
relevante din cadrul organizaţiei, sunt măsurabile şi în concordanţă cu politica, cerinţele legale şi alte cerinţe la care  
organizaţia a subscris, inclusiv îmbunătăţirea continuă.

Nivelul  de  atingere  a  obiectivelor  incluse  în  Politica  organizaţiei  sunt  evaluate  în  analizele  efectuate  de 
management, în cadrul cărora sunt discutate progresele obţinute, dificultăţile întâmpinate, precum şi 
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acţiunile de îmbunătăţire necesare şi punctele de vedere ale părţilor interesate.

Capitolul 7
IMPLEMENTARE

7.1. Angajamentul managementului  SR EN ISO 9001 cap. 5.1

Primarul este preocupat de menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii SMI, urmărind:
- realizarea unei comunicări permanente cu personalul instituţiei, privind înţelegerea şi satisfacerea operativa a 

cerinţelor cetatenilor şi a altor părţi interesate, precum şi a cerinţelor legale şi a altor reglementări aplicabile;
- modul în care politica SMI este adecvată scopului instituţiei;
- modul în care obiectivele SMI sunt stabilite pentru toate funcţiile relevante ale instituţiei;
- analizarea periodică a eficacităţii şi eficienţei SMI;
- asigurarea resurselor necesare bunei funcţionări a proceselor SMI;
- stabilirea măsurilor de îmbunătăţire continuă a proceselor şi a SMI.

7.2. Responsabilitate şi autoritate SR EN ISO 9001 cap. 5.5.1; SR EN ISO 14001 cap. 4.4.1; SR OHSAS 18001 
cap. 4.4.1

Pentru a stabili, implementa, menţine şi a îmbunătăţi SMI, managementul organizaţiei asigură resursele umane,  
infrastructura, tehnologia şi resurse financiare necesare. 

Structura de personal  este stabilită în conformitate cu organigrama.  Atribuţiile,  responsabilităţile şi  autorităţile  
personalului sunt stabilite prin Fişa postului şi proceduri şi sunt comunicate prin instruire periodică. 

Primarul este responsabil pentru administrarea organizaţiei şi are responsabilitate şi autoritate pentru:
• stabilirea şi menţinerea obiectivelor SMI ale instituţiei;
• promovarea politicii  şi obiectivelor SMI în rândul personalului instituţiei, pentru a-i conştientiza, motiva  şi 

implica în satisfacerea cerinţelor cetateanului;
• monitorizarea informaţiilor primite  de  la  cetateni  referitoare  la  modul  în  care  aceştia  sunt  satisfăcuţi  de 

serviciile furnizate de instituţie;
• se asigură că Sistemul de Management Integrat implementat este eficace şi eficient;
• se asigură de disponibilitatea resurselor necesare funcţionării SMI şi realizării obiectivelor stabilite; 
• decide acţiuni cu privire la politica şi obiectivele SMI;
• asigură un cadru instituţional pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor SMI;
• decide asupra acţiunilor de îmbunătăţire a SMI;
• acordă responsabililor de activitate autoritatea şi puterea de a lua iniţiative şi responsabilităţi atunci când este 

vorba de calitate;
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• se asigură că este promovată în cadrul instituţei conştientizarea cerinţelor cetateanului;
• conduce analizele managementului referitoare la SMI.
 
Şefii de compartimente au autoritatea şi responsabilitatea pentru: 
• a se asigura că este implementat şi îmbunătăţit continuu un Sistem de Management Integrat documentat aferent  

(proceduri, înregistrări);
• determinarea obiectivelor pentru proces;
• a măsura, monitoriza şi analiza adecvanţa, stadiul realizării obiectivelor, eficienţa şi eficacitatea sistemului;
• a  raporta  conducerii  organizaţiei  performanţa  sistemului  pentru  analiză,  inclusiv  recomandări  pentru  

îmbunătăţire;
• a  administra  situaţiile  de  neconformitate,  incidente  şi  accidente  şi  a  implementa  acţiunile  corective  şi  

preventive. 

Responsabilităţile personalului angajat în cadrul instituţiei în domeniul managementului integrat: 
• să  cunoască  şi  să  aplice  în  activităţile  desfăşurate,  sarcinile  ce  le  revin  din  prevederile  declaraţiilor 

managementului şi din documentaţia SMI;
• să participe la menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a SMI implementat în instituţie;
• să participe la activităţile de instruire, calificare, perfecţionare, atât în domeniul profesional, cât şi în domeniul 

SMI, organizat de instituţie;
• să sesizeze şefilor de compartimente şi/ sau RMI orice problemă referitoare la funcţionarea necorespunzătoare 

a SMI.

7.3. Reprezentantul managementului pentru Managementul Integrat (RMI) SR EN ISO 9001 cap. 5.5.2; SR 
EN ISO 14001 cap. 4.4.1; SR OHSAS 18001 cap. 4.4.1

Autoritatea  şi responsabilitatea pentru coordonarea privind implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMI sunt 
delegate reprezentantului instituţiei cu managementul integrat calitate, mediu, ssm, nominalizat prin Dispoziţie de  
către Primar.

RMI are autoritatea şi responsabilitatea pentru: 
• a se asigura că este stabilit, implementat şi îmbunătăţit continuu un sistem de management documentat conform 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (manual, proceduri, planuri şi programe, înregistrări);
• a măsura, monitoriza şi analiza adecvanţa, stadiul realizării obiectivelor, eficienţa şi eficacitatea SMI, inclusiv  

sistemul de acţiuni corective şi preventive pentru îmbunătăţire continuă; 
• a raporta conducerii organizaţiei performanţa SMI pentru analiză, inclusiv recomandări pentru îmbunătăţire;
• instruieşte  personalul  instituţiei  cu  privire  la  importanţa  orientării  către  cetatean  şi  satisfacerea  cerinţelor 

acestuia;
• a asigura relaţii cu părţi externe în probleme referitoare la SMI. 
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Celelalte responsabilităţi ce revin RMI sunt prevăzute în proceduri, instrucţiuni, decizii  şi alte documente interne 
ale instituţiei.

Responsabilul cu protecţia mediului şi Responsabilul ssm sunt numiţi prin dispoziţie internă şi au autoritatea şi 
responsabilitatea pentru: 
• a se asigura că este stabilit, implementat şi îmbunătăţit continuu un sistem de management conform ISO 14001, 

respectiv OHSAS 18001;
• a măsura, monitoriza şi analiza adecvanţa, stadiul realizării obiectivelor, eficienţa şi eficacitatea sistemului de  

mediu, respectiv ssm; 
• a raporta  conducerii  organizaţiei,  performanţa  sistemului  de mediu,  respectiv ssm,  pentru analiză,  inclusiv 

recomandări pentru îmbunătăţire;
• a asigura relaţii cu părţi externe în probleme referitoare la mediu, respectiv ssm;
• a administra situaţiile de neconformitate, incidente şi accidente. 

7.4. Asigurarea resurselor SR EN ISO 9001 cap. 6.1; SR EN ISO 14001 cap. 4.4.1; SR OHSAS 18001 cap. 4.4.1

Primarul,  pe  baza  propunerilor  efectuate  de  către  responsabilii  de  procese,  alocă  resurse  suficiente  şi 
corespunzătoare  pentru  implementarea,  menţinerea  şi  îmbunătăţirea  continuă  a  SMI,  în  vederea  îmbunătăţirii 
calităţii serviciilor prestate şi creşterii satisfacţiei cetatenilor. 

Resursele sunt utilizate, în mod eficace şi oportun, pentru a se asigura o cât mai bună funcţionare a proceselor şi 
motivarea personalului instituţiei.

Astfel, sunt asigurate resurse materiale pentru:
- spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor;
- spaţii adecvate pentru depozitare;
- mijloace de informare şi comunicare;
- mijloace de transport;
- echipamente necesare desfăşurării activităţilor din instituţie (inclusiv hardware şi software).

Resursele necesare pentru desfăşurarea, măsurarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea proceselor incluse în SMI sunt 
precizate în programele de investiţii şi bugetul de venituri şi cheltuieli aferent fiecărui an.

7.5. Infrastructura SR EN ISO 9001 cap. 6.3
 
Managementul instituţiei asigură şi menţine infrastructura necesară  furnizării serviciilor de administraţie publică 
locală, având la bază cerinţele impuse de legislaţia aplicabilă în domeniu şi în conformitate cu cerinţele tuturor  
părţilor interesate (beneficiarii serviciilor, angajaţi, organe de control 
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etc.).  Infrastructura  instituţiei  include  spaţii  de  lucru  şi  de  depozitare  dotate  cu  utilităţile  necesare,  iluminare 
naturală şi artificială corespunzătoare, o bună ventilaţie a aerului, surse de încălzire pe timp de iarnă etc.

Pentru activităţile desfăşurate instituţia dispune de calculatoare, imprimante, faxuri, copiatoare, software licenţiate, 
internet,  programe  pentru  evidenţa  contabilă,  de  gestiune  şi  salarizare,  mijloace  de  transport,  autoturisme  de 
serviciu.

Echipamentele şi autovehiculele, necesare activităţilor specifice proceselor din cadrul instituţiei sunt întreţinute de 
personalul propriu şi de societăţi prestatoare de servicii, evaluate şi acceptate de instituţie.

7.6. Mediu de lucru SR EN ISO 9001 cap. 6.4

Pornind  de  la  faptul  că  mediul  de  lucru  poate  influenţa  aptitudinea  personalului  de  a  contribui  la  realizarea 
obiectivelor instituţiei, conducerea organizaţiei se preocupă să asigure un mediu de lucru optim.

Mediul  de  lucru  din  cadrul  instituţiei  este  o  combinaţie  de  factori  umani  şi  fizici,  factori  care  influenţează 
motivaţia, satisfacţia, performanţele angajaţilor şi calitatea serviciilor prestate de aceştia.

Ca urmare, pentru toţi angajataţii care activează în cadrul instituţiei se asigură:
- condiţii de igienă şi securitate a muncii;
- iluminarea şi încălzirea corespunzătoare a încăperilor;
- metodologii de lucru corespunzătoare;
- reguli şi proceduri de securitate;
- dotări sanitare necesare pentru personal.

7.7. Resurse umane SR EN ISO 9001 cap. 6.2.1

Personalul instituţiei este selecţionat de managementul instituţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,  
din rândul celor care au o experienţă şi calificare corespunzătoare funcţiei pe care urmează să  o îndeplinească şi 
sunt capabili să rezolve cu operativitate probleme importante.

Personalul care efectuează  activităţi incluse în SMI este competent din punct de vedere al studiilor,   instruirilor, 
abilităţilor şi experienţei necesare.

Selecţia se desfăşoară pe bază de examinare scrisă şi orală a candidatului, în final fiind acceptaţi cei care dovedesc 
că au calităţi şi aptitudini conforme cu cerinţele postului pe care urmează să-l ocupe.

7.8. Competenţă, instruire, conştientizare SR EN ISO 9001 cap. 6.2.2; SR EN ISO 14001 cap. 4.4.2; 
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SR OHSAS 18001 cap. 4.4.2 

Una  din  metodele  folosite  de  management  pentru  a  îmbunătăţi  eficacitatea  şi  eficienţa  SMI  şi  implicit  a  
organizaţiei, este aceea de a încuraja implicarea şi dezvoltarea personalului prin:
- asigurarea instruirilor necesare menţinerii şi creşterii performanţelor;
- definirea responsabilităţilor şi autorităţilor;
- creşterea gradului de responsabilizare prin delegarea de autorităţi.

Primaria Ovidiu se asigură că foloseşte personal calificat corespunzător pentru activităţile de execuţie, de verificare 
a acestora, precum şi pentru activităţi de asigurare a calităţii, protecţia mediului şi ssm.  

Instruirea se realizează prin participarea salariaţilor la diferite cursuri externe sau interne.

Angajatul responsabil cu resursele Umane, în urma adreselor/ referatelor cu necesarul de instruire primite de la şefii  
de compartimente pentru personalul din subordine, emite „Planul anual de perfecţionare profesională” (stabilindu-
se tematica, perioadele, participanţii, resursele şi lectorii). Planul este supus aprobării Primarului.

Planul de instruire se desfăşoară parcurgând următorii paşi:
- stabilirea strategiei de instruire ca parte integrantă a strategiei generale a Primariei Ovidiu;
- specificarea nevoilor de instruire;
- definirea obiectivelor instruirii; 
- organizarea instruirii;
- pregătirea programelor şi a materialelor;
- implementarea şi supravegherea;
- evaluarea rezultatelor;
- urmărirea aplicării în practică a cunoştinţelor dobândite;
- analiza eficacităţii şi eficienţei instruirii.

La sfârşitul cursurilor interne de instruire, personalul participant este examinat.

Documentele  care  atestă  calificarea  personalului,  formele  de  instruire  şi  rezultatele  atestării  sunt  păstrate  la  
Primarie. Detalii privind desfăşurarea activităţii se regăsesc în procedura „Competenţă, instruire şi conştientizare”,  
cod PO-PO-02.

7.9. Comunicare, participare şi consultare SR EN ISO 9001 cap. 5.5.3 şi 7.2.3; SR EN ISO 14001 cap. 4.4.3; SR 
OHSAS 18001 cap. 4.4.3

Comunicarea  la  nivelul  organizaţiei  se  realizează  conform  procedurii  documentate  „Comunicare  internă  şi  
externă”, cod PO-PO-15
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7.9.1. Comunicare internă 

Prin comunicarea internă se asigură transmiterea informaţiilor în cadrul instituţiei atât oral (prin viu grai) cât si în 
scris (consemnate pe hârtie sau pe suport electronic).

Comunicarea internă este asigurată prin:
- organizarea de întâlniri în grupuri constituite în funcţie de subiect/ tematică, rezultatul analizelor fiind transmis 

tuturor factorilor implicaţi/ interesaţi;
- şedinţe operative;
- poşta electronică;
- reţeaua de calculatoare - intranet;
- afişări;
- analize SMI efectuate de management.

Liniile de transmitere a informaţiilor în Primaria Ovidiu sunt:

a) Verticale:
- informaţii ascendente,  se stabilesc între subordonaţi şi conducere, fiind caracterizate de fluxuri de informaţii 

orientate „de jos în sus” pe verticala sistemului de management;
- informaţii descendente, transmise de „sus în jos”, cuprind fluxuri de informaţii (mesaje) generate de managerii 

de la nivelurile cele mai înalte ale instituţiei şi adresate celor de la nivelurile inferioare. Ele se manifestă între 
manageri  şi subordonaţi  şi se concretizează  prin decizii, instrucţiuni, proceduri, adrese, note interne, norme, 
rapoarte, dispoziţii, rezoluţii etc.

b) Orizontale:  informaţii  care circulă  între posturi  (funcţii)  amplasate pe acelaşi nivel  ierarhic în sistemul  de 
management între care există relaţii organizatorice de cooperare şi conţin date referitoare la asigurarea îndeplinirii 
unor sarcini complexe sau derularea unor acţiuni comune.

c) Oblice: informaţiile circulă între posturi (funcţii) aflate pe niveluri ierarhice diferite, între care nu există relaţii 
de subordonare în scopul derulării unor activităţi comune.

Responsabilităţile  privind  utilizarea  uneia  din  formele  de  comunicare,  orală  sau  scrisă,  revin  atât  conducerii 
instituţiei cât  şi personalului executant. Comunicarea verbală se realizează prin discuţii „faţă în faţă”, conversaţii 
telefonice etc. Comunicarea scrisă se realizează prin adrese, referate, note interne, poştă electronică.

Comunicarea scrisă este utilizată pentru:
- transmiterea de dispoziţii ale top managementului instituţiei;
- transmiterea de informaţii referitoare la efectuarea auditurilor interne şi instruirea personalului;
- transmiterea unor cerinţe ale cetatenilor referitoare la serviciile solicitate;
- transmiterea de informaţii cu privire la unele aspecte economice ale activităţii instituţiei;
- transmiterea necesarului de aprovizionat etc.
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Angajaţii sunt:
- implicaţi la identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor şi stabilirea controalelor;
- consultaţi atunci când există schimbări care afectează propria securitate;
- implicaţi în dezvoltarea şi analiza politicilor şi obiectivelor OHSAS;
- reprezentaţi în probleme OHSAS.

7.9.2. Comunicarea externă se realizează cu:
- cetateanul;
- alte instituţii;
- ONG-uri;
- mass-media;
- alte administraţii locale/ judeţene/ centrale etc.

Comunicarea cu cetateanul se realizează prin:
- elaborare de fluturaşi informativi cu actele necesare diverselor solicitări;
- direct cu cetateanul, prin deplasări pe teren cu ocazia analizării unor reclamaţii sau sesizări, inspecţii fiscale;
- programul de audienţe al Primarului, al viceprimarilor;
- afişarea  Hotărârilor  Consiliului  Local  Municipal  (HCLM) şi  a  altor  informaţii  de  interes  public  la  sediul 

instituţiei;
- elaborarea şi distribuirea de broşuri, pliante gratuite cu scop informativ;
- informaţii postate pe site-ul instituţiei.

Comunicarea cu alte instituţii  se realizează  prin fax, telefon, e-mail,  poştă, adrese scrise, acţiuni desfăşurate în 
comun, participare şi/ sau organizare de cursuri, dezbateri, simpozioane, mese rotunde.

Comunicarea  cu  mass-media  (presă,  radio,  televiziune  locală)  se  realizează  prin  publicaţii  locale  periodice, 
publicaţii  către  Monitorul  Oficial,  comunicate  de presă,  interviuri,  participarea la diverse  emisiuni  cu caracter 
socio-cultural.

Părţile relevante externe instituţiei sunt consultate în probleme pertinente OHSAS şi atunci când există modificări  
care le afectează securitatea în muncă.

De asemenea, organizaţia a decis că nu va comunica în exterior propriile aspecte semnificative de mediu.

7.10. Documentaţie SR EN ISO 9001 cap. 4.2; SR EN ISO 14001 cap. 4.4.4; SR OHSAS 18001 cap. 4.4.4

7.10.1. Generalităţi
Sistemul de Management Integrat este parte a sistemului de conducere a organizaţiei, stabilit şi
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 implementat  pentru  o  gestiune  eficientă  în  conformitate  cu  cerinţele  de  reglementare  în  domeniul  calităţii,  
mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi pentru satisfacerea deplină a cerinţelor cetatenilor.
Sistemul  de Management  Integrat  este definit  ca un ansamblu format  din structura organizatorică,  activităţi  şi  
metode de lucru, responsabilităţi şi resurse alocate pentru implementarea obiectivelor organizaţiei. 

Sunt documentate:
- politica, obiectivele generale şi specifice, planuri şi programe asociate; 
- aspectele de mediu, identificarea pericolelor;
- elemente esenţiale ale SMI şi interacţiunea lor, atribuţiile, responsabilităţile şi autorităţile;
- dispoziţii interne ale conducerii;
- înregistrări şi informaţii privind performanţele SMI;
- rezultatele evaluării periodice a modului de respectare a cerinţelor legale şi a altor reglementări;
- rezultatele analizei SMI efectuate de management. 

Acolo unde în standardele ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001 apare termenul „proceduri documentate”, în 
cadrul  documentaţiei  SMI s-au stabilit,  documentat,  implementat  şi  menţinut  proceduri.  Documentaţia SMI se 
regăseşte pe suport de hârtie şi pe suport electronic. 

Utilizarea documentaţiei contribuie la: 
- asigurarea conformării cu cerinţele legale şi alte cerinţe; 
- oferirea unei instruiri adecvate a personalului; 
- asigurarea trasabilităţii proceselor; 
- furnizarea de dovezi obiective; 
- evaluarea eficacităţii şi a adecvării continue a SMI. 

Manualul SMI prezintă politica şi obiectivele organizaţiei, modul în care se desfăşoară activităţile care vizează  
funcţionarea  SMI,  precum şi  activităţile  necesare  realizării  obiectului  de  activitate  al  organizaţiei  în  condiţii  
corespunzătoare,  astfel  încât  să se poată dovedi  că procesele şi  activităţile sunt desfăşurate în conformitate cu  
cerinţele standardelor aplicabile. Manualul SMI conţine referiri la procedurile SMI.

Procedurile  prezintă  în  detaliu  elementele  SMI  existente  în  cadrul  organizaţiei,  în  conformitate  cu  cerinţele  
standardelor de referinţă şi regulile de bună practică organizaţională.

Procedurile acoperă toate activităţile care se desfăşoară în cadrul organizaţiei, astfel încât să se stabilească modul  
de îndeplinire a cerinţelor tuturor proceselor organizaţiei. 
 
Procedurile se clasifică în:
a) proceduri generale de sistem de management integrat; 
b) proceduri operaţionale.
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O listă a documentelor SMI este disponibilă pe suport de hârtie şi în format electronic. 

Structura documentaţiei este prezentată mai jos:
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7.10.2. Controlul Manualului Sistemului de Management Integrat (MSMI)

MSMI prezintă  ansamblul proceselor  şi activităţilor SMI, politica  şi obiectivele în domeniul calităţii, mediului, 
sănătăţii  şi  securităţii  ocupaţionale  şi  constituie  un ghid util  pentru toţi  cei  interesaţi  să  cunoască  structura  şi 
procesele instituţiei, precum şi modul în care acesta răspunde cerinţelor standardelor implementate.

MSMI este structurat pe capitole, modul în care acesta este organizat şi structurat fiind prezentat în cuprins.

Reguli de control a MSMI:
a) Elaborare:
- este elaborat de personal autorizat în conformitate cu cerinţele SR ISO/TR 10013:2003;
- se identifică prin informaţiile de pe pagina de gardă şi din cartuşul prevăzut la partea superioară a paginii.

b) Aprobare:
- este aprobat de cea mai înaltă funcţie din instituţie – Primar

c) Emitere:
- se emite  în original.  Copiile MSMI pot  fi  emise sub formă  de copie controlată şi/  sau copie necontrolată. 

Copiile  controlate  fac  obiectul  reviziilor.  Copiile  necontrolate  nu  fac  obiectul  reviziilor  ulterioare  emiterii 
acestora, au caracter informativ şi sunt pregătite special în eventualitatea unor audituri, întâlniri, vizite şi alte 
solicitări.

d) Difuzarea:
- originalul se păstrează la RMI. MSMI se pune la dispoziţia utilizatorilor pe suport informatic - pe intranet;
- difuzarea în afara instituţiei, se face exclusiv după obţinerea acordului scris al Primarului.

e) Modificarea:
- este emis iniţial în ediţie 1 şi revizie 0. Orice propunere de revizie trebuie adusă la cunoştinţa RMI care verifică 

dacă propunerea este în acord cu cerinţele standardelor de referinţă şi determină necesitatea acesteia.

În cadrul unei ediţii se pot modifica unele capitole/ subcapitole ale MSMI ca urmare a:
- unor legi noi şi/ sau modificări în standardele sau normele pe baza cărora s-a implementat SMI;
- schimbărilor în structura organizatorică;
- necesităţii de îmbunătăţire SMI;
- cerinţelor întemeiate ale părţilor interesate.

După  un număr de maxim 5 revizii  în cadrul  unei  ediţii  sau atunci când se modifică peste 50% din structura 
manualului, se elaborează o nouă ediţie. Toate capitolele noii ediţii sunt emise iniţial în 

PAGINA 34
Protejeaza mediul inconjurator!
Reduceti!Reciclati!Reutilizati!



                   

 

                              

                 UNIUNEA EUROPEANĂ                     GUVERNUL ROMÂNIEI         Inovaţie în administraţie
             Fondul Social European            Ministerul Administraţiei şi Internelor          Programul Operaţional

            "Dezvoltarea Capacităţii
      Administrative"

PRIMARIA OVIDIU

Manualul Sistemului de  
Management Integrat 

Cod: MSMI-PO Revizia: 0

Emitent:
SC EUROLEVEL SRL
Elaborat
Andreia Cernat
Elena Vel icu

Data:
20.09.2010

Aprobat:
Primar
Dumitru Bocai

revizie 0. La revizia MSMI sunt respectate aceleaşi reguli stabilite pentru elaborare, aprobare, emitere şi difuzare.

Numărul reviziei MSMI, în ansamblu, reprezintă numărul ultimei intervenţii efectuate în cadrul manualului şi este 
evidenţiat pe pagina de gardă a acestuia.

La fiecare revizie se modifică şi pagina de gardă, obţinându-se aceleaşi semnături  şi aprobări ca  şi documentul 
iniţial.

În momentul difuzării unui MSMI revizuit, elaboratorul retrage de la utilizatori manualul care a fost modificat şi îl 
înlocuieşte cu ultima revizie a acestuia.

Originalul MSMI modificat este inscripţionat „DOCUMENT PERIMAT” şi este păstrat pe o perioadă de 3 ani de 
la elaborare, de către RMI.

7.10.3. Controlul documentelor SR EN ISO 9001 cap. 4.2.3; SR EN ISO 14001 cap. 4.4.5; SR 
OHSAS 18001 cap. 4.4.5

Toate documentele SMI sunt menţinute sub control.  Procedurile „Controlul documentelor”, cod PGS-PO-4.2.3 şi 
„Controlul  înregistrărilor”,  cod PGS-PO-4-2-4 au fost  elaborate  în  scopul  stabilirii  metodologiei  de  elaborare,  
identificare, verificare, avizare, aprobare, difuzare, arhivare şi anulare a procedurilor şi documentelor SMI, precum 
şi a celorlalte tipuri de documente care sunt folosite în organizaţie, inclusiv documentele externe.

Procedurile definesc metodologia necesară:
- aprobării documentelor în funcţie de adecvanţa acestora înainte de a fi eliberate; 
- efectuării de actualizări după cum este necesar, precum şi reaprobarea documentelor; 
- asigurării faptului că este identificat stadiul modificărilor şi a versiunii curente (în vigoare) a documentelor şi  

că versiunea relevantă a documentului se regăseşte în zonele de lucru unde este aplicabil; 
- asigurării că documentele sunt lizibile şi uşor identificabile;
- asigurării că documentele şi înregistrările venind din surse externe sunt identificate şi distribuţia acestora este  

sub control;
- prevenirii utilizării neintenţionate a documentelor perimate şi existenţa identificării adecvate a acestora dacă ele  

sunt reţinute pentru orice scop.

Toate categoriile de documente ale SMI sunt accesibile fiecărui angajat. 

7.11. Planificarea prestării serviciului  SR EN ISO 9001 cap. 7.1

În cadrul Primariei Ovidiu sunt planificate procesele necesare furnizarii serviciilor de administraţie publică locală,  
aşa cum rezultă din:
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- procedurile de sistem şi procedurile operaţionale;
- Regulamentul de Ordine Internă;
- Regulament de Organizare şi Funcţionare;
- înregistrările specifice pentru a ţine sub control acest proces.

7.12. Procese referitoare la relaţia cu cetateanul  SR EN ISO 9001 cap. 7.2

Primaria  Ovidiu identifică  cerinţele specificate de cetateni înainte de a presta serviciile către aceştia.  Cerinţele 
cetatenilor trebuie să fie clare, explicite şi în conformitate cu prevederile legale (Legea 215/2001 administraţiei  
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare). 

După ce au fost determinate (identificate) cerinţele cetatenilor, ele sunt analizate pentru a se stabili cu exactitate 
dacă pot fi satisfăcute (sau nu) de instituţie.

Responsabili cu identificarea cerinţelor cetateanului, exprimate în direct de către aceştia la sediile instituţiei, sunt  
funcţionarii de la ghişeele de Informaţii.

7.13. Proiectare şi dezvoltare SR EN ISO 9001 cap. 7.3

În cadrul SMI al Primariei Ovidiu nu se regăsesc procese care implică  proiectarea (activităţile care pot implica 
proiectarea tehnologică au cerinţele specificate în legislatia aplicabilă), motiv pentru care această clauză reprezintă 
excludere, conform SR EN ISO 9001:2008.

7.14. Aprovizionare  SR EN ISO 9001 cap. 7.4

Primaria  Ovidiu  acordă  o  importanţă  deosebită  procesului  de  aprovizionare,  urmărind  ca  prin  calitatea 
echipamentelor, produselor şi a serviciilor aprovizionate să se asigure calitatea serviciilor realizate de instituţie şi, 
în final, satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor cetatenilor.

Procesul de aprovizionare se desfăşoară în mod controlat, respectându-se prevederile legislaţiei privind achiziţiile 
publice  (Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achiţie  publică,  a  
contractelor  de  concesiune  de  lucrări  publice  şi  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii,  cu  completările  şi 
modificările ulterioare) şi a procedurilor specifice.
Instituţia urmăreşte în mod deosebit ca:
- produsele/ serviciile achiziţionate să fie însoţite de documente care atestă calitatea acestora;
- să fie comandate de la furnizori care, în urma evaluărilor, au fost catalogaţi a fi din categoria celor acceptaţi;
- contractele şi/ sau comenzile de achiziţie să descrie cât mai clar caracteristicile şi condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească produsul/ serviciul.

În situaţia în care se intenţionează efectuarea verificării produsului/ serviciului aprovizionat la furnizor, 
PAGINA 36

Protejeaza mediul inconjurator!
Reduceti!Reciclati!Reutilizati!



                   

 

                              

                 UNIUNEA EUROPEANĂ                     GUVERNUL ROMÂNIEI         Inovaţie în administraţie
             Fondul Social European            Ministerul Administraţiei şi Internelor          Programul Operaţional

            "Dezvoltarea Capacităţii
      Administrative"

PRIMARIA OVIDIU

Manualul Sistemului de  
Management Integrat 

Cod: MSMI-PO Revizia: 0

Emitent:
SC EUROLEVEL SRL
Elaborat
Andreia Cernat
Elena Vel icu

Data:
20.09.2010

Aprobat:
Primar
Dumitru Bocai

în contract/ comandă se va specifica acest lucru.

De asemenea, în contractele de aprovizionare se specifică  faptul că  furnizorul trebuie să  pună  la dispoziţie toate 
facilităţile şi înregistrările necesare verificării.

7.15. Furnizare de servicii  SR EN ISO 9001 cap. 7.5

7.15.1. Controlul furnizării serviciului SR EN ISO 9001 cap. 7.5.1
Toate activităţile de furnizare de produse/ servicii din Primaria Ovidiu se desfăşoară în condiţii controlate.

Pentru a menţine sub control activităţile de furnizare de produse/ servicii organizaţia întreprinde următoarele:
• analizează sesizările cetatenilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate, în vederea soluţionării 

lor;
• verifică  dacă sunt  create  premisele  pentru  furnizarea  serviciilor  (alocare  de  fonduri,  spaţii  şi  alte  utilităţi  

disponibile etc.);
• realizează un sistem de comunicare operativ şi viabil;
• utilizează  personal  competent,  verificând  permanent  modul  în  care  acesta  respectă  prevederile  legislaţiei  

aplicabile şi cerinţele documentelor organizatorice interne.

Pentru  documentarea  tuturor  activităţilor  care  implică  planificarea  serviciilor  de  administraţie  publică  locală,  
Primaria Ovidiu a realizat Regulament de Ordine Interioară ca parte integrantă a documentaţiei SMI.

7.15.2. Validarea proceselor de prestări servicii SR EN ISO 9001 cap. 7.5.2

- clauză exclusă.

7.15.3. Identificare şi trasabilitate SR EN ISO 9001 cap. 7.5.3

Identificarea  şi  trasabilitatea  serviciilor  prestate  se  face  prin  documentele  emise.  Prin  completarea  datelor  de  
identificare  pe  contracte,  comenzi,  documente  etc.  şi  prin  semnarea  şi  ştampilarea  acestora,  este  realizată  
identificarea şi trasabilitatea fiecărui document până la emitent.

Prin menţinerea înregistrărilor aferente derulării contractelor/ comenzilor se asigură cunoaşterea, localizarea şi/ sau 
individualizarea serviciilor în raport cu alte servicii similare.

7.15.4. Proprietatea cetateanului SR EN ISO 9001 cap. 7.5.4

Această cerinţă a SR EN ISO 9001:2008 este aplicabilă pentru documentaţiile lăsate de cetateni în 
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scopul prestării unor servicii, fiind reglementată în prevederile legale aplicabile.

7.15.5. Păstrarea produsului  SR EN ISO 9001 cap. 7.5.5

Manipularea, depozitarea şi păstrarea produselor (documentaţii, materiale, echipamente, aparatură etc.) rezultate  
din  realizarea activităţilor  specifice  proceselor  SMI se  face cu respectarea  condiţiilor  de  păstrare  precizate  în  
normele legale şi tehnice şi a specificaţiilor de pe ambalaje şi/ sau din cărţile tehnice ale produselor, astfel încât să  
nu se regăsească produse depozitate în condiţii improprii.

Toate activităţile specifice acestui proces se desfăşoară  astfel încât în timpul transportului, depozitării  şi/ sau a 
punerii în funcţiune să fie asigurate condiţiile necesare păstrării în bune condiţii a produsului.

7.16.  Control operaţional SR EN ISO 14001 cap. 4.4.6; SR OHSAS 18001 cap. 4.4.6

Toate activităţile/ procesele care sunt asociate cu asigurarea calităţii serviciilor, aspecte de mediu şi de sănătate şi  
securitate  ocupaţională  sunt  menţinute  sub  control,  pentru  a  preveni  şi  a  reduce  impactul  asupra  serviciilor,  
mediului şi oamenilor. 

7.17. Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns SR EN ISO 14001 cap. 4.4.7; SR OHSAS 
18001 cap. 4.4.7

Toate situaţiile potenţiale sau reale de urgenţă şi accidentele de mediu sau de ssm sunt identificate şi analizate în 
cadrul  organizaţiei.  Dacă în urma analizei  rezultă necesitatea elaborării  unor Planuri  de prevenire şi  protecţie,  
acestea sunt documentate, implementate şi urmărite de către responsabilul ssm. Conducerea aprobă planurile şi are 
obligaţia  de  a  asigura  resursele  necesare  pentru  asigurarea  mijloacelor  de  prevenire  şi  protecţie  în  situaţii  de  
urgenţă. Planurile asigură că  organizaţia a luat toate măsurile de prevenire a producerii unor evenimente, iar în  
cazul în care acestea se produc, organizaţia este capabilă să reacţioneze potrivit naturii şi intensităţii evenimentului  
respectiv, iar pagubele asociate vor fi eliminate sau cât mai reduse.

Responsabilii  cu  protecţia  mediului  şi  ssm au  obligaţia  de  a  instrui  personalul  organizaţiei  pentru  prevenirea  
situaţiilor de urgenţă şi de acţiune în cazul producerii acestora, în conformitate cu planurile aprobate.
În cazul producerii unui accident sau situaţie de urgenţă sunt aplicate măsurile din planurile de intervenţie. Ele  
stabilesc responsabilităţile personalului de intervenţie, modul şi mijloacele tehnice de intervenţie, echipamentele de 
protecţie şi elementele privind comunicarea internă şi externă pentru astfel de situaţii. Autorităţile locale şi vecinii  
vor fi informaţi privind situaţiile de urgenţă potenţiale sau reale, precum şi modul în care organizaţia va coopera cu  
aceştia în cazul producerii unor astfel de evenimente.
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Pentru o bună corelare a Planurilor de intervenţie cu situaţiile concrete de urgenţă, organizaţia testează periodic 
aceste proceduri, atunci când acest lucru este posibil.  

După producerea unor accidente sau depăşirea unor situaţii de urgenţă, responsabilii cu protecţia mediului şi ssm 
întocmesc un raport privind accidentul. În acest scop, analizează cauzele care au stat la baza producerii accidentului  
sau situaţiei de urgenţă. Dacă în urma analizei rezultă necesitatea elaborării sau revizuirii unui Plan de intervenţie,  
atunci efectuează acest lucru.  

Înregistrările analizei accidentelor sau a situaţiilor de urgenţă sunt anexate la Planul de intervenţie existent şi conţin  
pe lângă informaţiile referitoare la cauzele care au generat necesitatea schimbării  planurilor şi  elementele care  
vizează schimbarea. Detalii privind pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns sunt prezentate în  
procedura „Pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns”, cod PO-PO-24.

Capitolul 8
VERIFICARE

8.1. Controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare (EMM)      SR EN ISO 9001 cap. 7.6

- clauză exclusă.

8.2. Monitorizare şi măsurare SR EN ISO 9001 cap. 8.2; SR EN ISO 14001 cap. 4.5.1; SR OHSAS 18001 cap. 
4.5.1

8.2.1. Monitorizarea şi măsurarea satisfacţiei cetateanului

Procesul de evaluare a satisfacţiei cetateanului include identificarea surselor de informaţii şi date, definirea metodei  
de colectare a datelor, stabilirea frecvenţei de colectare a datelor, examinarea datelor, comunicarea rezultatelor şi  
este descrisă în procedura “Evaluarea satisfacţiei clientilor”, cod PO-PO-06.

Rezultatele activităţii de evaluare a satisfacţiei cetatenilor constituie date de intrare pentru analizele SMI efectuate  
de management  şi  constituie informaţii  de bază pentru formularea de măsuri  corective şi  preventive destinate  
îmbunătăţirii serviciilor şi proceselor.  

8.2.2. Monitorizarea şi măsurarea proceselor. Monitorizarea şi măsurarea performanţei

Monitorizarea  proceselor  SMI  este  efectuată  prin  audituri  interne,  rapoarte  periodice  stabilite  prin  grafice  de  
raportare (includ indicatori de performanţă, perioade de raportare, responsabili) şi prin analizele SMI efectuate de 
management. Indicatorii de performanţă ai proceselor se referă la:
- capabilitate;
- valoare planificată; 
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- timpul de reacţie şi durată; 
- consumul de resurse; 
- reclamaţii.

Indicatorii trebuie să aibă următoarele atribute: 
- comparabilitate: trebuie să permită comparaţii şi să reflecte modificările apărute; 
- orientare  către  obiectiv:  să  fie  orientaţi  către  îmbunătăţirea  obiectivelor  care  pot  fi  infuenţate  de  către  

organizaţie; 
- echilibru: trebuie să redea cât mai reprezentativ performanţa şi  să prezinte echilibrat atât problemele cât şi  

şansele pentru calitate, mediu sau ssm; 
- continuitate: pentru a permite compararea constatărilor, indicatorii trebuie stabiliţi în perioade de timp şi să fie  

măsuraţi cu unităţi de măsură comparabile; 
- actualitate: indicatorii  trebuie să fie identificaţi  cât mai  frecvent posibil  (lunar, trimestrial,  anual),  pentru a  

putea influenţa la timp obiectivele. 
Indicatorii de performanţă pentru procesele şi valorile planificate ale acestora sunt stabilite în funcţie de obiective  
prin programe de management.  Indicatorii  de  performanţă  sunt  alocaţi  proceselor prin proceduri.  Atunci  când  
rezultatele planificate nu sunt atinse, se întreprind acţiuni de îmbunătăţire pentru a se asigura conformitatea cu  
obiectivele planificate. 

Monitorizarea şi măsurarea se referă la metoda de măsurare şi monitorizare periodică a performanţelor proceselor,  
care asigură: 
- măsurări calitative şi cantitative;
- monitorizarea gradului de îndeplinire a obiectivelor; 
- măsurări proactive ale performanţei care monitorizează conformitatea cu programele, criteriile operaţionale şi  

legislaţia aplicabilă; 
- măsurări  reactive  ale  performanţei  pentru  monitorizarea  accidentelor,  incidentelor,  îmbolnăvirilor  şi 

înregistrărilor istorice referitoare la deficienţe;
- înregistrări suficiente pentru a facilita analiza ulterioară şi acţiuni corective şi preventive. 

În organizaţie se monitorizează şi măsoară caracteristicile servciilor în scopul evaluării nivelului de satisfacere a  
cerinţelor specificate pentru acestea.  Măsurările şi  evaluările cerute,  precum şi  înregistrările care urmează a fi  
stabilite, sunt detaliate în documentăţii tehnice, în planurile de mediu (dacă acestea sunt cerute) sau în proceduri  
documentate, după caz, şi se desfăşoară în conformitate cu modalităţile planificate. 

Măsurarea şi  monitorizarea privind mediul: Este stabilită procedura documentată „Program de management  de 
mediu  si  sanatate  si  securitate  in  munca,  cod  PO-PO-19  în  care  sunt  stabilite  programe de  monitorizare  şi 
măsurare  privind mediul, indicând frecvenţa, metode de analiză, criterii de acceptare, pentru: aer, apă, deşeuri, 
consum de energie.

Se înregistrează rezultatele şi se evaluează periodic conformitatea cu cerinţele legale aplicabile, conform cerinţelor 
legale şi programelor.
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Rezultatele se raportează Primarului în vederea emiterii de dispoziţii privind acţiunile necesare. 

Măsurarea şi  monitorizarea performanţei  de sănătate şi  securitate în muncă: Această monitorizare reprezintă o 
modalitate de măsurare a performanţelor SMI. Sunt monitorizate şi  înregistrate toate incidentele şi  accidentele  
survenite, modul de rezolvare a acestora şi sunt stabilite măsurile necesare pentru prevenirea repetării lor

8.3. Analiza datelor SR EN ISO 9001 cap. 8.4

Primaria Ovidiu colectează şi analizează toate datele necesare pentru demonstrarea adecvării şi eficacităţii SMI.

Analiza datelor ajută  instituţia  să  identifice cauzele  neconformităţilor  depistate  şi  a  erorilor  umane apărute pe 
timpul furnizării serviciului.

Analiza datelor poate furniza, după caz, informaţii referitoare la:
- satisfacţia cetateanului;
- conformitatea produsului/ serviciului cu cerinţele;
- rezultatele monitorizării proceselor - caracteristicile şi tendinţele proceselor şi serviciilor, inclusiv necesitatea 

implementării de acţiuni corective şi/ sau preventive;
- prestaţia, calificarea, instruirea şi competenţa angajaţilor;
- fluctuaţia angajaţilor;
- evaluarea furnizorilor;
- calitatea produselor/ serviciilor aprovizionate;
- asigurare resurse, spaţiu de lucru, mijloace de comunicare (telefon, e-mail etc.).
- satisfacţia angajaţilor;
- menţinerea SMI;
- controlul documentaţiei SMI;
- păstrarea înregistrărilor SMI;
- finalizarea măsurilor de corecţie, a acţiunilor corective şi preventive;
- reclamaţii primite de la cetateni.

În  urma  analizei  datelor  se  pot  stabili  oportunităţi  pentru  iniţierea  de  acţiuni  corective/  preventive,  dar  şi 
eventualele oportunităţi de extindere şi dezvoltare a instituţiei.

8.4. Evaluarea conformării SR EN ISO 14001 cap. 4.5.2; SR OHSAS 18001 cap. 4.5.2 

Conformarea cu cerinţele legale este unul dintre elementele principale ale politicii organizaţiei şi este esenţială  
pentru evitarea costurilor viitoare în caz de neconformare (amenzi, deteriorarea imaginii publice etc.).

PAGINA 41
Protejeaza mediul inconjurator!
Reduceti!Reciclati!Reutilizati!



                   

 

                              

                 UNIUNEA EUROPEANĂ                     GUVERNUL ROMÂNIEI         Inovaţie în administraţie
             Fondul Social European            Ministerul Administraţiei şi Internelor          Programul Operaţional

            "Dezvoltarea Capacităţii
      Administrative"

PRIMARIA OVIDIU

Manualul Sistemului de  
Management Integrat 

Cod: MSMI-PO Revizia: 0

Emitent:
SC EUROLEVEL SRL
Elaborat
Andreia Cernat
Elena Vel icu

Data:
20.09.2010

Aprobat:
Primar
Dumitru Bocai

Identificarea  şi  înţelegerea  cerinţelor  legale  aplicabile  precum  şi  respectarea  lor  în  activităţile  zilnice  ale  
organizaţiei, trebuie să fie o parte integrantă al unui SMI eficace.

Cerinţele  legale  şi  de  reglementare  sunt  monitorizate  permanent  de  instituţie.  La  apariţia  lor  sunt  difuzate  şi 
prelucrate, în cel mai scurt timp, de personalul instituţiei şi sunt utilizate pentru planificarea SMI în identificarea de 
noi procese, a interacţiunii dintre ele, precum şi a modului de operare. Responsabilii de proces evaluează nivelul de 
conformare şi stabilesc acţiunile ce trebuie întreprinse pentru asigurarea conformării.

La nivelul Primariei Ovidiu, acest proces se realizează conform procedurii „Cerinţe legale şi alte cerinţe. Evaluarea  
conformării”, cod PO-PO-20.

8.5. Investigarea incidentelor SR OHSAS 18001 cap. 4.5.3.1

Managementul  proceselor  referitoare  la  comunicarea,  cercetarea  şi  înregistrarea  accidentelor  de  muncă  se  
realizează în conformitate cu metodologia „Planifică–Efectuează–Verifică–Acţionează” (PDCA). Scopul acestei 
acţiuni este cunoaşterea exactă a cauzelor producerii  accidentului, pentru diminuarea efectelor lui şi prevenirea 
producerii altora.

În  momentul  constatării  unui  accident  de  muncă  sau  a  unor  cazuri  de  îmbolnăviri  profesionale,   organizaţia 
acţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Investigarea incidentelor la nivelul instituţiei se realizează conform procedurii documentate „Accidente şi incidente 
în muncă”, cod PO-PO-17 unde este descrisă  metodologia de comunicare, constatare, cercetare şi înregistrare a 
accidentelor şi incidentelor de muncă. 

8.6. Neconformitate, incident, acţiune corectivă şi acţiune preventivă  SR EN ISO 9001 cap. 8.3 şi 8.5; SR EN 
ISO 14001 cap. 4.5.3; OHSAS 18001 cap. 4.5.2

În cadrul SMI sunt considerate neconformităţi următoarele aspecte:
- deficienţe în SMI identificate in interiorul instituţiei;
- reclamaţii de la angajaţi sau persoane din exterior;
- accidente, incidente.

Dacă produsele sunt  neconforme se aplică procedurile „Controlul  produsului  neconform”,  „Acţiuni  corective”,  
„Acţiuni preventive” astfel:
• dacă neconformitatea a fost identificată de către cetatean, se tratează ca o reclamaţie;
• dacă neconformitatea a fost identificată de către reprezentanţii organizaţiei se asigură:

- identificarea produsului neconform,
- întreprinderea acţiunii de eliminare a neconformităţilor constatate (dacă este posibil) şi reinspecţia după  

finalizarea acţiunii;
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- investigarea/  determinarea  cauzelor  şi  iniţierea  de  acţiuni  corective  pentru  a  preveni  reapariţia  
neconformităţii; 

- evaluarea  necesităţii  de  acţiuni  preventive  şi  implementarea  lor  pentru  prevenirea  apariţiei  
neconformităţii;

- raportarea situaţiilor în analizele SMI efectuate de management;
- analiza eficacităţii acţiunilor.

Înregistrările privind natura neconformităţii şi ale oricăror acţiuni de tratare, întreprinse ulterior, sunt menţinute în 
arhiva organizaţiei. 

Procedurile „Controlul produsului neconform”, „Acţiuni corective”, „Acţiuni preventive” sunt aplicabile şi pentru 
neconformităţile existente sau potenţiale referitoare la mediu şi ssm, corespunzător dimensiunii problemelor şi a  
impacturilor (reclamaţii de la angajaţi sau persoane fizice/ juridice din exterior, incidente etc.).

Procedurile definesc responsabilităţile şi autorităţile pentru: 
• investigarea şi tratarea incidentelor, neconformităţilor;
• întreprinderea de acţiuni pentru reducerea consecinţelor acestora;
• iniţierea şi finalizarea acţiunilor corective şi preventive (înainte de implemntare se analizează prin procesul de 

evaluare a riscului);
• confirmarea eficacităţii acţiunilor întreprinse.

Schimbările necesare în urma neconformităţilor sunt incluse şi în documentele SMI. 

8.7. Controlul înregistrărilor SR EN ISO 9001 cap. 4.2.4; SR EN ISO 14001 cap. 4.5.4; SR OHSAS 18001 cap. 
4.5.4

Controlul înregistrărilor este descris în procedura de sistem „Controlul înregistrărilor”, cod  PGS-PO-4.2.4 şi are 
drept scop stabilirea unui proces pentru identificarea, protejarea, regăsirea şi eliminarea înregistrărilor, asigurându-
se că:
- sunt menţinute pentru a furniza dovezi ale conformităţii cu cerinţele şi ale funcţionării eficace a Sistemului de 

Management Integrat implementat;
- toate  sunt  lizibile,  identificabile,  arhivate  şi  păstrate  astfel  încât  să  fie  regăsite  prompt,  să  se  prevină 

deteriorarea, distrugerea sau pierderea lor;
- sunt protejate împotriva accesului neautorizat şi împotriva modificării lor necontrolate;
- în stabilirea termenului de păstrare a acestora, se iau în considerare reglementările legale.

8.8. Audit intern SR EN ISO 9001 cap. 8.2.2; SR EN ISO 14001 cap. 4.5.5; SR OHSAS 18001 cap. 4.5.5

Managementul organizaţiei se asigură de stabilirea unui proces de audit intern eficace şi eficient pentru  
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evaluarea punctelor slabe şi forte ale SMI şi a oportunităţilor de îmbunătăţire continuă. 

Procesul de audit intern implementat în organizaţie acţionează ca un instrument de management pentru evaluarea  
independentă a fiecărui proces sau activităţi desfăşurate.

În cadrul organizaţiei se desfăşoară audituri interne, conform unui program anual, prin care se au în vedere: 
- auditurile interne sunt planificate în funcţie de stadiul şi importanţa proceselor şi a zonelor care urmează a fi  

auditate, evaluarea riscurilor, precum şi a rezultatelor auditurilor anterioare;
- pe parcursul unui an să fie planificat cel puţin un audit complet (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001);
- auditurile interne sunt  efectuate de personal independent,  altul decât acela care are responsabilitate directă  

pentru activitatea în curs de auditare;
- auditorii desemnaţi sunt instruiţi în tehnica desfăşurării auditului;
- se elaborează un plan de audit, care să precizeze criteriile de audit, scopul auditului şi zonele auditate;
- sunt definite documentele utilizate în cadrul auditului intern şi pentru raportarea constatărilor auditului;
- rapoartele finale precizează neconformităţile constatate, pe baza unor dovezi obiective;
- rezultatele auditurilor sunt înregistrate şi aduse la cunoştinţa personalului cu responsabilităţi în zona auditată şi  

fac obiectul activităţilor de analiză SMI efectuate de management;
- managementul  responsabil  pentru  zona  auditată  întreprinde  fără  întârziere  acţiuni  pentru  eliminarea  

deficienţelor constatate în timpul auditului şi a cauzelor acestora; 
- activităţile de monitorizare urmăresc verificarea şi înregistrarea acţiunilor întreprinse şi rezultatele auditurilor  

anterioare.

Procedura „Audit  intern”,  cod PGS-PO-8.2.2 este  stabilită,  implementată,  menţinută  şi  prezintă  detalii  privind 
responsabilităţile  şi  cerinţele  pentru  planificarea  şi  realizarea  auditurilor,  raportarea  rezultatelor  şi  păstrarea  
înregistrărilor corespunzătoare, determinarea criteriilor, domeniului, frecvenţei şi metodelor de audit. 

Capitolul 9 
ANALIZA SMI EFECTUATĂ DE MANAGEMENT

SR EN ISO 9001 cap. 5.6; SR EN ISO 14001 cap. 4.6; SR OHSAS 18001 cap. 4.6

Analiza SMI efectuată de management este o evaluare oficială efectuată de managementul de la nivelul cel mai  
înalt asupra stadiului şi adecvării SMI în raport cu politica şi cu obiectivele organizaţiei.  

Obiectivele analizei SMI efectuate de management:
- descoperirea de noi elemente privind funcţionarea SMI, privind prezentul şi viitorul organizaţiei; 
- informarea reciprocă a participanţilor;
- adoptarea unor decizii. 
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În cursul analizei SMI efectuate de management are loc comparaţia „ce este/ ce ar trebui să fie”:
- Am atins ceea ce ne-am propus (obiective, program)? 
- Ce a mers bine şi în legătură cu care evoluţii nu suntem multumiţi? 
- Păstrăm ce ne-am propus prin politică? 
- Există modificări care au efect asupra SMI (aspecte, cerinţe legale, noutăţi)?
- S-a realizat comunicarea cu părţile interesate?
- Ce obiective sau programe noi ne propunem?

Analiza SMI efectuată de management este stabilită, implementată şi menţinută, responsabil pentru analiză fiind 
managementul organizaţiei, la intervale ce nu vor depăşi 12 luni, pentru a se asigura că SMI este eficient, eficace şi  
adecvat metodelor de lucru şi de management aplicate. 

Elementele de intrare ale analizei SMI efectuate de management includ informaţii/ date privind:
- rezultatele auditurilor interne şi externe efectuate;
- declaraţii ale părţilor externe interesate, inclusiv reclamaţiile, rapoartele de audit; 
- rezultatele evaluării modului de îndeplinire a cerinţelor legale şi alte cerinţe;
- performanţele SMI şi gradul de realizare a obiectivelor;
- stadiul de realizare al acţiunilor preventive şi corective întreprinse în cadrul organizaţiei;
- acţiunile de monitorizare desfăşurate şi rezultatele analizelor SMI anterioare efectuate de management;
- alte modificări ale condiţiilor cadru care ar putea afecta funcţionarea SMI;
- propuneri de îmbunătăţire.  

Elementele de ieşire ale analizei SMI efectuate de management includ decizii şi acţiuni legate de posibile schimbări  
în politică, obiective, ţinte şi alte elemente ale SMI, resurse alocate şi termene. 

Analiza SMI efectuată de management se finalizează cu un Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii care va  
cuprinde măsurile propuse pentru îmbunătăţirea performanţelor, termenele de implementare a măsurilor, persoanele  
care au autoritatea şi responsabilitatea privind implementarea şi verificarea implementării măsurilor respective.

Concluziile analizei şi măsurile corective/ preventive întreprinse se consemnează şi se păstrează ca înregistrări ale  
SMI prin grija RMI.  

9.1. Îmbunătăţire continuă a SMI SR EN ISO 9001 cap. 8.5.1

Instituţia  urmăreşte  ca  prin stabilirea  şi  aplicarea politicii  SMI,  stabilirea  şi  atingerea obiectivelor  generale  şi 
specifice ale SMI, efectuarea auditurilor interne, analiza datelor, analize SMI efectuate de management, ini ţierea de 
acţiuni corective şi preventive să realizeze o îmbunătăţire continuă a SMI.

Un rol important în activitatea de îmbunătăţire continuă a SMI îl au analizele SMI efectuate de 
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management. În cadrul acestora sunt identificate situaţiile existente  şi sunt stabilite măsurile ce se impun pentru 
corectare  şi  îmbunătăţire,  pentru  a  se  înlătura  cauzele  neconformităţilor  depistate  prin  acţiuni  corective  şi 
preventive adecvate.
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Anexa 3 Politica in domeniul managementului calitatii, mediului, sanatatiio si securitatii ocupationale

Viziune: - Sa fim lideri de performanta in randul primariilor din judetul Constanta si un model de profesionalism si  
integritate pentru cetateni si alte persoane interesate
Misiune: Suntem angajati  in  procesul  care  contribuie  esential  la  dezvoltarea  comunitatii  locale,  in  beneficiul 
generatiilor de astazi si viitoare
Valori: Profesionalism,  integritate  morala,  cinste,  corectitudine,  dechidere  si  transparenta.  Toate  aceste  valori 
bazate pe respect ne asigura ca vom oferi excelenta
Pentru  organizatia  noastra,  Sistemul  de  Management  Integrat  reprezinta  imbunatatirea  continua  a  calitatii  
serviiciilor  prestate  in  scopul  satisfacerii  exigentelor  cetatenilor  si  a  altor  parti  interesate,  servicii  realizate  in  
conditii  compatibile cu mediul  inconjurator si  sigure pentru sanatatea si  securitatea in munca a angajatilor,  cu  
respectarea cerintelor legale si a altor cerinte aplicabile.
Obiectivele masurabile prin care se asigura implementarea acestei politici sunt:

• cresterea satisfactiei cetatenilor si a altor parti interesate prin imbunatatirea continua a calitatii serviciilor  
prestate;

• conformarea cu cerintele legale in vigoare si alte cerinte aplicabile la care organizatia subscrie;
• prevenirea poluarii prin folosirea rationala a resurselor naturale neregenerabile si reducerea consumului de  

resurse;
• prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale prin reducerea, tinerea sub control si eliminarea  

factorilor de risc la locul de munca;
• imbunatatirea continua a performantelor globale ale organizatiei prin implicarea responsabila a fiecarui  

angajat in prestarea serviciilor catre cetateni si in procesul de constientizare privind calitatea serviciilor,  
protectia mediului, sanatatea si securitatea ocupationala.

Implementarea politicii si indeplinirea obiectivelor sunt realizate prin aplicarea corespunzatoare a standardelor de  
referinta ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 si BS OHSAS 18001:2007.
Am numit un reprezentant al managementului pentru Managementul Integrat care asigura imbunatatirea continua a 
eficacitatii sistemului si a performantelor noastre in domeniul calitatii, protectiei mediului, sanatatii si securitatii  
ocupationale.
Asigur toate resursele necesare pentru performanta Sistemului de Management Integrat din organizatia noastra.

Primar,
Dumitru Bocai
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