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DECLARATIA CONDUCERII ORGANIZATIEI PRIVIND POLITICA  IN DOMENIUL 
MANAGEMENTULUI CALITATII , MEDIULUI, SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 

Prin prezenta declaratie, Directorul General  al SC OPTIMATIC SOLUTIONS SRL  asigura adoptarea si promovarea 
unei politici in domeniile calitatii, protectiei mediului, securitatii si sanatatii ocupationale, care ia in considerare principiile 
managementului integrat, stabilite prin standardele SR EN ISO  9001/2008, SR EN ISO 14001/2005 si SR OHSAS 18001/2008, 
cu precadere la orientarea catre partile interesate si abordarea pe baza de proces, cu privire la produsele si serviciile realizate 
de organizatie. 

Pentru transpunerea in fapt a politicii calitatii, mediului si securitatii si sanatatii ocupationale, conducerea organizatiei 
asigura masuri prevazute in documentele sistemului de management integrat, difuzate si aduse la cunostinta tuturor angajatilor. 

Obiectivele / performantele  principale ale sistemului de management integrat , stabilite in cadrul politicii 
organizatiei, sunt definite pe procese si functii relevante, astfel: 

• Ofertarea si realizarea de produse / servicii pentru clienti, la un nivel de calitate conform cu asteptarile acestora si cu 
prevederile reglementarilor tehnice aplicabile in domeniu ; 

• Tinerea sub control si imbunatatirea continua a proceselor; 
• Adoptarea celor mai noi si performante tehnologii si echipamente, care determina in mod intrinsec calitatea lucrarilor si 

asigura  protectia mediului si securitatea si sanatatea in munca ; 
• Rezolvarea prompta a tuturor problemelor care conditioneaza realizarea calitatii, protectia mediului, securitatea si 

sanatatea in munca si eliminarea cauzelor care pot provoca neconformitati in realizarea produselor ; 
• Instruirea si motivarea tuturor angajatilor organizatiei, in scopul asumarii responsabilitatilor si a constientizarii referitor la 

atributiile ce le revin, privind calitatea produselor, protectia mediului si securitatea si sanatatea in munca si 
imbunatatirea continua a performantelor organizatiei ; 

• Monitorizarea aspectelor de mediu semnificative din activitatea organizatiei; 
• Protectia resurselor naturale; 
• Limitarea emisiilor poluante; 
• Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de accidente si imbolnavirii profesionale specifice activitatii organizatiei; 
• Prevenirea accidentelor umane, a imbolnavirilor profesionale, a accidentelor si incidentelor de mediu, a poluarii, precum 

si asigurarea capacitatii de raspuns a organizatiei in caz de urgenta; 
• Prevenirea producerii de pagube propriilor salariati sau/si altor parti interesate; 
• Asigurarea unui mediu de munca adecvat. 

Pentru indeplinirea obiectivelor enumerate, conducerea SC OPTIMATIC SOLUTIONS SRL  se angajeaza  sa initieze  si 
sa aplice masurile necesare pentru ca : 

• Sa se respecte legislatia si reglementarile in vigoare in domeniul calitatii, protectiei mediului si securitatii si sanatatii in 
munca si sa se evalueze periodic conformarea cu cerintele legale aplicabile / alte cerinte. 

• Sa mentina si sa imbunatateasca continuu Sistemul de Management Integrat, in scopul satisfacerii clientilor, prevenirii 
poluarii mediului, eliminarii sau reducerii la minimum a riscurilor privind sanatatea si securitatea in munca pentru 
salariati sau pentru alte parti interesate, in timpul activitatilor din cadrul organizatiei. 

• Politica si obiectivele in domeniul Sistemul de Management Integrat sa fie bine intelese si aplicate la toate nivelurile  
organizatiei, prin difuzarea, informarea si prelucrarea cu intregul personal, in cadrul unui proces adecvat de comunicare 
interna. Politica este comunicata intregului personal care lucreaza in organizatie sau in numele organizatiei, iar 
disponibilitatea acesteia pentru public, se asigura prin afisare. 

• Sa se asigure masurile si conditiile tehnico-materiale, precum si resursele umane instruite si cele financiare in vederea 
stabilirii si analizarii obiectivelor / tintelor de mediu si mentinerii SMI. 

• Sa se asigure prioritatea cerintelor privind calitatea, protectia mediului, securitatea si sanatatea in munca fata de cele 
financiare, in procesul luarii deciziilor referitoare la activitatile desfasurate de organizatie. 

• Sa se garanteze independenta in luarea deciziilor de confirmare a calitatii produselor realizate, precum si 
confidentialitatea informatiilor si datelor obtinute sau procesate in cursul desfasurarii activitatilor din profilul organizatiei. 

• Evolutia SMI, precum si eficacitatea implementarii sale, sa fie analizate si actualizate periodic, de catre managementul 
organizatiei de la cel mai inalt nivel, si sa fie tinute sub control permanent. 
Pentru aplicarea politicii in domeniul Managementului Sistemului Integrat, Directorul General , a desemnat  

Reprezentantul Managementului , care are responsabilitatea si autoritatea mentinerii si imbunatatirii continue a proceselor 
necesare functionarii sistemului. De asemenea, Directorul General  a numit responsabilii management: management integrat, 
calitate, mediu, securitate si sanatate in munca, pe care i-a investit cu autoritatea necesara pentru gestionarea documentelor 
SMI si pentru analizarea si evaluarea continuua a nivelului de implementare si al eficacitatii sistemului. Intregul personal al 
organizatiei, colaboratorii externi, furnizorii au obligatia de a respecta si de a aplica integral prevederile cuprinse in documentele 
Sistemului de Management Integrat adoptat de catre organizatie.     

DIRECTOR GENERAL, 
Dr. Ing. Roman DIMITRIU 

roman.dimitriu
For Public Release



 
 

MANUALUL MANAGEMENT INTEGRAT  
conform 

SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, 

SR OHSAS 18001:2008 si SR EN ISO 50001:2011  

 
Cod  

 MMIOS – 04 
Ediţia  4 

 
Revizia  

0 1 2 3 4 5 
 

Sediu social :Ploiesti,  Str.Bobalna, nr. 62B – ROMANIA  Punct de Lucru : Ploiesti, Soseaua Vestului nr.12, et.1 
NORC: J29/1844/2005; CUI RO 17907250; Cont: RO82BRDE300SV1870175300, BRD, Ploiesti 

e-mail : office@optimaticsolutions.ro; www.optimaticsolutions.ro; 
tel: + 40 726 116492; + 40 735 778399; fax: + 40 244 585811 

Page 3 of 55 

DECLARATIA MANAGEMENTULUI REFERITOARE  
LA POLITICA IN DOMENIUL ENERGIEI 

Politica energetica a S.C. OPTIMATIC SOLUTIONS S.R.L , ca parte integranta a politicii organizatiei 
noastre, este de a imbunatati performantele energetice, de a proteja mediul si de a obtine satisfacerea 
tuturor partilor interesate de energie in conditiile respectarii cerintelor legale si reglementare valabile. 

Aceasta se realizeaza prin mentinerea unui sistem de management al energiei integrat cu sistemul 
de management al calitatii, al mediului si cu cel privind sanatatea si securitatea ocupationala, in 
concordanta cu standardele SR EN ISO 50001:2011, SR EN ISO 9001: 2008 SR EN ISO 14001: 2005 
si SR OHSAS 18001: 2008 .  

Obiectivele privind managementul energiei, in organizatia noastra, urmaresc: 

• respectarea cerintelor legale si reglementare referitoare la mediu; 
• imbunatatirea performantelor energetice prin programarea, monitorizarea si analiza obiectivelor si 

indicatorilor de performanta energetica; 
•  imbunatatirea constientizarii si motivarii personalului pentru initiative si actiune in vederea 

imbunatatirii performantelor energetice; 
• prevenirea situatiilor de urgenta; 
• asigurarea timpului adecvat si resurselor necesare, biroului managementul energiei; 
• indeplinirea criteriilor de certificare de conformitate cu  SR EN ISO 50001: 2011. 

 Eficienta tehnico-economica a sistemului de management al energiei se apreciaza pe baza 
corelatiilor dintre efectele obtinute si eforturile facute în decursul unei perioade de timp. Eforturile care 
pot asigura la nivelul sistemelor de energie efecte benefice se refera la: 

 # Asigurarea echipamentelor fiabile care permit eliminarea perturbatiilor. 

 # Conceperea si aplicarea unor tehnici eficiente de monitorizare a cheltuielilor totale actualizate cu scopul 
reducerii eforturilor fizice 

O atentie deosebita se acorda educarii si instruirii fiecarui angajat, pentru utilizarea creativitatii 
personale in scopul aplicarii politicii energetice. 

Reprezentantul Managementului  – Responsabil Managementul Energiei are autoritate si 
responsabilitate pentru stabilirea, implementarea si mentinerea sistemului de management al energiei. 

Sistemul de management al energiei documentat, stabileste angajamentul si cooperarea tuturor 
managerilor organizatiei si este mentinut prin audituri si analize efectuate de management, in scopul 
imbunatatirii eficacitatii continue si eficacitatii acestuia.  

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,     
Dr. Ing. Roman DIMITRIU 
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1. GENERALITATI 

1.1. Obiect si domeniu de aplicare 
 
1.1.1. Manualul managementului integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala-
energie cod MMIOS – OPTIMATIC SOLUTIONS prezinta sistemul de management integrat 
implementat in cadrul S.C. OPTIMATIC SOLUTIONS S.R.L, avand ca referinta standardele SR 
EN ISO 9001: 2008 “Sisteme de management ale calitatii. Cerinte”, SR EN ISO 14001: 2005 
“Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare”, SR OHSAS 18001:2008 
„Sisteme de management ale sanatatii si securitatii ocupationale. Cerinte” si SR EN ISO 
50001:2012 „Sisteme de management ale energiei. Cerinte si ghid de utilizare” 
1.1.2. Sistemul de management integrat descris in MMIOS – OPTIMATIC SOLUTIONS se 
aplica la toate procesele si functiunile din cadrul organizatiei precum si tuturor 
produselor/serviciilor oferite, ca o masura de asigurare ca acestea sunt conforme cu cerintele 
specificate. 
1.1.3. Sistemul de management integrat cuprinde toate procesele, de la identificarea cerintelor 
si asteptarilor clientilor pana la sustinerea dupa livrare a serviciilor furnizate si dispozitiile pentru 
imbunatatirea continua a performantelor privind calitatea, mediul, SSO, energie in scopul 
cresterii satisfactiei tuturor partilor interesate, precum si incurajarea contractantilor si furnizorilor 
in vederea imbunatatirii performantelor si respectarii cerintelor specificate, inclusiv a celor 
reglementare. Procesele se refera, in principal, la:  

- procese de management al activitatilor 
- procese de asigurare a resurselor 
- procese de realizare a serviciilor, in principal: 

� marketing, contractare 
� proiectare-dezvoltare  
� aprovizionare 

- furnizare servicii incluzand sustinerea dupa livrare in domeniul de activitate,  
# anume< inginerie si consultanta tehnica legate de acestea >, in speta proiectare / inginerie / 
consultanta in domeniile proces, electric, automati zare, conducte, ISU, mediu pentru industria de 
petrol si gaze, depozite produse petroliere, statii  incarcare-descarcare produse petroliere, 
spalatorii auto, studii amplasament investitii indu striale. 

- procese de masurare, monitorizare, analiza si imbunatatire; 
1.1.4. Nu sunt excluderi fata de SR EN ISO 9001:200 8. 
1.1.5. Manualul managementului integrat face referire la procedurile documentate stabilite 

pentru sistemul de management integrat. In completarea Manualului managementului integrat, 
conditiile si dispozitiile adoptate de organizatia noastra referitor la sistemul de management 
integrat sunt documentate sub forma de: declaratii ale politicii referitoare la calitate, mediu, SSO, 
energie, precum si ale obiectivelor calitatii si de mediu, SSO, energie; proceduri documentate 
ale sistemului de management integrat; alte documente necesare organizatiei pentru a se 
asigura de planificarea, operarea si controlul eficace ale proceselor sale. 
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Manualul managementului integrat descrie interactiunea dintre procesele sistemului de 
management integrat implementat in cadrul S.C. OPTIMATIC SOLUTIONS S.R.L. 

 

Prezentare generala a S.C. Optimatic Solutions S.R. L. 
 
Date semnificative 
 
SC OPTIMATIC SOLUTIONS SRL, este inmatriculata la O ficiul Registrului Comertului 
Prahova cu nr. J29/1844/ 29.08.2005, C.U.I. 1790725 0. S-a constituit in 2005 si are ca 
obiect principal de activitate  
 
<ACTIVITATI DE INGINERIE SI CONSULTANTA TEHNICA LEG ATE DE ACESTEA, cod 
CAEN 7112>. 
 
Societatea este specializata in activitati de proie ctare / inginerie / consultanta in 
domeniile proces, electric, automatizare, conducte,  ISU, mediu pentru industria de petrol 
si gaze, depozite produse petroliere, statii incarc are-descarcare produse petroliere, 
spalatorii auto, studii amplasament investitii indu striale.  
 

S.C. OPTIMATIC SOLUTIONS SRL  este: 

• Organism Inspectie COV AUTORIZAT conf. Ordin MEF 150.590 / 13.03.2013 

• Certificata SR EN ISO 9001:2008/ISO 9001:2008  

• Certificata SR EN ISO 14001:2005/ISO 14001:2004  

• Certificata SR OHSAS ISO 18001:2008/OHSAS 18001:2007  

• Titulara de Autorizare ISCIR: RADTE - responsabila cu avizarea documentatiei tehnice si 
supravegherea lucrarilor de verificare tehnica in utilizare pentru investigatii / examinari cu 
caracter tehnic la instalatiile sub presiune Nr. DISPR/CR4/E/8/3793/0/04.04.2013, 
DISPR/CR4/E/19/3797/1/04.04.2013, DISPR/CR4/E/17,18/3796/1/04.04.2013, 
DISPR/CR4/E/13/3795/1/04.04.2013, DISPR/CR4/E/4,5/3794/1/04.04.2013 

• Certificata INSEMEX nr. GANEx.Q.2012.(21)12.0932 pentru activitati de proiectare 
instalatii electrice, automatizare, proces, conducte 

• Autorizata pentru executarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de 
semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, certificat de atestare ISU nr. 
2339/13.06.2012 
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• Autorizata pentru executarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare 
si stingere a incendiilor, certificat de atestare ISU nr. 2332/13.06.2012 

Membrii fondatori precum si majoritatea angajatilor sau colaboratorilor S.C. OPTIMATIC 

SOLUTIONS SRL  sunt specialisti cu inalta calificare (ingineri, doctori) cu experienta in 

proiectare / inginerie / consultanta. Parte din ei sunt atestati ca verificatori proiecte MEC, Experti 

MEC, Responsabili Tehnici cu Executia, personal autorizat ISCIR - RADTI (responsabil cu 

avizarea documentatiei tehnice de instalare), RADTP (responsabil cu avizarea documentatiei 

tehnice preliminare de montare / reparare), RADTA (responsabil cu avizarea documentatiei 

tehnice de automatizare), precum si absolventi de alte cursuri / specializari in domeniul 

prelucrarii petrolului, RADTE (responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de 

investigatii/examinare). 

 

Domeniul de activitate al S.C. Optimatic Solutions S.R.L. este: 
 
 

„ACTIVITATI DE INGINERIE SI CONSULTANTA TEHNICA LEG ATE DE ACESTEA”, 
cod CAEN 7112 

 

Principalele activitati desfasurate de S.C. OPTIMATIC SOLUTIONS SRL  sunt: 

• Toate fazele de proiectare (studii prefezabilitate, fezabilitate, PT, caiet de sarcini, DE, As-
Built);  

• Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea autorizatiilor de constructie si / sau demolare;  

• Studii de risc (HAZID / HAZOP / ENVID);  

• Intocmirea procedurilor de verificare, commissioning, punere in functie si operare;  

• Intocmire grafice de control al calitatii;  

• Asistenta tehnica pentru constructie, verificari, punere in functie, receptie;  

• Verificari MEC conform HG 95 / 1999 si Legii 440 / 2002 pe domeniile: 06; 19; 20; 22; 
2651; 352; 353; 36; 37; 38; 39; 49; 70; 71; 72; 52.  

• MEC, EXPERTIZE TEHNICE conform OG 95 / 1999 si Legea 440 / 2002, domenii: 06; 
19; 20; 22; 2651; 352; 353; 36; 37; 38; 39; 49; 70; 71; 72, 3832; 361; 363. 
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• Expertizare conducte existente incadrate in HG 584/2004 – RADTE 

• Reparatii conducte existente incadrate in HG 584/2004, RADTP / RATDI / RADTA. 

DOMENII CONF. COD CAEN 2013 rev.2  

Extractia hidrocarburilor si servicii anexe 06 

Industria produselor de cocserie, a produselor obtinute prin rafinarea 
petrolului, si combustibili nucleari 19 

Fabricarea substantelor, a produselor chimice si a fibrelor si firelor 
sintetice si artificiale 20 

Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice 22 

Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice 26  

Automatizari 2651 

Productia gazelor si distributie combustibili gazosi 352 

Furnizarea de abur si aer conditionat 353 

Captarea, tratarea si distributia apei 36 

Colectarea si epurarea apelor uzate 37 

Colectarea si tratarea deseurilor 38 

Activitati si servicii de decontaminare 39 

Transporturi prin conducte 49 

Depozitari 52 

Activitati de consultanta si management 70 

Activitati de arhitectura si inginerie; Testari si analiza tehnica 71 

Cercetare-dezvoltare 72 

PRINCIPALELE LUCRARI EFECTUATE  

1. PROIECTARE 

• Proiect de reparatie rezervoare la Depozitul Bacau OMV Petrom. 

• Studiu de fezabilitate pentru montarea de capace flotante cu dubla etansare la 
rezervoarele de produse volatile - S.C. OMV Petrom S.A. 
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• Instalatie cu circuit inchis de apa de racire pentru pompe si compresoare – Instalatia 
Cocsare Petrobrazi, S.C. OMV Petrom S.A. 

• Depozit de rezervoare combustibili auto Sercaia - Proiect faze PT si DE – OSCAR 
Downstream 

• Depozit de rezervoare combustibili auto Jilava – Proiect faze PT si DE – OSCAR 
Downstream 

• Instalatii electrice si automatizare pentru instalatia de amestec in linie S.C. Petrom S.A 
Sucursala Petrobrazi;  

• Montaj telemasuri de tip Radar – Instalatia BITUM. S.C. Petrom S.A. Sucursala 
Arpechim;  

• Achizitionarea si montarea de contoare fiscale in vederea monitorizarii tuturor fluxurilor de 
utilitati (abur, apa, condens, lesie, etc). S.C. Petrom S.A. Sucursala Arpechim;  

• Instalatie de spalare gaze acide cu amine 

• Relocare consumatori electrici instalatia Izomerizare S.C. Petrom S.A Sucursala 
Arpechim;  

• Montaj Analizor online la CO Boiler S.C. Petrom S.A., Arpechim  

• Instalatie incalzire si livrare bitum;  

• Proiectarea unei serpentine de supraincalzire a aburului la rafinaria Steaua Romana 
Campina 

• Reabilitare statie electrica 0,4 kV si 6 kV;  

• Elaborare proiect Statie de tratare ape Zimnicea;  

• Robinet telecomandat iesire abur 40 bar si electrovana de esapare pentru CO BOILER, 
Instalatia Cracare Catalitica.  

2. STUDII SI DOCUMENTATII 

• Acord de mediu Instalatie de Recuperare Benzina - VRU S.C. Petrom S.A. Bacau.  

• Acord de mediu Instalatie de Recuperare Benzina - VRU S.C. Petrom S.A. Timisoara.  

• Documentatia tehnica aferenta instalarii sistemelor de monitorizare continua a emisiilor 
pe cosurile de dispersie ale instalatiilor CET2, DAV3, CC si DGRS;  
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• STUDIU DE FEZABILITATE. Instalatie de distilare in vid a pacurii si oxidare bitum;  

• STUDIU DE FEZABILITATE. Modernizarea instalatiilor DAV SI DV1, Pentru Programul 
Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) 2007-2013 Axa 
Prioritara (AP) pentru rafinaria Steaua Romana Campina. 

3. VERIFICARI MEF 

• FCC Posttreater, S.C. Petrom S.A. Sucursala Petrobrazi. Proiect nr.006110, cod 
instalatie 00FCC04;  

• Verificari de proiecte din domeniul rafinarii, depozite, petrochimie, cca. 400  

4. INSPECTII COV, ANALIZE DE RISC SI EXPERTIZE  

• Expertizare estacada conducte, pentru S.C. PETROM S.A. Sucursala Petrobrazi;  

• AVIZ TEHNIC COV "Instalatie de Recuperare Benzina - VRU" S.C. Petrom S.A. Bacau.  

• AVIZ TEHNIC COV "Instalatie de Recuperare Benzina - VRU" S.C. Petrom S.A. 
Timisoara.  

• Expertizare structura sfere GPL, pentru OMV Group Sucursala S.C.Petrobrazi S.A.  

• Studii HAZID / HAZOP / ENVID pentru proiecte/instalatii din industria petrolului  
 
 
 
Printre clientii S.C. OPTIMATIC SOLUTIONS S.R.L se numara:  
 

• OMV PETROM S.A.;  

• OSCAR Downstream; 

• ILF Consulting Engineers S.R.L Ploiesti;  

• S.C. Petrotel LUKOIL S.A. Ploiesti;  

• S.C. POERNER ENGINEERING SERVICES S.R.L. Bucuresti;  

• S.C. THE BADGER COMPANY ROM S.R.L. Ploiesti;  

• S.C. TECON Engineering;  
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• Uhde Edeleanu Rafining Technologies;  

• S.C. Rafinaria Steaua Romana S.A. Campina;  

• S.C. GENERAL PREST S.A Pitesti;  

• S.C. INCAS S.A. Bucuresti;  

• S.C. CRAPMAR S.R.L. Brasov;  

• S.C. TIAB S.A. Ploiesti;  

• S.C. SPOTING S.A. Ploiesti;  

• S.C. SYSCOM 18 S.R.L.Bucuresti;  

• S.C.ROBOMATIC PROCESS CONTROL S.R.L. Bucuresti;  

• S.C. EUROKAZAKHSTAN INVEST S.R.L. Bucuresti;  

• ENRECO Engineering & Consulting, ITALY;  
 

2.STRATEGIA SI MISIUNEA 

2.1. STRATEGIA NOASTRA 
2.1.1 S.C.Optimatic Solutions S.R.L. si echipa sa de specialisti au ales calea dezvoltarii unei 
societati comerciale care sa poata prezenta incredere partenerilor prin calitatea si complexitatea 
serviciilor oferite. 

2.1.2 S.C.Optimatic Solutions S.R.L. isi imbunatateste continuu baza tehnica cu cele mai noi 
tehnologii dezvoltate in domeniul sau de activitate.  

2.1.3 Politica si strategia de personal s-a indreptat spre constituirea unei echipe stabile de 
specialisti tineri, competenti, motivati si cu dorinta de afirmare. Experimentarea continua in 
utilizarea noilor tehnologii a devenit o activitate obisnuita. Specialistii nostri au dat dovada de o 
inalta capacitate de asimilare a noilor tehnologii. 

 
2.2. Misiunea noastra 

2.1.1 Misiunea noastra este sa furnizam clientilor nostri servicii la un inalt nivel al calitatii, cu 
respectarea cerintelor legale si de reglementare. Expertiza ceruta de implementarea acestor 
servicii este asigurata prin: 

# Permanenta imbunatatire a competentei specialistilor nostri; 

# Colaborarea cu consultanti si specialisti cu experienta in dezvoltarea de servicii in domeniul 
nostru (partenerii nostri externi); 
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# Conformarea cu cerintele legale si de reglementare aplicabile activitatilor societatii in domeniul 
calitatii, mediului si securitatii si sanatatii in munca; 

# Prevenirea poluarii; 

# Asigurarea unui management performant al deseurilor rezultate din activitatile societatii. 

 
Integrarea acestor factori importanti reprezinta ch eia succesului. 

 

3. DEFINITII SI ABREVIERI. REFERINTE NORMATIVE 

3.1. Definitii 
 
3.1.1. Defini ţii in domeniul calitatii 
 

Definiţiile sunt preluate din standardul SR EN ISO 9000:2006  pentru domenii specifice, 
sunt preluate definiţii din cadrul documentelor cuprinse în lista de referinţe şi redate în alte 
documente ale sistemului de management al calităţii (proceduri documentate, caiete de sarcini, 
glosar de termini). 

� calitate = măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplineşte cerinţele 
� cerinţă = nevoie sau aşteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie 
� clasă = categorie sau rang alocat diferitelor cerinţe referitoare la calitate pentru 

produse, procese sau sisteme având aceeaşi utilizare funcţională 
� satisfacţia clientului = percepţie a clientului despre măsura în care cerinţele clientului 

au fost îndeplinite 
� capabilitate = capacitatea unei organizaţii, sistem sau proces de a realiza un produs 

care va îndeplini cerinţele pentru acel produs 
� sistem = ansamblu de elemente corelate sau în interacţiune  
� sistem de management = sistem prin care se stabilesc politica şi obiectivele şi prin 

care se realizează acele obiective 
� sistem de management al calităţii = sistem de management prin care se orientează şi 

se controlează o organizaţie  în ceea ce priveşte calitatea  
� politica referitoare la calitate = Intenţii si orientări generale ale unei organizaţii  

referitoare la calitate  aşa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai 
înalt nivel  

� obiectiv al calităţii = ceva ce se urmăreşte sau spre care se tinde, referitor la calitate  
� management = activităţi coordonate pentru a orienta şi a controla o organizaţie 
� management de la cel mai înalt nivel = persoană sau grup de persoane care 

orientează şi controlează o organizaţie  la cel mai înalt nivel 
� managementul calităţii = activităţi coordonate pentru a orienta şi a controla o 

organizaţie  în ceea ce priveşte calitatea  
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� planificare a calităţii = parte a managementului calităţii concentrată pe stabilirea 
obiectivelor calităţii  şi care specifică procesele operaţionale necesare şi resursele 
aferente pentru a îndeplini obiectivele calităţii 

� 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  

� îmbunătăţire continuă = activitate repetată pentru a creşte abilitatea de a îndeplini 
cerinţe  

� eficacitate = măsura în care sunt realizate activităţile planificate şi sunt obţinute 
rezultatele planificate 

� eficienţă = relaţie între rezultatul obţinut şi resursele utilizate 
� 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 = organizaţie> sistem de facilităţi, echipamente şi servicii necesare 

pentru funcţionarea unei organizaţii  
� mediu de lucru = ansamblu de condiţii în care se desfăşoară activitatea 
� client = organizaţie sau persoană care primeşte un produs  
� furnizor = organizaţie sau persoană care furnizează un produs  
� parte interesată = persoană sau grup care are un interes referitor la funcţionarea sau 

succesul unei organizaţii  
� proces = ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune care transformă elemente 

de intrare în elemente de ieşire  
� produs = rezultat al unui proces  
� proiect = proces unic care constă dintr-un ansamblu de activităţi coordonate şi 

controlate, cu dată de început şi de finalizare, întreprins pentru realizarea unui obiectiv 
conform cerinţelor  specifice şi care include constrângeri referitoare la timp, costuri si 
resurse. 

� proiectare şi dezvoltare = ansamblu de procese care transformă cerinţe în 
caracteristici  specificate sau în specificaţii  ale unui produs, proces sau sistem   

� procedură = mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces 
� dependabilitate = termen colectiv utilizat pentru a descrie performanţa de 

disponibilitate şi factorii care o influenţează: performanţa de fiabilitate, performanţa de 
mentenabilitate şi performanţa suportului pentru mentenanţă 

� trasabilitate = abilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea a ceea ce 
este luat în considerare  

� conformitate = îndeplinirea unei cerinţe  
� neconformitate = neîndeplinirea unei cerinţe  
� defect = neîndeplinirea unei cerinţe referitoare la o utilizare intenţionată sau 

specificată 



 
 

MANUALUL MANAGEMENT INTEGRAT  
conform 

SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, 

SR OHSAS 18001:2008 si SR EN ISO 50001:2011  

 
Cod  

 MMIOS – 04 
Ediţia  4 

 
Revizia  

0 1 2 3 4 5 
 

Sediu social :Ploiesti,  Str.Bobalna, nr. 62B – ROMANIA  Punct de Lucru : Ploiesti, Soseaua Vestului nr.12, et.1 
NORC: J29/1844/2005; CUI RO 17907250; Cont: RO82BRDE300SV1870175300, BRD, Ploiesti 

e-mail : office@optimaticsolutions.ro; www.optimaticsolutions.ro; 
tel: + 40 726 116492; + 40 735 778399; fax: + 40 244 585811 

Page 18 of 55 

� acţiune preventivă = acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi potenţiale sau 
a altei posibile situaţii nedorite 

� acţiune corectivă = acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi detectate sau a 
altei situaţii nedorite 

� corecţie = acţiune de eliminare a unei neconformităţi detectate 
� reprelucrare = acţiune asupra unui produs neconform, pentru a-l face conform cu 

cerinţele  
� reclasare = modificarea clasei  unui produs  neconform pentru a-l face conform cu 

cerinţe diferite de cele iniţiale  
� reparare = acţiune asupra unui produs neconform, pentru a-l face acceptabil pentru 

utilizarea  intenţionată 
� rebutare = acţiune asupra unui produs neconform pentru a împiedica utilizarea 

intenţionată iniţial 
� derogare după fabricaţie = autorizare de utilizare sau eliberare a unui produs care nu 

este conform cu cerinţele specificate 
� derogare înainte de fabricaţie = autorizare de a se abate de la cerinţele  specificate 

iniţial pentru un produs înainte de realizare 
� eliberare = autorizare de a trece la următoarea etapă a unui proces  
� informaţie = date care au semnificatie  
� document = informaţie împreună cu mediul său suport 
� specificaţie = document care stabileşte cerinţe  
� manualul calităţii = document care descrie sistemul de management al calităţii al unei 

organizaţii . 
� planul calităţii = 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 furnizează dovezi 

ale activităţilor realizate 
� inspecţie = evaluare a conformităţii prin observare şi judecare însoţite după caz, de 

măsurare, încercare sau comparare cu un calibru 
� încercare = determinare a uneia sau mai multor caracteristici  în conformitate cu o 

procedură  
� verificare = confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, că au fost îndeplinite 

cerinţele specificate 
� validare = confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective că au fost îndeplinite 

cerinţele pentru o anumită utilizare sau o aplicare intenţionate. 
� 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 . 

� program de audit = ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit 
interval de timp şi orientate spre un scop anume. 

� criterii de audit = ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe  
� dovezi de audit = înregistrări, declaraţii ale faptelor sau alte informaţii care sunt 

relevante în raport cu criteriile de audit şi verificabile. 
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� constatări ale auditului = rezultatele evaluării dovezilor de audit  colectate, în raport cu 
criteriile de audit  

� concluzii ale auditului = rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit , după 
luarea în considerare a obiectivelor  auditului şi a tuturor constatărilor de audit   

� clientul auditului = organizaţie sau persoană care solicită un audit  
� auditat = organizaţie care este auditată. 
� Auditor = persoană care are aptitudini demonstrate si competenţa  demonstrata de a 

efectua  un audit   
� echipă de audit = unul sau mai mulţi auditori care efectuează un audit sustinuti daca 

este nevoie de experti tehnici , dupa cum este cerut 
� expert tehnic = (audit) persoană care furnizează expertiza sau cunoştinţe specifice 

echipei de audit 
� competenţă = aptitudini personale demonstrate si capacitate demonstrata de a aplica 

cunoştinţe şi abilitati 
� sistem de management al măsurării = ansamblu de elemente corelate sau în 

interacţiune necesare pentru obţinerea confirmării metrologice şi controlului continuu 
al proceselor de măsurare   

� proces de măsurare = ansamblu de operaţii prin care se determina valoarea unei 
mărimi 

� confirmare metrologică = ansamblu de operaţii cerute pentru a se asigura că 
echipamentul de măsurare este conform cu cerinţele pentru utilizarea intenţionată. 

� echipament de măsurare = instrument de măsurare, software, etalon de masurare, 
material de referinţă sau aparatura auxiliară sau combinaţii ale acestora, necesara 
pentru a realiza un proces de măsurare  

� caracteristică metrologică = trăsătură distinctivă care poate influenţa rezultatele 
măsurării 

� funcţie metrologică = funcţie cu responsabilitate administrativa si tehnica pentru 
definirea şi implementarea sistemului de management al măsurării  

 
3.1.2. Defini ţii in domeniul mediului (conform SR EN ISO 14001: 2 005) 

 
� impact asupra mediului = orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care 

rezulta total sau partial din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii. 
� obiectiv de mediu = tel general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe care o 

organizatie isi propune sa-l atinga si care este cuantificat acolo unde acest lucru este 
posibil. 

� performanta de mediu =  rezultatele masurabile ale sistemului de management de 
mediu, legate de controlul organizatiei asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe 
politca, obiectivelor generale si obiectivelor specifice de mediu ale acesteia. 

� politica de mediu = declararea de catre organizatie a intentiilor si a principiilor sale 
referitoare la performanta globala de mediu, care furnizeaza cadrul de actiune si de 
stabilira a obiectivelor generale si a obiectivelor specifice ale acesteia. 

� obiectiv specific de mediu = cerinta detaliata de performanta, cuantificat daca este 
posibil, aplicabila ansambluli sau unei parti a organizatiei, ce rezulta din obiectivele 
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generale de mediu si care trebuie stabilita si indeplinita pentru atingerea acestor 
obiective. 

� sistem de management de mediu = componenta a sistemului de management general 
care include structura organizatorica, activitatile de planificare, responsabilitatile, 
practicile, procedurile, procesele si resursele pentru elaborarea, implementarea, 
realizarea, analizarea si mentinerea politicii de mediu 

 
3.1.3. Defini ţii in domeniul SSO (conform SR OHSAS 18001:2008) 
 
� incident = eveniment legat de munca, care a generat sau ar fi putut genera o  ranire 

sau imbolnavire profesionala indiferent de gradul de severitate sau deces. 
� Sanatate si securitate ocupationala = conditii si factori care afecteaza sau ar putea 

afecta starea de sanatate si securitate a angajatilor sau a altori lucratori (inclusiv 
personalului temporar angajat si personalului subcontractat), a vizitatorilor sau oricarei 
persoane aflate la locul de munca. 

� sistemul de management al securitatii si sanatatii ocupationale = parte a sistemului de 
management al organizatiei utilizata in dezvoltarea si implementarea politicii SSO si in 
managementul riscurilor SSO.  

� performanta = rezultate masurabile ale managementului organizatiei, legate de 
riscurile SSO 

� risc = combinatie intre probabilitatea de aparitie a unui eveniment periculos sau 
expunerii la acesta si a severitatii ranirii sau imbolnavirii profesionale care poate fi 
cauzata de eveniment sau de expunerea la acesta. 

� risc acceptabil = risc care a fost redus la un nivel care poate fi acceptat de catre 
organizatie in raport cu obligatiile sale legale si propria sa politica SSO. 

� Pericol= sursa, situatie, si actiune cu un potential de a produce o vatamare, in termeni 
de ranire sau imbolnavire profesionala sau o combinatie dintre acestea. 

� Identificarea pericolului = procesul de recunoastere a a faptului ca exista un pericol si 
de definire a caracteristicilor lui. 

� Evaluarea riscului = procesul de estimare a riscurilor care rezulta din pericole, tinand 
seama de caracterul corespunzator al oricaror controale existente, si de luarea 
deciziei asupra faptului ca riscurile sunt sau nu acceptabile. 

� Loc de munca = orice locatie fizica in care se desfasoara activitati legate de munca, 
sub controlul organizatiei. 

 
3.1.4. Defini ţii in domeniul managementului energie (conform SR I SO 50001:2011) 
 

Balan ţă energetic ă: este o analiză care reflecta resursele de energie, pe de o parte, şi 
consumul acestora pe de alta parte şi cuprinde indicatori ce vizează producţia, importul, 
exportul, distribuţia şi consumul final de resurse primare şi celor din transformări pentru a 
asigura activităţile economice, dar şi consumul gospodăriilor familiale pe parcursul anului de 
raport. Aceste cantităţi de energie sunt exprimate în aceeaşi unitate de măsură, pentru a putea fi 
comparate şi însumate;  
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Certificat verde  - document ce atestă o cantitate de 1MWh de energie electrică produsă din 
surse regenerabile de energie electrică. Certificatul verde se poate tranzacţiona distinct de 
cantitatea de energie electrică asociată acestuia, pe o piaţă a contractelor bilaterale sau pe piaţa 
centralizatăde certificate verzi. Furnizorii sunt obligaţi să achiziţioneze un anumit număr de 
certificate verzi anual, încurajând astfel acest tip de producători.  
Conservarea energiei  - Începând cu anul 1970 ţările care aveau o rată înaltă de dezvoltare, au 
început să devină tot mai dependente de sursele neregenerabile de energie. Această tendinţă a 
contribuit la o deteriorare rapidă a situaţiei energetice, care a culminat cu prima criză petrolieră, 
care a pus în evidenţă două aspecte importante:  
- nivelul eficienţei energetice existente la acea dată, care a determinat o dublare a consumului 
de energie pe cap de locuitor la fiecare 10 ani;  
- necesitatea protecţiei mediului înconjurător prin limitarea consumului de energie, respectiv a 
noxelor asociate acestui proces. În acest context conceptul de conservare a energiei capătă noi 
valenţe, iar politica energetică este tot mai mult orientată spre gestiunea cererii de energie.  
Eficien ţă energetic ă – raportul dintre rezultatul constând în performanţă, servicii, mărfuri sau 
energie şi energia folosită în acest scop; îmbunătăţirea eficienţei energetice presupune de multe 
ori scăderea consumului de energie însă fără afectarea rezultatelor finale ale procesului luat în 
considerare  
Energie  – conform HG 443/2003, privind promovarea producţiei de energie electrică din surse 
regenerabile de energie, cu modificările ulterioare energia reprezintă toate formele de energie 
disponibile pe piaţă, inclusiv energia electrică, gazele naturale (inclusiv gazul natural lichefiat), 
gazul petrolier lichefiat, orice combustibil destinat încălzirii şi răcirii (inclusiv termoficare şi răcire 
urbană centralizată), cărbune şi lignit, turbă, carburanţi (mai puţin carburanţii pentru aviaţie şi 
combustibilii pentru navigaţie maritimă) şi biomasa.  
 
 3.2. Abrevieri 
 
CTAI - Comisia Tehnica de Avizare Interna 
APM -  Agentia de Protectie a Mediului   
EMM – echipament de masurare si monitorizare 
ITM – Inspectoratul Teritorial de Munca 
MMI - Manualul Managementului Inegrat al Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii 
Ocupationale si Energiei 
RM – Reprezentant management 
RPM - Responsabil cu protectia mediului 
RSSM-SU – Responsabil sanatate si securitate in munca si situatii de urgenta  
RME – Responsabil managementul energiei 
SMI - Sistem de management intergrat al calităţii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale si 
energiei 
PMM - Program de management de mediu 
PMSSO – Program de management al sanatatii si securitatii ocupationale 
PG - Procedura generala 
PS - Procedura specifica 
PO - Procedură operaţională 
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IL - Instructiune de lucru 
RNC - Raport de neconformitate 
RAC - Raport de acţiune corectivă 
RAP - Raport de actiune preventiva 
SSM - Securitate si sanatate in munca  
SSO - sanatate si securitate ocupationala 
SU - Situatie de urgenta 
DG - Director general 
MI - Management integrat 
SP - Sef proiect 
ARCE - Agenţia Română pentru Conservarea Energiei  
bar  - Unitatea pentru presiune 1 bar = 105 Pa  
EE – Eficienţă Energetică 
FREE - Fondul Român de Eficienţă Energetică 
Gcal  -Unitate pentru energie 1 Gigacalorie = 1,163 MWh  
GJ - Giga Joule  
GW - Giga Watt  
GWh - Giga Watt ora  
kWh  – Kilowatt ora  
MJ - Mega Joule  
MW - Mega Watt  
MW(el) - Mega Watt (capacitate electrica instalata)  
MW(t) -Mega Watt (capacitate termica instalata)  
MMGA - Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile  
MDLPL - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei  
MIRA - Ministerul Internelor şi Reformei Administrative  
MT - Ministerul Transporturilor  
OEN - Observatorul Energetic Naţional 
PJ - Peta Joule  
PNAEE - Planul Naţional de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice 
SRE - Surse regenerabile de energie  
TJ - Terra Joule  
Tep - Tona echivalent petrol  
W - Watt  
 
3.3. Referinte normative 
 
3.3.1 Documente de referin ţă in domeniul managementului calit ăţii, mediului, SSO: 

� SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management ale calităţii. Principii fundamentale şi 
vocabular. 

� SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management ale calităţii. Cerinţe 
� SR  EN ISO 14001: 2005  Sisteme de management de mediu. Specificatii si ghid de 

utilizare  
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� SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. 
Cerinte . 

 
3.3.2 Legi si reglementari in domeniul de activitat e precum si in domeniul mediului si SSM  

a. Conform listei actualizate 
b. Enumeram cateva legi generale: OU 195/2005 completata si modificata cu Legea 

protectiei mediului nr. 265/2006; Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si 
HG 1425/2006 cuprinzand Normele de aplicare a Legii 319/2006; Legea nr. 7/1996 
+M a cadastrului si publicitatii imobiliare; Legea nr. 18/1991 a fondului funciar; Legea 
10/1995 privind calitatea în construcţii. 

3.3.3 Legi si reglementari in domeniul de activitat e precum si in domeniul energiei  
c. Conform listei actualizate 
d. Enumeram cateva legi generale:  

1. Legea 308/1982 introduce obligativitatea de a nominaliza un manager energetic pentru 
întreprinderi industriale care ating o valoare minimă a consumului de energie stabilit 
2. Legea 10/1991 stabileşte obligaţiile companiilor şi organizaţiilor care depăşesc limita stabilită 
de consum 
3. Memorandumul Ministerial 219F 2/3/1992.Principalele obligaţii ale ME sunt implementarea 
balanţei energetice, a auditurilor energetice şi ale acţiunilor de eficienţă a energiei 
4. Memorandumul Ministerial 226F 2/3/1993. FIRE administrează baza de date şi reţeaua 
managerilor energetici şi acordă acestora sprijin managerial şi tehnic 
5. Decretele 79/99 şi 164/00. Liberalizarea pieţelor de energie şi gaze naturale fac sarcina ME 
mai complexă 
6. ME în administraţia publică au un rol central în ceea ce priveşte declaraţia obligatorie pentru 
eficienţa energiei pentru clădiri şi controlul contractelor pentru servicii energetice; 
7. Organizaţiile aflate sub incidenţa obligaţiilor privind managementul energiei pot participa direct 
la sistemul de certificate albe. 

4. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL CALIT ĂŢII, MEDIULUI, SSO 
SI ENERGIEI 

4.1/4.1/4.1 Prezentare 
La elaborarea, implementarea si imbunatatirea eficacitatii SMI s-a adoptat o abordare a 
managementului bazata pe proces. MMI descrie procesele intercorelate identificate in cadrul 
sistemului de procese al organizatiei, succesiunea si interactiunea lor, criteriile si metodele 
pentru a asigura operarea si controlul lor, metodele de masurare, monitorizare si analiza 
precum si de initiere si implementare a actiunilor necesare pentru a realiza rezultatele 
planificate si pentru imbunatatirea continua a acestor procese. Prezentam in acest capitol 
modelul proceselor in cadrul sistemului de management integrat bazat pe ciclul de 
imbunatatire continua. 

Pentru a conduce organizaţia spre îmbunătăţirea performanţei avem in vedere opt principii 
de management al calităţii: 

� orientarea către client  
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� leadership  
� implicarea personalului  
� abordarea bazată pe proces 
� abordarea managementului ca sistem 
� imbunătăţirea continuă 
� abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor 
� relaţii reciproc avantajoase cu furnizorul. 
 
Sistemul de management al mediului adoptat de catre organizatie are la baza urmatoarele 

principii: 
 
� luarea in considerare a managementului mediului drept una din prioritatile majore ale 

organizatiei; 
� stabilirea si mentinerea comunicarii cu partile interesate, interne si externe; 
� determinarea cerintelor legislative si a aspectelor de mediu asociate activitatilor 

organizatiei si produselor/serviciilor furnizate; 
� sporirea angajarii conducerii si a personalului in protectia mediului; 
� incurajarea planificarii in domeniul mediului atat a propriilor angajati cat si a clientilor; 
� stabilirea unor procese care sa permita atingerea obiectivelor de mediu; 
� asigurarea resurselor suficiente si corespunzatoare, inclusiv a instruirii, pentru 

imbunatatirea continua a performantelor de mediu; 
� evaluarea performantelor de mediu in comparatie cu politica si obiectivele de mediu ale 

organizatiei si imbunatatirea acestora; 
� stabilirea unor procese de management care sa permita auditarea si analiza SMM 

pentru a identifica oportunitatile de imbunatatire a sistemului si a performantelor de 
mediu. 

 
Principiile generale de prevenire  a riscurilor de accidente au in vedere: 

� evitarea riscurilor; 
� evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 
� combaterea riscurilor la sursa; 
� adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca, 

alegerea echipamentului tehnic si a metodelor de munca, pentru a evita activitatile 
monotone si cele desfasurate intr-o cadenta predeterminata si a reduce efectele lor 
asupra sanatatii; 

� adaptarea la progresul tehnic; 
� inlocuirea pericolelor prin nonpericole sau pericole mai mici; 
� dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzatoare si coerente, care sa cuprinda 

tehnologiile, organizarea muncii si conditiilor de munca, relatiile sociale si influenta 
factorilor de mediu; 

� prioritatea masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala; 
� prevederea de instructiuni corespunzatoare pentru angajati; 
� protejarea grupurilor expuse la riscuri de accidente si imbolnavire profesionala. 



 
 

MANUALUL MANAGEMENT INTEGRAT  
conform 

SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, 

SR OHSAS 18001:2008 si SR EN ISO 50001:2011  

 
Cod  

 MMIOS – 04 
Ediţia  4 

 
Revizia  

0 1 2 3 4 5 
 

Sediu social :Ploiesti,  Str.Bobalna, nr. 62B – ROMANIA  Punct de Lucru : Ploiesti, Soseaua Vestului nr.12, et.1 
NORC: J29/1844/2005; CUI RO 17907250; Cont: RO82BRDE300SV1870175300, BRD, Ploiesti 

e-mail : office@optimaticsolutions.ro; www.optimaticsolutions.ro; 
tel: + 40 726 116492; + 40 735 778399; fax: + 40 244 585811 

Page 25 of 55 

Eficienta tehnico-economica a sistemului de management al energiei se apreciaza pe baza 
corelatiilor dintre efectele obtinute si eforturile facute în decursul unei perioade de timp. Eforturile 
care pot asigura la nivelul sistemelor de energie efecte benefice se refera la: 

 # Cunoasterea si exploatarea rationala a resurselor de combustibil si a instalatiilor de 
producere, transport si utilizare a energiei. 

 # Studierea din faza de conceptie - proiectare - realizare - pe baza cercetarii operationale 
a sistemelor de energie. 

 # Asigurarea echipamentelor fiabile care permit eliminarea perturbatiilor. 

 # Conceperea si aplicarea unor tehnici eficiente de monitorizare a cheltuielilor totale 
actualizate cu scopul reducerii eforturilor fizice 

Procesele identificate de organizatie, precum si succesiunea şi interacţiunea acestor procese 
au fost detaliate in diagrama de procese si in proceduri de sistem, proceduri operationale, 
instructiuni de lucru. 

4.2. Documentatia SMI 
 

4.2.1/4.4.4/4.4.4 Documentaţia SMI aplicabil în S.C. OPTIMATIC SOLUTIONS S.R.L, 
cuprinde următoarele: 

• Declaraţiile conducerii privind politica în domeniul calităţii, mediului, SSO, energie 
si obiectivele calitatii, mediului, SSO si energiei 

• Manualul managementului integrat al calitatii, mediului, securitatii si sanatatii 
ocupationale si al energiei 

• Procedurile cerute de standardul SR EN 9001: 2008, SR EN ISO 14001: 2005, SR 
OHSAS 18001: 2008, SR EN ISO 50001: 2011 si de organizatie 

• Proceduri si instructiuni pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime a execuţiei 
produselor/lucrărilor, protectia mediului, SSM, SU, PO, IL, instructiunile specifice 
proiectelor 
• Documentatia de provenienta externa 
• Înregistrări necesare pentru a furniza dovezi ale eficacitatii SMI, şi ale conformitatii 
cu cerintele calităţii, mediului, SSO ale produselor/lucrărilor executate. 

 
 

4.2.2/4.1/4.1 MANUALUL MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL C ALITĂŢII, MEDIULUI, 
SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE si ENERGIEI ( MMI) 
 
MMI descrie procesele SMI din cadrul S.C. OPTIMATIC SOLUTIONS S.R.L, secventele 

si interactiunea dintre acestea. 
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MMI este structurat conform standardului SR EN ISO 9001:2008 «Sisteme de management al 
calităţii. Cerinţe” integrat cu SR  EN ISO 14001: 2005  “Sisteme de management de mediu. 
Specificatii si ghid de utilizare” si SR OHSAS 18001:2008 “Sisteme de management al sanatatii 
si securitatii ocupationale. Cerinte”, SR EN ISO 50001:2011 „Sisteme de management al 
energiei. Cerinte si ghid de utilizare” 

Scopul său este de a da posibilitatea personalului firmei şi altor persoane interesate să 
înţeleagă tehnicile şi procedurile de bază cerute pentru menţinerea standardelor de calitate si 
mediu. Prevederile acestui manual se aplică atât în situaţii contractuale, cât şi necontractuale, în 
departamentele firmei care raspund de procesele principale si de cele secundare. 
 

Gestionarea MMI este sarcina RM ce are următoarele obligaţii: 
• coordonează elaborarea acestui manual şi verifică conformitatea lui faţă de 
referenţialul ales-SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2004 si SR OHSAS 
18001:2008; SR EN ISO 50001:2011 „Sisteme de management al energiei. Cerinte si 
ghid de utilizare” 
• transmite manualul spre aprobarea directorului general; 
• completează lista de control a modificărilor / lista de difuzare / retragere; 
• stabileşte revizia fiecărui capitol şi se asigură de transmiterea acestor revizii către 
cei implicaţi; 
• asigură ca orice modificare sau completare a MMI sau a vreunei proceduri să se 
facă în mod controlat, fără a neglija retragerea celor perimate; 
• avizează şi asigură distribuirea manualului şi a procedurilor. 

La fiecare ediţie a manualului se modifică cel puţin următoarele capitole: 
• Pagina de gardă; 
• Lista de control a reviziei; 
• Capitolul în care au apărut modificările; 
• Evidenţa sau anexele caracteristice firmei. 

 
 

4.2.3/4.4.5/4.4.5 CONTROLUL DOCUMENTELOR 
 
Documentele SMI şi cele referitoare la produs se menţin sub control în conformitate cu 

procedurile PG-01 “Controlul documentelor”, care precizează documentele şi nivelele de 
elaborare, verificare, aprobare, difuzare, evidenţă, primire şi păstrare a acestora 

RM mentine evidenta documentelor SMI electronic si pe suport hartie si asigura 
gestionarea acestora în conformitate cu prevederile MMI. Toate departamentele au acces 
electronic la documentele corespunzatoare ariei de competenta si responsabilitate. RM va ţine 
evidenţa repartizării acestor documente pe departamente şi persoane. 

Toate documentele vor fi identificate astfel încât să se poată stabili uşor tipul 
documentului, provenienţa, numărul de ordine, stadiul actualizării. 

Aprobarea documentelor se face de către directorul general pentru cele generale 
respectiv de catre managerul de departament pentru cele departamentale, după ce au fost 
verificate de catre RM. 
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Modificarea documentelor se face la propunerea utilizatorilor documentelor, numai după 
ce s-au analizat de catre factorii implicaţi. 
Şefii de departamente răspund de aplicarea documentelor actualizate, de către toate 
departamentele. 

 
4.2.4/4.5.4/4.5.4 CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR 
  
Toate înregistrările utilizate pentru demonstrarea conformitatii cu cerintele specificate 

pentru produse/lucrari respectiv documentele care furnizează dovezile obiective ale eficacitatii 
SMI, sunt colectate şi păstrate într-un mod prevăzut în procedura cod PG-02 “Controlul 
înregistrărilor”, asigurându-se astfel identificarea, îndosarierea şi păstrarea adecvată a acestora 
precum si definirea perioadei de pastrare si a dispozitiei privind eliminarea acestora. 

 

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI 

5.1/4.2/4.2 Angajamentul managementului 
 

Declaraţiile directorului general referitoare la politicile calitatii, mediului, SSO, energie 
evidenţiază angajamentul său pentru implementarea şi dezvoltarea SMI şi îmbunătăţirea 
continuă a eficacităţii acestuia. 

Pe baza informaţiilor primite în cadrul analizelor efectuate periodic se poate constata 
dacă este respectat angajamentul managementului, dacă importanţa orientării către client si 
celelalte parti interesate este comunicată în cadrul organizatiei, dacă politicile şi obiectivele în 
domeniul calităţii, mediului, SSO si energiei sunt adecvate şi au fost atinse, dacă au fost alocate 
resursele necesare desfăşurării în bune condiţii a proceselor. 

 

5.2/4.3.1; 4.3.2/4.3.1; 4.3.2 Orientarea catre clie nt. Aspecte de mediu. Cerinte legale si alte 
cerinte. Identificarea pericolelor si evaluarea ris curilor SSO si controlul acestora, 
evaluarea energetica 
 

Cerinţele clientului sunt identificate în cadrul proceselor referitoare la relaţia cu clientul, iar 
analizele efectuate periodic urmăresc, cu precădere, satisfacţia clientului. 

Succesul organizatiei depinde de înţelegerea, satisfacerea necesităţilor şi aşteptărilor 
curente şi viitoare ale actualilor clienţi, precum şi ale celor potenţiali. Pentru aceasta, 
managementul organizatiei identifica necesităţile clienţilor/altor parti interesate si pe cele legale 
si reglementare, in vederea transpunerii lor în cerinţe privind lucrarea si activitati pentru 
obtinerea conformitatii, disponibilitatii, preţurilor avantajoase în raport cu concurenţa la o calitate 
identică sau superioară, in conditiile respectarii legislatiei si imbunatatirii performantelor privind 
calitatea, mediul, SSO, energiei. 

La analiza cerintelor referitoare la lucrare, impreuna cu clientul, sunt definite cerintele 
referitoare la lucrare cat si cerintele legale si de autorizare relevante referitoare la mediu, SSO 
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si energie si responsabilitatile pentru aspectele si impacturile de mediu asociate si pentru 
prevenirea riscurilor SSO. 

 
Procedura de identificare a aspectelor de mediu descrie responsabilitatile si metodele 

pentru: 

� determinarea / definirea aspectelor de mediu cu impact semnificativ; 
� identificarea aspectelor de mediu, analizand si cazurile de anormalitate, incidente 

sau accidente anterioare; 
� luarea in considerare a dezvoltarii noilor activitati, produse sau servicii sau 

modificate 
� evidenta aspectelor de mediu identificate si impactul asociat.  

MMI si procedurile asociate sunt supuse analizei si modificarii ori de cate ori este necesar, 
avand in vedere: 

� legislatia in vigoare si alte reglementari; 
� aparitia unor noi aspecte de mediu; 
� investigarea incidentelor de mediu si de sanatate si securitate, anterioare; 
� asimilarea de produse, tehnici si tehnologii noi sau modificarea celor existente. 

Analiza si modificarea SMI vor avea in vedere datele de feed-back inclusiv reclamatiile 
primite de la clienti si inspectori de mediu, luandu-se in considerare conditiile de operare 
(normale, anormale, de accident). 

Pentru identificarea aspectelor de mediu ce pot determina impact asupra mediului se vor 
analiza si selecta dintre: 

- deseuri solide si alte deseuri, in special deseuri din echipamente electrice si 
electronice  

- utilizarea apei si energiei  
S.C. OPTIMATIC SOLUTIONS S.R.L va tine cont de asemenea de toate cerintele de la 

clienti sau autoritati.  
Responsabilitatea comunicarii cerintelor in cadrul organizatiei ii revine reprezentantului 

managementului si RPM respectiv RSSM-SU care participa la analiza cerintelor referitoare la 
lucrare. 

Procedura „Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor SSO” descrie metodologia organizaţiei 
pentru identificarea pericolului şi evaluarea riscului astfel incat: 

- sa fie definită în conformitate cu domeniul său, cu natura sa şi cu programul său pentru 
a se asigura că este mai mult proactivă decat reactivă; 

- să asigure clasificarea riscurilor şi identificarea acelora care trebuie eliminate sau ţinute 
sub control prin măsuri; 

- să fie corelată cu experienţa de operare şi cu capabilităţile măsurilor folosite pentru 
controlul riscului; 

- să furnizeze elemente de intrare în procesul de determinare a cerinţelor pentru 
echipamente, de identificare a necesităţilor de instruire şi/sau de dezvoltare a controlului 
operaţional; 

- să asigure monitorizarea acţiunilor solicitate pentru a asigura atât eficacitatea cât şi 
respectarea timpului pentru implementare. 
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Procesele de identificare a pericolelor, de evaluare şi de control al riscurilor sunt analizate de 
către conducere la intervale prestabilite. Acesta perioadă poate varia în funcţie de următoarele 
elemente: 

- natura pericolului; 
- mărimea riscului; 
- modificări de la operarea normală; 
- modificari la materiile prime, substanţe chimice etc. 

Se vor lua in considerare: 
• activitatile de rutina si non-rutina; 
• activitatile intregului personal care are acces la locul de munca (inclusiv contractantii si 

vizitatorii); 
• comportamentul uman, capabilitatile si alti factori umani; 
• identificarea pericolelor din afara locului de munca, capabile sa afecteze negativ 

sanatatea si securitatea personalului, printr-un control al organizatiei in interior; 
• pericolele create in vecinatatea locului de munca, prin activitatile aflate sub controlul 

organizatiei; 
• infrastructura, echipamentul si materialele de la locul de munca, produse de catre 

organizatie sau de catre altii; 
• modificarile sau propunerile de modificari in cadrul organizatiei, activitatilor sau 

materialelor sale; 
• modificarile sistemului de management al SSO inclusiv cele temporare, precum si 

impacturile lor asupra operatiilor, proceselor si activitatilor; 
• orice obligatii legale aplicabile referitoare la evaluarea riscurilor si implementarea 

controalelor necesare; 
• proiectarea spatiilor de munca, proceselor, instalatiilor, echipamentelor, procedurilor 

operationale si de lucru ale organizatiei, inclusiv adaptarea lor la capabilitatea umana; 
• metodologia de identificare a pericolelor si evaluarea riscurilor 
• va fi definita, cu respectarea scopului, naturii si momentului acesteia, pentru a-I asigura 

scopul proactiv 
• va fi utilizata pentru identificarea, determinarea prioritatilor si controlul corespunzator al 

riscurilor. 
Pentru managementul schimbarii, organizatia va identifica pericolele si riscurile asociate 

SSO, asociate schimbarilor din cadrul organizatiei, sistemului de management SSO sau 
activitatilor sale, inaintea introducerii unor astfel de schimbari. 

Organizatia se va asigura de utilizarea rezultatelor acestor evaluari, la determinarea 
controalelor. 

Cand se determina controalele sau se iau in considerare schimbarile controalelor existente, 
se ia in considerare reducerea riscurilor tinand cont de: 

• eliminarea; 
• inlocuirea; 
• controlul ingineresc; 
• controlalele semnalizarii/pericolelor si/sau administrative; 
• echipamentul individual de protectie. 
Se identifica stadiul (actualizarea) identificarii pericolelor si evaluarii riscurilor. 
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MMI si procedurile SMI sunt supuse analizei si modificarii ori de cate ori este necesar, 
avand in vedere: 

� legislatia in vigoare si alte reglementari; 
� aparitia unor noi aspecte de mediu; 
� investigarea incidentelor de mediu, anterioare; 
� evaluarea riscurilor SSO. 
Analiza si modificarea SMI vor avea in vedere datele de feed-back inclusiv reclamatiile 

primite de la clienti, inspectori privind aspectele de mediu, riscurile SSO, luandu-se in 
considerare conditiile de operare (normale, pornire/oprire, avarie). 

Pentru identificarea aspectelor de mediu ce pot avea impact asupra mediului se vor 
analiza si selecta factorii posibili: efluentii, materiile prime, conditiile locale, greseli in procesare 
etc.  

Se respecta procedurile: „Satisfactia clientilor”, „Identificarea aspectelor de mediu si 
evaluarea impacturilor asupra mediului”, „Cerinte legale si alte cerinte”, „Identificarea pericolelor 
si evaluarea riscurilor SSO”. 

5.3/4.2/4.2 Politicile in domeniul calitatii, mediu lui, SSO si energie 
 

Imperativul in politica in domeniul calitatii, mediului si SSO este obtinerea satisfactiei 
clientilor, a angajatilor si a tuturor partilor interesate. 

Managementul organizatiei asigura ca politica în domeniul calităţii, mediului, SSO, energiei: 
a) este adaptată domeniului organizaţiei; include angajamentul de a satisface cerinţele şi de 

a îmbunătăţi in mod continuu eficacitatea SM; 
b) oferă cadrul pentru stabilirea şi revizuirea obiectivelor calităţii, mediului, SSO; 
c) este comunicată şi înţeleasă în cadrul organizaţiei; 
d) este revizuită în vederea continuei sale adecvări; 
e) corespunde naturii, dimensiunilor si impactului asupra mediului si riscurilor SSO generate 

de activitatile, produsele si serviciile desfasurate; 
f) include un angajament de imbunatatire continua si de prevenire a poluarii; 
g) include un angajament de prevenire a ranirilor si a imbolnavirilor; 
h) include un angajament de conformitate cu legislatia si cu reglementarile de mediu si SSO 

aplicabile; 
i) politica de mediu/SSO este documentata, implementata, mentinuta si inteleasa de intregul 

personal care lucreaza sub controlul organizatiei. 
j) este disponibila pentru public si partile interesate a politicii de mediu si SSO. 
 

Politicile sunt sustinute cu planuri si programe de obiective. 

Toate aceste obiective sunt documentate si monitorizate de catre responsabilii de procese, 
prin urmatoarele elemente: 

- identificarea, descrierea şi modalităţi de calcul al indicatorilor fiecărui obiectiv; 
- documentarea şi elaborarea planurilor de obiective, resurse necesare, responsabilităţi 

alocate şi termene de realizare. 
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Planurile de obiective sunt aprobate de catre director la propunerea responsabililor de 
procese. Valorile indicatorilor pot fi modificate pe parcursul anului, in funcţie de dinamica pieţei 
de servicii şi a analizelor periodice desfăşurate de management. 

Responsabilii de procese raporteaza catre RM privind îndeplinirea, monitorizarea şi 
înregistrarea rezultatelor implementarii planurilor de obiective, programelor de management de 
mediu/SSO. 

În urma analizei anuale a politicii referitoare la calitate, mediu, SSO, directorul va dispune 
actiuni de imbunatatire. 

Politicile in domeniile calitatii, mediului, SSO, energiei aprobate de catre directorul 
organizatiei, sunt publicate, afisate, difuzate in toate departamentele si incluse in planul de  
instruire a personalului organizatiei iar rezultatele noastre vor fi aduse la cunostinta tuturor 
partilor interesate. 
 
 

5.4/4.3.3/4.3.3 Planificare 
 

Sunt stabilite obiective ale calităţii, mediului, SSO, energiei la niveluri de responsabili de 
procese. Obiectivele  cuprinse in planurile de obiective generale si cele specifice, sunt: 
- măsurabile 
- coerente cu politica; 
- adecvate cerinţelor referitoare la produs; 
Obiectivele calitatii specifice fiecarei lucrari/contract sunt definite in Planul calitatii. 
Activitatile specifice organizatiei au impact asupra mediului in conditii normale, anormale 

sau de accident prin: 

- emisii de gaze in atmosfera determinate de functionarea mijloacelor de transport; 
- deseuri, in special cele din echipamente electrice si electronice; 
- consum de materiale si de energie electrica; 
- posibile situatii accidentale care sa determine deversari nepermise in apa sau pe sol a 

carburantilor sau uleiurilor utilizate de mijloacele de transport; 
- posibile situatii de urgenta generate de incendii, inundatii, cutremure, radiatii nucleare. 

Riscurile SSO sunt evaluate luand in considerare sistemul de munca specific. Procesul de 
stabilire a obiectivelor de mediu si SSO ia in considerare: 

- cerintele legale aplicabile; 
- aspectele de mediu cu impact semnificativ identificate; 
- riscurile SSO; 
- specificul tehnologiilor; 
- conditiile economice date; 
- profilul firmei; 
- punctul de vedere al partilor interesate. 
Se realizeaza actualizarea obiectivelor calitate/mediu/SSO/energie. 
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Se asigura ca obiectivele calitate/mediu/SSO/energie sunt corelate cu politica in domeniul 
calitatii/ mediului/SSO/energie, inclusiv cu angajamentul de prevenire a poluarii si a 
imbolnavirilor profesionale. 
Sunt stabilite programe de management de mediu/SSO/energie. 
Sunt stabilite responsabilitatile, mijloacele si termenele pentru toate nivelurile  ierarhice si 
functionale relevante, implicate in derularea programelor de management de 
mediu/SSO/energie aprobate. 

Este stabilit modul de corelare a programelor cu proiectele si produsele noi sau modificate. 
 

5.4.2/4.3.3/4.3.3 PLANIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGE MENT INTEGRAT AL 
CALITATII, MEDIULUI, SSO si AL ENERGIEI 
 

Planificarea SMI consta in planificarea proceselor din cadrul acestui sistem precum si a 
obiectivelor calitatii, mediului, SSO planuri de obiective la niveluri de responsabili de procese. 
Sinteza acestora se regaseste in planul general de obiective ale calitatii, programul de 
management de mediu si programul de management SSO la nivel de organizatie. 

Atunci cand se planifica si se realizeaza modificari ale SMI, se asigura integralitatea 
acestuia. 
Proceduri conexe: PS-07 „Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asupra 
mediului”; PS-12 „Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor SSO”. 
 
5.5/4.4.1, 4.4.3/4.4.1, 4.4.3  Resurse, roluri, res ponsabilitate, autoritate si comunicare 
 
5.5.1 / 4.4.1 / 4.4.1 Responsabilitate si autoritat e 

5.5.1.1. Organizarea S.C. OPTIMATIC SOLUTIONS S.R.L.  este descrisa in organigrama 
prezentata in acest Manual. 
5.5.1.2. In scopul atingerii obiectivelor calitatii, mediului, SSO, energie in S.C. OPTIMATIC 
SOLUTIONS S.R.L , toate functiile au stabilite clar responsabilitatile si autoritatile in Fisele de 
post. 
5.5.1.3. Intre departamentele din cadrul S.C. OPTIMATIC SOLUTIONS S.R.L . exista relatii de 
colaborare, fiecare avand atributii specifice prin care se planifica, controleaza si se realizeaza 
procesele din cadrul SMI. 
5.5.1.4. Responsabilitatile generate de SMI sunt descrise in fisele post si proceduri; 
Responsabilitatile pentru Directorul General, Sefii de departamente, RM, responsabilului cu 
protectia mediului si RSSM-SU sunt urmatoarele: 
 

Directorul general : 
o stabilirea politicii in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii; 
o asigurarea faptului ca sunt stabilite obiectivele calitatii, mediului si sanatatii si securitatii; 
o conducerea analizelor efectuate de management; 
o asigurarea disponibilitatii resurselor; 
o asigurarea ca cerintele sunt identificate si satisfacute; 
o asigurarea ca politica in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii: 

- este adecvata fata de scopul organizatiei; 
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- include angajamentul pentru satisfacerea cerintelor si pentru imbunatatirea 
continua a eficacitatii SMI; 

- asigura un cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor calitatii, mediului si 
sanatatii si securitatii in munca; 

- este comunicata si inteleasa in cadrul organizatiei; 
- este analizata pentru adecvarea ei continua; 

o asigurarea planificarii si integralitatii SMI si realizarii planurilor obiectivelor calitatii, 
programelor de management de mediu si programelor de management sanatatii si 
securitatii; 

o asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul organizatiei, responsabilitatile si 
autoritatile; 

o asigurarea ca sunt stabilite procese adecvate de comunicare interna si externa; 
o analizarea, la intervale planificate, a SMI din cadrul organizatiei; 
o protectia si promovarea intereselor organizatiei printr-o politica de apropiere de organizatii 

nationale sau internationale in domeniile calitatii, mediului si sanatatii si securitatii, 
standardizarii, certificarii, acreditarii; 

o asigurarea planificarii si integralitatii SMI si realizarii planurilor obiectivelor calitatii, 
programelor de management de mediu respectiv de SSO; 

o numirea prin decizie a RM, responsabilului cu protectia mediului si responsabilului SSM-
SU; 

o sa asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor in vederea 
stabilirii masurilor de prevenire, pentru toate locurile de munca (spatii de lucru si ocupatii) 
pentru personalul angajat permanent, temporar sau cel din unitati din exterior, care 
lucreaza in S.C. OPTIMATIC SOLUTIONS S.R.L ; 

o sa asigure resursele necesare pentru respectarea programelor de audituri; 
o sa asigure conditii pentru mentinerea autorizatiilor in conformitate cu cerintele legale; 
o a stabileasca masurile tehnice si organizatorice pentru SSM si mediu; 
o sa asigure si sa controleze, prin personal abilitat, cunoasterea si aplicarea de catre toti 

angajatii a acestor masuri; 
o sa ia in considerare, din punctul de vedere al SSM, capacitatea angajatilor de a executa 

sarcinile de munca repartizate; 
o sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si educarii angajatilor; 
o sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii, asupra riscurilor la care 

aceasta va fi expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor tehnice si 
organizatorice necesare, inclusiv cele referitoare la primul ajutor, situatii de urgenta si 
evacuarea personalului in caz de incendiu; 

o sa asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea si perfectionarea personalului cu 
atributii in domeniul protectiei muncii; 

o sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor conform 
reglementarilor in vigoare; 

o sa angajeze numai persoane care, in urma controlului medical si a verificarii aptitudinilor 
profesionale, corespund sarcinilor de munca pe care urmeaza sa le execute; 
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o sa ia masurile necesare informarii responsabilului SSM-SU-MM despre angajatii care au 
relatii de munca cu durata determinata sau cu caracter interimar, pentru a fi inclusi in 
programul de activitate ce are ca scop asigurarea conditiilor de SSM; 

o sa asigure consultare si comunicare referitoare la SSM; 
o sa acorde lucratorilor desemnati un timp adecvat, care va fi considerat timp de munca si 

sa le furnizeze toate mijloacele necesare pentru a-si putea exercita drepturile si atributiile 
prevazute in legislatie; 

o sa ia masuri ca numai angajatii care au fost instruiti adecvat sa aiba acces la locurile de 
munca unde exista riscuri privind SSM; 

o sa comunice, cerceteze, inregistreze, declare si sa tina evidenta accidentelor de munca, 
a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice si a avariilor; 

o sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, 
a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor care asigura mediul 
corespunzator de munca ; 

o sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca in 
timpul controlului sau al cercetarii accidentelor de munca.  

 
Sefii de departamente 

- asigurarea implementarii si mentinerii SMI; 
- incurajarea si facilitarea imbunatatirii standardelor privind calitatea si mediul; 
- monitorizarea si evaluarea progresului imbunatatirii; 
- promovarea relatiilor de parteneriat cu clientii, furnizorii si celelalte parti interesate; 
- planificarea, conducerea, auditarea si analiza SMI; 
- planificarea si realizarea instruirii si consultarii in domeniul calitatii, mediului, SSM 
- imbunatatirea comunicarii interne si externe; 
- propune masuri privind: 

• realizarea obiectivelor planificate ale calitatii, mediului, SSM; 
• stabilirea SMI; 
• obtinerea satisfactiei clientilor si a celorlalte parti interesate; 
• realizarea cerintelor referitoare la calitate, mediu si SSM privind serviciile prestate; 
• respectarea cerintelor legislative relevante; 
• programe de imbunatatire. 

 
RM – sistem management integrat: 
 

o asigura implementarea si imbunatatirea continua a SMI 
o coordoneaza documentarea SMI  
o avizeaza planul de audit intern si propune echipa de audit ; urmareste respectarea 

programului de audit  
o urmareste ofertele si derularea contractelor din punct de vedere al inscrierii in cerintele de 

calitate, mediu, SSO, energie;  
o transpune in practica planul general de obiective ale calitatii, mediului, SSO, dupa ce a 

fost aprobat de directorul general;  
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o initiaza si urmareste aplicarea actiunilor corective / preventive si de imbunatatire; 
o are acces la toate informatiile relevante pentru examinarea si evaluarea conformitatii si 

eficacitatii SMI 
o raporteaza directorului general privind realizarea SMI si propuneri de imbunatatire 
o urmarirea stadiului implementarii actiunilor corective, preventive si de imbunatatire si 

analiza eficacitatii acestora;  
o aplicarea sistemului de analize; 
o instruirea in domeniul SMI; 
o comunicarea cerintelor clientilor si a celor legale, in cadrul organizatiei; 
o analizeaza, impreuna cu sefii de departamente si dispun oprirea lucrarilor cand identifica 

abateri; 
o face propuneri pentru imbunatatirea activitatilor de verificare si pentru eliminarea 

neconformitatilor; 
o furnizare de sfaturi de specialitate sefilor de departamente; 
o participa sau isi da avizul la angajarea personalului; 
 

Responsabilul cu protectia mediului: 
o consultanta privind mediul, in toate departamentele organizatiei; 
o preia informatiile privind poluarile efectuate de echipamentele si instalatiile din organizatie 

si solutiile pentru remedierea lor; 
o asigura activitatea de documetare tehnica privind protectia mediului; 
o controleaza respectarea controlului operational pentru aspectele de mediu; 
o coordoneaza activitatea de documentare tehnica in domeniul mediului; 
o dispune masurile de corectare a abaterilor de la programele in domeniu stabilite; 
o fundamenteaza obiectivele si indicatorii din programul de management de mediu; 
o furnizare de sfaturi de specialitate directorilor si sefilor de departamente; 
o instruirea personalului privind necesitatea respectarii cerintelor referitoare la mediu; 
o protejarea intereselor organizatiei in aplicarea legislatiei de mediu; 

 
Responsabilul SSM-SU raspunde de: 

o fundamentarea deciziilor privind SSM si SU; 
o asigurarea evaluarii/reevaluarii riscurilor de accidente si imbolnaviri profesionale la locul 

de munca si a auditurilor SSM; 
o controlul, pe baza programelor de activitate, al tuturor locurilor de munca, in scopul 

prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale; 
o participa sau isi dau avizul la angajarea personalului; 
o asigura instruirea si informarea personalului in probleme de  SSM si SU (instructaj 

introductive general, la locul de munca si periodic dar si cursuri de perfectionare) si 
evaluarea cunostintelor; 

o propun masuri pentru formarea personalului cu responsabilitati in domeniile SSM si SU; 
o organizeaza propaganda de protectie a muncii; 
o elaboreaza lista cu dotarea personalului cu echipamentul individual de protectie a muncii 

si echipamentul de lucru, participa la receptia mijloacelor de protectie colectiva si a 
echipamentelor de munca inaintea punerii lor in functiune; 
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o RSU asigura masurile tehnice si organizatorice necesare apararii impotriva incendiilor si 
SU; 

o participa la cercetarea accidentelor de munca si tine evidenta acestora; 
o colaboreaza cu medicul de medicina muncii pentru cunoasterea la zi a imbolnavirilor 

profesionale, efectuarea de controale commune la locurile de munca pentru identificarea 
factorilor de risc de imbolnavire profesionala si propunerea masurilor corespunzatoare; 
colaboreaza cu acesta in fundamentarea programului de masuri de SSM; 

o asigura comunicarea cu medicul de medicina muncii; 
 
5.5.2/ 4.4.2 / 4.4.2 Reprezentantul managementului 

Directorul General al S.C. OPTIMATIC SOLUTIONS S.R.L.  a desemnat un Reprezentant al 
managementului pentru sistemul de management integrat (RM), avand responsabilitatea si 
autoritatea necesara pentru: 

a) a se asigura ca procesele necesare sistemului de management integrat sunt stabilite, 
implementate si mentinute; 

b) a raporta conducerii S.C. OPTIMATIC SOLUTIONS S.R.L.  despre functionarea si 
performanta sistemului de management integrat si despre orice necesitate de 
imbunatatire; 

c) a se asigura ca este promovata in cadrul societatii constientizarea cerintelor clientilor si a 
celor de mediu respectiv SSO; 

d) a mentine relatia cu partile externe in chestiuni legate de SMI. 
 

5.5.3. /4.4.3/4.4.3 Comunicare participare consultare  
Relatiile dintre functiile si departamentele din cadrul organizatiei sunt descrise in regulamente, 
schemele de organizare si fisele de posturi. 

Se comunica atat formal - prin intermediul documentelor si inregistrarilor (afisare, difuzare, 
comunicare on-line), cat si informal - prin instruire, motivare si responsabilizare. 

Informatiile circula in toate directiile, de sus in jos (sefii ierarhici informeaza in scris angajatii 
asupra cerintelor si modului de actionare) precum si de jos in sus (executantii informeaza sefii 
asupra sarcinilor sau asupra rezultatelor obtinute).  

Functiile acestui sistem informational al managementului integrat sunt: 
• sa comunice in cadrul organizatiei cerintele clientilor, ale celorlalte parti interesate si a 

celor legale si de reglementare; sa permita analiza masurii in care aceste cerinte sunt 
indeplinite; 

• sa prezinte presedintelui organizatiei obiectivele si dinamica acestora in timp; 
• sa semnaleze neconfomitatile, respectiv nerealizarea obiectivelor impuse; 
• sa ofere posibilitatea de trasabilitate pana la originea aparitiei abaterii; 
• implicarea personalului in dezvoltarea si analizarea politicilor si procedurilor; 
• informarea personalului asupra reprezentantilor lor in probleme de SSO si RM; 
• sa determine imbunatatirea continua. 
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S-au definit planurile de circulatie a informatiilor in vederea raportarii rezultatelor din 
procese si din masurarea si monitorizarea caracteristicilor principale ale activitatilor cu impact 
semnificativ asupra mediului, conform cerintelor specificate inclusiv ale celor legale si 
reglementare.  
Sunt primite si documentate in mod sistematic solicitarile pertinente ale partilor interesate si se 
transmite raspuns.  
S-au stabilit responsabilitatile privind consultarea si comunicarea informatiilor pertinente 
referitoare la SSO.  
Sunt primite si documentate in mod sistematic solicitarile pertinente ale partilor interesate si se 
transmite raspuns.  
Angajaţii sunt: 

- consultaţi în elaborarea politicii şi la modificarea condiţiilor de lucru; 
- reprezentaţi în problemele de securitate şi sănătate în muncă, energiei; 
- informaţi cu privire la persoanele care îi reprezintă în SSO. 

Prin chestionarea angajatilor privind SSO se culeg informatii de securitate şi sănătate în muncă 
de la locurile de munca, care se analizeaza pentru decizii de imbunatatire. 

Se asigura participarea lucratorilor prin: 
- implicarea in identificarea pericolelor si evaluarea si controlul riscurilor; 
- implicarea in investigarea incidentelor; 
- implicarea in dezvoltarea si revizia politicii si obiectivelor SSO; 
- consultarea in cazul schimbarilor care afecteaza SSO; 
- reprezentarea in problemele SSO. 
Lucratorii vor fi informati despre aranjamentele lor de participare, inclusiv privind 

reprezentantii lor in probleme SSO. 
S-au definit planurile de circulatie a informatiilor in vederea raportarii rezultatelor din procese 

si din masurarea si monitorizarea caracteristicilor principale ale activitatilor cu impact semnificativ 
asupra mediului, conform cerintelor specificate inclusiv ale celor legale si reglementare. S-au 
stabilit responsabilitatile privind consultarea si comunicarea informatiilor pertinente referitoare la 
SSO.  
Sunt primite si documentate in mod sistematic solicitarile pertinente ale partilor interesate si se 
transmite raspuns. 
Se respecta Procedura „Comunicare. Participare si consultare” 

5.6/4.6/4.6 Analiza efectuata de management 
 

Procesul analizei efectuate de management este descris în procedura “Analiza efectuată 
de management”. 
Analizele SMI sunt efectuate de catre managerii organizatiei respectiv de catre comitetului 
director sub conducerea directorului general.  

Obiectivul acestor analize este evaluarea oportunitatilor pentru imbunatatirea si 
necesitatea schimbarilor in SMI, inclusiv in domeniul politicii si obiectivelor.  

SMI este analizat de catre managerii societatii, semestrial. Directorul general poate 
convoca reuniuni de analiza extraordinare, neprogramate. 
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Datele de intrare  ale analizelor efectuate de management includ informatii referitoare 
la: 

- rezultatele auditurilor de conformitate (SSO) si de sistem  
- rezultatul evaluarii conformitatii cu cerintele legale si alte cerinte la care organizatia a 

subscris, referitor la mediu si SSO 
- rezultatele participarii si a consultarii angajatilor 
- rezultatele evaluarii conformarii cu cerintele legale si alte cerinte la care organizatia a subscris 
- feed-back-ul de la client 
- comunicarea cu partile externe interesate cu privire la mediu si SSO si energie,  
- inclusiv reclamatiile; 
- functionarea proceselor 
- conformitatea produsului 
- conformitatea privind factorii de mediu 
- informatiile referitoare la neconformitati, incidente si accidente;  
- performantele realizate de organizatie 
- modul in care obiectivele (calitate, mediu, SSO, energie) au fost realizate 
- stadiul investigarii incidentelor, actiunilor corective si preventive 
- actiuni de urmarire de la analizele de management anterioare 
- modificari care pot influenta SMI, inclusiv evolutia cerintelor legale 
- recomandari pentru imbunatatire raportat la politica si obiective. 
 

5.6.5. Datele de iesire  ale analizelor efectuate de management includ decizii si actiuni 
referitoare la: 

- imbunatatirea eficacitatii SMI 
- imbunatatirea proceselor SMI 
- imbunatatirea produsului in raport cu cerintele clientilor 
- imbunatatirea performantelor  
- nevoile de resurse 

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR 

6.1. /4.4.1/4.4.1 Asigurarea resurselor 
Conducerea S.C. OPTIMATIC SOLUTIONS S.R.L.  isi stabileste necesarul de resurse astfel 
incat sistemul de management integrat, prin mentinere si eficacitate continuu imbunatatita, sa 
raspunda unei functionari dinamice si adaptate conditiilor curente referitoare la volumul activitatii 
si cererea pe piata si sa determine cresterea satisfactiei clientilor si a altor parti interesate, prin 
indeplinirea cerintelor acestora.  

 

Aceste resurse includ: 
� resurse umane; 
� infrastructura; 
� mediul de lucru; 
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� resurse financiare. 

Resursele necesare pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea SMI si pentru 
indeplinirea cerintelor clientilor si a altor parti interesate referitoare la calitate, mediu, SSO sunt 
identificate prin : 

� Programele de management ale SMI - in care sunt identificate resursele necesare 
indeplinirii obiectivelor specifice ale calitatii, mediului, SSO; 

� Analizele de management prin care se stabilesc resursele necesare pentru masurile 
propuse si aprobate in vederea mentinerii si imbunatatirii SMI, cresterii performantei 
societatii in domeniul calitatii, mediului, SSO, energiei si satisfactiei clientilor si altor parti 
interesate; 

� Programele anuale de instruire; 

� Documentele financiar-contabile (bugetul de venituri si cheltuieli, programe de 
monitorizare indicatori de eficienta etc.)  

Conducerea organizatiei raspunde, direct sau prin personalul din subordine, de asigurarea 
resurselor necesare pentru functionarea SMI si pentru realizarea lucrarilor si proceselor in 
conditii corespunzatoare. 

 
6.2. /4.4.1, 4.4.2/4.4.1, 4.4.2   Resurse umane 
 
6.2.1  Generalitati 
6.2.1.1. Prin politica de resurse umane stabilita s-a urmarit ca personalul care efectueaza 
activitati ce influenteaza calitatea, are activitati cu aspecte de mediu si riscuri SSM sa fie 
competent din punct de vedere al studiilor, al instruirii, al abilitatilor si al experientei adecvate. 
6.2.1.2. Resursele umane alocate, din punct de vedere al competentei si numarului, corespund 
cu prevederile organigramei aprobate, cu fisele post si cu cerintele documentelor SMI, 
aplicabile. 
 
6.2.2/4.4.2/4.4.2  Competenta, instruire, constient izare  

Seful departamentului resurse umane si administrativ, împreună cu directorul general, 
proiectează posturile şi creează astfel profilul persoanei ce urmează să ocupe postul respectiv, 
identificând astfel competenţa necesară. 
 Personalul este selectat şi angajat pe baza unor evaluări ce au în vedere criterii bine 
definite. Totodată, sunt efectuate evaluări periodice ale activităţilor angajaţilor pe baza cărora 
este promovat sau sancţionat personalul din anumite funcţii. 
 În concordanţă cu necesarul de instruire identificat sunt alocate resurse pentru efectuarea 
de cursuri, stagii de pregătire, participări la seminarii, conferinţe, etc. 
 Eficacitatea acestora este analizată în cadrul evaluării periodice a poersonalului, în 
funcţie de beneficiile obţinute de firmă în urma acestor acţiuni şi a numărului de neconformităţi 
datorate unei instruiri neadecvate. 
Se respecta Procedura „Competenta constientizare si instruire”. 
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6.3/4.4.1/4.4.1 Infrastructura 
Infrastructura disponibilă realizării în condiţii bune a lucrărilor este adecvata si mentinuta 

corespunzatoare din punctul de vedere al calitatii, mediului, SSO, energiei. 
 Acestea includ:  

� cladiri, utilitati (apa, energie); 
� transport; comunicatii; internet 
� echipamente pentru procese (atat hardware cat si software).  

6.3.1 Cladirile 
Conducerea S.C. OPTIMATIC SOLUTIONS S.R.L.  asigura mentenanta cladirilor si spatiilor de 
lucru adecvate desfasurarii activitatilor si proceselor din cadrul societatii. 

6.3.2 Utilitati  
Utilitatile necesare pentru realizarea proceselor in cadrul societatii sunt: apa si energia. Acestea 
nu au cerinte de calitate (caracteristici, parametri, etc.) speciale, acestea fiind procurate din 
retelele de distributie existente.  

6.3.3 Mijloacele de transport, comunicatii, interne t 
Mentenanta mijloacelor de transport se realizeaza in conformitate cu prevederile legale 
aplicabile. Se asigura servicii de telefonie fixa si mobila, precum si internet. 

6.3.4 Echipamentele pentru procese 
Echipamentele pentru procese (atat hardware cat si software) sunt asigurate si mentinute prin 
grija conducerii societatii. Aceasta administreaza, gestioneaza si mentine resursele implicate in 
realizarea obiectivelor informatice. 

6.4 Mediu de lucru 
Se asigura, corespunzator, factorii fizici (temperatura, iluminat, curatenie) si umani ai mediului 
de lucru. S-au luat masuri SSM si SU, corespunzatoare. 

6.5 Resurse financiare (procese financiare si contab ile) 

6.5.1. Gestiunea resurselor financiare din cadrul S.C. OPTIMATIC SOLUTIONS S.R.L.  intra in 
responsabilitatea Directorului General, care coordoneaza si raspunde de procesele financiar 
contabile desfasurate in cadrul societatii. 

6.5.2. Prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli (BVC) aprobat de conducerea S.C. OPTIMATIC 
SOLUTIONS S.R.L.  sunt planificate resursele financiare disponibile pe tipuri de activitati si 
procese. 

6.5.3. Lunar, trimestrial si anual sunt urmarite cheltuielile efectuate si incadrarea in BVC-ul 
aprobat. Informatiile sunt raportate Directorului General. 

6.5.4. Regulile pentru derularea proceselor financiare si contabile sunt descrise in reglementarile 
legale aplicabile.  
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7/4.4.6/4.4.6 REALIZAREA SERVICIULUI / CONTROL OPER ATIONAL 
 
Realizarea produsului/serviciului se face conform urmatoarelor procese descrise in manualul 
management integrat: 

• planificarea realizarii produsului/serviciului; 
• procese referitoare la relatia cu clientul; 
• proiectare si dezvoltare; 
• aprovizionare; 
• productie si furnizare de servicii; 
• control operational de mediu si SSO si energie 

 
7.1/4.4.6/4.4.6 Planificarea realizarii serviciului . Control operational  
  

OPTIMATIC SOLUTIONS S.R.L.  îşi structurează activitatea in domeniile de executie 
lucrări/proiecte, acestea fiind abordate într-o manieră specifică, făcând astfel necesară 
planificarea execuţiei. 
Modul de planificare al procesului de furnizare serviciu tratează următoarele aspecte: 

• definirea obiectivelor contractate; 
• resursele necesare desfăşurării lucrărilor/proiectelor; 
• fazele de execuţie, masurare si monitorizare; 
• termenul de realizare; 
• referiri la planurile asociate. 

Planul de proiectare se intocmeste si se reanalizeaza periodic pentru fiecare 
proiect/contract de proiectare. Cu aceasta ocazie se stabilesc si masurile de prospectare a pietii. 

Prin plan se identifica: 
a) obiectivele si cerintele pentru servicii; 
b) necesitatea de stabilire a proceselor si documentatiei si asigurarea resurselor specifice 

serviciilor; identificarea proceselor asociate cu aspecte de mediu si factorii de risc in 
sanatatea si securitatea ocupationala, potentiale (contractarea, studiile, cercetarea, 
proiectarea, subproiectarea de lucrari, asistenta tehnica); 

c) activitatile pentru verificarea, validarea, monitorizarea, inspectia si incercarea serviciilor 
precum si criteriile de acceptare, in concordanta cu cerintele privind calitatea, prevenirea 
poluarii precum si cu strategia de devansare a cerintelor partilor interesate; 

d)  inregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de realizare si serviciile 
realizate satisfac cerintele. 
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7.2/4.4.6; 4.4.3/4.4.6; 4.4.3 Procese referitoare l a relatia cu clientul. Control operational. 
Comunicare 
  
7.2.1. DETERMINAREA CERINŢELOR REFERITOARE LA SERVICIU. ASPECTE DE MEDIU. 
EVALUAREA RISCURILOR SSM. PREVEDERI LEGALE SI ALTE CERINTE 
7.2.1.1. La solicitarea conducerii organizatiei, sefii departamentelor interesate asigura intocmirea 
de documente necesare participarii la licitatii si participa la discutarea si perfectarea formelor 
pentru incheierea contractelor. Colectivul proiecte intocmeste, impreuna cu sefii de sectii, si 
avanseaza, propuneri de proiecte care pot fi finantate din fonduri externe. 
7.2.1.2. In ansamblul lor, specificatiile tehnice privind studiile, cercetarea si proiectarea (oferte 
tehnice, caiete de sarcini) cuprind cerintele clientilor inclusiv cele de livrare si sustinere dupa 
livrare, cerintele legale si de reglementare, cerintele privind mediul (aspectele de mediu ale 
lucrarii ce pot avea un impact semnificativ asupra mediului, adoptarea unor solutii privind 
prevenirea si combaterea poluarii), cerintele privind sanatatea si securitatea in munca si 
prevenirea pericolelor precum si alte cerinte pe care specialistii organizatiei le considera 
necesare. 
 
7.2.2. ANALIZA CERIN ŢELOR REFERITOARE LA PRODUS/SERVICIU. ASPECTE DE 
MEDIU. EVALUAREA RISCULUI SSM. PREVEDERI LEGALE SI ALTE CERINTE 
 
7.2.2.1. In urma deciziei directorului general la propunerea responsabilului de marketing, seful 
departamentului interesat participa la analiza cererii de oferta/comenzii, pentru a asigura ca: 

a) sunt definite cerintele referitoare la produse/servicii; 
b) sunt rezolvate cerintele din contract sau comanda care difera de cele exprimate 
anterior 
c) organizatia are capabilitatea sa indeplineasca cerintele definite. 

7.2.2.2. Pentru a fi usor identificate si rezolvate operativ, cererile de oferta se comunica in retea, 
moment in care se stabileste responsabilul de contract din cadrul colectivului marketing care 
informeaza departamentele implicate, in vederea efectuarii analizei privind capacitatea, 
capabilitatea de realizare, termenele, costul si conditiile contractuale. 
7.2.2.3. Cererea de oferta este analizata din punctul de vedere al nivelului tehnico-stiintific, a 
posibilitatilor de realizare de catre colectivele specializate din domeniu si/sau necesitatea de 
subcontractare cu alte unitati, prevederi legale privind mediul si sanatatea si securitatea in 
munca precum si privind posibilitatea de incadrare in termenele solicitate. La aceasta analiza, in 
situatia unor proiecte de volum si de complexitate ridicata, sunt solicitati sa participe sefii de 
departamente coordonatoare ale proiectului; cu aceasta ocazie se estimeaza efortul material si 
uman necesar pentru realizarea proiectului. Rezultatele acestei analize se inregistreaza si se 
concretizeaza in oferta. 
7.2.2.4 Proceduri conexe: «Marketing«, „Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea 
impacturilor asupra mediului”, „Cerinte legale si alte cerinte”, «Identificarea pericolelor si 
evaluarea riscurilor SSO>> 
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7.2.3. COMUNICAREA CU CLIENTUL SI ALTE PARTI INTERE SATE 
 
7.2.3.1. Cerintele incomplete sau ambigue se rezolva impreuna cu clientul,. 
7.2.3.2. Cererea de oferta analizata permite transmiterea catre client a ofertei de catre 
responsabilul de contract, cu avizarea departamentelor implicate si aprobarea conducerii 
organizatiei. 
7.2.3.3. Comanda primita este analizata conform procedurii prezentata pentru cererea de oferta 
si este urmata de elaborarea unui proiect de contract, elaborat de catre responsabilul de 
contract. 
7.2.3.4. Proiectul de contract avizat de catre sefii departamentelor implicate si aprobat de catre 
conducerea organizatiei, se transmite de catre responsabilul de contract, clientului pentru 
semnare. Proiectul de contract semnat de catre client devine contract. 
7.2.3.5. Eventualele modificari la contract se analizeaza de catre aceleasi functii ca si contractul 
initial. 
7.2.3.6. Conform Procedurii „Controlul produsului neconform” si “Incidente, accidente, 
neconformitati de mediu si de securitate ocupationala”, orice informatie de feedback de la client, 
indiferent pe ce cale este primita, inclusiv reclamatiile acestuia sunt inregistrate in Registru de 
reclamatii. Sistematic, RM asigura analiza si raspunsul rapid la sesizarea clientului precum si 
urmarirea implementarii actiunilor corective/preventive rezultate, conform procedurilor SMI cod 
PG-04,  PG-05 si PG-06. 
RM culege informatii de feed-back de la client, pe chestionare de feed-back si se analizeaza in 
scopul intreprinderii actiunilor de imbunatatire. 
7.2.3.7. In comunicarea cu partile interesate de mediu si securitate, se respecta procedurile 
“Comunicare. Participare si consultare”, „Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de 
raspuns”,  „Investigarea incidentelor SSO”.  
7.2.3.8 Inregistrarile privind specificarea cerintelor referitoare la lucrare se arhiveaza electronic 
si pe CD.  
 
7.3. /4.4.6/4.4.6 Proiectare si dezvoltare. Control  operational 
 
7.3.1 Dispozitiile privind proiectarea si dezvoltarea includ: 

a) planificarea proiectarii si dezvoltarii si stabilirea interfetelor organizatorice si tehnice; 
b) asigurarea datelor de intrare ale proiectarii si dezvoltarii, complete si corecte; 
c) asigurarea datelor de iesire ale proiectarii si dezvoltarii conforme cu datele de intrare; 
d) analiza proiectarii si dezvoltarii, interfazic si la final; 
e) verificarea proiectarii si dezvoltarii; 
f) validarea proiectarii si dezvoltarii. 

7.3.2. Pentru fiecare proiect se face planificarea si programarea proiectului avandu-se in vedere 
urmatoarele aspecte:  

1. sa se asigure o abordare sistematica a proiectarii; sa se defineasca interfetele 
organizatorice si tehnice in activitatile de proiectare; 

2. sa se asigure ca documentatia de proiecatre este conforma cerintelor 
beneficiarului/investitorului, precum si a celor legale si de reglementare;  

3. sa se asigure realizarea verificarilor, analizelor, validarilor  si eventualelor colaborari; 
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4. sa se utilizeze optim resursele pentru realizarea proiectului la termenul stabilit prin 
contract. 

7.3.3. Este nominalizat seful de proiect.  
7.3.4. In baza dosarului cuprinzand toate actele si documentele in original: comanda ferma, 
tema de proiectare, adrese, documente, acte, planuri etc. legate de lucrarea respectiva si 
obtinute in prealabil sau pe parcursul fazelor anterioare, seful de proiect si colaboratorii sai 
colaboreaza cu beneficiarul si cu ceilalti factori care concura la realizarea lucrarii, pentru 
completarea datelor necesare proiectarii. Seful de proiect completeaza dosarul initiat, cu 
precizari privind denumirea lucrarii, termene interne si contractuale, stabileste colectivele de 
specialitate colaboratoare, precum si datele necesare in functie de specific. Seful de proiect 
prezinta, de asemenea, planul calitatii si instructiunile specifice proiectului. 
7.3.5. Metodele si responsabilitatile privind analiza datelor de intrare sunt descrise in procedura. 
7.3.6. Stabilirea activitatilor de proiectare si esalonarea lor in termen se fac prin intermediul 
programarii proiectului. Metodele de programare a proiectului sunt specifice tipului de proiect. 
Seful de proiect raspunde de difuzarea cerintelor proiectului, echipei de proiectare. Acesta va 
finaliza in termen util cu clientul, datele incomplete si/sau derogarile de la datele de tema.  
7.3.7. Datele de iesire a proiectarii constau in date prelucrate, harti, software, documentatie de 
proiectare in conformitate cu cerintele contractuale si cu legislatia specifica. 
La analiza datelor de iesire ale proiectarii se acorda atentie: 

- respectarii cerintelor datelor de intrare; 
- rezultatelor verificarii; 
- respectarea parametrilor de performanta si a limitelor de acceptare; 
- indentificarii verificarilor si inregistrarilor necesare; 
- stabilirii stadiilor  de receptie, interfazic si la final. 

7.3.8. Sistemul de verificare-confirmare a calitatii documentatiilor cuprinde urmatoarele nivele: 
a) verificarea in responsabilitatea colectivului de elaborare, de catre seful de proiect si de 
catre verificatorul independent atestat; 
b) aprobarea proiectului. 

7.3.9. Seful de proiect, impreuna cu colectivul de proiectare si verificatorii, sunt responsabili de 
tratarea pana la finalizare a tuturor observatiilor la verificare. Dupa tratarea si rezolvarea 
observatiilor, seful de proiect finalizeaza dosarul de validare.  
7.3.10. Documentatia de proiectare definitivata este livrata clientului, conform conditiilor 
contractuale. 
7.3.11. Documentatia de proiectare se arhiveaza electronic si pe CD. 
 
7.4/4.4.6/4.4.6 Aprovizionare. Control operational 
 
7.4.1. PROCESUL DE APROVIZIONARE 
 
7.4.1.1. Pentru a se asigura ca produsele/serviciile aprovizionate sunt conforme cu cerintele 
specificate, se aplica un control adecvat atat asupra furnizorilor cat si asupra 
produsului/serviciului aprovizionat. Ne referim la produsele si serviciile destinate proceselor 
proprii precum si la serviciile subcontractate la organizatii de specialitate. 



 
 

MANUALUL MANAGEMENT INTEGRAT  
conform 

SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, 

SR OHSAS 18001:2008 si SR EN ISO 50001:2011  

 
Cod  

 MMIOS – 04 
Ediţia  4 

 
Revizia  

0 1 2 3 4 5 
 

Sediu social :Ploiesti,  Str.Bobalna, nr. 62B – ROMANIA  Punct de Lucru : Ploiesti, Soseaua Vestului nr.12, et.1 
NORC: J29/1844/2005; CUI RO 17907250; Cont: RO82BRDE300SV1870175300, BRD, Ploiesti 

e-mail : office@optimaticsolutions.ro; www.optimaticsolutions.ro; 
tel: + 40 726 116492; + 40 735 778399; fax: + 40 244 585811 

Page 45 of 55 

7.4.1.2. OPTIMATIC SOLUTIONS S.R.L.  aprovizioneaza produse/servicii numai de la furnizorii 
inclusi in Lista furnizorilor acceptati. 
4.4.1.3. Evaluarea furnizorilor se face pe baza urmatoarelor criterii: 

• rezultatele analizei performantelor anterioare privind livrari similare ale 
produselor/serviciilor; 

• renumele furnizorului pe piata mondiala/interna; 
• rezultatele evaluarii ofertelor comerciale si tehnice primite; 
• conditiile de certificare a calitatii si conditii de garantie oferite; 
• eficacitatea functionarii SMI al furnizorului; 
• certificarea SMI al furnizorului; 
• respectarea cerintelor legale si reglementare inclusiv privind mediul si SSO; 
• impacturile semnificative pe care bunurile, echipamentele si serviciile aprovizionate le pot 

avea asupra mediului; 
• riscurile SSM semnificative ale bunurilor, echipamentelor si serviciilor aprovizionate. 
 

7.4.2. INFORMATII REFERITOARE LA APROVIZIONARE 
 
7.4.2.1. Aprovizionarea se realizeaza pe baza solicitariilor primite de la departamente cu 
respectarea obiectivelor de caliate, mediu, SSO ale organizatiei. 
7.4.2.2.Daca se intocmeste contract de aprovizionare, eventualele divergente la contractul primit 
ca urmare a comenzii se negociaza impreuna cu furnizorul. 
7.4.2.3. Contractul se semneaza in urma analizarii acestuia de catre aceeasi echipa care a 
analizat comanda. 
 
7.4.3. VERIFICAREA PRODUSULUI/SERVICIULUI APROVIZIO NAT 
 
7.4.3.1. Produsele/serviciile aprovizionate sunt verificate din punct de vedere cantitativ si 
calitativ si apoi receptionate. Daca se constata neconformitati se informeaza furnizorul si se 
urmareste corectarea acestetia. 
7.4.3.2. Responsabilitatile si metodele privind procesele de aprovizionare si subcontracatre 
lucrari de proiectare sunt descrise in procedura „Aprovizionare”. 
 
7.5/4.4.6./4.4.6 Productie si furnizare de servicii . Control operational 
  
7.5.1/4.4.6./4.4.6 CONTROLUL PRODUCŢIEI SI FURNIZARII SERVICIULUI 
 
7.5.1.1. Acest capitol se refera la procesele de furnizare de servicii conform domeniului SMI. 
Dispozitiile din cadrul organizatiei privind conditiile controlate in care se desfasoara procesele de 
furnizare servicii includ urmatoarele: 

- disponibilitatea informatiilor care descriu caracteristicile serviciului; 
- disponibilitatea instructiunilor, daca sunt necesare; 
- cerinte pentru procese referitoare la mediu si SSO, energie; 
- utilizarea echipamentului adecvat; 
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- disponibilitatea si utilizarea echipamentelor de masurare si monitorizare; 
- implementarea monitorizarii si masurarii; 
- implementarea activitatilor de eliberare, livrare si post-livrare; 
- stabilirea si mentinerea de proceduri documentate care sa includa situatiile in care absenta 
acestora ar putea conduce la abateri de la politica si obiectivele calitate, mediu, SSO, 
energie; 
-stipularea de criterii de operare in proceduri; 
- stabilirea si mentinerea de proceduri legate de riscurile in domeniul SSM ale bunurilor, 
echipamentelor si serviciilor folosite de organizatie; 
- comunicarea acestora furnizorilor si contractorilor; 
- stabilirea si mentinerea de proceduri prin care sa se reduca sau sa se elimine riscurile SSM 
la sursa. 

 
7.5.1.2. Seful de proiect: 

•  stabileste, pe baza programului aprobat, necesarul de resurse in vederea executarii 
lucrarii. In acest scop: 

- determina, pentru fiecare lucrare, necesarul de materiale/echipamente/tehnologii, 
termenele in vederea asigurarii lor; 
- determina, in aceleasi conditii, necesarul de personal competent, atestat pe 
specializari; 
- determina necesarul de colaborari si subcontractari ; 
- determina necesarul de resurse financiare si termenele in vederea asigurarii lor; 

• organizeaza procesul conform planurilor si programelor si asigura personalul / 
resursele financiare / resursele informationale / resursele tehnologice / materialele / 
echipamentele de lucru si de masurare necesare la capabilitatea ceruta precum si 
mediul de lucru corespunzator; 

• asigura respectarea planurilor de monitorizare si masurare; 
• asigura respectarea in procese a procedurilor calitatii, mediului, SSO, energie 

instructiunilor, planurilor si normativelor, standardelor, prescriptiilor aplicabile si a 
celorlalte documente de referinta in executia, controlul, masurarea si monitorizarea 
proceselor; 

• asigura respectarea activitatilor de eliberare, livrare si post-livrare; 
• asigura raportarile la frecventele planificate. 

7.5.1.3. Metodele de conducere a proiectului sunt descrise in procedura. Metodele si 
responsabilitatile pentru monitorizarea activitatilor cu impact asupra mediului sunt descrise in 
procedura „Monitorizarea activitatilor cu impact asupra mediului si a performantei de SSO”. 
 
7.5.2/4.4.6./4.4.6  VALIDAREA PROCESELOR DE FURNIZA RE SERVICII 
 
7.5.2.1. Validarea proiectului se face in prima faza la avizarea finala interna la care pot participa 
invitati specialisti si invitati ai clientului si intr-o faza finala, dupa avizare sau la receptia la 
terminarea lucrarii, rezultatul validarii consemnandu-se prin Scrisoare de Predare. 
7.5.2.2. Se asigura validarea proceselor, pentru care se iau urmatoarele masuri: 



 
 

MANUALUL MANAGEMENT INTEGRAT  
conform 

SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, 

SR OHSAS 18001:2008 si SR EN ISO 50001:2011  

 
Cod  

 MMIOS – 04 
Ediţia  4 

 
Revizia  

0 1 2 3 4 5 
 

Sediu social :Ploiesti,  Str.Bobalna, nr. 62B – ROMANIA  Punct de Lucru : Ploiesti, Soseaua Vestului nr.12, et.1 
NORC: J29/1844/2005; CUI RO 17907250; Cont: RO82BRDE300SV1870175300, BRD, Ploiesti 

e-mail : office@optimaticsolutions.ro; www.optimaticsolutions.ro; 
tel: + 40 726 116492; + 40 735 778399; fax: + 40 244 585811 

Page 47 of 55 

a) criterii definite pentru analiza si aprobarea acestora; 
b) aprobarea echipamentului si calificarea personalului; 
c) utilizarea de metode si proceduri specifice; 
d) cerinte referitoare la inregistrari; 
e) revalidarea, cand este cazul. 

 
7.5.3/4.4.6./4.4.6  IDENTIFICARE ŞI TRASABILITATE 
 
7.5.3.1. Departamentele sunt raspunzatoare de respectarea modalitatilor de identificare si 
trasabilitate a produselor/proiectelor: transpunerea codurilor in documentatie, inclusiv in 
planificarea proiectarii, identificabile in raport cu comenzile clientului sau cu alte cerinte de 
trasabilitate. 
7.5.3.2. Personalul din cadrul OPTIMATIC SOLUTIONS S.R.L.  este instruit pentru aplicarea 
metodelor de identificare de-a lungul intregului ciclu de proiectare. 
7.5.3.3. Modul de identificare a documentatiei asigura pastrarea identificarii pe parcursul 
proiectarii, arhivarii si livrarii documntatiei de proiectare.  
7.5.3.4. Trasabilitatea se asigura prin intermediul etichetelor si documentatiei.  
7.5.3.5. La verificarea proiectului se verifica si respectarea dispozitiilor privind identificarea si 
trasabilitatea. 
7.5.3.6. Dispozitiile din cadrul OPTIMATIC SOLUTIONS S.R.L.  privind identificarea stadiului 
produsului/serviciului raportat la masurare si monitorizare sunt urmatoarele: 

a) ori de cate ori se efectueaza masurari, ne asiguram ca nu continua procesul pana ce nu 
se corecteaza neconformitatile identificate; 

b) responsabilitatea si autoritatea identificarii stadiului revin sefului de lucrare. Acesta 
raspunde de actualizarea planului si programelor pe masura evolutiei procesului; 

c) numele persoanelor responsabile pentru aprobarea produselor/activitatilor neconforme 
sunt inregistrate. 

7.5.3.7. Identificarea stadiului verificarii se face prin intermediul inregistrarilor care insotesc 
produsul/lucrarea.  
 
 
7.5.4/4.4.6./4.4.6 PROPRIETATEA CLIENTULUI 
 
7.5.4.1. Cerintele referitoare la proprietatea clientului pusa la dispozitie de catre acesta pentru a 
fi utilizata sau incorporata in lucrare, incluzand si proprietatea intelectuala si datele personale ale 
acestuia, sunt analizate cu ocazia analizei comenzii/contractului si sunt stabilite prin contract. 
7.5.4.2. Inaintea utilizarii proprietatii clientului, seful de proiect coordoneaza verificarea 
corectitudinii acesteia raportat la cerintele contractuale. Se inregistreaza neconformitatile 
constate in Raportul de neconformitate si se analizeaza impreuna cu reprezentantul clientului. 
Seful de proiect notifica clientul privind corectiile necesare si urmareste implementarea acestora. 
7.5.4.3. Dispozitiile referitoare la proprietatea clientului cuprind : 

• verificarea identitatii proprietatii clientului si a conformitatii cu cerintele, acestuia; 
• verificarea periodica in timpul arhivarii si utilizarii; 
• protejarea si punerea in siguranta a proprietatii clientului; 
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• pastrarea inregistrarilor privind pierderea, deteriorarea sau neconformitatea proprietatii 
clientului si informarea clientului in acest caz; 

• pentru componentele necorespunzatoare se intocmesc rapoarte de neconformitate si se 
cere acordul clientului pentru decizia luata. 

 
7.5.5/4.4.6./4.4.6 PĂSTRAREA PRODUSULUI 
 
7.5.5.1. In scopul pastrarii conformitatii produselor pe parcursul procesarii si livrarii sunt 
stabilite dispozitii privind identificarea, manipularea, ambalarea, depozitarea si procesarea 
acestora. 
Metodele prezentate se aplica produselor aprovizionate, precum si documentatiei pe parcursul  
executiei lucrarilor contractate.  
Inregistrarile privind proprietatea clientului se pastreaza pe o perioada de minim 5 ani. 
Inregistrarile la livrare se pastreaza pe o perioada de minim 5 ani sau conform cerintelor 
clientilor si a celor legale. 

7.6/5.5.1; 4.4.6/4.5.1; 4.4.6 Controlul echipamente lor de masurare si 
monitorizare 
 
 Pentru asigurarea conformităţii proiectelor/lucrărilor executate fata de cerinţele 
specificate, organizatia are stabilit şi susţine un sistem prin care: 

• sunt identificate cerinţele privind măsurile şi încercările care trebuie efectuate şi 
sunt selectate echipamente adecvate; 
• echipamentele de măsurare şi monitorizare sunt controlate, verificate şi reglate la 
intervale prestabilite sau înainte de utilizare dupa caz. 

Sistemul este documentat în procedura “Controlul echipamentelor de monitorizare şi măsurare”. 
În cadrul organizatiei este numit, prin decizie, un responsabil cu metrologa, care ţine evidenţa la 
zi a EMM din dotare cât şi a starii etalonărilor; acesta asigura identificarea unica si a stadiului 
EMM. 
În cazul depistării unui EMM necorespunzător, acesta va fi depozitat într-un loc separat şi 
distinct etichetat ca atare. In cazul imposubilitatii repararii EMM, acesta se caseaza si se 
trateaza ca deseu.  
Anual, responsabilul cu metrologia va prezenta către RM un “Raport privind starea EMM şi 
necesarul de achiziţionat sau reparat”, dupa caz. 
Proceduri conexe: “Controlul echipamentelor de monitorizare şi măsurare ”, “Comunicare. 
Participare si consultare”. 
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8. MĂSURARE, ANALIZ Ă ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE. VERIFICARE SI ACTIUNE 
CORECTIVA 
 
8.1/4.5.1/4.5.1 Generalitati 
In cadrul organizatiei sunt planificate si implementate procese de monitorizare, masurare, 
analiza si imbunatatire : 

• pentru a demonstra conformitatea cu cerintele specificate ale proiectului; 
• masurari cantitative si calitative conform necesitatilor organizatiei privind mediul ;  
• masurari proactive conform programelor de management de mediu, cu criteriile de 
operare, cu cerintele legale si reglementare ; 
• masurari reactive ale performantei pentru a monitoriza accidentele, incidentele; 
• pentru a se asigura conformitatea SMI; 
• pentru a imbunatati continuu eficacitatea SMI. 

 Metodele aplicate pentru determinarea, supravegherea şi verificarea capabilităţii 
proceselor şi caracteristicilor produselor sunt analizate în şedinţele de lucru şi şedinţele de 
analiză ale SMI. Raportarea rezultatelor se face semestrial şi apoi se urmăreşte dinamica de la 
semestru la semestru, pe parcursul unui an. 
 
8.2/4.5.1, 4.5.2/4.5.1, 4.5.2 Monitorizare si masur are  
 
8.2.1. SATISFACŢIA CLIENTULUI 
   
 În diferite faze de execuţie a lucrărilor, cât şi dupa livrare, sunt culese informatii de 
feedback de la clienti. 
Informatiile colectate sunt analizate periodic în vederea stabilirii de acţiuni de imbunatatire. 
Gradul determinat de satisfactie al clientului impreuna cu informatiile referitoare la reclamatii, 
fluctuatia clientilor, cifra de afaceri, realizarea programelor de marketing etc. Sunt intrari in 
analizele efectuate de management, pentru decizii de imbunatatire. 
Procedura “Satisfacţia clientilor” prezinta responsabilitatile si metodele de monitorizare si 
masurare a satisfactiei clientilor. 
 
8.2.2/4.5.5; 4.5.2/4.5.5; 4.5.2 AUDIT INTERN. EVALU AREA CONFORMITATII  

Responsabilitatile si metodele in vederea efectuarii auditurilor interne sunt descrise in procedura  
“Audit intern”. 

Conform acestei proceduri sunt efectuate la intervale planificate audituri interne pentru a stabili 
daca SMI: 

• este conform cu masurile planificate; 
• este conform cu cerintele standardelor de referinta;  
• este conform cu cerintele SMI implementat de organizatie; 
• implementat eficace; 
• mentinut si actualizat. 
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Se elaboreaza un program de audit care ia in considerare: 
• statutul si importanta proceselor; 
• zonele auditate - rezultatele auditurilor anterioare. 

Sunt stabilite modalitati de desfasurare a auditurilor: 
• criterii de auditare; 
• domeniul de aplicare; 
• frecventa auditurilor. 

Auditurile sunt realizate de auditori care garanteaza: 
• obiectivitatea si impartialitatea procesului de audit; 
• independenta de activitatile auditate. 

Inregistrarile auditurilor definitivate, incluzand Planuri de audit, Rapoarte de audit si Fise de 
neconformitate si Fise de observatii se indosariaza in ordine cronologica si se pastreaza de 
catre Biroul managementul integrat pe o durata de minim 2 ani. 

Cel putin semestrial, se evalueaza conformitatea cu cerintele legale si reglementare de mediu si 
se raporteaza catre director, pentru dispozitii inscopul mentinerii conformitatii cu aceste cerinte. 
Se reaspecta procedura  „Evaluarea conformitatii”, care descrie: 

• evaluarea periodica a conformitatii cu cerintele legale aplicabile 
• evaluarea periodica a conformitatii cu alte cerinte la care organizatia a subscris  
• pastrarea inregistrarilor privind evaluarile conformitatii. 

Auditul anual de conformitate cu legislatia SSM se finalizeaza cu planuri de actiuni corective si 
preventive. Responsabilul SSM-SU urmareste realizarea actiunilor planificate si raporteaza catre 
RM, stadiul acestora. 

Responsabilitatea principala pentru aplicarea procedurii de audit intern al SMI ii revine RM. 
Responsabilitatea principala pentru auditul de conformitate cu legislatia SSO, ii revine 
responsabilului SSM-SU.  

Responsabilitatea principala pentru auditul de conformitate cu legislatia energetica, ii revine 
responsabilului RME.  

Proceduri conexe: „Audit intern”, „Evaluarea conformitatii”. 

  
8.2.3 / 4.5.1 / 4.5.1 MONITORIZAREA SI MASURAREA PR OCESELOR 

 

8.2.3.1. Monitorizarile si masurarile proceselor planificate pentru produsul ce urmeaza a fi 
furnizat sunt definite in planul calitatii, proceduri de lucru, PMM si programele de monitorizari de 
mediu si PMSSO si instructiunilor SSO. 

8.2.3.2. Inregistrarile ce vor cuprinde rezultatele monitorizarilor si masurarilor proceselor sunt 
indicate in planul calitatii,  procedurile de lucru si instructiuni. 

8.2.3.3. Atunci cand rezultatele planificate nu sunt obtinute, se intreprind corectii si actiuni 
corective/preventive. 
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8.2.3.4. Directorul raspunde de asigurarea personalului calificat pentru efectuarea monitorizarilor 
si masurarilor si pentru alocarea resurselor necesare.  

RPM si RSSM raspund de respectarea programelor de monitoriozari de mediu si de SSO si 
evaluarea respectarii instructiunilor. 

Proceduri conexe: “Satisfactia clientilor”, “Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor 
SSO”; “Comunicare . Participare si consultare”; “Audit intern”, "Controlul produsului neconform. 
Incidente, accidente, neconformitati de mediu si de SSO", “Actiune corectiva”, “Actiune 
preventiva”. 

 
8.2.4/4.5.1,4.5.2/ 4.5.1, 4.5.2 MONITORIZAREA ŞI MĂSURAREA 
PRODUSULUI/SERVICIULUI. EVALUAREA CONFORMITATII 
 
 Monitorizarile si masurarile produselor/serviciilor planificate pentru produsul ce urmeaza a 
fi furnizat sunt definite in planurile calitatii, proceduri operationale si instructiuni de lucru, PMM si 
programelor de monitorizari de mediu, PMSSO si planurilor de controale SSO. Operaţiunile de 
masurari si monitorizari se desfăşoară atât pentru elemente de intrare cât şi pentru preoiectul 
executat, interfazic si la final. 
Metodele de monitorizare si masurare a produsului /lucrarii au in vedere: 

• respectarea planului calitatii, programelor si planurilor de mediu si SSO si energie, a 
procedurilor si instructiunilor; 
• colectarea datelor si raportarea cu regularitate a valorilor obtinute; 
• identificarea nivelului curent al performantei pentru fiecare caracteristica; 
• corectii si intreprinderea de actiuni corective cand se constata abateri fata de cerintele 
specificate; 
• stabilirea obiectivelor masurabile privind imbunatatirea nivelului calitatii produselor; 
• se evalueaza conformitatea cu specificatiile. Eventualele neconformitati identificate se 
trateaza / se rezolva impreuna cu reprezentantul clientului; 
• rezultatele monitorizarilor si masurarilor se inregistreaza si constituie date de intrare in 
cazul analizelor efectuate de management. Inregistrarile indica numele persoanelor care 
autorizeaza livrarea produsului/proiectului; 
• nu se livreaza decat proiectele aprobate ca urmare a monitorizarilor si masurarilor. 

 
 
 
8.3/4.5.3, 4.4.7/4.5.3.2, 4.4.7 CONTROLUL PRODUSULU I/SERVICIULUI 
NECONFORM. INCIDENTE, ACCIDENTE, NECONFORMITATI DE MEDIU SI DE 
SSO. PREGATIRE PENTRU SITUATII DE URGENTA SI CAPACI TATE DE 
RASPUNS 
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8.3.1.  Responsabilitatile si metodele pentru controlul produsului neconform sunt descrise in 
procedura: "Controlul produsului neconform. Incidente, accidente, neconformitati de mediu si de 
de securitate ocupationala”. 

8.3.2. Conform acestei proceduri, sunt realizate: 

• identificarea si controlul produselor/serviciilor neconforme cu cerintele, in scopul de a 
evita utilizarea sau livrarea lor neintentionata  

• identificarea, tratarea si investigarea neconformitatilor, accidentelor si incidentelor de 
mediu si de SSO pentru adoptarea masurilor in vederea eliminarii daca este posibil sau 
reducerii efectelor care rezulta din acestea;  

• definirea metodelor de control si responsabilitatilor / autoritati pentru controlul 
produsului/serviciu neconform, a neconformitatilor, accidentelor si incidentelor de mediu 
si de SSO, aspectelor energetice. 

8.3.3. Produsele / serviciile neconforme / neconformitatile, accidentele si incidentele de mediu si 
de SSO sunt tratate adoptand actiuni apte de a elimina neconformitatea detectata sau a 
reducerii consecintelor de mediu/SSO care rezulta din acestea. 
8.3.4. Sunt realizate: 

• Identificarea si separarea produsului neconform 
• definirea neconformitatii; 
• analiza cauzelor care au generat neconformitatea; 
• modul de dispunere, tratare si investigare, pentru adoptarea masurilor in vederea 

eliminarii/reducerii consecintelor care rezulta din acestea; 
• reverificarea conformitatii produsului/serviciului dupa corectare; 
• actiuni corective/preventive adecvate in raport cu neconformitatile detectate si riscurile 

asteptate SSO, aspectele si impacturile de mediu asociate; 
• evaluarea eficacitatii actiunilor corective / preventive intreprinse; 
• refacerea analizelor de mediu/evaluarii riscurilor SSO dupa corectie / actiune corectiva. 

8.3.5. Rapoartele de neconformitate, rapoartele de observatii si cererile de derogare, rapoartele 
de actiuni corective respectiv preventive se arhiveaza electronic dupa confirmarea corectarii 
neconformitatii si eficacitatii actiunii corective respectiv preventive si se pastreaza de catre RM 
pe o perioada de cel putin 5 ani. 

8.3.6. Sunt stabilite proceduri pentru: 
• identificarea si intelegerea tuturor incidentelor si situatiilor de urgenta privind mediul/SSO 

ce pot apare (ex: incendii; cutremur; furtuni etc) 
• intreprinderea actiunilor preventive pentru evitarea aparitiei lor si reducerii probabilitatii 

imbolnavirii sau accidentarii care poate fi asociat acestora respectiv a impactului asupra 
mediului; 

• disponibilitatea si cunoasterea de personal a planurilor de actiune in situatii de urgenta 
(competente si masuri de evitare, respectiv limitare a impacturilor). 

8.3.7. Este verificata procedura pentru situatii de urgenta, in special eficacitatea sa (de ex: prin 
participare la simulari ale situatiilor de urgenta). 
Proceduri conexe: "Controlul produsului neconform. Neconformitati de mediu si de SSO”, 
„Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns”. 
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-/-/4.5.3.1 INVESTIGAREA INCIDENTELOR SSO 
 A fost stabilita procedura „Investigarea incidentelor SSO”, care descrie responsabilitatile, 
autoritatile si metodele pentru: 

• determinarea deficientelor referitoare la SSO si a altor factori care pot cauza sau pot 
contribui la aparitia incidentelor; 

• identificarea necesitatii de intreprindere a actiunii corective; 
• identificarea oportunitatilor pentru actiune preventiva; 
• comunicarea rezultatelor acestor investigatii; 

Investigarea se va face la timp. 

Se respecta legislatia de cercetare a ccidentelor si procedurile  „Investigarea incidentelor SSO”  
„Actiune corectiva” si „Actiune preventiva”. 

Se vor mentine inregistrarile investigarii si analizei incidentelor SSO. 

 

8.4/4.5.1/ 4.5.1 ANALIZA DATELOR 
 In scopul demonstrarii adecvarii si eficacitatii SMI si pentru a evalua unde se poate aplica 
imbunatatirea continua a SMI se planifica analize ale datelor colectate sau generate in 
activitatile de monitorizare si masurare. 

Analiza datelor privind satisfactia clientilor se face semestrial, sub conducerea RM, aplicandu-se 
procedura “Satisfactia clientului”. 

Analiza datelor privind conformitatea cu cerintele produsului si a caracteristicilor si tendintelor 
proceselor si produselor se face semestrial. Raspund sefii de departamente si RM. 

Analiza datelor privind furnizorii se face anual de catre responsabilul aprovizionare, pe baza 
rezultatelor monitorizarii si masurarii produselor aprovizionate. 

Analiza performantelor de mediu pentru a monitoriza performantele, incidentele, accidentele, 
incluzand pericolele iminente si alte evidente referitoare la deficiente se face de catre 
responsabilii cu mediul si cu SSM-SU sub conducerea RM cel putin semestrial.  

Rezultatul analizelor se raporteaza la conducere. 

Se determina, ca urmare a acestor analize, planurile de actiuni de imbunatatire. 

Inregistrarile rezultate ca urmare a aplicarii procedurilor de analiza a datelor se pastreaza 
electronic de catre managerii responsabili pe o perioada de 5 ani. 

Inregistrarile actiunilor corective si preventive rezultate se pastreaza electronic pe o perioda de 5 
ani. 

Inregistrarile modificarii documentelor ca urmare a actiunilor intreprinse se pastreaza 
permanent. 
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8.5. ÎMBUNĂTĂŢIRE 
 
8.5.1.Îmbunatatire continuua 
   
 Pe baza analizelor efectuate sunt stabilite măsuri de îmbunătăţire a eficacităţii SMI. 
Acestea iau în considerare şi au în vedere: 

• rezultatele auditurilor; 
• obiectivele proceselor; 
• performanţele proceselor inclusiv cele de mediu si SSO si energie, rezultatelor 

masurarilor si monitorizarilor, inspectiilor, incidentele, accidentele; 
• obiectivele şi cerinţele de calitate ale produiselor; 
• acţiuni corective; 
• acţiuni preventive; 
• modificări ale politicii . 

 Totodată, îmbunătăţirea continuă se realizează prin managementul participativ, respectiv 
prin organizarea metodică activităţii fiecărui salariat pe baza unei motivări determinate nu de 
mijloace coercitive, ci de identificarea necesităţilor de dezvoltare a proceselor cu obiectivele pe 
care le propune conducerea. 
 Pentru a implica personalul, managementul asigura un mediu în care autoritatea este 
delegată în aşa fel încât personalul să fie împuternicit şi să accepte responsabilitatea de a 
identifica posibilităţi de îmbunătăţire a performanţelor societăţii. 
 Aceasta se poate realiza prin: 

• stabilirea de obiective pentru personal şi societate  
• recunoaşterea şi recompensarea pentru realizarea îmbunătăţirilor; 
• scheme de sugestii, inclusiv reacţia promptă a managementului. 

 Managementul de la cel mai înalt nivel ia în considerare stabilirea şi implementarea 
autoevaluării care conduce la o opinie asupra eficacităţii şi eficienţei societăţii, precum şi a 
maturităţii sistemului de management integrat. 
Amploarea la nivelul de detaliere a auto-evaluării trebuie planificate în raport cu obiectivele şi 
priorităţile societăţii.Câ teva din avantajele utilizării abordării prin autoevaluare sunt: 

• este simplu de înţeles; 
• este uşor de realizat; 
• are un impact minim asupra utilizării managementului resurselor; 
• furnizarea elemente de intrare pentru creşterea performanţelor SMI. 

 
8.5.2/4.5.3/4.5.3 Actiune corectiva 
 
Managementul de la cel mai înalt nivel se asigură că acţiunea corectivă este utilizată ca un 
instrument de îmbunătăţire a SMI. 
Sursele de informaţii pentru întreprinderea acţiunilor corective includ: 

• reclamaţiile clienţilor; 
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• fişe de neconformitate; 
• rapoarte de audit intern; 
• rezultatele analizelor efectuate de management; 
• rezultatele autoevaluărilor 
• măsurile si monitorizarile. 

Acţiunile corective şi urmărirea îndeplinirii lor în “Raport de acţiuni corective”. 
Analiza neconformităţilor se face în scopul de a iniţia acţiuni care să prevină repetarea situaţiilor 
în care s-au înregistrat neconformităţi. 
Responsabilităţile şi modalităţile de iniţiere, implementare şi urmărire a acţiunilor corective sunt 
definite şi detaliate în procedura “Acţiune corectiva”. 
 
8.5.3/4.5.3/4.5.3 Actiune preventiva 
   
 Organizatia determină acţiuni pentru a elimina cauzele neconformităţilor potenţiale, 
învederea prevenirii apariţiilor acestora. Acţiunile preventive trebuie să fie adecvate efectelor 
problemelor potenţiale. Planificarea acţiunilor preventive se bazează pe datele obţinute prin: 

• analiza necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor si a altor parti interesate; 
• Rezultatele obţinute din analizele efectuate de management; 
• Înregistrări relevante ale SMI; 
• Rezultate ale autoevaluării; 
• Învăţăminte din experienţe anterioare. 

 
Procedura “Acţiune preventiva” defineşte cerinţele pentru: 

• Determinarea neconformităţilor potenţiale şi a cauzelor acestora; 
• Evaluarea necesităţii de acţinuni preventive; 
• Determinarea şi implementarea acţiunii necesare; 
• Înregistrările rezultatelor acţiunii întreprinse 
• Analiza eficacitatii actiunii preventive intreprinse. 

 
 
 
 
 
 
 


