
INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL NEAMT a implementat i men ine Sistemul de
management integrat calitate – mediu - s tate si securitate în munc  în conformitate cu cerin ele
standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 i SR OHSAS 18001:2008, deviza

Organiza iei fiind „ ( L) EGALI TATE SI  RESPECT PENTRU CETATENI ”.

Prin obiectivele generale ale Organiza iei urm rim s  asigur m:

satisfacerea cerin elor, nevoilor i a tept rilor cet enilor, institu iilor publice locale i
centrale, precum i ale altor p i interesate, prin oferirea de servicii de înalt  calitate;
aplicarea unui management modern i performant, în condi iile protej rii mediului
înconjur tor i a s ii i securit ii angaja ilor;
dezvoltarea unor posibilit i multiple de comunicare, atât în interiorul organiza iei, cât
i în rela ia cu beneficiarii serviciilor noastre, generând un flux rapid al informa iilor,

care s  permit  solu ionarea prompt  a solicit rilor primite;
eficientizarea proceselor, îmbun irea continu  a  competen elor  personalului, a
nivelului de instruire si con tientizare,  în scopul sporirii încrederii cet enilor în
serviciile pe care le oferim, prin îmbun irea continu  a calit ii acestora;
participarea, con tientizarea i responsabilizarea tuturor angaja ilor în realizarea
politicii organiza iei;
asigurarea unui mediu de lucru prietenos, dinamic i s tos, prin identificarea
preventiv i controlul pericolelor ce pot afecta s tatea i securitatea angaja ilor;
prevenirea polu rii i minimizarea impactului negativ asupra mediului, prin asigurarea
condi iilor de colectare selectiv  a de eurilor rezultate din activitatea organiza iei,
identificarea aspectelor de mediu i evaluarea impactului asupra acestuia i
reducerea consumului de resurse naturale;
conformarea permanent i evaluarea conform rii cu cerin ele legale de mediu i

tate i securitate ocupa ional  aplicabile activit ilor noastre;
îmbun irea continu  a Sistemului de management integrat calitate – mediu -

tate si securitate în munc i a performan elor organiza iei.

Pentru buna func ionare, men inerea i îmbun irea Sistemului de management integrat
calitate – mediu - s tate si securitate în munc sunt asigurate resursele i infrastructura necesare
îndeplinirii obiectivelor organiza iei i satisfacerii cerin elor beneficiarilor serviciilor noastre.
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