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Declaratia angajament a Primarului Sectorului 1 privind politica
referitoare la mediu

Primaria Sectorului 1are În centrul atenţiei menţinerea şi Îmbunătăţirea continuă a eficacităţii
sistemului de management al mediului bazat pe standardul internaţionallSa 14001:2005.

In calitate de Primar mă angajez să conduc activităţile organizaţiei noastre În direcţia Îmbunătăţiri
continue a eficacităţii şi performanţei de mediu a sistemului nostru de management al mediului În vederea
prevenirii poluării de oricefel.

Pentru aceasta mă angajez să monitorizez personal modul În care vom respecta toate cerinţele legale
şi de reglementare la care Primaria Sectarului 1subscrie referitor la aspectele de mediu ale activităţilor
organizaţiei noastre.

l. Toate obiectivele şi ţintele de mediu ale Primariei se vor stabili şi se vor analiza pornind de la prezenta
Declaraţie care va fi la rândul ei analizată anual pentru adaptare continuă scopului şi specificului activităţii
organizaţiei noastre.

Mă angajez prin prezenta Declaraţie de Politică să ii analizez adecvarea la natura, dimensiunea şi
impactul asupra mediului ale activităţilor şi produselor noastre, să o actualizez şi să asigur disponibilitatea
resurselor necesare pentru ducerea ei la Îndeplinire.

In calitate de Primar am desemnat un Reprezentant al sistemului de management al mediului cu
responsabilitatea şi autoritatea menţinerii sistemului de management al mediului.

Întreg personalul va avea În centrul atenţiei respectarea prevederilor documentelor sistemului de
management al mediului, respectarea legislaţiei şi a reglementărilor aplicabile domeniului de activitate al
organizaţiei.

Acest document se va difuza la toate nivelurile, se va comunica fiecărui angajat sau persoane care
lucrează În numele nostru şi va fi disponibil publicului prin afişare la intrarea În sediu pentru a se asigura
cunoaşterea şi Înţelegerea angajamentului nostru pentru mediu.
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Mesajul Primarului Sectorului 1

Sectorul 1al Municipiului Bucuresti, promovează o politică calitătii spre
satisfacerea continuă a cerinţelor tuturor clienţilor, utilizatori ai serviciilor noastre.

În calitate de Primar îmi voi exercita prerogativele având la bază atăt documentele
sistemului de management integrat al calităţii şi mediului cât şi legile şi reglementările
aplicabile domeniului în care Primaria işi desfăşoară activitatea.

Politica Primariei Sectorului 1este de a stabili obiective strategice şi operaţionale,
având orintare spre satisfacerea cerinţelor şi asteptărilor cetăţenilor, beneficiarilor,
punând accent pe creşterea calităţii serviciilor în exercitatea actului administrativ, iar
pentru noi calitate înseamnă: responsabilitate, ordine, profesionalism.

In acest scop, impreună cu întregul personalul Primariei ne angajăm să fim
permanent în slujba cetăţeanului, rezolvând problemele cu care se confrunta aplicând
principiile de: transparenta, echitabilitate, competenţă, eficientă, legalitate contribuid
astfel la dezvoltarea sectorului, într-un mod echilibrat, gestionând eficient bugetul, ca
urmare a identificării corecte a nevoilor şi priorităţilor comunitatii.

Mă voi implica constant pentru aplicarea prezentei politici şi pentru îndeplinirea
obiectivelor stabilite. Obiectivele se vor stabili şi se vor analiza pornind de la prezenta
declaraţie care va fi analizată anual pentru adecvarea ei continuă. Reprezentantul meu
în acest domeniu se asigură de disponibilitatea prezentei.

1..
Voi acţiona pentru consolidarea renumelui, imaginii create şi încrederii clienţilor

în Primarie - asigurând pentru aceasta resursele necesare atât umane -"tşi materiale.
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SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Obiectivele generale pentru anul 2013- - - - _0-
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3. DEZVOLTARE ŞI ADMINISTRAŢIE 31.12.2013
Creşterea transparenţei şi eficienţei actului administrativ; Reforma serviciilor utilităţilor publice

EDUCAŢIE
Organizarea de activitati extrascolare si extracurriculare
ENERGIE
Cresterea eficienţei energetice şi protecţiei mediului
EXTERNE
Promovarea intereselor economice şi comerciale ale statului român şi ale firmelor româneşti

. ,.
FINANŢE
Sistem european performant al finanţelor publice - eficient, transparent, previzibil, care să
conducă la creşterea veniturilor bugetare prin lărgirea bazei de impozitare, si nu prin creşterea
poverii fiscale asupra economiei _ ~_
FONDURI EUROPENE
Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene, prin respectarea procedurilor de' 131.12.2013
depunere, evaluare, implementare şi verificare a proiectelor r

f
INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMPETITIVITATE
Dezvoltarea comerţului
INTERNE (LINIŞTE ŞI ORDINE PUBLICĂ)
Cresterea gradului de siguranta a cetateanului. Creşterea eficienţei în combaterea şi
contracararea faptelor ilicite care aduc atingere cetăţenilor Sectorului 1. Gestionarea
corespunzătoare a problematicii animalelor fără stăpân. Îmbunătăţirea managementului

, situaţiilor de urgenţă şi a protecţiei civile. Prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de
droguri, _ _._ _ _ __ _ __. _
JUSTIŢIE
Implementarea strategiei nationale anticorupţie
MARI PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ
Realizarea proiectelor de infrastructura
PROTECŢIA MEDIULill
Manage.!Den~l deseurilor. Amenajare .şi întretJ.!!e~~parcuri si terenuri de joacă
MUNCĂ

i Protecţia famil~ei şi copilului
SĂNĂTATE
Realizareaproiectelor de infrastru~tu~ privind Spitalul G.rig~!~ A!_~x~drescu _ _
TINERET ŞI SPORT
Realizarea proiectelor de constructii de locuinte sociale pentru tineri.
social cultural şi recreativ "LA PEDALE"
TRANSPORTURI
Intretinerea infrastructurii rutiere

._ -L.:1.12.2013 .
r
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Derularea proiectului 131.12.2013

1. Imbunătăţirea continuă a sistemului integrat de management al calităţii şi mediului,
implementat în cadrul Primariei Sectorului 1 Bucureşti, in conformitate cu standardele
de referinta SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 1400t~Q05
CULTURA
Oprirea procesului de degradare a patrimoniului cultural naţional; restaurarea, protejarea şi
promovarea acestuia prin dezvoltarea proiectelor integate şi a reţelelor de cooperare culturală,
având in vedere potenţialul patrimoniului cultural de a sustine dezvoltarea socială şi economică;
Promovarea valorilor culturii române În circuitul cultural internaţional
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18. MINORIT ĂŢI- Integrarea familiilor de rromi în comunitate
------ --------
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Aprobat,
Primar Sector 1

ndrei Ioan Chiliman
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