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

  

Sediul social este 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.   
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 

  
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. 

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 

https://ai.8000.studio/
https://veilis.com/
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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 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). 

 
Obiectul de activitate este:  
Activitati de Randare (activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de 

televiziune)/ 5912.  
  
Datele de contact ale organizatiei:  

➢ J40/3264/21.03.2012 
➢ CUI RO 29948440 

                     Telefon: 0745677607 

➢ e-mail: 8000@8000.studio; adrian@8000.studio 
 
 
 

https://render.blue/
https://acceleorle.com/
mailto:8000@8000.studio
mailto:adrian@8000.studio
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1. Mesajul managementului 

 

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. 

 
                         Adrian FAKO-Administrator                               Miruna  PUSCASU-Responsabil Mediu si RGD              
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Mesajul managementului este exprimat in Politica de mediu-EMAS . 
        Orientarea organizatiei fata de mediu este prioritara, prin reducerea permanenta a impacturilor 
semnificative asupra factorilor de mediu relevanti ai activitatilor organizatiei si implicit aplicarea principiilor 
dezvoltarii durabile si  promovarii unui mediu curat si sanatos pentru o planeta vesnic vie. 
                                   
POLITICA REFERITOARE LA MEDIU-EMAS-2022-2023 

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. 
    Politica este comunicată tuturor angajaților și organizațiilor care lucrează pentru noi sau în numele nostru. Angajații și 
alte organizații sunt de așteptat să coopereze și să contribuie la implementarea politicii, asigurându-se, în același timp, că 
munca lor, în măsura în care este practic posibil, se desfășoară fără riscuri pentru ei înșiși, alții sau mediu.     
 Această politică va fi revizuită anual de către managementul de vârf și, acolo unde este necesar, va fi modificată sau 
completata.      
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             Misiunea 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS societate activa si interesata in conformarea de mediu are 
ca tinta      demonstrarea unei politici pentru un mediu sanatos si sigur. 

  

 
 

 In activitatile pe care le desfasoara, societatea 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS acorda o atentie 
speciala problemelor de protectie a mediului inconjurator.  
              8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS tine sub control aspectele de mediu semnificative si impacturile 
asociate activitatilor prestate prin managementul de mediu implementat, care cuprinde si un management 
energetic eficient si unul al deseurilor (prin depozitare selectiva si valorificare, inclusiv reintegrarea controlata in 
mediu a acestora), corespunzator cerintelor legale si  reglementate de protectia mediului la care organizatia a 
subscris.  

Organizatia monitorizeaza riscurile de mediu,consumurile de energie si combustibili , deseurile si 
deseurile de ambalaje, emisiile in atmosfera precum si nivelul de zgomot si vibratii, in conformitate cu 
autorizatiile de mediu in vigoare .  

Activitatea este mentinuta si se incadreaza in limitele impuse de autoritatile de mediu si ale altor 
autoritati pe factori de mediu: aer, apa, sol / subsol, zgomot / vibratii, deseuri, ambalaje, ecosistem, cerinte 
privind ciclul de viata al produselor.  

Monitorizarea factorilor de mediu se realizeaza prin buletine de analiza pe factori de mediu (prin 
automonitorizare) pe baza planificarilor anuale aprobate de managementul de varf.  

In perioada 2020-2022 nu s-au inregistrat depasiri ale limitelor admisibile-impuse de legislatia de mediu 
specifica, activitatea fiind conforma. 

Societatea este interesata de strategia de dezvoltare durabila inclusiv de reintegrarea controlata in 
mediu  a deseurilor reciclabile si a deseurilor de ambalaje reciclabile si refolosirea eficienta a materialelor ce 
impun aceste procedee. 

Principalele actiuni intreprinse pentru tinerea sub control a factorilor de mediu se refera la:  
✓ protectia solului si apelor subterane;  
✓ managementul apelor uzate si al apelor pluviale; 
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✓ protectia calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;  
✓ managementul deseurilor si al substantelor toxice si periculoase; 
✓ managementul energetic eficient.  

  
  Deseurile si deseurile de ambalaje rezultate din activitatile societatii sunt colectate selectiv (hartie, 
carton, plastic, sticla– spatiu special amenjat; deseuri de tonere si imprimante ( cand exista)– spatiu special 
amenjat, predate periodic la puncte de colectare si valorificare autorizate). Deseurile menajere sunt 
transportate la depozitul de deseuri orasenesc de catre o societate autorizata cu care societatea a incheiat 
contract.  
Deseurile si ambalajele reciclabile respecta legislatia in vigoare privinf cresterea procentului de reciclare si 
reintegrare controlata in mediu.     
  Deseurile de ulei uzat si anvelope sunt valorificate prin unitati autorizate. Acumulatorii si bateriile 
uzate sunt predate la societati specializate spre valorificare.  
   Nivelul de zgomot echivalent la limita unitatilor functionale nu depaseste nivelul de zgomot admis, 
conform curbei Cz- impus de legislatie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raportul de mediu al 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS urmareste sa comunice publicului larg 

preocuparile si realizarile organizatiei in domeniul protectiei mediului prin respectarea legislatiei aplicabile 
domeniului specific de activitate si a cerintelor standardului de mediu ISO 14001:2015 si de cerintele 
Regulamentului EMAS 1221/ 2009, EMAS III. 

Apreciind eforturile considerabile depuse de catre personalul MERCURIA INVESTMENTS privind 
protectia mediului, organizatia este constienta de necesitatea imbunatatirii continue a activitatii privind protectia 
mediului inconjurator, inclusiv a comunicarii cu partile interesate a oricarui incident de mediu pentru a putea 
preveni aparitia oricarei poluari  si a tine sub control riscurile.  

In consecinta, suntem receptivi la orice observatie sau propunere de imbunatatire a editiilor viitoare ale 
rapoartelor de mediu de la cetateni, autoritati si alte parti interesate. 
 
2. Sistemul de management de mediu/ SMM  

In  toate  activitatile   intreprinse  de-a   lungul  perioadei de activitate de la implementarea sistemului de 
management de mediu si  pana  in prezent, 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS a continuat sa acorde o atentie 
speciala problemelor de protectie a mediului inconjurator. Sistemul de management de mediu se bazeaza pe 
cerintele  standardului de referinta ISO 14001:2015, abordandu-se riscurile si oportunitatile pentru tinerea sub 
control a riscurilor pe procese . 

In prezent, organizatia mentine si imbunatateste acest sistem conform cerintelor pietei concurentiale si 
a dezvoltarii problemelor de mediu si a cerintelor pietei de profil la nivel european si mondial. 
Se asigura informarea la zi atat a managementului, cat si a personalului organizatiei asupra 

conformitatii sistemului de management de mediu mentinut si imbunatatit in cadrul organizatiei si asupra 
performantei de mediu prin: instruiri ale personalului pe cerintele sistemului de mediu si a legislatiei aferente, 
audituri interne de mediu, monitorizari ale factorilor de mediu, analize efectuate de management a cerintelor si 
conformitatii factorilor de mediu. 

Ca urmare a instruirilor de specialitate pe linie de mediu, organizatia are format 1 auditor intern pe 
sisteme de management de mediu in persoana domnului FAKO Adrian. 
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In spiritul cerintelor standardului de mediu ISO 14001:2004 si a Regulamentului 1121/ 2009, prezentul 

raport demonstreaza in  continuare  conformitatea  Sistemului de Management de Mediu in cadrul 8000 PLUS 
DESIGN SOLUTIONS cu cerintele legale si de reglementate. 

 
Prescurtari utilizate in continutul prezentului Raport de mediu anual: 
SMM – sistem de management de mediu; 
PMM – program de management de mediu; 
RSM – responsabil sistem de management de mediu-EMAS; 
AIM – analiza initiala de mediu; 
LAM – lista aspecte de mediu; 
AEM – analiza efectuata de management; 
LP-Lista partilor interesate; 
C-Contextul organizatiei. 

 
3. Politica de mediu  

Politica de mediu integrata cu politica de calitate si de sanatate si securitate, asumata de 
managementul de varf al 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS este difuzata si afisata la sediul societatii si 
este disponibila pentru clienti, furnizori si alte parti interesate. A fost distribuita si partilor interesate 
online.Este disponibila pe site-ul organizatiei www.mercuria.vc 

Se constata imbunatatiri ale performantei de SMM prin realizarea obiectivelor si indicatorilor de 
performanta de mediu aprobati . 

 
Reprezentantul managementului (RM) pe probleme de mediu la nivelul organizatiei este D-nul 

Bogdan-Alexandru TUDORACHE., care are decizie de responsabilitati in acest sens si care asigura 
comunicarea tuturor aspectelor de mediu catre top management. 

Responsabilul Sistemului de Management de mediu , este D-nul Razvan TUDORACHE, care are ca 
responsabilitate in coordonarea proceselor de mediu din organizatie, monitorizarea neconformitatilor de 
mediu si a performantei de mediu din intreaga organizatie. 

Este asigurat principiul de Leadership al fiecarei structuri organizatorice a 8000 PLUS DESIGN 
SOLUTIONS care raspunde de cunoasterea si aplicarea politicii de mediu precum si de implementarea si 
mentinerea sistemului de management de mediu de catre personalul subordonat si interesat , utilizand 
resursele materiale si umane alocate si documentele sistemului de management de mediu. 
 
4. Planificare 
 
4.1. Aspecte de mediu / riscuri 

Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor semnificative asociate s-a facut printr-o 
Analiza Initiala de Mediu in urma careia s-a realizat Lista aspectelor semnificative de mediu, preluate in 
Programul de Management de Mediu.  

Programul de Management de Mediu – PMM – este difuzat tuturor gestionarilor de procese si este 
aplicat si in curs de realizare. 

Procedurile operationale de mediu prin care organizatia demonstreaza ca are planificata realizarea 
cerintelor obligatorii de mediu, conform standardului de referinta ISO 14001:2015 sunt aprobate si se  
revizuiesc permanent ; cele aplicabile sunt: 

• Identificarea aspectelor de mediu si realizarea  PMM cu masuri de SSO 

• Prevederi legale si alte cerinte 

• Comunicarea interna si externa 

• Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns 

• Monitorizare si masurare  
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• Gestiunea deseurilor 

• Evaluarea conformarii 

• Fondul de mediu 

• Obtinerea acordurilor/ autorizatiilor de mediu pentru activitatile cu impact semnificativ si 
revizuirea autorizatiilor de mediu valabile 

  

 Conform procedurii „Monitorizare si masurare” cod POMM-05 organizatia are stabilt si aprobat un 
program de monitorizare a factorilor de mediu pentru activitatea de birou si un program de monitorizare a 
factorilor de mediu pentru activitatile de baza ale societatii, pe care le respecta si care raspund nevoilor de 
monitorizare. 

 

Organizatia si-a determinat acest program de monitorizare factori de mediu pe care l-a implementat 
si pe baza caruia doreste sa confirme capabilitatea sa de a tine sub control potentialele impacturi de mediu. 
Programul se bazeaza pe automonitorizare pentru prevenirea aparitiei de neconformitati si pentru a avea 
dovezi de conformare pentru autoritatile competente de urmarire si control.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Program de monitorizare a factorilor de mediu  2022-2023 
 

Nr.
crt. 

Factor        
de 

mediu 

Amplasame
nt 

Aspect de 
mediu 

Punct de 
prelevare 
proba / 

masurare 

Frecve
nta 

masura
rii 

Caracteristica 
masurata 

Limite 
admise 

Inregistrari Resp 
monitori-

zare/ 
masurare 

1. AER 

Punct de lucru 
Constanta 
 
 

Emisii si noxe 
in 
atmosfera 

Cos de 
evacuare 
(puncte de 
ardere 
instalatie 
incalzire)  
Verificari ISCIR 

Anual 
(auto-
monitoriz
are) 

Emisii CO, NO2, 
SO2 
Emisii pulberi in 
suspensie 

Ord. MAPPM 
462/1993 –  
Concentratie 
admisibila 
metan 

Buletine 
analiza gaze 
arse – la 
solicitarea 
autoritatilor 
PV ISCIR 

Resp. mediu 

2. APA 

Punct de lucru 
Constanta 
 
 

Apa uzata Reteaua 
centralizata a 
municipiului 
Constanta 

Anual Concentratii 
maxim admise 
ape uzate 

NPTA 
002/2002, 
modificat prin 
HG 352 / 2005 

Buletine 
analiza – la 
solicitarea 
autoritatilor 

Resp. mediu 

5 

DESEURI 
MENAJER

E 
AMESTE-

CATE 

Punct de lucru 
Constanta 
 
 

Depozitare 
necontrolata si 
neselectiva a 
deseurilor  

Toate 
activitatile 
societatii 

Lunar Gradul de 
depozitare 
selectiva a 
deseurilor; 
Curatenie zone 
depozitare 

Legea 
211/2011 
HG 856/ 2002 

Fise de 
gestiune 
deseuri 

Resp. mediu, 
RGD 

6 

DESEURI 
SI 

DESEURI 
DE 

AMBALA-
JE 

Punct de lucru 
Constanta 
 
 

Depozitare 
necontrolata si 
neselectiva a 
deseurilor 

Toate 
activitatile 
societatii 

Lunar Gradul de 
depozitare 
selectiva a 
deseurilor; 
Curatenie zone 
depozitare 

Lege 211 / 
2011 
HG 856/2002 
Legea 
249/2015 

Planul de 
gestiune a 
deseurilor 
Fise de 
gestiune 
deseuri 

Resp. mediu, 
RGD 

7 
CONSUM 

DE 
RESURSE 

Punct de lucru 
Constanta 
 
 

Energie 
electrica 

Punct de lucru 
Constanta 
 

Lunar kwh Bugetul alocat 
pe anul in curs 

Facturi de 
plata 

Resp. mediu, 
RGD 

Apa Punct de lucru 
Constanta 
 

Lunar mc Bugetul alocat 
pe anul in curs 

Facturi de 
plata 

Resp. mediu, 
RGD 

Combustibil Punct de lucru 
Constanta 
 

Lunar mc Bugetul alocat 
pe anul in curs 

Facturi de 
plata 

Resp. mediu, 
RGD 
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Nr.
crt. 

Factor        
de 

mediu 

Amplasame
nt 

Aspect de 
mediu 

Punct de 
prelevare 
proba / 

masurare 

Frecve
nta 

masura
rii 

Caracteristica 
masurata 

Limite 
admise 

Inregistrari Resp 
monitori-

zare/ 
masurare 

 

 
 
 Identificarea si documentarea reglementarilor referitoare la protectia mediului si a altor cerinte 
conexe cu acestea se realizeaza conform procedurii operationale de mediu “Prevederi legale si alte cerinte” 
cod POMM-04. Procedura identifica si permite accesul la prevederile legale si la alte cerinte pe care 
organizatia le-a adoptat si care sunt aplicabile aspectelor de mediu semnificative ale activitatilor sale. 
            Organizatia s-a asigurat ca prevederile legale aplicabile si alte cerinte reglementate sunt stabilite, 
implementate si mentinute prin propriului sistem de management de mediu.   
 

4.2 Prevederi legale si alte cerinte 

Principalele reglementari de protectie a mediului in domeniu aplicabile : 
Legislatie orizontala si reglementari  
➢ OUG nr. 195/2005 – privind protectia mediulu +Legea nr. 265/2006 – pentru aprobarea OUG nr. 

195/2005  + OUG nr. 114/2007 – pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 si OUG nr. 
164/2008 – pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 + Ordinul nr. 818/2003 – pentru 
aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu + Ordinul nr. 1158/2005 – pentru 
modificarea si completarea anexei la Ordinul nr. 818/2003 + Ordinul nr. 3970/2012 – pentru modificarea 
si completarea Ordinului nr. 818/2003 + Ordinul nr. 36/2004 – privind aprobarea Ghidului tehnic general 
pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu + Ordinul nr. 1798/2007 – 
pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu +Ordinul nr. 1298/2011 – pentru 
modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul nr. 1798/2007 + Ordinul 
nr. 3839/2012 – pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 1798/2007 +  Legea nr. 219/2019 
pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind 
protecția mediului +  Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a 
autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu; 

➢ Ordinul nr. 135/2010 – privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului 
pentru proiecte publice si private + Ordinul nr. 863/2002 – privind aprobarea ghidurilor metodologice 
aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului + Ordinul nr. 864/2002 – 
pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontiera si de 
participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontiera + HG nr. 445/2009 
– privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului; 

➢ OUG nr. 196/2005 – privind Fondul pentru mediu + Legea nr. 105/2006 – pentru aprobarea OUG nr. 
196/2005 + Legea nr. 292/2007 – pentru modificarea OUG nr. 196/2005 + OUG nr. 115/2010 – pentru 
modificarea si completarea OUG nr. 196/2005 + Legea nr. 64/2011 – privind aprobarea OUG nr. 
115/2010 + Ordinul nr. 578/2006 – pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor 
datorate la Fondul pentru mediu + Ordinul nr. 1032/2011 – privind modificarea Ordinului nr. 578/2006 + 
Ordinul nr. 192/2014 – privind modificarea Ordinului nr. 578/2006 + Ordinul nr. 549/2006 – pentru 
aprobarea modelului si continutului formularului ,,Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si 
a instructiunilor de completare si depunere a acestuiia + Ordinul nr. 35/2014 – privind modificarea 
Ordinului nr. 549/2006 + HOTĂRÂRE nr. 616 / 2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului 
pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de 
mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către 
Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din 
domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015-2018 

➢ Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetica; 
➢ HG nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul; HG 878/2005 art. 26 alin.1, cu 

modificarile si completarile ulterioare, in scopul diseminarii active a informatiei privind mediul, prevazute 
de art. 22 lit. e), operatorii economici care isi desfasoara activitatea pe baza unei autorizatii de mediu au 
obligatia de a informa trimestrial publicul, prin afisare pe propria pagina web sau alte mijloace de 
comunicare despre consecintele activitatilor lor asupra mediului; 
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➢ Legea nr. 220/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei 
mediului + Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare 

➢ Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. 
Legislatie  europeană  
➢ Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 

privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit 
(EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a Deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE 
ale Comisiei, denumit în continuare Regulamentul 1221/2009; 

➢ Regulamentul (UE) 2017/1505 al Comisiei din 28 august 2017 de modificare a anexelor I, II și III la 
Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea 
voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit - pentru a ține 
seama de cerințele stabilite în noua versiune a standardului internațional ISO 14001 

➢ Regulamentul (UE) 2018/2026 care modifică anexa IV pentru a viza îmbunătățirile identificate pe baza 
experienței dobândite în ceea ce privește funcționarea sistemului EMAS. Având în vedere numărul și 
natura acestor modificări, s-a considerat necesar, din motive de claritate, să se înlocuiască anexa IV în 
întregime. 

➢ Decizia Comisiei 2011/832/UE din 7 decembrie 2011 privind un ghid pentru înregistrarea colectivă la 
nivelul UE, înregistrarea organizațiilor din țări terțe și înregistrarea globală în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea 
voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) 

➢ Decizia Comisiei 2013/131/UE din 4 martie 2013 de instituire a ghidului utilizatorului care stabilește 
etapele necesare participării la EMAS, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de 
management de mediu și audit (EMAS)  

➢ Decizia (UE) 2017/2285 a Comisiei din 6 decembrie 2017 de modificare a ghidului utilizatorului care 
stabilește etapele necesare participării la EMAS, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem 
comunitar de management de mediu și audit (EMAS)  

➢ Decizia (UE) 2020/1802 A COMISIEI din 27 noiembrie 2020 de modificare a ghidului utilizatorului care 
stabilește etapele necesare participării la EMAS în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem 
comunitar de management de mediu și audit (EMAS) 

➢ Decizia (UE) 2016/1621 a Comisiei din 7 septembrie 2016 de adoptare a unui document de orientare 
privind notificările transmise organismelor de acreditare și de autorizare de către verificatorii de mediu 
care își desfășoară activitatea într-un alt stat membru decât cel în care li s-a acordat acreditarea sau 
autorizația în temeiul Regulamentului (CE) nr.1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului.  

➢ Decizia (UE) 2017/2286 a Comisiei din 6 decembrie 2017 privind recunoașterea cerințelor sistemului de 
management de mediu Eco-Lighthouse ca fiind conforme cu cerințele corespunzătoare ale Sistemului 
de management de mediu și audit (EMAS), în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 
1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un 
sistem comunitar de management de mediu și audit  

➢ Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 
Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii 
statistice specifice;  

Legislatie națională  
➢ HG nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 
privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit 
(EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a Deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE 
ale Comisiei;  

Documente sectoriale de referință  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32018R2026
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32017D2285
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➢ Decizia Comisiei 2013/131/UE din 4 martie 2013 - de instituire a ghidului utilizatorului care stabilește 
etapele necesare participării la EMAS, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de 
management de mediu și audit (EMAS) – aplicabil tuturor organizatiilor care solicita inregistrarea EMAS;  

➢ Decizia (UE) 2019/63 a Comisiei din 19 decembrie 2018 privind documentul de referință sectorial 
referitor la cele mai bune practici de management de mediu, la indicatorii sectoriali de performanță de 
mediu și la parametrii de excelență pentru sectorul producției de echipamente electrice și electronice, 
elaborat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/ 2009 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit 
(EMAS); 

➢ Decizia (UE) 2020/519 A Comisiei din 3 aprilie 2020 privind documentul de referință sectorial referitor la 
cele mai bune practici de management de mediu, la indicatorii sectoriali de performanță de mediu și la 
parametrii de excelență pentru sectorul gestionării deșeurilor, elaborat în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de 
mediu și audit (EMAS). 

Protectia atmosferei 
➢ Legea nr. 104/2011 – privind calitatea aerului inconjurator; 
➢ HG nr. 321/2005 – privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant – REPUBLICARE, modificata si 

completata de HG nr. 674/2007 + HG nr. 1260/2012 – pentru modificarea si completarea HG nr. 
321/2005 + Ordinul nr. 678/1344/915/1397/2006 – pentru aprobarea Ghidului privind metodele 
interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitatile din zonele 
industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinatatea aeroporturilor+ HOTĂRÂRE nr. 944 din 15 
decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea 
şi gestionarea zgomotului ambiant. 

Calitatea apelor 
➢ Legea nr. 107/1996 – Legea apelor, modificata si completata de Legea nr. 310/2004+ Ordonanta nr. 

3/2010 pentru modificarea si completare Legii apelor nr. 107/ 1996 + Legea nr. 196/ 2015 pentru 
modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/ 1996+ Ordonanta de urgentă nr. 78/2017 pentru 
modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996+. Legea nr. 458/2002 – privind calitatea apei 
potabile – REPUBLICARE, modificata si completata de Legea nr. 311/2004 + OG nr. 11/2010 – pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 + Legea nr. 124/2010 – privind aprobarea OG nr. 
11/2010 + OG nr. 1/2011 -  pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 + HG nr. 974/2004 – 
pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile 
si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile + HG nr. 930/2005 – 
pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si 
hidrologica + HG nr. 100/2002 – pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le 
indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de 
masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de 
apa potabila, modificata de HG nr. 662/2005 + HG nr. 472/2000 – privind unele masuri de protectie a 
calitatii resurselor de apa 

➢ HG nr. 188/2002 – pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a 
apelor uzate, modificata si completata de HG nr. 352/2005, NTPA 001; NTPA 002; NTPA 011/2002; 

➢ NTPA – 002 / 2002 – privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale 
localităţilor şi direct în staţiile de epurare; 

➢ Legea nr. 458/2002 – privind calitatea apei potabile - REPUBLICARE, modificata si completata de 
Legea nr. 311/2004 + OG nr. 11/2010 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 + Legea 
nr. 124/2010 – privind aprobarea OG nr. 11/2010 + OG nr. 1/2011 -  pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 458/2002 + HG nr. 974/2004 – pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie 
sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si 
distributiei apei potabile + HG nr. 930/2005 – pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si 
marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica + HG nr. 100/2002 – pentru aprobarea Normelor 
de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a 
Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de 
suprafata destinate producerii de apa potabila, modificata de HG nr. 662/2005 + HG nr. 472/2000 – 
privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa; 
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➢ OMS nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al 
populatiei. 

Gestiunea deseurilor 
➢ Ordonanta de urgent nr. 92/ 2021 privind regimul deseurilor + Ordonanţa de urgenţă nr. 38/ 2022 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deşeurilor + Ordinul 
nr. 1364/2006 – de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor + Ordin nr. 2854/ 2011-   
pentru aprobarea Planului regional de gestionare a deseurilor Regiunea 7 Centru , revizuit + Hotărârea 
nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor  + Ordinul nr. 739/2017 
privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de 
mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor + Legea nr. 31/2019 privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu +  Ordonanța de urgență nr.50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; 

➢ HG nr. 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, 
inclusiv deseurile periculoase, modificata si completata cu HG nr. 210/ 2007; 

➢ Legea nr. 211/2011 – privind regimul deseurilor – REPUBLICATA in 28.03.2014 + Ordinul nr. 
1364/2006 – de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor + Ordin nr. 2854/ 2011-   
pentru aprobarea Planului regional de gestionare a deseurilor Regiunea 7 Centru , revizuit + HG nr. 
1470/2004 – privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de 
gestionare a deseurilor + Ordinul nr. 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a 
operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 
privind regimul deșeurilor + Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

➢ Ordinul nr. 757/2004 – pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor + Ordinul nr. 
1230/2005 – privind modificarea anexei la Ordinul nr. 757/2004 + HG nr. 349/2005 – privind depozitarea 
deseurilor + Hotararea nr.1292/ 2010 pentru modificarea si completarea HG 349/2005 privind 
depozitarea deseurilor + Ordinul nr. 95/2005 – privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor 
preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare 
clasa de depozit de deseuri + Ordinul nr. 3838/2012 – pentru modificarea Ordinului nr. 95/2005; 

➢ HG nr. 1132/2008 – privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori+ 
Hotararea nr. 1079/ 2011  pentru modificarea si completarea HG 1132/ 2008 privind regimul bateriilor si 
acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori+ HOTĂRÂRE nr. 540 din 27 iulie 2016 pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi 
acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori 

➢ HG nr. 170/2004 – privind gestionarea anvelopelor uzate + Ordinul nr. 386/243/2004 – pentru 
aprobarea Normelor privind procedura si criteriile de autorizare a activitatii de gestionare a anvelopelor 
uzate; 

➢ HG nr. 235/2007 – privind gestionarea uleiurilor uzate; 
➢ Legea 249/2015 – privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje  + 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje + ORDIN nr. 481 
din 24 mai 2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării 
deşeurilor de ambalaje+ ORDIN nr. 932 din 18 mai 2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare 
pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje + Ordinul nr. 2742/3190/305/2011 – 
pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala emitere si 
anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de 
la populatie, a operatorilor economici in vederea preluarii obligatiilor privind realizarea obiectivelor 
anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si 
atributiilor comisiei de autorizare + Ordonanța nr. 1/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. 

Situatii de urgenta 
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file://///Server500/directia-calitate/MANUAL%20SI%20PROCEDURI/CHESTIONAR%20SMM%20+%20LEGI%20-%20ed.3,%20rev.1/LEGI/Legea%20nr.%20211-2011%20-%20privind%20regimul%20deseurilor.doc
file://///server500/directia-calitate/Chestionar%20Etapa%20I%20SMM%20+%20Legi%20-%20Ed.2,rev.1.doc/LEGI%20-%20Ed.2,Rev.1+%20Chestionar%20SMM%20-Etapa%201-%20ed.2,%20rev.1/Legislatie%20SMM/SRAC%20PS-12M%20-%20Chestionar%20de%20audit%20etapa%201/Legi/Ordin%20nr.1364-1499-2006%20de%20aprobare%20a%20planurilor%20regionale%20de%20gestionare%20a%20deseurilor.doc
file://///server500/directia-calitate/Chestionar%20Etapa%20I%20SMM%20+%20Legi%20-%20Ed.2,rev.1.doc/LEGI%20-%20Ed.2,Rev.1+%20Chestionar%20SMM%20-Etapa%201-%20ed.2,%20rev.1/Legislatie%20SMM/SRAC%20PS-12M%20-%20Chestionar%20de%20audit%20etapa%201/Legi/Ordin%20nr.1364-1499-2006%20de%20aprobare%20a%20planurilor%20regionale%20de%20gestionare%20a%20deseurilor.doc
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../../../../../../Chestionar%20Etapa%20I%20SMM%20+%20Legi%20-%20Ed.2,rev.1.doc/LEGI%20-%20Ed.2,Rev.1+%20Chestionar%20SMM%20-Etapa%201-%20ed.2,%20rev.1/Legislatie%20SMM/SRAC%20PS-12M%20-%20Chestionar%20de%20audit%20etapa%201/Legi/Ordin%20nr.757-2004%20pentru%20aprobarea%20Normativului%20tehnic%20privind%20depozitarea%20deseurilor.doc
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 14 

➢ Ordin nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi 
autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă; 

➢ Lege nr.  307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor; completata de Lg 170/2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al 
apărării împotriva incendiilor+Lege nr. 33 din 17 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor; 

➢ Ordinul Ministrului Adm. si Internelor nr. 163 / 2007 – pentru aprobarea Normelor generale de aparare 
impotriva incediilor; 

➢ Ordin nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in 
domeniul situatiilor de urgenta, modificat si completat prin Ordinul nr. 786 / 2005; 

➢ Ordin nr. 106  din 09 ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi 
operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de 
specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; 

➢ Hotarare de Guvern nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si  sanatate 
pentru locul de munca; 

➢ Ordinul 427 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale, 
ce intra in dotarea posturilor de prim ajutor fara cadre medicale; 

➢ Ordin   nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare împotriva 
incendiilor la ateliere si spatii de întretinere si reparatii + Ordin nr. 262 din 2 decembrie 2010 privind 
aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri + 
Ordin  nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva 
incendiilor la constructii si instalatiile aferente 

➢ Ordin nr. 138 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, 
reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu. 

 
4.3. Tinte de mediu 

   

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  

 
-evaluarea altor surse de incalzire a 

 
-proiect 

../../../../../User/Desktop/Audit%20extern%20CMSSO%2001.01.2020/Formulare%20noi%202020/LEGISLATIE%20SSM-2017/Modificari%202016-2017/ORDIN%20nr.%20129%20din%2025%20august%202016%20.doc
http://idrept.ro/00180123.htm
http://idrept.ro/00180123.htm
../LEGISLATIA%20CHESTIONAR%20ETAPA%201/SU/LEGE%20nr.%20307%20din%2012%20iulie%202006%20privind%20apărarea%20împotriva%20incendiilor.doc
http://idrept.ro/00173774.htm
http://idrept.ro/00094865.htm
../LEGISLATIA%20CHESTIONAR%20ETAPA%201/SU/ORDIN%20nr.%20712%20din%2023%20iunie%202005%20pentru%20aprobarea%20Dispoziţiilor%20generale%20privind%20instruirea%20salariaţilor%20în%20domeniul%20situaţiilor%20de%20urgenţă.doc
../LEGISLATIA%20CHESTIONAR%20ETAPA%201/SU/ORDIN%20nr.%20786%20din%202%20septembrie%202005.doc
../LEGISLATIA%20CHESTIONAR%20ETAPA%201/SU/ORDIN%20nr.%20106%20din%209%20ianuarie%202007.doc
../LEGISLATIA%20CHESTIONAR%20ETAPA%201/HOTĂRÂRE%20nr.%201091%20din%2016%20august%202006%20privind%20cerinţele%20minime%20de%20securitate%20şi%20sănătate%20pentru%20locul%20de%20muncă.doc
../LEGISLATIA%20CHESTIONAR%20ETAPA%201/SU/ORDIN%20nr.%20427%20din%2014%20iunie%202002%20pentru%20aprobarea%20componenţei%20trusei%20sanitare%20şi%20a%20baremului%20de%20materiale,%20ce%20intră%20în%20dotarea%20posturilor%20de%20prim%20ajutor%20fără%20cadre%20medicale.doc
../LEGISLATIA%20CHESTIONAR%20ETAPA%201/SU/ORDIN%20nr.%20211%20din%2023%20septembrie%202010%20pentru%20aprobarea%20Dispoziţiilor%20generale%20de%20apărare%20împotriva%20incendiilor%20la%20ateliere%20şi%20spaţii%20de%20întreţinere%20şi%20reparaţii.doc
../LEGISLATIA%20CHESTIONAR%20ETAPA%201/SU/ORDIN%20nr.%20262%20din%202%20decembrie%202010%20privind%20aprobarea%20Dispoziţiilor%20generale%20de%20apărare%20împotriva%20incendiilor%20la%20spaţii%20şi%20construcţii%20pentru%20birouri.doc
../LEGISLATIA%20CHESTIONAR%20ETAPA%201/SU/ORDIN%20nr.%20166%20din%2027%20iulie%202010.doc
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de energie termica in functie de 
vreme 

spatiilor prietenoase cu mediul cf. 
legislatiei in vigoare( pentru proprietar) 
- implementarea unui management 
energetic care sa fie monitorizat  la 
nevoie 

 
 
-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 
 
 

 

Este intocmita si supusa inregistrarii EMAS Declaratia de mediu  CARE CONTINE INDICATORII DE 
PERFORMANTA SI TINTELE DE MEDIU.Aceasta poate fi consultata pe site-ul nostru : 

 www. 8000@8000.studio 
 
4.4. Programul de management de mediu PMM pe anul 2022-2023 

 
Programul de management de mediu cuprinde urmatoarele obiective generale si specifice propuse a fi 

realizate: 
▪ Prevenirea poluarii prin efectuarea de investitii privind protectia mediului; 
▪ Realizarea unei mentalitati active a personalului in ceea ce priveste mediul inconjurator; 
▪ Asigurarea si mentinerea conformitatii cu reglementarile in domeniu; 
▪ Evaluarea si raportarea performantelor in domeniul mediului realizate de organizatie, realizarea 

indicatorilor EMAS; 

mailto:8000@8000.studio
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▪ Imbunatatirea managementului deseurilor prin amenajarea, in baza legislatiei in vigoare, a unui 
depozit modern pentru colectarea selectiva in recipiente colorate cu identificare proprie pentru: 
hartie si carton, plastic, sticla, alte tipuri de deseuri.  

 
 
 
 
 
 
 

Aspect Localizare Obiectiv Tinta Actiune Resurse Termen de 
realizare Responsabili 

Conditii de 
mediu 
conform 
legislatiei 
aplicabile, 
acorduri, 
avize, 
autorizatii 
 
 
 
 
 
Controale 
specifice de 
la parti 
interesate in 
domeniul 
protectiei 
mediului 
 
 
 
 

Punct de lucru 
Constanta 
 
 

Respectarea 
conditiilor 
impuse de 
autoritati si 
legislatia 
aplicabila 
pentru 
prevenirea 
poluarii conf. 
principiului 
“poluatorul 
plateste” 
 
 
Conformarea 
cu cerintele de 
monitorizare 
impuse de 
legislatie sau 
alte parti 
interesate 
 
 

Lipsa 
reclamatiilor 
privind 
depasirea 
termenelor limita 
impuse de 
respectarea 
reglementarii 
 
 
 
 
 
 
Lipsa penalitati 
Respectare 
reglementari 
 
 
 
 
 

Respectarea 
intructiunilor de 
lucru aferente, 
respectarea 
Programelor de 
monitorizare 
factori de mediu  
 
 
 
 
 
 
 
Planificarea 
monitorizarii 
factorilor de 
mediu  
 

Proprii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proprii si cu 
servicii 
externalizate 
de 
monitorizare 
 
 
 
 

Lunar, prin 
monitorizarea 
cf. fiselor de 
gestiune a 
deseurilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cf 
Programului 
de 
monitorizare 
factori de 
mediu si a 
situatiilor 
solicitate de 
partile 
interesate 

Resp. mediu 
RGD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. mediu 
 
 
 
 
 

Generare, 
colectare, 
monitorizare 
si eliminare 
deseuri si 
deseuri de 
ambalaje 

Punct de lucru 
Constanta 
 
 

Depozitarea 
selectiva pe 
tipuri de 
deseuri  si /sau 
deseuri de 
ambalaje in 
recipienti 
etichetati; 
depozitarea in 
vederea 
ridicarii in 
containere 
amplasate  pe 
suprafete 
betonate 

Respectarea 
legislatiei 
aplicabile de 
mediu  

Instruire personal 
privind 
depozitarea si 
colectarea 
selectiva a 
deseurilor si 
deseurilor de 
ambalaje, cu 
respectarea 
conditiilor pentru 
fiecare tip de 
deseu 

Proprii 30.08.2022 Management/ 
Resp. mediu 
 

Producere 
deseuri toxice 
si 
periculoase : 
componente 
periculoase 
demontate 
din 
echipamente 
casate 
(cartus 
tonere), 
anvelope, 
uleiuri uzate, 
baterii 

Punct de lucru 
Constanta 
 
 

Reducere 
deseuri toxice 
si periculoase  

Reducerea 
cantitatii de 
deseuri toxice si 
periculoase si 
respectarea 
legislatiei 
aplicabile  

Respectarea 
intructiunilor de 
lucru aferente, 
respectarea 
Programelor de 
monitorizare 
factori de mediu  
 

Proprii  Lunar, prin 
monito-
rizarea cf. 
fiselor de 
gestiune a 
deseurilor  

Resp. mediu 

Consum 
resurse ( apa, 
gaze, 
electricitate) 

Punct de lucru 
Constanta 
 
 

Conservare 
resurse 
neregenerabile 
Montarea de  

Reducerea 
consumurilor si a 
costurilor 
energetice  

Monitorizarea 
consumului de 
resurse conform 
Programului de 

Proprii Lunar  Resp. mediu  
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sisteme de 
iluminat 
utilizând 
tehnologia LED 
in birouri  
Utilizarea unor 
mijloace de 
transport la 
capacitate 
maxima si 
efectuarea 
transporturilor 
pe trasee 
optime 
Reducerea 
consumului de 
energie 
electrica prin 
utilizarea 
energiei solare 
(utilizare kit-uri 
fotovoltaice) 

monitorizare a 
factorilor de 
mediu / 2022 si 
conform facturilor 
Instruire personal 
privind 
economisirea de 
energie, folosirea 
cu 
preponderenta a 
iluminatului 
natural 
Instruire privind 
utilizarea unor 
mijloace de 
transport la 
capacitate 
maxima si 
efectuarea 
transporturilor pe 
trasee optime 

Ciclul de viata 
al produsului 

Punct de lucru 
Constanta 
 
 

Monitorizarea 
si raportarea 
analizei ciclului 
de viata al 
produselor  

Conformarea cu 
cerintele de 
reintegrare 
controlata in 
mediu si 
responsabilitatea 
urmaririi ciclului 
de viata 

Analiza 
aspectelor de 
mediu privind 
ciclul de viata al 
produsului  

Proprii Anual  Resp. mediu 

Nivel de 
zgomot din 
activitate 

Punct de lucru 
Constanta 
 
 

Monitorizarea 
nivelului de 
zgomot cu 
incadrarea in 
nivelul 65dBA 
ziua si 35-45 
dBA pe timpul 
noptii 

Conformarea cu 
cerintele legale 
aplicabile 

Instruire personal 
privind utilizarea 
echipamentelor 
de procesare 
(servere) astfel 
incat nivelul de 
zgomot sa nu 
creeze disconfort 
vecinilor 

Proprii Anual  Resp. mediu 

Conditii de 
mediu 
conform 
legislatiei 
aplicabile, 
acorduri, 
avize, 
autorizatii 
 
 
 
 
 
 
Controale 
specifice de 
la parti 
interesate in 
domeniul 
protectiei 
mediului 
 
 
 
 

Punct de lucru 
Constanta 
 
 

Respectarea 
conditiilor 
impuse de 
autoritati si 
legislatia 
aplicabila 
pentru 
prevenirea 
poluarii conf. 
principiului 
“poluatorul 
plateste” 
 
 
Conformarea 
cu cerintele de 
monitorizare 
impuse de 
legislatie sau 
alte parti 
interesate 
 
 

Lipsa 
reclamatiilor 
privind 
depasirea 
termenelor limita 
impuse de 
respectarea 
reglementarii 
 
 
 
 
 
 
Lipsa penalitati 
Respectare 
reglementari 
 
 
 
 
 

Respectarea 
intructiunilor de 
lucru aferente, 
respectarea 
Programelor de 
monitorizare 
factori de mediu  
 
 
 
 
 
 
 
Planificarea 
monitorizarii 
factorilor de 
mediu  
 

Proprii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proprii si cu 
servicii 
externalizate 
de 
monitorizare 
 
 
 
 

Lunar, prin 
monitorizarea 
cf. fiselor de 
gestiune a 
deseurilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cf 
Programului 
de 
monitorizare 
factori de 
mediu si a 
situatiilor 
solicitate de 
partile 
interesate 

Resp. mediu 
RGD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. mediu 
 
 
 
 
 

Generare, 
colectare, 
monitorizare 
si eliminare 
deseuri si 
deseuri de 
ambalaje 

Punct de lucru 
Constanta 
 
 

Depozitarea 
selectiva pe 
tipuri de 
deseuri  si /sau 
deseuri de 
ambalaje in 
recipienti 
etichetati; 
depozitarea in 
vederea 
ridicarii in 
containere 

Respectarea 
legislatiei 
aplicabile de 
mediu  

Instruire personal 
privind 
depozitarea si 
colectarea 
selectiva a 
deseurilor si 
deseurilor de 
ambalaje, cu 
respectarea 
conditiilor pentru 
fiecare tip de 
deseu 

Proprii 30.08.2022 Management/ 
Resp. mediu 
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amplasate  pe 
suprafete 
betonate 

 

 
 
 
 
 
 
 
5. Implementare si functionare 
5.1 Structura si responsabilitate 

Organizarea activitatii de protectie a mediului in cadrul 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS s-a 
fundamentat prin respectarea OUG 195/2005 privind protectia mediului si a normelor de aplicare ale acestui 
ordin si pe baza actelor de reglementare emise de autoritatile de mediu. 

Activitatea in domeniul protectiei mediului este coordonata de RSMI si Responsabilul de mediu care 
au ca principale atributii: 
➢ elaborarea propunerilor pentru politica si strategia de mediu ale 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS.; 
➢ mentinerea sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala-

EMAS în conformitate cu cerinţele standardului ISO 14001 si cerintele Regulamentului 1121/ 2009 în 
toate compartimentele din 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS; 

➢ colaborarea cu autoritatile locale, regionale si nationale de mediu; 
➢ urmareste indeplinirea la termen a obiectivelor Programului de Management de Mediu ; 
➢ efectueaza instruiri cu Directorii/ Sefii compartimentelor privind cunoasterea cerintelor legale si verifica 

modul de insusire al acestora; 
➢ asigura si urmareste respectarea limitelor impuse de autorizatiile de mediu si reglementarile de mediu in 

vigoare; 
➢ planifica activitatile de instruire a personalului privind situatiile de urgenta, simularile efectuate in cazul 

situatiilor de urgenta, stabileste si supune spre aprobare Administratorului/Directorului General toate 
planurile si programele de mediu; 

➢ realizeaza evidenta gestiunii deseurilor si a managementului energetic - raporteaza autoritatilor datele 
solicitate. 

5.2. Competenta, instruire si constientizare  
Instruirea si perfectionarea specifica, pe probleme de protectia mediului, a intregului personal se 

realizeaza conform procedurii “Competenta, instruire si constientizare” cod PSMI-05.  
Procedura urmareste mentinerea si imbunatatirea competentei angajatilor in prestarea serviciilor si 

instruirea pe linie de protectie a mediului in vederea respectarii legislatiei aplicabile activitatilor desfasurate 
si prevenirii poluarii factorilor de mediu. 
 Instruirea se face respectand teme specifice de protectie a mediului: 

– legislatie de mediu specifica aplicabila, in vigoare si conditii obligatorii; 
- pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns si simularea situatiilor de 

urgenta, prin: 
- personal propriu al organizatiei; 
- colaborare sau cursuri organizate de terti; 
- personal executiv si de conducere. 

  Evaluarea personalului se face de către şeful ierarhic superior, în funcţie de criteriile profesionale 
alese astfel încât să oglindească cât mai fidel costientizarea personalului de importanta si impactul 
specificului activitatii 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS asupra mediului. 
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Echipa  8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS este constituita din personal calificat si competent care sustine 

strategia de protectie a mediului aprobata de Management.                                                                                                                                          

 
5.3. Comunicare 

Comunicarea interna si externa in domeniu sunt reglementate prin procedura “Comunicarea interna 
si externa” cod POMM-03.  

Comunicarea interna a informatiilor catre angajatii societatii se realizeaza in scris, prin decizii, 
regulamente, rapoarte, prin afisarea la avizier a politicii si a obiectivelor. 

Comunicarea externa a informatiilor de mediu catre autoritati si alte parti interesate (Ministerul 
Mediului si Schimbarilor Climatice, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Garda de Mediu, ISU, 
Salvare, Politie, furnizori si clienti, si alte autoritati, etc.), se face prin raportari la cererea acestora si prin 
Rapoarte de Mediu. Situatiile de urgenta impun comunicarea externa a oricarei situatii de urgenta numai cu 
acordul managementului ca in schema de mai jos: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Comunicare informationala 

Informare 
intern 
extern 

 

Compartiment calitate-
mediu/ RSMI 

 

Responsabil inchidere 
utilitati 

 

Responsabil 
SSM+SU 

 

Director/ Sef 
Compartiment 

Echipa de interventie 
remediaza daunele si 

readuce terenul la 
starea initiala 

Autoritati 

 

Director General 
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 Comunicare decizionala 
 
 Comunicare externa cu acordul Directorului General 

 
 
5.4. Documentatia SMM  

S-a realizat documentatia intregului Sistem de management de mediu conform cerintelor ISO 
14001:2015. 

Documentatia cuprinde: 
➢ Manualul de mediu integrat in Manualul de Management Integrat cod MMI-03, ed. 3, rev. 0; 
➢ 9 proceduri operationale de mediu – POMM 01 ÷ 09; 
➢ Program de monitorizare factori de mediu; 
➢ Programul de management de mediu cu masuri de SSO – PMM-01; 
➢ Lista aspectelor de mediu – LAM-01; 
➢ Lista aspectelor semnificative de mediu – LAM-01; 

 
5.5. Controlul informatiilor documentate 

Controlul informatiilor documentate este reglementat prin procedura „Controlul informatiilor 
documentate” cod PSMI-01. Informatiile documentate SMM se regasesc in toate compartimentele operative 
din cadrul societatii; se utilizeaza doar informatii documentate aflate sub control, care sunt intocmite, 
mentinute, modificate, retrase, dupa caz; procedura se aplica si informatiilor documentate specifice de 
mediu. 
5.6. Controlul operational  

Controlul operational este reglementat in proceduri de lucru. In procedurile de lucru sunt stipulate 
criteriile de operare in conditii normale si anormale de functionare a echipamentelor si instalatiilor din 
dotarea 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS. 
 

 

 
 
 

5.7. Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns  
Pregatirea pentru situatii de urgenta (incidente de mediu care pot deveni poluari accidentale) si 

capacitatea de raspuns a organizatiei este tratata in procedura “Pregatire pentru situatii de urgenta si 
capacitate de raspuns” cod POMM-04 documentata. 

In situatia producerii unui incident care prezinta un potential pericol de poluare a mediului 
inconjurator, se stabileste modul de anuntare, interventie precum si de raportare a evenimentului, conditiilor 
de producere a acestuia, estimarea cauzelor si daunelor provocate precum si a masurilor ce trebuiesc luate 
pentru diminuarea impactului si limitarea daunelor. 

Este disponibila pentru 2022: Lista situatiilor de urgenta cod FM-04-01; Planul de actiune in situatii 
de urgenta si capacitate de raspuns cod FM-04-02 A si Planul de prevenire a situatiei de urgenta si 
capacitate de raspuns cod FM-04-02 B. 
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Sunt intocmite pentru 2017 Lista cu responsabilii pentru actiune in caz de situatie de urgenta, Lista 
cu personalul de interventie in cazul situatiilor de urgenta, Lista mijloacelor de interventie cod FM-04-03 si 
este disponibila in cadrul societatii Schema de comunicare cod FM-04-04. 

S-au facut simulari de situatii de urgenta si capacitate de raspuns. Cu ocazia simularii acestor 
situatii de urgenta, s-a constatat implicarea buna a personalului din cadrul compartimentelor si o reactie 
prompta la situatiile de urgenta respective.  

Rezultatele acestor simulari au fost prelucrate in Analiza efectuata de management. 
6. Verificare si actiune corectiva  
6.1. Monitorizare si masurare 

Ca urmare a implicarii personalului 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS a instruirii pe probleme de 
management de mediu si a respectarii procedurilor, in anul 2021-2022, nu au fost inregistrate depasiri ale 
limitelor admisibile care sa puna in pericol mediul inconjurator. 
6.2. Neconformitate, actiuni corective 

Stabilirea, analiza si tratarea neconformitatilor, inclusiv actiunile corective sunt reglementate prin 
procedura: “Neconformitate si actiune corectiva” cod PSMI-05. 

Pentru eliminarea neconformitatilor de mediu s-au stabilit actiuni corective si preventive, cele mai 
importante fiind incluse in Programul de management de mediu pe anul 2022-2023. In perioada analizata 
nu s-au inregistrat incidente cu urmari asupra mediului inconjurator.  

La controalele efectuate de catre inspectoratele locale de protectia mediului nu s-au constatat 
deficiente sau neconformitati in raport cu legislatia de mediu in vigoare si nu s-au aplicat sanctiuni 
contraventionale.  

Nu s-au primit reclamatii de la populatie sau de la organizatii non-guvernamentale privind impactul 
asupra mediului inconjurator. 
6.3. Informatii documentate 

Sistemul de identificare, colectare, indexare, indosariere, arhivare, intretinere si distrugere a 
informatiilor documentate privitoare la mediu sunt reglementate in procedura “Controlul informatiilor 
documentate” cod PSMI-01. 
Principalele informatii documentate ale SMM sunt: 
 
➢ Etapele identificarii aspectelor de mediu si realizarii PMM 
➢ Fisa de Observatii cod FM-01-01 
➢ Program de management de mediu cu masuri de SSO PMM-01 
➢ Lista aspectelor de mediu/ Lista aspecte semnificative de mediu cod LAM-01 
➢ Raport anual de mediu privind evaluarea performantei de mediu a organizatiei cod FM-03-02 
➢ Declaratia de mediu cod D-01 
➢ Plan de masuri cod FM-03-01 
➢ Program anual de planificare a simularilor pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns cod 

FM-04-01 
➢ Lista situatiilor de urgenta cod FM-04-01 
➢ Plan de actiune in cazul situatiilor de urgenta si accidentelor cod FM-04-02 
➢ Lista responsabilor pentru actiune in caz de situatie de urgenta; Lista personalului de interventie 

in cazul situatiilor de urgenta; Lista mijloacelor de interventie cod FM-04-03 
➢ Planul de comunicare in cazul accidentelor si situatiilor de urgenta cod FM-04-04 
➢ Proces Verbal privind situatia de urgenta cod FM-04-06 
➢ Raport de verificare a modului de raspuns in cazul situatiilor de urgenta cod FM-04-07 
➢ Program de monitorizare a factorilor de mediu cod FM-05-02 
➢ Evidenta gestiunii deseurilor cod FM-06-01 
➢ Stocarea provizorie, tratarea şi transportul deşeurilor cod FM-06-02 
➢ Valorificarea si eliminarea deseurilor cod FM-06-03 
➢ Eliminarea deseurilor cod FM-06-04 
➢ Registrul de evidenta a deseurilor cod FM-06-05 
➢ Programe de actiuni, masuri pentru prevenirea si/ sau limitarea impactului asupra mediului cod 
FM-07-01 
➢ Cheltuieli pentru realizarea actiunilor si masurilor de mediu cod FM-07-02 
➢ Stadiul realizării măsurilor din planul de acţiune cod FM-07-03 
➢ Raport de evaluare a conformarii cu cerintele legale de mediu cod REC-01 



 22 

 
6.4. Auditul SMM 

Auditurile interne se efectueaza la intervale planificate pentru a stabili eficacitatea sistemului de 
management de mediu si posibilitatea revizuirii performantei de mediu a organizatiei.  

Auditul de mediu demonstreaza conformarea cu cerinţele legale referitoare la protecţia mediului, cu 
ISO 14001:2015 si cu cerintele Regulamentului EMAS 1221/ 2009; acesta s-a dovedit eficient in 
identificarea neconformitatilor de mediu, ducand in anul 2022 la inexistenta neconformitatilor de mediu. 

Auditul intern este instrumentul prin care se face evaluarea SMM cu cerintele standardului de 
referinta si care se face conform procedurii “Audit Intern” cod PSMI-02, care reglementeaza auditul 
sistemului de management de mediu care se face impreuna cu cel de calitate si de sanatate si securitate 
ocupationala ( integrat).Exista in cadrul societatii un auditor intern calificat. 

S-au facut audituri interne in 2022, conform planificarii Programului anual de audit/ 2022. 
S-a facut un raport pentru evaluarea conformitatii cu cerintele legale de mediu/2022. 

7. Analiza efectuata de management 
Analiza efectuata de management este reglementata prin procedura cu acelasi nume „Analiza 

efectuata de management” cod PSMI-03. 
Analiza cuprinde evaluarea posibilitatilor de imbunatatire a  sistemului de management de mediu si 

necesitatile de modificare a acestuia inclusiv cele ale politicii si obiectivelor privind mediul. 
Desi nu s-au constatat neconformitati majore, in urma auditurilor interne, pentru a solutiona 

neconformitatile minore si observatiile constatate, s-au stabilit actiuni corective. 
Gradul de realizare al obiectivelor generale si specifice de mediu este de 98 %. 
 

Concluzii de final 
 

 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS in cadrul politicii integrate include si respectarea tuturor cerintelor 
de mediu apartinand furnizorilor si clientilor sai si considera ca premisa mentinerii pe piata a unei imagini 
favorabile implica promovarea si dezvoltarea increderii clientilor cu respectarea unui mediu curat, aplicand 
cele mai bune tehnologii disponibile in domeniu. 
 Strategia de dezvoltare durabila a 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS urmareste realizarea 
urmatoarelor obiective: 

- Tinerea sub control a aspectelor de mediu semnificative si diminuarea permanenta a impacturilor 
asociate acestora; mentinerea la nivel “zero” a impacturilor asupra mediului; 

- Respectarea prevederilor reglementate si a celorlalte cerinte de mediu aplicabile activitatilor 
organizatiei; 

- Controlul emisiilor de noxe in atmosfera si sedimentabile prin monitorizare si automonitorizare 
permanenta; 

- Gestionarea eficienta a deseurilor  si a deseurilor de ambalaje; pastrarea dovezilor de conformitate 
privind integrarea controlata in mediu a tuturor tipurilor de deseuri; 

- Gestiunea unui management energetic performant; reducerea consumului si costurilor resurselor 
neregenerabile. 

 
Deviza noastra:  

„Un viitor minunat, curat si sigur , aer curat si energie curata!” 
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Aprobat 
      RSMI        ADMINISTRATOR  

      PUSCASU Miruna                  FAKO Adrian 
 


