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PRIMĂRIA oraşului MIZIL – ”ÎN SLUJBA TA, OMULE” 
 

Misiunea de bază a PRIMĂRIEI Oraşului MIZIL este de a identifica nevoile şi aşteptările 

comunităţii noastre pentru a le satisface pe deplin. 

Întrucât dorim să fim o administraţie publică locală care obţine satisfacţia şi încrederea 

cetăţenilor, ca Primar căruia îi revine întreaga responsabilitate şi autoritatea pentru atingerea obiectivelor 

propuse, am hotarât implementarea şi certificarea unui SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 

CALITĂŢII – MEDIULUI – SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE în conformitate cu 

cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008, aplicat 

domeniului nostru de activitate “Servicii de administraţie publică generală”. 

Pentru adaptarea rapidă la cerinţele în continuă schimbare, principiile şi elementele strategice în 

virtutea cărora este formulată, Politica în domeniul calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii 

ocupaţionale a PRIMĂRIEI oraşului MIZIL vizează în principal: 

• Certificarea Sistemului de Management Integrat; 

• Creşterea prestigiului Primăriei oraşului MIZIL şi construirea unei imagini de excelenţă; 

• Cresterea capabilităţii organizatorice şi administrative a Primăriei oraşului MIZIL, 

creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor interne – prin planificare şi organizare 

corespunzătoare şi asigurarea unui climat de înalt profesionalism; 

• Orientarea spre satisfacerea nevoilor curente şi viitoare a cetăţenilor oraşului MIZIL cu 

servicii de înaltă calitate, realizate în contextul protejării sănătăţii angajaţilor noştri şi a 

mediului înconjurător; 

• Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor noastre şi a performanţelor de mediu; 

• Luarea deciziilor referitoare la mediu, la serviciile/ produsele furnizate pe bază de fapte 

şi în conformitate cu cerinţele legislaţiei şi reglementărilor în vigoare; 

• Reducerea pierderilor materiale, ca formă de economisire a resurselor naturale şi 

financiare şi ca prevenire a riscurilor ecologice; 

• Reducerea cantităţii de deşeuri rezultate din activităţile proprii şi valorificarea eficientă 

şi ecologică a deşeurilor recuperabile; 
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• Conştientizarea şi motivarea întregului personal pentru încurajarea implicării active; 

• Crearea unor relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii noştri, solicitându-le şi 

încurajându-i să crească nivelul calitativ şi ecologic al produselor; 

• Identificarea şi diminuarea factorilor de risc pentru fiecare loc de muncă; 

• Asigurarea conformării depline cu cerinţele legale şi alte cerinţe la care PRIMĂRIA 

oraşului MIZIL subscrie, aplicabile tuturor proceselor/ subproceselor/ activităţilor, în 

domeniul mediului, sănătăţii & securităţii ocupaţionale;  

• Instruirea şi conştientizarea personalului cu privire la impactul activităţilor, serviciilor/ 

produselor PRIMĂRIEI oraşului MIZIL faţă de mediu, sănătate şi securitate in muncă;  

• Identificarea preventivă şi controlul pericolelor care pot afecta sănătatea şi securitatea 

ocupaţională a salariaţilor şi părţilor interesate; 

• Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru personalul PRIMĂRIEI oraşului MIZIL; 

• Crearea unei culturi a securităţii şi sănătăţii în muncă prin conştientizarea angajaţilor cu 

privire la respectarea normelor proprii de securitate a muncii;  

• Mentinerea nivelului zero accidente /incidente de muncă.  

Pentru îndeplinirea acestor deziderate, fiecare angajat al PRIMĂRIEI ORAŞULUI MIZIL trebuie 

să fie pe deplin conştient de responsabilitatea personală faţă de calitatea prestaţiei sale, criteriul 

fundamental fiind cel al valorii proprii adăugate. 

În calitate de Primar îmi exprim angajamentul pentru asigurarea resurselor materiale, 

umane, de timp şi aplicarea fără nici o derogare a prevederilor documentelor sistemului propriu de 

management al calităţii-mediului-sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi a cerinţelor legale şi 

reglementărilor aplicabile, adoptând o atitudine dinamică, proactivă, orientată pe creşterea gradului de 

satisfacere a nevoilor cetăţenilor, prevenirea poluării, prevenirea rănirilor şi a îmbolnăvirilor profesionale, 

îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi şi respectarea principiului nostru care poziţionează cetăţeanul 

în centrul atenţiei tuturor activităţilor primăriei.  

Cu autoritatea de Primar şi ca responsabil pentru calitatea serviciilor furnizate de PRIMĂRIA 

ORAŞULUI MIZIL numesc ca Reprezentant al managementului pe Managerul Sistemului de 

Management Integrat şi îi deleg autoritatea şi responsabilitatea pentru coordonarea menţinerii şi 

îmbunătăţirii continue a SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL CALITĂŢII – 

MEDIULUI – SĂNĂTĂŢII & SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE în conformitate cu cerinţele 

standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008. 
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