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Adrian Fako – Administratorul 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS, este dovada vie că 
antreprenoriatul merge mână în mână cu alpinismul si cu performanta recomandata de 
aceste doua activitati.  

Fondator al propriei companii în 2012, expediția sa în Munții Tien Shan, din Asia Centrală l-a 
inspirat să pună bazele mai multor aplicatii de soft si comunicare  dintre care se remarca 
Accelerole, o aplicație pentru mobil și tabletă ce permite antreprenorilor și managerilor să 
interacționeze în mod privat cu angajații și partenerii.  

Pasionat de știință, tehnologie, dar și de activități în aer liber si iubitor al mediului , tânărul a 
luat cu asalt, în 2014, vârful Everest.„Am învățat că nu există Silver Bullets. Încerci de multe 
ori, înveți, uneori funcționează, alteori nu. Am învățat să fiu pasionat de ceea ce fac și să 
rezolv probleme pentru cei din jurul meu”. 

De la „Munții Cerului” a aparut idea si motivatia de a construi ceva care să ajute oamenii și 
companiile și care să fie aliniat pe deplin cu pasiunea sa, training-ul și dezvoltarea echipelor.( 
Revista FORBES 2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.Mesajul Administratorului 
 

Resursele aflate la dispozitia umanitatii sunt limitate. Se impune tot mai mult o 
gestionare cat mai eficace a acestora pentru a se pastra un echilibru in natura si 
pentru ca si urmasii nostri sa poata beneficia de acestea.  

Acest lucru presupune eforturi si un management adecvat. Organizatia noastra 
se declara pentru un „mediu curat si durabil” din convingerea ca numai asa se asigura 
atat existenta viitoare cat si succesul .   

Ocrotirea mediului a devenit parte integranta a managementului organizatiei 
noastre. 

 
Managementul de varf  al societatii 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS se implica 

in mentinerea si imbunatatirea sistemului de management de mediu certificat  fiind 
implicat direct prin Leadership in respectarea  politicii de mediu, a programelor de 
mediu si evaluarea periodica intr-un mod sistematic si obiectiv a performantei de 
mediu si comunicarea catre public si partile interesate a performantelor obtinute in 
protejarea mediului inconjurator si alinierea la stategiile de dezvoltare durabila si 
schimbarile climatice .  

Implicam constient intregul personal in succesul sistemului de management de 
mediu si conformarea cu cerintele Regulamentului EMAS ; fiecare  angajat isi aduce 
aportul in monitorizarea aspectelor de mediu  si prevenirea poluarii de orice fel prin 
monitorizarea indicatorilor de performanta de mediu aprobati generali si specifici 
activitatilor.      

 Managementul de varf acorda o atentie deosebita necesitatii de instruire 
continua si constientizare a personalului organizatiei privind responsabilitatile proprii 
pentru dezvoltarea durabila si  protectia factorilor de mediu. 

Organizatia asigura implicarea comunitatii si angajatilor in toate programele si 
masurile pentru imbunatatirea calitatii mediului. 

Toate activitatile autorizate au o sustinere activa din partea comunitatii  
raspunzand solicitarilor locale si regionale de mediu, cu implicare in prevenirea si 
dupa caz diminuarea impactului asupra mediului. 



Castigam sustinere si vom furniza incredere partenerilor de afaceri si 
autoritatilor odata cu inregistrarea EMAS.  

Am minimizat impactul asupra mediului, incurajand implicarea tuturor 
operatorilor in initiativele noastre de a imbunatati mediul inconjurator si calitatea 
acestuia pentru viata si sanatatea copiilor nostri si  a generatiilor viitoare. 
 
Administrator,                                                                                                       4.08.2022 
Adrian FAKO  
 

 
 
 
1.1 Despre noi –Descrierea activitatilor societatii 
 

S.C. 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS S.R.L. este o companie româneasca cu capital integral 

privat, cu : 

Sediul social in :Romania,Bucuresti, Sectorul 1, Strada Miercani, nr. 108, Camera 1 , si are ca 

domeniu  principal de activitate:  

Activitati de design specializat – 7410. 

 Puncte de lucru active  :  
1. Punct de lucru: Municipiul Constanța, jud. Constanța, str. Mircea cel 

Bâtran nr. 43, Cam. D10, cod poștal 900658 
Activitati de Randare (activitati de post-productie cinematografica, video si 
de programe de televiziune)/ 5912. – care face obiectul prezentei inregistrari 
EMAS  
2.Punct de lucru: Municipiul Tulcea, jud. Tulcea, str. Isaccei, nr.73, etajul 1, camerele 1 si 

2 (inclusiv Anexele 3 și 4), Romania- 

Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)/ 6201.  
3.Punct de lucru: Municipiul Târgoviște, jud. Dâmbovița, str. Constantin Brâncoveanu nr. 
67, bl. B1, parter, spațiul nr. 6 Camera 0 și Camera 1  
4.Punct de lucru: Municipiul Iași, jud. Iași, Șos. Păcurari nr. 131 – 131 A, Bl. C1, et. 6, ap. 
41, Cam. 3, jud. Iași, cod poştal 700544 

 Datele de contact ale organizatiei:  
➢ J40/3264/21.03.2012 
➢ CUI RO 29948440 

                     Telefon: 0745677607 

➢ e-mail: 8000@8000.studio; adrian@8000.studio 
Prezentarea societatii S.C. 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS S.R.L.  

In prezent, 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS S.R.L. se situeaza printre primele 
companii din Romania in domeniul campaniilor inteligente in mediul online, iar in 2016 a 
obtinut locul III la competitia Ernst & Young Entrepreneur of the Year 2016, cu a 3-a cea mai 
rapida crestere a companiei. 

mailto:8000@8000.studio
mailto:adrian@8000.studio


Compania a terminat de implementat proiectul finantat POR 2.2.1 “SMIS 124279 – 
“Diversificarea activitatii S.C. 8000 PLUS Design Solutions S.R.L. in domeniul realizarii 
software-ului la comanda”.  

Compania a lansat in 2021 platforma de cloud computing https://ai.8000.studio, 
unde clientii pot inchiria automat infrastructura foarte eficienta pentru serviciile lor. 

In acest moment compania implementeaza si proiectul “SMIS 129731 - Platforma de 
automatizare infrastructura IT, augmentata cu tehnologii de vanzare produse digitale”. 
Activitatile se desfasoara conform planului, nu exista intarzieri  si lucrarile sunt in grafic. 
Site-ul comercial pentru viitorii clienti este in beta si a fost lansat sub domeniul 
https://veilis.com 

In paralel compania presteaza servicii de randare, acest tip de activitate fiind unul 
dintre cele mai importante subiecte din lumea tehnologie in prezent. Pentru aceasta, 
societatea a luat contact cu piata de profil pe care doreste sa activeze identificand astfel o 
serie de posibili clienti pentru care ar putea sa deruleze activitati de post productie, animatie 
si efecte speciale – sub forma de randare de imagine. Site-ul in etapa alpha pe care se vor 
lansa aceste produse este https://render.blue  

Clientii sunt consumatorii, utilizatorii serviciilor pe care o societate le ofera.  
Astfel, 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS S.R.L., printr-o segmentare corecta a pietei, 

isi cunoaste clientii. Acestia sunt persoane juridice de la nivelul intregii tari, dar si de la nivel 
international dintr-o gama variata de domenii, in functie de cerintele clientilor, precum 
arhitectura, jocuri video, simulatoare, efecte vizuale de filme si TV, design, medicina, 
industrie et etc., societatea urmand sa presteze servicii de post productie, animatie si efecte 
speciale sub forma de randare prin punerea la dispozitia clientilor a unei infrastructuri 
hardware si software adecvata si competitiva. 

Faptul ca societatea a oferit produse si servicii suport competitive, cu un ridicat grad 
de adaptabilitate si inovatie i-a adus peste 70 de clienti de diverse dimensiuni, de la startup-
uri la multinationale din peste 180 de tari. Accelerole a generat venituri substantiale pentru 
companie in ultimii ani, iar echipa 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS SRL a lucrat cu 
companii de renume in implementarea acestui produs. In tabelul de mai jos, va prezentam 
cateva dintre contractele semnificative la nivelul anilor 2018 si 2019: 

 
 Denumire Client                Tip Produs 

➢ UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE SA            Servicii si Accelerole 
➢ HEINEKEN ROMANIA SA                                                  Servicii si Accelerole 
➢ L’OREAL ROMANIA S.R.L.                                     Servicii TIC 
➢ ACTION GLOBAL COMMUNICATIONS S.R.L.            Accelerole 
➢ VINCON LOGISTIC S.A.                                                     Servicii  
➢ METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL                      Servicii si Accelerole 
➢ AUTONOM SERVICES SA                                                 Accelerole 
➢ DIVERSEY ROMANIA S.A.                                               Servicii si Accelerole 

 
Pe langa licentierea de software pentru clientii mari precum cei enumerati mai sus 

compania creeaza si gestioneaza campanii de marketing folosing tehnologii inovative si 
ultimele platforme existente, cum ar fi Google Adwords, Facebook Business, Instagram, 
TikTok conexe platformei Accelerole. 

Solutia de e-learning Accelerole (https://acceleorle.com) platforma pe care o licentiem 
la Heineken si Unilever si serviciile conexe platformei, o solutie learning inovativa si serviciile 
suport aferente acesteia. Incepand cu 2016 compania a creat si implementat aceasta solutie 
de e-learning (proiectarea cursurilor, dezvoltarea cursurilor, platforme de management al 

https://ai.8000.studio/
https://veilis.com/
https://render.blue/
https://acceleorle.com/


invatarii), pe care o licentiaza in prezent companiilor din portofoliu, solutie care 
implementeaza concepte de inteligenta artificiala si machine learning, cu scopul de a 
transforma procesul de invatare al conceptelor respective intr-o experienta unica si placuta 
pentru utilizatorul final. Solutia a fost dezvoltata in afara activitatii comaniei si a fost adusa 
ca aport de capital social in cadrul acesteia. 

Solutiile e-learning sporesc eficienta proceselor de instruire prin transpunerea 
acestora intr-un mediu colaborativ, ce permite interactiuni in timp real intre toate persoanele 
implicate (indiferent de locatia fizica a acestora), precum si acces rapid la sursele de 
informatie si portofoliile personalizate.Alte servicii sunt de tip software asimilate platformei 
de cloud Auxilio (catre clienti din Marea Britanie). 
 

Accelerole a fost aleasă drept unul dintre primele 54 de startup-uri din Europa. Accelerole a 

fost selectat pentru participarea la cel mai mare program de accelerare multi-corporate din 

Europa Centrală și de Est – weXelerate. 

Unul dintre cele mai mari centre de inovare din lume s-a născut recent la prestigiosul Design 

Tower proiectat de Jean Nouvel din Viena, Austria. Pe 4 etaje și 9.000 mp, Accelerole va 

lucra în curând împreună cu corporații de top la nivel mondial, incubatoare, parteneri de risc, 

investitori, parteneri de servicii și distribuție, precum și mentori internaționali de la 

companii precum Google, Uber, Microsoft, Siemens și multe altele. S-a manifestat interesul 

de către marile corporații pentru a colabora cu Accelerole, motiv pentru care a fost printre 



cele 50 de startup-uri de top alese pentru a participa la programul de accelerare de 4 luni care 

începe în luna septembrie la Viena. 

Accelerole Learning Management System este adaptat nevoilor angajaților viitorului. Ușor 

accesibil pe mobil, oferă învățare în fragmente mici (microlearning) fără a solicita mult timp. 

Hassen Kirmaci, CEO weXelerate: „Prestigioasa Vienna Design Tower va deveni un nou reper 

de inovare pentru întreaga regiune CEE. Am primit peste 1.000 de aplicații din întreaga lume 

de la startup-uri care caută o șansă unică de a stimula creșterea maximă. Pe măsură ce lumea 

noastră se mișcă din ce în ce mai rapid, obiectivul nostru este să accelerăm ciclurile de 

inovare și să eliberăm un potențial major de creare de valoare în Europa Centrală și de Est. 

Așteptăm cu nerăbdare să-l primim pe Accelerole în programul nostru de accelerare multi-

corporate, ca unul dintre cele mai promițătoare startup-uri din Europa.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Prezentare Accelerole – Chicago- USA  



 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea nostra : Imagini ale activitatilor societatii si lucrari executate care ne 

reprezinta calitatea si implicarea in probleme de ecologie.   

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software-ul folosit pentru derularea activitatii curente este in cea mai mare parte de tip open 
source, datorita beneficiilor pe care acesta la ofera: pret redus, independenta fata de un 
anume furnizor, adaptabilitate si posibilitate de customizare avansata.  

Pentru mesageria interna si email s-au ales solutiile Google, cu o functionare impecabila in 
ultimii 7 ani. Documentele si munca angajatilor sunt pastrate pe dispozitive de tip NAS – 
Network Attached Storage – accesibile prin internet, prin browser sau telefon, acestea avand 
un sistem de backup automat, in mai multe locatii din Romania, pentru a stoca in siguranta 
datele clientilor.  

Lucrand in mediul digital, compania nu are stocuri de materii prime, singurele elemente 
necesare sunt electricitatea, abonamentul la internet de mare viteza, servere stocare cloud si 
licente curente pentru software-urile folosite. 

Conducerea 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS S.R.L. acorda atentie angajatilor sai, 
asigurandu-le un mediu de lucru curat, nepoluat, ingrijit si sigur, cu precadere prin 
achizitionarea celor mai performante si curate echipamente in domeniu, in vederea stimularii 
randamentului si eficientei productivitatii muncii. 

Personalul care efectueaza activitatile societatii este competent din punct de vedere al 
instruirii, al abilitatilor si al experientei. Indeplinirea acestor cerinte este asigurata de 
management prin actiuni concentrate, incurajand implicarea si dezvoltarea personalului 
inclusive pe teme de protectia mediului si liimitarea potentialelor poluari, diminuarea 
impacturilor si reducerea consumurilor energetice , utilizarea de practice de mediu de tip TIC  
si BAT. 

Administratorul societatii are rolul de a asigura fundamentarea activitatii decizionale cu 
privire la definirea si formularea politicii economico-sociale si de mediu , si gestionarea 
eficienta a resurselor material cu accent pe ciclul de viata al produselor, financiare, 
informationale si umane in vederea realizarii obiectivelor stabilite si a tintelor de mediu. La 
achizionarea echipamentelor se analizeaza utilizarea tehnologiei moderne si introducerea in 
cadrul societatii a celor mai bune tehnologii de mediu si de reducere a energiilor necesare 
functionarii , inlocuirea celor existente cu tehnologii verzi. 

Avem un sistem de management al  deseurilor si deseurilor de ambalaje si se aplica principiul 
de reducere a acestora  la sursa. 

Pentru imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor din sectorul rezidential si valorificarea 
resurselor regenerabile pentru producerea energiei electrice si termice s-au achizitionat 
echipamente ce prevad caracterisitici tehnice prietenoase cu mediul  si eficiente energetic, cu 
un consum redus de energie prin utilizarea unui kit fotovoltaic. 

         



1.2.Descrierea locatiei supusa inregistrarii EMAS : Punct de lucru Constanta, 
Municipiul Constanța, jud. Constanța, str. Mircea cel Bâtran nr. 43, Cam. D10, 
cod poștal 900658 

 

 Activitatea 8000 PLUS Design Solutions la punctul de lucru Constanta este de  servicii de 
post productie, animatie si efecte speciale – sub forma de randare de imagine. 

Aceasta activitate se desfasoara intr-un spatiu inchiriat de la proprietarul imobilului si ocupa 
un birou dotat corespunzator cu echipamente IT si o tersa care adaposteste un panou solar cu 
kit fotovoltaic pentru utilizarea energiei solare , tehnologie verde. 

 Sunt asigurate toate utilitatile si sunt implementate masurile de securitate si siguranta ; este 
implementat managementul deseurilor.                       

Biroul este deservit de o singura persoana care lucreaza direct .Procesele activitatii sunt parte 
externalizate si sustinute de cele de la sediul central.Aceasta locatie s-a realizat printr-un 
proiect de finantare pe componenta “  Creșterea competitivității 8000 Plus Design 
Solutions”prin dezvoltarea serviciului de randare cod SMIS 137911. 

Proiectul a cuprins achizitionarea unui echipament de productie a energiei electrice (Kit 
fotovoltaic) si stocarea ei in acumulator prin captarea energiei solare, pentru a asigura o 
sursa alternativa de energie pentru echipamente in cazul intreruperii furnizarii din reteaua 
nationala.  

Iluminatul spatiului de lucru cu o lampa de birou cu becuri led nu are rol doar pur decorativ, 
ci are utilitate prin luminarea concentrata pe o zona restransa, facilitand lucrul la laptop si 
prevenind obosirea ochilor, printre alte avantaje. Becurile led au avantajul unei durabilitatii 
sporite (40 – 50.000 de ore functionare sunt valori uzuale), nu se incalzesc si sunt mult mai 
economice. Ledurile ofera o distribuie uniforma a luminii pe suprafata iluminata cu ajutorul 
unui sistem optic focusat. Ledurile consuma mult mai putina energie decat celelalte variante 
de corpuri de iluminat, tocmai de aceea impactul lor asupra mediului inconjurator este 
minimum, iar alegerea acestora protejeaza rezerva de energie a planetei. Corpurile de 
iluminat cu LED nu contin substante periculoase precum mercurul astfel acestea nu afecteaza 
nici mediul, si nici sanatatea celor care utilizeaza aceasta solutie sustenabila de iluminat. 
Avand o durata mai lunga de viata, corpurile de iluminat cu LED vor produce mai putine 
deseuri.  

Proiectul a  prevazut masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a 
eficientei energetice prin achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic si prietenoase 
cu mediul (inclusiv eficientizarea iluminatului in spatiile de derulare a activitatii),  ce vizeaza 
utilizarea eficienta a resurselor. 

Echipamentele hardware vor avea un consum redus de energie electrica, iar prin specificul 
activitatii derulate, nivelul deseurilor va fi unul minimal. La locul de implementare al 
proiectului societatea nu va avea echipamente de tip imprimante pentru a minimiza impactul 
deseurilor de hartie . 

Proiectul va avea impact pozitiv indirect asupra sanatatii omului si sigurantei prin scaderea 
poluarii aerului in rezultatul utilizarii echipamentelor, datorita investitiilor in echipamente 
care reprezinta tehnologii modern, verzi. Echipamentele hardware nu  produc zgomote si 
vibratii peste valorile maxime admise, ele functionand numai in spatii special amenajate.Nu 
exista vecinatati care sa fie afectate de activitate.Echipamentele de birou sunt prevazute cu 
baterii re-incarcabile si reciclabile. 



 
 

 

 

 
 
 
 
2. POLITICA DE MEDIU- REFERITOARE LA MEDIU 

– EMAS   
 

Managementul SC 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS SRL este angajat în strategia companiei de a 
se conforma cu ceințele de mediu, în implementarea și certificarea în organizație a unui Sistem de 
Management de Mediu - EMAS conform standardului de referință în vigoare ISO 14001:2015 și a 
standardelor conexe, cu respectarea cerințelor privind Regulamentul(CE) Nr. 1221 / 2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară la un sistem comunitar de 
management de mediu și audit (EMAS). Sistemul este adecvat scopului și contextului organizației, care 
susține direcția sa strategică inclusiv natura, amploarea și impacturile asupra mediului directe și 
indirecte și ale activităților și produselor / serviciilor proprii. 

Acest angajament al managementului organizatiei se adresează clienților, furnizorilor de servicii 
inclusiv serviciilor furnizate din exterior și in aceeași masură angajaților care trebuie să se conformeze 
cerințelor impuse prin sistem, aprobate de către conducerea organizației. 

Politica SC 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS SRL  reprezintă angajamentul companiei la cel mai 
înalt nivel și are ca scop trasarea principiilor de bază pentru îmbunătățirea continuă și declararea 
performanței de mediu adaptate la toate documentele sectoriale elaborate de CE privind raportarea in 
materie de mediu a performanței SMM. 
      Managementul de vârf promovează și se angajează să îmbunătățească continuu performanța 
SMM și  să realizeze indicatorii de performanță aprobați in Declarația de Mediu privind EMAS. Ne 
angajăm ca obiectivele de mediu și programele documentate în baza Analizei Inițiale de Mediu și a 
aspectelor semnificative de mediu directe și indirecte, sa indeplinim obligațiile de conformare potrivit 
riscurilor și oportunităților identificate. Planurile de acțiune sunt stabilite și implementate în cadrul 
SMM.  Prin auditul intern si analiza de management se monitorizează și evalueaza toate procesele SMM 
și performanța EMAS, inclusiv rezultatele comunicării părților interesate, după caz.         
   Obiectivele sistemului de management de mediu urmăresc realizarea de activități performante 
și îmbunătățirea continuă a acestora prin: 
• Menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management de mediu prin ţinerea sub control a tuturor 

impacturilor semnificative de mediu asociate activităţilor, evaluarea şi raportarea performanţei de mediu 
a organizaţiei corelată cu realizarea obiectivelor generale şi specifice de mediu, actualizate şi adaptate 
anual şi corespunzătoare flexibilităţii activităţilor.  

• Actualizarea permanenta a Declarației de mediu conform Regulamentului (CE) Nr. 1221 / 2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntara la un sistem comunitar de 
management de mediu și audit (EMAS), adaptata la toate documentele sectoriale elaborate de CE. 

• Dezvoltarea procesului de comunicare în organizaţie pentru a asigura nivelul de instruire, conştientizare, 
implicare şi angajament al lucratorilor pentru îndeplinirea obiectivelor sistemului de management de 
mediu – EMAS. 

• Atribuirea de roluri şi responsabilităţi specifice pentru a demonstra angajamentul în aplicarea eficientă și 
eficace a unui sistem de management de mediu – EMAS. 

• Ținerea sub control și minimizarea tuturor  impacturilor semnificative de mediu asociate aspectelor de 
mediu/ riscurilor de mediu. 



• Abordarea riscului şi evaluarea acestuia privind aspectele de mediu, cerinţele legale și contextul 
organizatiei. 

• Imbunătăţirea performanţei de mediu a societăţii, monitorizarea si raportarea managementului deșeurilor 
și a deșeurilor de ambalaje, prevenirea poluării, promovarea soluţiilor tehnice şi tehnologiilor curate, 
reducerea costurilor de mediu pe servicii și activitățile proprii. 

• Conformarea cu legislaţia în vigoare, reglementările de mediu obligatorii și programele de management 
de mediu şi cu managementul schimbarii referitor la toate activităţile în desfăşurare. 

• Respectarea legislaţiei de mediu referitoare la sectoarele de activitate şi asigurarea conformării cu 
cerinţele specifice obligatorii din actele de reglementare de mediu pentru care organizaţia are 
responsabilitate. 

• Monitorizarea respectării de către toţi angajaţii a principiilor de prevenire, limitare şi lichidare în cel mai 
scurt timp a oricărui incident ce poate provoca poluarea factorilor de mediu şi monitorizarea 
comunicărilor obligatorii de mediu impuse de autoritate și de cerințele EMAS.  

• Conştientizarea întregului personal al societăţii asupra îmbunătăţirii continue a performanţelor de mediu 
cu implicarea acestora privind evaluarea şi raportarea performanţei anuale de mediu părților interesate. 

• Înregistrarea EMAS și introducerea managementului energetic în organizație. 

Prezenta politică este disponibilă pentru public și toate părțile interesate, este difuzată si afișată si 
poate fi modificată ori de cate ori acest lucru se impune. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 
Intreaga activitate a societatii noastre se desfasoara luand in consideratie protectia 

mediului inconjurator.  

Actionam numai in conformitate cu cerintele legale de mediu aplicabile, avand in 

vedere imbunatatirea continua a performantei de mediu si prevenirea poluarii. 

 Politica si obiectivele de mediu exprima principiile implementate si mentinute de noi 

asupra : 

- Utilizarii in serviciile noastre  a materialelor si tehnologiilor „verzi” in domeniul 

TIC, cu impact negativ cat mai mic asupra mediului; 

- Utilizarii cu eficienta maxima a energiei, resurselor naturale, materiilor prime si 

materialelor auxiliare, in toate activitatile ; 

- Dezvoltarii unui comportament preventiv privind poluarea care sa duca la 

prevenirea oricarui impact negativ asupra factorilor de mediu, pe toata durata 

proceselor afacerii;  

- Reducerii cantitatii de deseuri prin utilizarea optima a tuturor materialelor si 

adoptarea tehnicilor de recuperare – reciclare, care sa inlocuiasca tehnicile de 

eliminare; mentinerea relatiilor de colaborare cu operatorii specializati; 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://protmed.uoradea.ro/images/poza%20home2.jpg&imgrefurl=http://protmed.uoradea.ro/&h=368&w=446&tbnid=blAfmacCej2t9M:&zoom=1&docid=-tuORM2KRv_-6M&ei=bnk5VaqQIYKvsAHxwYCABQ&tbm=isch&ved=0CEUQMyggMCA


- Gestionarii riscurilor prin actiuni de informare, comunicare si semnalizare pentru a 

constientiza  personalul angajat, clientii si alte parti interesate asupra riscurilor posibile 

de poluare;  

- Acordarii intregii atentii fiecarui angajat si nevoilor de instruire si constientizare a 

acestora privind protectia mediului pentru ca fiecare angajat reprezinta cheia succesului 

nostru; 

- Respectarii legislaţiei de mediu referitoare la sectoarele de activitate şi asigurarea 

conformării cu cerinţele specifice obligatorii din actele de reglementare de mediu pentru 

care organizaţia are responsabilitate; 

- Menţinerii şi îmbunătăţirii sistemului de management de mediu prin ţinerea sub 

control a tuturor impacturilor semnificative de mediu directe si indirecte, asociate 

activităţilor, evaluarea şi raportarea performanţei de mediu a organizaţiei corelată cu 

realizarea obiectivelor generale şi specifice de mediu, actualizate şi adaptate periodic şi 

corespunzătoare flexibilităţii activităţilor. Actualizarea permanenta a Declaratiei de 

mediu conform Regulamentului EMAS; 

- Monitorizarii respectării de către toţi angajaţii a principiilor de prevenire, limitare 

şi lichidare în cel mai scurt timp a oricărui incident ce poate provoca poluarea 

factorilor de mediu şi monitorizarea comunicărilor obligatorii de mediu impuse de 

autoritate si de cerintele EMAS; 

- Conştientizarii întregului personal al societăţii asupra îmbunătăţirii continue a 

performanţelor de mediu cu implicarea acestora privind evaluarea şi raportarea 

performanţei anuale de mediu partilor interesate; 

- Îmbunătăţirii sistemului de management al deşeurilor şi conformarea cu cerintele 

legale aplicabile; 

- Obtinerea inregistrarii europene EMAS si introducerii managementului energetic in 

organizatie. 

Suntem un model pentru clientii si partenerii nostri privind preocuparile de imbunatatire 

a performantei de mediului. 

        Sustinem un dialog deschis cu partile interesate relevante 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
4.SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU 
 

Protecţia mediului este parte integranta a principiilor de conducere ale S.C. 8000 DESIGN 

SOLUTIONS S.R.L. . 

Inca din anul 2021 a fost proiectat si implementat un sistem de managment de mediu in 

cadrul organizatiei noastre, sistem certificat in anul 2022 prin SRAC si IQNET . 

Sistemul de management de mediu respecta cerintele de conformitate  cu standardul de 

referinta ISO 14001: 2015. 

In continuare dorim ca sistemul nostru de management de mediu sa obtina  inregistrarea in 

conformitate cu cerintele Regulamentului EMAS III (Schema comunitară de ecomanagement 

şi audit), moment ce  marcheaza  un punct de reper important pentru organizatia noastra. 

La baza menţinerii şi imbunătăţirii continue a sistemului de management de mediu la S.C. 

8000 DESIGN SOLUTIONS S.R.L. stau „Politica de mediu-EMAS“, Organigrama societatii şi 



documentele de sistem aprobate, impreuna cu aspectele de mediu directe si indirecte si 

impacturile asociate, obiectivele si tintele de mediu, performanta de mediu.  

Pe baza AIM ( analizei initiale de mediu ) sistemul este continuu revizuit. 

Sunt luate in considerare asteptarile tuturor partilor interesate relevante.Pe aceasta baza 

identificam riscuri, oportunitati si activitati pentru managementul nostru de mediu. 

În conformitate cu standardul, am compilat toate politicile și responsabilitățile importante 

legate de protecția mediului care poate fi accesat de toți angajații prin intermediul 

intranetului nostru. Pentru a menține conformitatea cu cerintele legale, am intocmit o lista 

care rezumă toate legile și reglementările relevante pentru sistemul nostru de management 

de mediu. În contextul unei revizuiri juridice anuale, verificăm respectarea acestor legi și 

reglementări și evaluam conformitatea. Prezenta Declarație de mediu EMAS III, care este 

actualizată la intervale anuale, este destinată comunicării cu publicul. Colectăm și analizăm 

în mod regulat datele de mediu relevante pentru toate aspectele directe de mediu. Folosim 

datele noastre de mediu pentru a determina măsuri și responsabilități  anual în vederea 

îmbunătățirii performanței noastre de mediu. Eficiența sistemului nostru de management de 

mediu este revizuită anual printr-un proces de  audit intern; exista un auditor de mediu 

intern calificat si printr-un auditor extern calificat si un verificator de mediu acreditat. 

Rezultatele de conformitate ale sistemului de management de mediu sunt evaluate in cadrul 

unei analize anual – Analiza efectuta de management. 

 

Structura organizatorică este conceputa în asa fel încât sa fie identificate în mod clar rolurile 

si responsabilitătile legate de managementul de mediu si toate celelalte activităti asa cum 

sunt definite organigrama . 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Certificarile societatii noastre: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICARE SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU SRAC si IQNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul de validare Accelerole 

 



Acest sistem de management certificat imbunatateste performanta organizatiei si da 

incredere clientilor si tuturor partilor interesate. Sunt urmarite si obtinerea altor avantaje, 

cum ar fi: transparenta, optimizarea proceselor si promovarea profesionalismului in cadrul 

societatii. 

Atentia organizatiei este focalizata pe cerintele si asteptarile clientilor, pe protectia mediului 

si a resurselor naturale precum si protejarea vietii si sanatatii oamenilor care lucreaza pentru 

sau in numele nostru. Pentru realizarea obiectivelor stabilite in politica de mediu declarata, 

conducerea organizatiei a numit Reprezentantul managementului pentru sistemul de 

management de mediu, pentru a coordona implementarea, mentinerea si imbunatatirea 

sistemului de management in conformitate cu standardele de referinta de mediu, cu 

strategia si conditiile concrete existente pe plan intern si international si schimbarile 

climatice actuale.Conducerea se angajeaza sa asigure integral resursele finaciare, umane si 

materiale pentru realizarea acestor obiective si se obliga sa depuna eforturi in scopul 

imbunatatirii continue a sistemului de management de mediu al organizatiei.  Sistemul de 

management de mediu este focalizat pe demonstrarea capabilitatii organizatiei de a satisface 

permanent atât cerintele clientilor cât si pe cele legale aplicabile in domeniul protectiei 

mediului in scopul imbunatatirii permanente a performantei de mediu .Comunicarea 

externa privind mediul este asigurata de responsabilul de mediu care este si responsabilul cu 

gestiunea deseurilor si deseurilor de ambalaje. 

Conform Programului anual de instruire aprobat de management, s-au efectuat 

instruiri interne si externe ale personalului privind cerintele Regulamentului EMAS, 

documentatia sistemului de management, legislatie de mediu si EMAS aplicabila.   

Personalul cu responsabilitati pe linie de protectia mediului a obtinut certificate in 

urma participarii la cursuri privind cerintele EMAS - cursurile au fost finalizate cu testare, 

punctajele obtinute au fost superioare.Exista in societate un auditor intern de mediu calificat, 

un Responsabil de mediu si responsabil cu gestiunea deseurilor calificat .Tot personalul este 

instruit si constentizat cu privire la cerintele EMAS. 

 

 

 

 

 



Dovezi de instruire si calificare :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aspectele de mediu 
Am identificat aspectele de mediu relevante pentru noi si companie care au afecte material 
asupra mediului si le vom reevalua in mod regulat. In acest context, facem diferenta intre 
aspect de mediu direct si indirect. 
5.1 Aspecte de mediu directe 
Aspectele directe de mediu sunt rezultatul imediat al activitatii la locatia din Constanta si pot 
fi direct influentate de noi. Includem aici, calatoriile de afaceri, consumul de energie 
electrica, agenti de racire, hartie, deseuri si apa. 
Calatorii de afaceri 
Este nevoie de un numar considerabil de calatorii de afaceri pentru a mentine o prezenta 
alaturi de clientii nostri nationali si internationali. 
Calatoriile interne sunt efectuate, in limita posibilitatilor, cu trenul pentru a reduce amprenta 
de carbon.  
Calatoriile de afaceri cu avionul reprezinta aproximativ 97% din emisiile de CO2. Prin 
urmare, regulile noastre de calatorie ne solicita verificarea inainte de fiecare drum daca 
scopul vizitei ar fi atins folosind instrumete de comunicare cum ar fi conferinta on-line sau 
web. In ultimii ani ne-am intensificat capabilitatile tehnice in acest sens. Angajatii au la 
dispozitie echipamentele de video-conferinta si teleprezenta, pe care le pot folosi pentru a 
contacta colegii si clientii. 
Din 2020, 2021 am calculat, si compensat, pentru emisiile inevitabile de CO2 din calatoriile 
de afaceri prin compensarea amprentei de carbon.   
Consumul de energie electrica 
Consumul nostru de energie electrica este determinat in mod esential de cele ale cladirii / 
spatiilor inchiriate ca infrastructura – sistemele de iluminat, aer conditionat si facilitati de 
racordare a echipamentelor (servere, laptop, internet). 
In vederea reducerii emisiilor de CO2 datorate generarii de energie am folosit electricitate 
aproape exclusiv din surse regenerabile dupa instalarea sistemului fotovoltaic pe acoperisul 
cladirii. Suntem astfel capabili sa reducem emisiile noastre de CO2.  



La sfarsitul acestui an se vor estima aceste reduceri prin ore de energie solara generate prin 
functionarea panoului solar.  
Incalzire  
Punctul de lucru Constanta este racordat la sistemul de incalzire al intregului imobil dar nu 
are nevoie de utilizarea altor surse de caldura pentru incalzire; consumurile se platesc direct 
proprietarului. Centrala termica este una moderna cu consum minim si corespunzator cu 
factor CO2 de 91 gr/ kw ora. Este stabilit un sistem de gestionare al sistemului de caldura al 
biroului pentru a minimiza efectele.Nu se consuma gaze naturale direct. 
Combustibil  
Consumurile de benzina si motorina sunt necesare pentru unele masini din firma. Exista un 
program de achizitii pentru inlocuirea cu masini noi cu sisteme de propulsie alternativa 
pentru a reduce nivelul de emisii de gaze cu efect de sera intr-un viitor apropiat. 
Agenti de racire 
Avem nevoie de sisteme de racire si aer conditionat pentru controlul climatului diferitelor 
zone de activitate. Pentru Constanta ele constau din echipamente de racire (coolere) pentru 
RACK si aparatul de aer conditionat pentru temperatura interioara. Acestea sunt intretinute 
cu atentie de specialistii nostri si firmele de specialitate. Nu exista riscul de pierdere de agenti 
de racire. 
Hartie  
Societatea se preocupa permanent de reducerea consumului de hartie prin digitalizarea 
proceselor de lucru. 
Deseuri/ Materiale reciclabile 
Reducem in permaneta prin managementul deseurilor implementat si colectarea selectiva 
aceste cantitati de deseuri prin utilizarea sistemelor practice (utilizari multiple), minimizarea 
consumului de materiale (eficienta material si ciclul de viata al produsului) si separarea 
materialelor de deseuri de cele care se pot recupera sau recicla. Sunt in derulare contracte cu 
furnizori de servicii specializati si autorizati prin autoritatile locale de mediu care efectueaza 
toate operatiile de colectare selctiva, transport si reintegrare controlata in mediu sau 
reciclare.  
Apa potabila/ apa uzata 
Prin contractul existent cu operatorul local de apa-canal, avem acces la retea, apa fiind 
utilizata doar pentru igiena si curatenie a spatiului si a persoanei care presteaza activitate. 
Apa de baut este achizitionata de la furnizori de incredere, iar deseurile de ambalaje rezultate 
de la apa de baut sunt recuperate de furnizor.  



Apa uzata incarcata cu potentialii poluanti (detergenti) este evacuata direct in reteaua de 
canalizare municipalaprin racordul existent al cladirii .  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 -  ASPECTE DIRECTE DE MEDIU 

 
5.2 Aspecte de mediu indirecte 
 
Aspectele indirecte de mediu sunt aspecte care apar ca o consecinta a activitailor noastre de 
afaceri si asupra carora nu putem exercita o influenta directa. Am luat in considerare 
impacturi in amonte si aval fata de operatiunile executate si din procesele suport. 
Acestea includ spre exemplu impacturile asupra mediului cauzate de furnizori sau prestatorii 
de servicii, prin emisiile rezultate naveta angajatilor la / de la locul de munca si a investitiilor 
noastre prin reducerea riscului managementului.  
Asigurarea afacerii 
Asigurarile pentru clientii nostri cuprind oferte de reasigurare adaptate nevoilor pietei si 
clientilor nostri. Avand in vedere schimbarile sociale si aplicand managementul schimbarilor 
suntem preocupati sa oferim produse concepute pentru a ne proteja impotriva riscurilor 
sociale si ecologice.  



Acordam o importanta deosebita masurilor de protectie fata de riscurile asociate 
schimbarilor climatice. Costurile privind acoperirea acestor riscuri de mediu sunt 
semnificative. Asiguram prin servicii specifice de specialitatea toate masurile de prevenire a 
poluarii inclusiv cele care deriva din pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de 
raspuns.Nu sunt inregistrate incidente in acest sens iar riscurile sunt acoperite cu masuri. 
Managementul investitiilor 
Managementul gestioneaza responsabil toate investitiile noastre in interesul clientilor si 
actionarilor nostri pentru a genera un randament echitabil pe piata. Responsabilitatea 
noastra in acest sens se reflecta si in incorporarea criteriilor de mediu si sociale in politica de 
investitii. 
Managementul furnizorilor 
La achizitii acordam o atentie deosebita respectarii standardelor sociale si de mediu facand o 
analiza in cadrul selectiei de produse si furnizori pe baza procedurilor interne. Utilizam 
principiile codului de conduita  pentru furnizori respectand prederile legale si etice, 
principiile privind drepturile omului si a principiului muncii din standardele Organizatie 
Internationale a Muncii (OIM); toate regelematarile aplicabile in domeniul sanatatii si 
sigurantei si a celor de protectie a mediului. 
La procesul de selectie si evaluare furnizori se verifica ce aspecte de mediu pot fi luate in 
considerare la plasarea comnzilor pentru produse si servicii. Este definita anual o Lista a 
furnizorilor acceptati cunoscuta de toate partile implicate in acest sens. Noii furnizori sunt 
evaluati privind sustenabilitatea lor de mediu , de exemplu pe baza certificarilor disponibile 
(EMAS, ISO 14001).8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS informeaza furnizorii si alte parti 
interesate despre politica sa de mediu-EMAS si standardele de mediu aplicabile prin discutii 
fata in fata si scrisori de informare. 
Transport angajati  
Emisiile rezultate  din transportul la serviciu cu masina sau transportul public trebuiesc 
limitate si, in cadrul societatii, punem la dispozitie parcari pentru biciclete si alte facilitati de 
transport verde, cu abonamete de calatorie subventionate pentru transportul public local, 
dupa caz. 
Munca la distanta - telemunca 
Pentru reducerea acestor emisii din aceasta activitate am utilizat telemunca in limita 
acceptabilitatii activitatilor la fata locului. Astfel, prin aceasta, pe de o parte emisiile indirecte 
sunt reduse prin eliminarea sau inlocuirea navetei angajatilor dar pe de alta parte creste 
utilizarea energiei mainii care opereaza hardware-ul din casa fata de mediul inconjurator. 
Imbinam managementul resurselor umane si consumul de kWh/ ora pentru o statie de lucru 
standard. 
Servicii de tip cloud  
Solutiile software sunt oferite din ce in ce mai mult pe internet utilizand servicii de tip cloud. 
Acest lucru este foarte util pentru utilizarea mai rapida a serviciilor oferind o mai mare 
flexibilitate a resurselor si reducand costurile cu sofware/ hardware; infiintarea de centre de 
date proprii. De obicei, solutiile oferite de furnizorii de software sunt solutii generice , ceea ce 
inseamna ca putem avea doar o influenta indirecta asupra energiei achizitionate/ consumate 
de furnizorii de servicii. Ne propunem sa calculam utilizarea si emisiile asociate pentru cei 
mai importati de furnizori de solutii de tip cloud. 
 
Biodiversitatea  
Societatea functioneaza intr-un imobil cu activitati de tip administrativ si se incadreaza in 
zona comerciala  a mun. Constanta.Spatiul beneficiaza de o zona verde pe care angajatii 8000 



DESIGN SOLUTIONS il intretin prin grija proprie.Ne propunem sa amenajam spatiu verde si 
pe terasa imobilului unde sunt montate panouri solare.   
 
Centrul de date 
Ne-am stabilit capacitatile de stocare a propriilor aplicatii si a sistemelor fata de operatorii de 
date externi. Acest lucru ofera o eficienta mai mare decat a unei baze interne de date si riscul 
de esec are o probabilitate scazuta fata de un centru de date care opereaza in-house. 
Contractele stabilite cu operatorii de cloud asigura ca operatorii acestor centre de date 
folosesc electricitate din surse regenerabile, adica energie verde. 

Fig. 2 - ASPECTE INDIRECTE DE MEDIU 
 
6. Performanta de mediu 
Am compilat toate datele relevante referitoare la aspectele de mediu corespunzator anului 
2021 si 2022. Conditiile pandemice din anii anteriori au impus mai multe modificari in 
practicile de munca, restrictii de calatorie sau chiar suspendarea calatoriilor , calatoriile de 
afaceri mult mai putine in 2020 si alinierea la cerintele guvernamentale de telemunca a 



angajatilor. Ca rezultat, in comparatie cu consumurile anterioare , pe punctele de lucru care 
au functionat anterior similare cu punctul de lucru Constanta, ca spatiu si dotari, au scazut 
considerabil. 
Consideram ca prin aceste masuri s-a redus amprenta de carbon si vom monitoriza in 
continuare consumurile fata de situatia de revenire la normal. Am utilizat preponderent 
intalnirile on-line prin video-conferinte si putem spune ca la nivel local tintele de mediu 
propuse la care ne-am aliniat sunt compatibile cu strategia 2021-2023 de a reduce 
consumurile sustenabile cu 15%/ angajat pana in 2023. 
Organizatia noastra, la nivel national, este in concordanta cu Strategia de Competitivitate 
2014-2020, prioritatea 4 – “Promovarea celor 10 sectoare de viitor” in domeniul de 
specializare TIC, unul din sectoarele cu un rol economic important si cu influenta asupra 
ocuparii cu potential de specializare inteligenta. Proiectul poate fi consultat la adresa 
http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/PDR/2014/PDR.Sud_Est_2014.pdf  
Prin acest program ne aliniem la tintele de mediu regionale pentru promovarea specializarii 
economiei inteligente, imbunatatirea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile 
, imbunatatrea eficientei energetice a cladirilor din sectorul rezidential si valorificarea 
resurselor regenerabile pentru producerea energiei electrice si termice. 
La nivel local suntem aliniati la Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (IDU) a Polului 
National de Crestere – Zona Metropolitana Constanta – http://www.zmc.ro/sidu/.   
Tehnologia informatiilor si telecomunicatiilor, domeniul al 8000 PLUS DESIGN 
SOLUTIONS a demarat aceasta activitate ca domeniu apartinand industriilor creative cu rol 
economic important sau in domeniu cu dinamica competitiva , care integreaza solutii 
tehnologice actuale cu cerintele specifice analizei informatiilor pentru eficientizarea si 
cresterea calitatii rezultatelor activitatilor. 
Suntem aliniati la conceptul de societate informationala care impune datorita volumului si 
diversitatii informatiilor prelucrate aplicarea de TIC performant. 
Ca performanta de mediu am achizitonat echipamentele hardware de inalta tehnologie care 
au consum de energie redus inca din proiectare, energia electrica este inlocuita cu surse 
regenerabile (kit fotovoltaic) si respecta standardele de eficienta energetica CE. 
Monitorul laptop-ului are tastatura externa adaptata pentru persoane cu deficienta de vedere 
(tehnologie asistiva) de tipul LCD si are incorporate tehnologii care protejeaza vederea 
utilizatorilor. Monitoarele de tip LCD au un consum de energie cu 50% mai mic comparativ 
cu monitoarele de tip CRT. Laptop-ul si tastatura permit si folosirea instructiunilor audio si 
comanda vocala. 
Iluminatul spatiului se face cu becuri LED cu durabilitate sporita care nu se incalzesc, au 40-
50 de mii de ore de functionare si sunt economice. Impactul consumului de enrgie cu LED-
uri este minim. 
Echipamentele nu sunt insotite de imprimante pentru a minimiza impactul deseurilor de 
hartie. 
Activitatea are un impact pozitiv indirect asupra sanatatii omului si sigurantei prin 
diminuarea poluarii aerului si utilizarea de tehnologii moderne.  
Echipamente hardware nu produc zgomot si vibratii peste limitele maxim admise, iar 
echipamentele de birou au baterii reincarcabile si reciclabile. 
 
 
 
 
 
 

http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/PDR/2014/PDR.Sud_Est_2014.pdf
http://www.zmc.ro/sidu/


6.1 Intrari 
Indicatori de mediu pentru punctul de lucru Constanta  
 

Intrare 
Unitate 
masura 

2020 
2021 

Ian- iunie 
2022 

+/ - fata de anul 
anterior 

Calatorii de afaceri km 5000 4000 2000 Mentinere   

km/ CA 

(1000RON) 

2,38 0,80 0,19 Scadere fata de anul 

anterior 

                 Tren km 0 0 0 - 

                 Avion km 5000 4000 2000 Mentinere  

Combustibil  l/ CA 

(1000RON) 

0,98 0,38 0,07 Scadere fata de anul 

anterior 

Electricitate  KWh/ CA 

(1000RON) 

52,74 21,00 6,14 Scadere fata de anul 

anterior 

Apa potabila mc/ angajat 24,6 10,46 3,7  Scadere fata de anul 

anterior 

Hartie  kg/ angajat 3 3 1,5 Mentinere  

 

CALCULUL PE VALORILE PRIMITE!!!! 

 2020 2021 Ian-iunie 2022 

Calatorii de afaceri  
km/ CA (km/ 1000RON) 

5000/ 2100289= 
0,00238*1000=2,38 

4000/ 4 978 033= 
0,00080*1000=0,80 

2000/ 10.232.120= 
0,00019*1000=0,19 

Consum combustibil 
(benzina si motorina) / CA 

(litri / 1000 RON) 

2061/ 2100289= 
0,00098*1000=0,98 

1936/ 4 978 033= 
0,00038*1000=0,38 

761/ 10.232.120= 
0,00007*1000=0,07 

Consum de enegie 
electrica  / CA (KWh / 

1000 RON) 

110778/ 2100289= 
0,05274*1000=52,74 

104545/ 4 978 033= 
0,02100*1000=21 

62850/ 10.232.120= 
0,00614*1000=6,14 

Consum apa potabila / 
angajat 

(mc / angajat) 
24,6/6=4,1 10,46/ 6=1,74 3,7/ 6=0,62 

Hartie  
(kg / angajat) 

18/6=3 18/6=3 9/ 6=1,5 

Reciclabile 
(kg / angajat) 

18/6=3 18/6=3 9/ 6=1,5 

Deseuri menajere 
(kg / angajat) 

112/6=18,67 127,6/ 6=21,26 64/ 6=10,67 

Deseuri electrice si 
electronice 

(kg / angajat) 
0 0 0 

Apa uzata 
(mc / angajat) 

10/6=1,67 11/ 6=1,83 5/ 6=0,83 

 

 
 
 
 
 
 



6.2 Iesiri - deseuri si apa uzata 
Ca furnizori de servicii 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS nu are nici o iesire fizca ca produs. 
Pentru aceste consideratii rezulta ca iesirile sunt doar deseurile menajere, reciclabile si apa 
uzata. 
Eventualele deseuri periculoase sunt produse in cantitati minimale ex: deseuri electrice si 
electronice care sunt reitegrate in mediu prinoperatori de specialitate. 
 

Iesire 
Unitate 
masura 

2020 
2021 

Ian- iunie 
2022 

+/ - fata de anul 
anterior 

Reciclabile kg/angajat 3 3 1,5 Mentinere 

Deseuri menajere  kg/angajat 
112/6=18,67 

127,6/ 

6=21,26 
64/ 6=10,67 

Crestere fata de 

anul anterior 

Deseuri electrice si 

electronice  

kg/angajat 0 0 0 Reintegrare 

controlata in 

mediu la aparitie 

Apa uzata mc/ angajat 
10/6=1,67 11/ 6=1,83 5/ 6=0,83 

Scadere fata de 

anul anterior 

 
6.3 Emisii 
 
Societatea, fiind aliniata la strategia de protective privind schimbarile climatice, isi propune 
sa considere emisiile de CO2 asociate aspectelor de mediu diferite,  cu exceptia calatoriilor de 
afaceri cu avionul. In cazul acestor calatorii am calculat efectul de sera de la emisiile de zbor 
de CO2, H2O(in forma de vapori) si NOx la altitudini inalte. Aceasta este referinta fata de 
indexul fortei radiante si are factorul de 2.7.  
 
7. Indicatori de performanta 
 
Indicatorii de performanta in raport cu obiectivele de mediu si impactul de mediu asociat si 
evolutia acestora 
 

Factor 

mediu 

Aspecte de 

mediu 

 

Obiective 

de mediu 

Indicatori de performanta 

a mediului Tinta 

2022-2023 

Evolutie indicator de 

performanta 
Indicator 2020 2021 

CALATORII 

DE AFACERI 

Emisiile 

inevitabile de 

CO2 din 

calatoriile de 

afaceri 

Reducere

a  

amprentei 

de carbon 

Km 

parcursi / 

CA (km/ 

1000RON) 

2,38 0,80 Reducerea 

emisiilor 

CO2 cu 5% 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2020 2021

2,38

0,8

Calatorii de afaceri / CA  (Km /
1000 RON)



Factor 

mediu 

Aspecte de 

mediu 

 

Obiective 

de mediu 

Indicatori de performanta 

a mediului Tinta 

2022-2023 

Evolutie indicator de 

performanta 
Indicator 2020 2021 

COMBUSTIBIL  Consum de 

combustibil 

(benzina + 

motorina)  

Reducere 

consum 

de 

benzina si 

motorina 

Consum 

benzina + 

motorina 

(litri) / CA 

(1000 

RON) 

0,98 0,38 Reducerea  

consumului 

de 

combustibil 

cu 5%/ 

angajat 

 

ENERGIE 

ELECTRICA  

Consum 

energie 

electrica - 

sistemele de 

iluminat, aer 

conditionat si 

facilitati de 

racordare a 

echipamentel

or (servere, 

laptop, 

internet) 

Reducere 

consum 

de energie 

electrica 

Cantitatea 

de energie 

electrica 

consumat

a (kwh) / 

CA (1000 

RON) 

52,74 21 Reducerea 
consumului 
de energie 
electrica 
/angajat/an  
 
Utilizarea 
100% a 
energiei 
consumate 
din surse 
regenera-
bile sau 
verzi 

 

APA Consum de 

apa potabila 

Economisire 

consum 

apa 

potabila 

Consum 

apa 

potabila 

(mc / 

numar 

angajati) 

4,1 1,74 Reducerea  

consumului 

de apa/  

angajat 

 

HARTIE Utilizare 

hartie  

Eficienta 

consum 

hartie  

Consum 

hartie kg / 

numar 

angajati 

3 3 Reducerea 

cantitatii de 

hartie cu 

5% / 

angajat 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2020 2021

52,74 21

Consum de enegie electrica / CA
(KWh / 1000 RON)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2020 2021

4,1

1,74

Apa potabila / angajat  (mc /
angajat)

0

1

2

3

2020 2021

3 3

Hartie / angajat  (kg / angajat)

0

10

20

2020 2021

0,98 0,38

Consum de benzina si motorina / CA
(litri / 1000 RON)



Factor 

mediu 

Aspecte de 

mediu 

 

Obiective 

de mediu 

Indicatori de performanta 

a mediului Tinta 

2022-2023 

Evolutie indicator de 

performanta 
Indicator 2020 2021 

DESEURI Reciclabile 

rezultate din 

activitatea 

desfasurata 

Reducere

a cantitatii 

de deseuri 

reciclabile 

rezultate 

din 

activitatea 

desfasu-

rata 

Cantitate 

de deseuri  

rezultate 

din 

activitatea 

desfasu-

rata (kg / 

numar 

angajati) 

3 3 Acelasi fata 

de 2021 

 

DESEURI Deseuri 

municipale 

rezultate din 

activitatea 

desfasurata 

Reducere

a cantitatii 

de deseuri 

municipale 

rezultate 

din 

activitatea 

desfasurat

a 

Cantitate 

de deseuri  

rezultate 

din 

activitatea 

desfasu-

rata (kg / 

numar 

angajati) 

18,67 21,26 Acelasi fata 

de 2021 

 

DESEURI Deseuri 

electrice si 

electronice 

rezultate din 

activitatea 

desfasurata 

Reducere

a cantitatii 

de deseuri 

electrice si 

electronice 

rezultate 

din 

activitatea 

desfasu-

rata 

Cantitate 

de deseuri  

rezultate 

din 

activitatea 

desfasu-

rata (kg / 

numar 

angajati) 

0 0 Acelasi fata 

de 2021 

 

APA APA UZATA Reducere

a cantitatii 

de apa 

uzata 

rezultata 

din 

activitatea 

desfasura-

ta 

Cantitate 

apa uzata  

rezultata 

din 

activitatea 

desfasu-

rata (mc / 

numar 

angajati) 

1,67 1,83 Scadere cu 

10% fata de 

2021 

 

 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2020 2021

3 3

Reciclabile  (kg / angajat)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2020 2021

18,67 21,26

Deseuri menajere / angajat  (kg /
angajat)

0

1

2

3

2020 2021

0 0

Deseuri electrice si electronice /
angajat  (kg / angajat)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2020 2021

1,67
1,83

Apa uzata / angajat  (mc /
angajat)



8. Tinte de mediu 
8.1 TINTE DE MEDIU 2020-2022 
De la stabilirea implementarii in 2020 si obtinerii  certificarii unui sistem de management de 
mediu in anul 2022 ,urmarim realizarea tintelor de mediu in conformitate cu strategia top 
managementului . Am stabilit in prezent situatia curenta  care face parte din aceasta 
declaratie de mediu. Societatea a realizat si un Raport de mediu/2022  care confirma tintele 
si gradul de conformare. 
 
8.2 TINTE DE MEDIU 2022-2023 
ASPECTE DIRECTE DE 

MEDIU/TINTE 

MASURI             AN  

2022-2023 

1.Calatorii de afaceri 
- Reducerea emisiilor de CO2  
aplicand masuri  prietenoase 
cu  mediul in activitatile de 
transport  
 

 
-calatorii cu trenul 
 
-solutii de conferinte online 
 
-nr. scazut de calatorii inlocuite cu 
videoconferinte 
 
-reducerea nr. de km parcursi pt. 
micsorarea emisiilor de CO2 

 
-in implementare 
 
-in implementare 
 
-realizat partial 
 
 
2023 

2.Consum electricitate 
- Utilizarea 100% a energiei 
consumate din surse 
regenerabile sau verzi 
-Reducerea consumului de 
energie electrica /angajat/an  

 
-introducerea energiei verzi la sediu 
-virtulizare servere 
-continuarea inlocuirii sistemului de 
iluminat cu system SMART LED 
- externalizarea operatiunilor 
catre centrul de date  

 
-proiect 
-in implementare 
 
-in implementare 
-in implementare 

3.Hartia 
- Reducerea cantitatii de 
hartie cu 5% per angajat  

 
-utilizarea de hartie reciclata unde 
este posibil 

 
-in implementare 
 

4. Incalzirea termica  
Mentinerea consumului 
facturat  de energie termica in 
functie de vreme 

 
-evaluarea altor surse de incalzire a 
spatiilor , surse prietenoase cu 
mediul cf. legislatiei in vigoare( 
pentru proprietar) 
- implementarea unui management 
energetic care sa fie monitorizat  la 
nevoie 

 
-proiect 
 
 
 
-proiect 
 

5.Deseuri 
-Mentinerea volumului minim 
de deseuri 
generate/angajat/an 

 
-colectarea selective a deseurilor si 
ambalajelor unde exista 
-mentinerea etichetarii si a metodelor 
de reciclare si reintegrare controlata 
in mediu a deseurilor 
 
 

 
-in implementare 
 
-in implementare 
 
 
 



6.Apa 
- Mentinerea consumului de 
apa / angajat/an 

 
-instalarea de contoare de apa proprii 
pentru monitorizarea directa a 
consumurilor 

 
-in implementare 
 

7.Transport angajati- 
naveta 
- Reducerea emisiilor prin 
aplicarea de metode de 
transport fara poluare sau cu 
poluare redusa  

 
-dotare cu biciclete 
-inlocuirea muncii cu telemunca  

 
-in implementare 
 

8.Gestionarea activelor 
-Investitiile societatii sunt in 
acord  cu criteriile de 
protectie a mediului, 
shimbarilor climatice si 
criteriile sociale 

 
-toate investitiile preiau cerintele   
sicriteriile de mediu, utilizarea celor 
mai bune tehnologii BAT si TIC ; se 
integreaza in Politica de mediu anual 

 
-in curs 

9.Managementul 
furnizorilor 
-Evaluarea  furnizorilor de 
produse si servicii se face in 
conformitate cu cerintele  si 
standardele de mediu si 
sociale. 
-Toti furnizorii semneaza 
Codul de conduita pentru 
furnizori.   

 
-Evaluarea si reevaluarea furnizorilor 
cu cerintele  si standardele de mediu 
si sociale 
-Utilizarea comunicarilor cu 
furnizorii online 

 
-in curs 
 
 
-in implementare 
 
 
 
 
 

10.Asigurarea afacerii  
( riscuri) 
-Cresterea nr. de produse noi 
care reflecta sustenabilitatea 
afacerii 

 
-Contracte si prezentari cu clientii , 
partenerii si comunitatea 
locala/nationala/international pe 
criteria de sustenabilitatea afacerii 
-Extinderea dialogului cu partile 
interesate pentru prevenirea 
riscurilor potentiale de mediu 

 
-in curs 
 
 
 
-in implementare 
 
 

 
9. Validare declaratie de mediu 
 
9.1Verificatorul de Mediu 
Declaratia de mediu este verificata prin verificator de mediu acreditat reprezentand SRAC 
Romania, Certificat nr. VM001 Nr. EMAS RO-V-0002 din 01.08.2012 actualizat in 
20.04.2021, valabilitate 22.07.2024. 
 
9.2.Declaratia de validare 
Declaratia de validare eliberata de SRAC Romania prin verificatorul acreditat de mediu este 
in conormitate cu cerintele Regulamentului (CE) nr. 1221/ 2009 si Regulamentului Uniunii 
Europene( UE) 2017/ 1505 si 2018/ 2026, Decizia ( UE)  2021/2054 a Comisiei/2021. 
Validarea a fost facuta fara neconformitati,cu aplicarea reglementarilor asumate in declaratie 
si exprima corect, deschis si credibil performanta de mediu a organizatiei. 



 
Denumire organizatie:  

SC 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS SRL -

CONSTANTA 

Punct de lucru: Municipiul Constanța, jud. 

Constanța, str. Mircea cel Bâtran nr. 43, Cam. 

D10, cod poștal 900658- 

Activitati de Randare (activitati de post-productie 
cinematografica, video si de programe de 
televiziune) CAEN  5912  

 

Administrator    
Adrian FAKO 

Denumirea verificatorului de mediu – SRAC 

CERT:  

DITU Corina Ioana– evaluator  sef EMAS  

 

Data: 02.08.2022 Numarul Certificatului de acreditare ca 

verificator de mediu (EMAS): 

RO-V-0002 

Data prezentarii urmatoarei declaratii: 2023 Data validarii: 08.09.2022 

 
 
 
 
10. Comunicare – cum sa ne contactati 

Declaratia de mediu este disponibila pe web site-ul organizatiei www.8000.studio  , pe 
site-ul Ministerului Mediului Apelor si Padurilor www.mmediu.ro  , al Agentiei de Protectie a 
Mediului Dambovita www.apm.anpm.ro , Agentiei Nationale  de Protectia Mediului 
Bucuresti si pe web site-ul Comisiei Europene EMAS.  

http://www.8000/
http://www.mmediu.ro/
http://www.apm.anpm.ro/

