REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ „ RAM “ BUZĂU

ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI - 2017

Managementul de la cel mai inalt nivel al R.A.M. Buzău demonstreaza leadership si
angajamentul sau referitor la sistemul de management integrat calitate-mediu-sănătate si
securitate ocupaţională în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2015,
SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008 prin:
• asumarea raspunderii pentru eficacitatea sistemului de management;
• asigurarea ca politica si obiectivele sunt stabilite pentru SMI si sunt compatibile cu contextul si
directia strategica a organizatiei;
• asigurarea ca cerintele sistemului de management sunt integrate in procesele de afaceri ale
Regiei;
• promovarea abordarii pe baza de proces si a gandirii pe baza de risc;
• asigurarea resurselor pentru indeplinire politicii si obiectivelor calităţii-mediului-sănătăţii si
securităţii ocupaţionale şi pentru îmbunătăţirea SMI implementat;
• comunicarea importantei unui management eficace si a conformarii cu cerintele SMI;
• directionarea si sustinerea persoanelor pentru a contribui la eficacitatea SMI;
• angajamentul pentru satisfacera cerintelor aplicabile;
• angajamentul pentru protectia mediului, inclusiv prevenirea poluarii;
• asigurarea conformarii cu obligatiile de conformare referitoare la aspectele sale de mediu si la
propriile riscuri OH&S si asigurarea ca sistemul de management obtine rezultatele intentionate;
• efectuarea tranziţiei la noile standarde ISO 9001:2015 şi ISO 14001:2015 şi integrarea cu cerinţele
standardelor de control intern/managerial conform Ordinului 400/2015 al SGG, modificat si completat
cu Ordinul nr.200/2016 al SGG;

• adoptarea unor măsuri de imbunatăţire continuă a sistemului de management al calitatii;
• adoptarea unor măsuri de imbunatăţire continuă a sistemului de management de mediu in
vederea cresterii performantei de mediu;
• adoptarea unor masuri de prevenire a rănirilor si imbolnăvirilor profesionale, de îmbunătăţire
continuă a managementului OH&S si a performanţelor OH&S;
• delegarea autorităţii si responsabilităţii privind menţinerea sistemului de management integrat
calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională domnului Ştefan Ungureanu, cu funcţia de
Reprezentant al Managementului pentru SMI, conform cerinţelor referenţialelor implementate;
• conducerea analizelor efectuate de management.
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