
S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L. 
                                      str. Petru Poni  nr. 13  

                           J 22 – 601 – 2001, RO 13991843 

                  tel / fax:0232-217905, 258977 / 0332-409775, 409776  

              e-mail: prisma_company@yahoo.com, web: prismaserv.ro 

Cod IBAN: RO05BPOS24103080051ROL01 Banc Post Ag. Păcurari 
              

           

 

 

Pagina 1  

 

A.   PREZENTAREA ÎNTREPRINDERII SC „PRISMA  SERV COMPANY” SRL 

 

1. ISTORIC  

 

SC PRISMA SERV COMPANY SRL IASI a fost înfiinţată în 2001 si este înregistrată la 

Registru Comerţului cu Nr. J22 / 601/ 20-06-2001 şi Cod Unic de înregistrare R 13991843  

Sediul social este in municipiul Iaşi pe str. Petru Poni nr. 13, bloc 573A, tronsonul I, parter, 

apartament 2. 

Loturile şi punctele de lucru ale SC PRISMA SERV COMPANY SRL sunt răspândite pe întreg 

teritoriu judeţului Iaşi, astfel: 

- Lot Cotnari – municipiu Iaşi 

- Lot Rediu – municipiu Iaşi 

- Lot Hârlău – municipiu Iaşi 

 

2.DOMENII DE ACTIVITATE 

 

Activitatea principală – CAEN 4533 „Lucrări de instalaţii sanitare şi de încălzire centrală şi de 

montaj echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri şi construcţii inginereşti” 

- CAEN 4531 - „Lucrări de instalaţii electrice” 

- CAEN 4534 - „ Alte lucrări de instalaţii” 

- CAEN 4022 - „ Distribuţia şi comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte” 

- CAEN 4030 - „ Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde „ 

- CAEN 4100 - „ Captarea, tratarea şi distribuţia apei „ 

- CAEN 7420 - „ Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanta tehnica legate de 

acestea „   

 

3. LUCRĂRI DE REFERINŢĂ 

 

- S.C. ROMPAK Paşcani:  alimentare cu gaze, RK, instalaţii melasă, subansable inox, izolaţii 

conducte. 

- S.C. UNIREA S.A.: realizarea sistemului de contorizare a secţiilor la instalaţiile de apa şi gaze. 

- Centru de plasament Cozmeşti: instalaţii electrice, sanitare, încălzire, centrală termică. 

- Str. Toma Cozma, Carol, Berthelott şi Veronica Micle Iaşi: înlocuire conducte distribuţie şi 

branşamente gaze naturale presiune joasă. 

- Centru de copii handicapaţii nr. 2, str. Sf. Andrei Iaşi: reparaţii capitale la instalaţia de 

încălzire, sanitare, electrice, şi canalizare exterioară. 

- Comandamentul de Jandarmi, judeţul Neamţ: instalaţii de încălzire centrală, centrală termică, 

branşament, şi instalaţie de utilizare gaze naturale. 

- Poliţia de frontieră Iaşi: RK reţea exterioară de încălzire, apă caldă, apă rece, reţea hidraţi, 

canalizare şi modernizare centrală termică precum şi instalaţii de ventilaţie şi centralăde ventilaţie. 

- U.M.0854 Fălticeni: amenajare centrală termică. 

- Comuna Rediu, judeţul Iaşi: Înfiinţare distribuţie gaze naturale cu conductă PE – HD 

- Centrul Comercial „ Iulius Mall „ Iaşi: sistem canalizare şi racord de alimentare cu apă. 

- S.C. Gaz Nord Est S.A. Hârlău: înfiinţare distribuţie gaze naturale oraş Hârlău. 
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4. PERSONAL 

 

Firma are în componenţa sa un număr de 42 persoane din care  

- muncitori calificaţi     - 22 

- muncitori necalificaţi  - 8 

- maiştri                        - 3 

- tehnicieni – ingineri     -9 

 

5. DOTĂRI 

Lista de dotări 

Nr.crt. Denumire principalelor utilaje,echipamente, mijloace  de 

transport, baze deproducţie şi laboratoare propuse de 

contract 

U.M.   (buc 

– seturi ) 

Asigurate 

din dotare 

Asigurate de 

la terţ 

0 1 2 3 4 

1 Transformator sudură bc 4  

2 Aparat sudură PE cap la cap 

 RITMO-DELTA 160  

bc 1  

3 Aparat sudură cap la cap  

RITMO – DELTA 250 

bc 1  

4 Aparat sudură electrofuziune 

DUTY CICLE AURORA 

bc 1  

5 Generator sudură bc 10  

6 Tuburiacetilenă bc 7  

8 Polizor portabil bc 3  

9 Compresor  de aer  EC5/10 ATM bc 1  

10 Maşină de găurit bc 7  

11 Maşină de tăiat asfalt bc 1  

12 Maşină electrică de filetat SUPERTRONIC 2SE bc 1  

13 Polizor fix bc 1  

14 Topitor de bitum bc 1  

15 Excavator KUBOTA KX 61 bc 1  

16 Excavator KUBOTA KX 71 bc 1  

17 Automacara  bc  1 

18 Pikamer BHF 30S bc 2  

19 Compactor static R8-14 bc 1  

20 Macara freastră bc 2  

 

B.  POLITICA, ANGAJAMENTUL  ŞI OBIECTIVELE S.C. „PRISMA SERV 

COMPANY” S.R.L.  ÎN DOMENIUL  MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ŞI MEDIULUI 

 Organizaţia are  ca obiective  strategice: 

- CAEN 4531 - „Lucrări de instalaţii electrice” 

- CAEN 4534 - „Alte lucrări de instalaţii” 

- CAEN 4022 - „Distribuţia şi comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte” 

- CAEN 4030 - „Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde” 

- CAEN 4100 - „Captarea, tratarea şi distribuţia apei” 

- CAEN 7420 - „Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanta tehnica legate 

de acestea”   

Prin proiectare şi adaptare la specificul organizaţiei, a sistemului de management integrat calitate 

- mediu se urmăreşte  realizarea următoarelor principii de bază: 
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Eficienţa economică – prin planificarea şi utilizarea la maxim a capacităţii de producţie cât şi a 

profesionalismului angajaţilor pentru a menţine şi a depăşi asigurarea cu produse şi servicii a clienţilor, 

la costuri optime, fără a afecta calitatea produselor şi a mediului înconjurător şi dea respecta toate 

reglementările tehnice specifice domeniului de activitate. 

Crearea unui renume al organizaţiei şi avantajul în faţa concurenţei – prin oferirea de lucrări şi 

sortimente de produse solicitate de clienţi în concordanţă cu specificaţiile tehnice şi prevederile 

contractuale, prin respectarea reglementărilor tehnice şi de mediu, cât şi a cerinţelor SIMQM. 

În scopul realizării unei strategii proprii  S.C. PRISMA SERV COMPANY SRL şi-a stabilit un 

set de politici şi obiective în domeniul calităţii şi al mediului, în Declaraţia managerului general 

privind politica de calitate şi mediu,  vizând proiectarea, implementarea şi menţinerea SIMQM care 

să îndeplinească cerinţele SR EN ISO 9001: 2001 şi SR EN ISO 14001:2005,cât şi a reglementărilor 

specifice domeniului de activitate declarat. Prin identificarea proceselor care descriu activitatea 

organizaţiei şi ţinerea sub control a acestora, urmărim creşterea satisfacţiei clienţilor, îmbunătăţirea 

performanţelor organizaţiei dezvoltarea echilibrată a relaţiilor cu toate părţile interesate: clienţi, 

angajaţi, furnizori, partronat  şi comunitate în ansamblu ei. 

Pentru actualii şi potenţialii clienţi – consumatori: 

- optimizarea procesului ofertare – contractare şi respectare clauzelor contractuale  

- furnizarea produselor conform specificaţiilor tehnice 

Pentru angajaţii noştri:  

- instruirea, specializarea şi creşterea experienţei profesionale conform reglementărilor  

- crearea condiţiilor de muncă optime pentru toţi angajaţii 

- asigurarea asistenţei medicale. 

Pentru furnizori: 

- să aibă un sistem de management de calitate sau certificare de produs 

- să furnizeze produsele cu acte care să ateste calitatea , la preţuri competitive şi la termenul 

stabilit 

- să rezolve le timp problemele de neconformitate apărute. 

Pentru patroni: 

- să respecte clauzele din autorizaţiile  eliberate de către organele de stat sau locale privind 

activităţile declarate. 

- să aloce resursele necesare pentru dezvoltarea proceselor de producţie/service 

- să ia măsuri de corecţie şi remediere la constatările organelor de inspecţie. 

Comunitatea de ansamblu doreşte: 

- să se respecte monitorizarea factorilor de mediu şi calitatea produselor furnizate corespunzător 

- să fie informată în mod operativ de evenimentele avariile şi situaţiile de urgenţă ce apar şi 

despre măsurile ce s-au  luat, 

- să fie informată periodic privind monitorizarea indicatorilor de mediu stabiliţi prin SIMQM. 

În calitatea mea de manager general al SC PRISMA SERV COMPANY SRL mă angajează 

asigur resursele materiale şi echipamente, financiare şi umane instruite la nivelul cerinţelor 

specificate,pentru proiectarea, implementare, evaluarea şi funcţionarea în continuu, eficace şi eficient a 

SIMQM propriu organizaţiei noastre. 
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Declaraţia managerului general privind politica de mediu 

 

1. S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L.  are urmatoarele domenii de activitate: 

- CAEN 4531 - „Lucrări de instalaţii electrice” 

- CAEN 4534 - „Alte lucrări de instalaţii” 

- CAEN 4022 - „Distribuţia şi comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte” 

- CAEN 4030 - „Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde” 

- CAEN 4100 - „Captarea, tratarea şi distribuţia apei” 

- CAEN 7420 - „Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanta tehnica legate de 

acestea” 

Ca activităţi conexe organizaţia noastră se mai ocupă de: 

- puncte de lucru (şantiere) 

- depozite 

- parc transport 

- întreţinere infrastructură 

 

2. Activităţile de producţie şi service pot avea impact asupra mediului ( factori de mediu ) motiv 

pentru care acordăm o deosebită importanţă monitorizării şi prevenirii poluării prin metode şi tehnici 

specifice domeniului şi în concordanţă cu legislaţia de mediu aplicabilă specificului organizaţiei 

noastre. 

3. Politica de mediu – este parte integrantă a politicii generale de dezvoltare durabilă a 

organizaţie şi are ca scop protecţia mediului înconjurător şi a oamenilor, cu obţinerea încrederii 

comunităţii în care ne desfăşurăm  activitatea cât şi a statului prin capacitatea noastră de a furniza 

produse conform normelor şi cerinţelor specifice, fără riscuri de poluare sau degradare a mediului 

înconjurător şi a sănătăţii oamenilor în deplină siguranţă şi economisirea resurselor naturale  şi 

materiale. 

4. Conducerea organizaţiei va acţiona permanent pentru îmbunătaţirea continuă a SIMQM 

ţinerea sub control a tuturor activităţilor şi proceselor pentru ca acestea să se desfăşoare conform 

reglementărilor, autorizărilor şi prevederilor din SIMQM. 

5. Pentru realizarea politicii de mediu ne propunem următoarele obiective şi ţinte de atins în 

perioada următoare: 

- abordarea unor măsuri operative pentru a remedia eventualele daune aduse mediului şi 

comunităţii, ca urmare a desfăşurării activităţilor, 

- vom răspunde prompt oricăror situaţii de avarie şi urgenţă ce pot apărea,vom informa 

organismele responsabile pentru a proteja populaţia, angajaţii şi mediul înconjurător. 

- vom asigura resursele necesare pentru îndeplinirea politicii de mediu, a obiectivelor stabilite, în 

concordanţă cu strategia de dezvoltare şi programele de management de mediu.  

 


