
 

                                                                                                Cod AM-SNS-00, rev 0 

                                   DECLARATIA ȘI ANGAJAMENTUL  CONDUCERII  
AL SOCIETATII NATIONALE A SARII S.A. PRIVIND  

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT  
 

Realizarea de produse și servicii competitive pe piața internă și internațională, grija pentru siguranța 
consumatorilor, atenția acordată tuturor părților interesate, eliminarea riscurilor de producere a incidentelor și a 
cazurilor de îmbolnăvire profesională, minimizarea impactului asupra mediului și dezvoltarea durabilă 
reprezintă direcții strategice ale activității noastre. 

În acest sens, conducerea Societății Naționale a Sării a decis menținerea și îmbunătățirea continuă a 
unui Sistem de Management Integrat (SMI), Calitate – Mediu - Siguranța Alimentului - Sănătate și 
Securitate Ocupațională, în conformitate cu cerințele standardelor  de referință SR EN ISO 9001:2015, SR 
EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 22000:2005 si SR OHSAS 18001:2008. 

Sistemul de Management Integrat este aplicabil tuturor proceselor identificate în cadrul organizației, 
pentru toate tipurile de produse și servicii realizate de către sucursalele din subordine. 

Pentru a asigura funcționarea eficientă și eficace a Sistemului de Management Integrat implementat, 
în calitate de Director General al Societății Naționale a Sării S.A. îmi asum următoarele: 

 Orientarea către  client  prin  identificarea  cerinţelor  prezente  şi viitoare,  asigurându-se  satisfacerea 
cerințelor şi sporirea aşteptărilor clienților; 

 Leadership  participativ, prin  identificarea  celor  mai  bune  practici  de  management și asigurarea că politica 
și obiectivele referitoare la calitate, mediu, siguranța alimentului, sănătate și securitate ocupațională sunt 
stabilite pentru Sistemul de Management Integrat și sunt compatibile cu contextul și direcția strategică ale 
organizației; 

 Asigurarea și disponibilitatea resurselor necesare pentru stabilirea  și funcționarea SMI în conformitate cu 
standardele de referinţă abordate, asigurarea că politica şi obiectivele generale au luat în considerare 
obligațiile legale de conformare aplicabile și au fost asumate, înțelese și aplicate în întreaga organizație; 

 Asigurarea  resurselor  necesare  pentru ca  organizaţia  să  dezvolte  o strategie  de comunicare şi să 
determine nevoia de comunicare internă şi externă;  

 Conștientizarea  întregului  personal  care  lucrează  pentru  și  în  numele Societății  Naționale a  Sării despre 
efectele pe care le pot produce asupra mediului (impacturile de mediu care au implicaţii la nivelul scopurilor 
organizaţiei) şi despre riscurile la care se expun; 

 Implicarea   personalului   prin   motivarea  pro - calitate  a   managerilor  de   proces  şi  a  angajaților, 
recunoaşterea competenţelor, cunoştinţelor şi experienţei, dezvoltarea unui spirit creativ în definirea viitoarelor 
obiective ale organizației, aplicarea unor tehnici de motivare, crearea unui climat de consens şi armonie 
socială;  

 Abordarea  procesuală  și gândirea  pe  bază de risc, prin  centrarea  coordonării  şi viziunea sistemică asupra 
obiectivelor organizației; 

 Relaţii reciproc  avantajoase  cu  toate  părțile interesate  și asigurarea accesului acestora la politica și 
obiectivele strategice ale societății; 

 Susținerea   protecției   mediului   conform  contextului   organizaţiei,  prevenirea   poluării,   reducerea 
impactului asupra mediului în lanţul proceselor care aduc valoare; 

 Prevenirea rănirilor /accidentărilor şi/sau îmbolnăvirilor profesionale;  
 Evaluarea  eficacității  sistemului integrat de management,  prin  stabilirea  indicatorilor de performanță pentru 

măsurarea și monitorizarea proceselor, cu ocazia analizelor   efectuate  de management, în vederea adecvării 
continue a SMI şi identificarea de noi oportunități; 

 Îmbunătăţirea continua  a SMI  și a performanței generale a  organizației  prin aplicarea unor concepte de  
bază (prevenire, măsuri de tratare a riscurilor, ciclul PDCA, sistemul de sugestii, evaluare, oportunități, etc.). 
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OBIECTIVELE GENERALE ȘI POLITICA SOCIETĂȚII NAȚIONALE A SĂRII ÎN DOMENIUL 
CALITĂȚII, MEDIULUI, SIGURANȚEI ALIMENTULUI, SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII  OCUPAȚIONALE 

 

Grija pentru satisfacerea constantă a cerințelor clienților, pentru siguranța alimentului, atenția pe care 
o  acordăm  angajaților și altor părți interesate și, nu în ultimul rând, protecția mediului și sănătatea și 
securitatea în muncă a lucratorilor sunt  principalele noastre linii strategice. 

Pentru urmărirea și atingerea țintelor propuse, managementul la cel mai înalt nivel a decis 
implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a unui Sistem de Management Integrat (SMI) calitate-
mediu-siguranța alimentului-sănătate și securitate ocupațională, în conformitate cu cerințele standardelor 
SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 22000:2005 si SR OHSAS 18001:2008. 
Pentru funcționarea  eficientă și eficace a SMI, în contextul organizatoric actual, au fost definite următoarele  
 

              OBIECTIVE GENERALE: 
 

1.  Păstrarea poziției de leader pe piața internă; 
2. Îndeplinirea cerințelor și așteptărilor clienților și a obligațiilor de conformare aplicabile, la care organizația 
subscrie; 
3. Păstrarea  piețelor de desfacere la export; 
4. Adaptarea continuă la dinamica de piață; 
5. Diversificarea și valorificarea activităților conexe desfășurate în cadrul societății; 
6. Exploatarea rațională a zăcămintelor de sare gemă și nemetalifere, astfel încât  să fie asigurată condiția de 
stabilitate a elementelor de rezistență pilieri – planșee și, implicit, a diminuării impactului negativ asupra 
mediului; 
7. Îndeplinirea cerințelor necesare astfel încat suprafețele, platformele de depozitare, depozitele să asigure 
securitatea și siguranța produselor realizate în cadrul societății; 
8. Gestionarea și valorificarea deșeurilor generate, în conformitate cu reglementările în vigoare; 
9. Încadrarea indicatorilor de calitate a factorilor de mediu (apa, aer, sol, zgomot) în limitele impuse prin 
legislația în vigoare, în vederea prevenirii poluării; 
10. Menținerea autorizațiilor de mediu și gospodarire a apelor, implicit a cadrului legal de funcționare pentru 
toate sucursalele/punctele de lucru  aflate în administrarea SNS-SA; 
11. Colaborarea cu sucursalele, în scopul eliminării sau reducerii la un nivel acceptabil a pericolelor potențiale 
referitoare la siguranța alimentului, în timpul realizarii produsului și pe tot parcursul lanțului alimentar; 
12. Monitorizarea procesului de mentenanță a echipamentelor de măsurare și monitorizare / utilajelor, astfel 
încat să fie minimizat impactul asupra mediului și asupra sănătății și securității lucrătorilor; 
13. Monitorizarea situaţiilor potenţial generatoare de risc de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională; 
Reducerea nivelului factorilor de risc; Reducerea la zero a cazurilor de îmbolnăvire profesională și a 
accidentelor de muncă; 
14. Identificarea, evaluarea, controlul și măsurile de tratare a riscurilor și oportunităților pentru toate procesele 
desfasurate în organizație; 
15. Identificarea, evaluarea și controlul continuu al pericolelor care ar putea contamina produsul care intră în 
lanțul alimentar;  
16. Instruirea și conștientizarea continuă a personalului cu privire la importanța conformării cu practicile interne 
de lucru pentru obținerea calitatii; 
17. Asigurarea unei bune comunicări, atat în interiorul, cat și în exteriorul organizației; 
18. Mentinerea  certificării de conformitate, îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat 
implementat și  cresterea performanței generale a organizației; 
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