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POLITICA 

PRIVIND CALITATEA ŞI MEDIUL 
 

Motto:  “Să construim un viitor solid iubiţilor noştri cetăţeni” 

(“Let’s build a solid future for our beloved citizens”) 

 

Politica Primăriei Oraşului Staţiune Slănic Moldova în domeniul  managementului 

calităţii şi mediului  este de a satisface în condiţii optime cât mai multe dintre cerinţele, 

nevoile şi aşteptările prezente şi viitoare ale contribuabililor - persoane fizice şi juridice – din 

localitatea noastră, precum şi ale celorlalte părţi interesate, în scopul maximizării satisfacţiei 

acestora şi al obţinerii. unui succes durabil al instituţiei noastre ce acţionează într-un mediu 

complex, solicitant şi deosebit de dinamic.  

Primăria Oraşului Staţiune Slănic Moldova îşi propune să devină o instituţie tot mai 

performantă, capabilă să-si perfecţioneze continuu toate procesele activităţile şi serviciile, cu 

scopul sprijinirii şi satisfacerii tuturor părţilor interesate, în principal prin realizarea 

următoarelor obiective ale calităţii şi mediului :  

 Asigurarea unui cadru transparent, echidistant în toate activităţile desfăşurate, 

deschis şi orientat către furnizarea de servicii publice de calitate, în vederea creşterii 

încrederii beneficiarilor şi a celorlalte părţi interesate de serviciile oferite de Primăria Oraşului 

Staţiune Slănic Moldova; atragerea unui număr cât mai ridicat de turişti din ţară şi străinătate. 

 Anticiparea şi îndeplinirea cerinţelor beneficiarilor şi a celorlalte părţi interesate, 

implicit îmbunătăţirea imaginii instituţiei prin creşterea responsabilităţii faţă de comunitatea 

oraşului Slanic Moldova, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi îmbunătăţire continuă a 

serviciilor oferite; 

 Proiectarea, implementarea şi certificarea sistemului de management al calităţii şi 

mediului de un organism recunoscut internaţional; 

 Creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor şi turiştilor prin mobilizarea 

organelor abilitate în acţiuni specifice, în vederea transpunerii în realitate a sloganului 

“Localitate fără criminalitate”; 

 Realizarea unor campanii de informare şi conştientizare a publicului cu privire la 

beneficiile turismului ecologic, sprijinirea dezvoltării formelor de turism alternativ şi de 

conşientizare a agenţilor economici din domeniu  în scopul conservării biodiversităţii şi al  

prevenirii polării; 
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 Educare, implicare şi conştientizare cetăţenească pentru deplinul respect faţă de 

mediul înconjurător,  atragerea cetăţenilor în proiecte de mediu, acţiuni de voluntariat pentru 

igienizarea şi salubrizarea localităţii; Aducerea la îndeplinire a proiectului “Slănic Moldova, 

oraş verde”; 

 Reducerea impactului activităţilor proprii instituţiei asupra mediului; 

 Îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de mediu mai ales a protejării resurselor de 

apă potabilă şi minerală. 

În susţinerea acestor demersuri, am desemnat  un  Reprezentant al Managementului 

în domeniul Calităţii si Mediului (RMI), având pe lângă celelalte atribuţii, responsabilitatea şi 

autoritatea definită conform Standardului SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2009.    

Suntem conştienţi că reuşita noastră depinde de implicarea tuturor angajaţilor 

Primăriei, prin asumarea responsabilităţilor în îndeplinirea politicii şi obiectivelor stabilite, 

aplicabile în activităţile fiecăruia dintre noi, vizând atât respectul faţă de beneficiarii direcţi şi 

celelalte părţi interesate, cât şi respectul faţă de noi înşine.    

Realizarea obiectivelor calităţii şi de mediu stabilite şi îmbunătăţirea continuă a 

eficacităţii şi eficienţei proceselor proprii reprezintă pentru Primăria Oraşului Staţiune Slănic 

Moldova o cale sigură către o dezvoltarea durabilă şi sustenabilă, precum şi o carte de vizită 

a administraţiei publice locale în procesul de descentralizare.  

 

Data 30.09.2010               

 

Primar Oraş 
ec. Şerban Andrei 

 

 

 
 


