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DOMENIUL DE APLICARE AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT 

 

 

Electromontaj S.A. București realizează produse și servicii în domeniul transportului, transformării și 

distribuiției energiei electrice. Capitalul social privat din anul 1992 al Organizaţiei este deţinut în întregime de aceasta, 

în calitate de acţionar unic Societate pe Acţiuni. 

 

Pentru SMI aplicat, organizația intenționează să obțină următoarele rezultate: 

a) Furnizarea de produse și servicii în domeniul transportului, transformării și distribuiției energiei electrice 

care îndeplinesc cerințele clientului și cerintele legale și de reglementare aplicabile; 

b) Sporirea satisfacției clientului pentru produsele și serviciile furnizate; 

c) Îmbunătățirea continuă a performanțelor SMI; 

d) Îndeplinirea obligațiilor de conformare; 

e) Îndeplinirea obiectivelor declarate referitoare la SMI; 

f) eliminarea sau minimizarea pericolelor de sanatate si securitate in munca si riscurilor de SSM evaluate; 

g) Protejarea confidențialității, integrității și disponibilității informațiilor și gestionarea corespunzătoare a 

riscurilor securității informației. 

  

 Organizația a identificat și analizat elementele interne și externe pentru scopul și direcția strategică a 

organizației, care influențează rezultatele intenționate ale SMI: 

a) Interne: condiții de mediu, de climă, poluare, disponibilitatea resurselor, de organizare (forma de organizare, 

roluri și răspunderi, informatiile si luarea deciziilor, acorduri), politici și obiective strategice, capabilitatea 

organizației (în termeni de capital, oameni, competență lucrători, cunoștințe, procese, sisteme și tehnologii), 

cultura organizațională (relația cu lucrătorii, percepțiile și valorile acestora), standarde și modele adoptate, 

ciclul de viață al produselor și servciilor; 

b) Externe: culturale, sociale, politice, legale, reglementare, financiare, economice, naturale, tendințe si 

contextul competitiv. 

  

 Organizatia a determinat părțile interesate relevante (acționariat, autorități, clienți, furnizori, lucrători, 

reprezentanți ai lucrătorilor, sindicat, vizitatori și lucrători externi, asociații de proprietari, vecinii, localnicii, 

comunitatea locală, mass media, organizații non-guvenamentale), cu precizarea asteptărilor și necesităților relevante 

ale acestora, inclusiv cele care devin cerințe legale (legi și ordine ale autorităților de reglementare; autorizații, licențe, 

atesate; obligațiile care decurg din contracte, convenții și protocoale; acordurile cu grupuri comunitare sau organizații 

non-guvernamentale; acorduri cu autoritățile publice și clienții; cerințele organizatorice) și are în vedere înțelegerea și 

conformarea la cerințele acestora. 

 

 Organizația se supune reglementărilor ANRE, activitățile desfășurându-se pe baza atestatelor și autorizațiilor 

emise de această autoritate. 

 

 Organizația ține sub control și asigură conformitatea produselor și serviciilor furnizate pe tot ciclul de utilizare 

a acestora, având reguli și desfășurând procese de mentenanță a infrastructurii pentru relizarea și furnizarea produselor 

și serviciilor, conform contractelor încheiate. 

 

Au fost determinate și evaluate riscurile și oportunitățile de SSM precum și cele privind SMI, s-au luat măsuri 

pentru ținerea sub control a acestora și îmbunătățirea continuă a activităților din cadrul domeniului de aplicare, în 

scopul sporirii satisfacției lucrătorilor și altor părți interesate.  
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 SMI al Organizației se aplică în domeniul următoarelor produse și servicii: 

a) Realizarea de linii electrice aeriene de joasă, medie, înaltă şi foarte înaltă tensiune (până la 750 kV); 

b) Realizarea de linii de comunicaţii cu cabluri cu fibre optice, aeriene (O.P.G.W.) şi subterane 

(O.P.U.G.); 

  c) Realizarea de linii electrice în cabluri (0,5-110 kV); 

  d) Realizarea de staţii electrice de până la 750 kV şi posturi de transformare; 

  e) Echipament de iluminat public, linii de contact pentru tramvaie şi troleibuze; 

  f) Realizarea de micro-hidrocentrale şi staţii de mică putere (până la 4 MW/fiecare grup); 

  g) Montarea de echipament pentru turbine eoliene; 

  h) Service pentru lucrări de cabluri (în special 110 kV); 

i) Realizarea de scule, echipamente şi mijloace specifice necesare activităţilor menţionate mai sus; 

j) Structuri metalice (stâlpi), cleme şi armături pentru linii electrice (aeriene şi subterane) şi staţii de 

transformare. 

  

 Organizația ține sub control și asigură conformitatea SMI. Personalul este competent, are o pregătire adecvată 

și cu vechime mare în domeniu. 

 

 Activitatea se realizează în mai multe locații, respectiv:  

  a) La sediul organizației; 

b) Prin sucursalele interne: Bucureşti (Punct de lucru – Constanţa), Bacău (Punct de lucru – Iaşi, 

Galaţi, Cluj), Piteşti (Punct de lucru – Braşov), Craiova (Punct de lucru – Timişoara);   

c) Prin sucursalele externe: Emiratele Arabe Unite, Iordania, Cipru, Bulgaria; 

d) Prin fabricile: Fabrica de Stâlpi Metalici Bucureşti / Statia de Încercări Stâlpi Metalici, Fabrica de 

Cleme şi Armături Câmpina. 

 

 Nu există cerințe neaplicabile. 

 

 Nu există procese externalizate. 

 

 Serviciile din exterior, de verificări metrologice, instruiri externe, autorizări și atestări, servicii de medicina 

muncii sau servicii externe de prevenire și protecție SSM-SU sunt achiziționate pe baza cerințelor informației 

documentate și sunt ținute sub control conform acestei documentații și contractelor încheiate. 

  

Domeniul de certificare: Certificarea se solicita pentru intreg domeniul de activitate, asa cum a fost formulat 

mai sus si pentru toate locatiile. 

 

 

 

 

APROBAT, 

            Director General, 

     Ing. Dumitru Corduneanu     Data: 10 Martie 2020 

 

 


