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INFORMATIA TRIMESTRIALA DE MEDIU 
(trimestrul II 2021) 

Generalitati: 

Prezentul Raport este intocmit in vederea diseminarii active a informatiei privind mediul despre consecintele 
activitatilor si/sau ale produselor Compa S.A aupra mediului. 

Compa detine Autorizatia Integrata de Mediu: nr. SB 01 din 18.01.2021.

Societatea COMPA SA Sibiu acorda o grija deosebita protectiei mediului inconjurator, prin: 
-  respectarea obligatiilor de conformare in vigoare referitoare la protectia mediului, 
-  utilizarea rationala a resurselor naturale 
-  identificarea potentialelor riscuri, anticiparea consecintelor si luarea in considerare a acestora 
- modernizarea, retehnologizarea progresiva a fluxului tehnologic pentru cresterea eficientei mijloacelor de 
depoluare. 

COMPA SA  Sibiu are implementat un Sistem de Management de Mediu conform standardului ISO 
1400/2015, sistem certificat de catre organismul de certificare TUV Rheinland din Germania. Activitatile 
reglementate prin acest sistem sunt mentinute si continuu imbunatatite fiind supravegheate de catre 
autoritatea de certificare. 

COMPA S.A. a definit o Politica Integrata de Calitate – Mediu & SSM, in conformitate cele prezentate mai sus, din 
care am extras cateva obiective:  

Politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii in munca 

Calitatea, protecţia mediului, sănătatea şi securitatea în muncă fac parte dintre valorile la care ţinem, fiind integrate în 
strategia dezvoltării pe termen lung a organizaţiei noastre şi constituie unele dintre aspectele care ne reprezintă. 
 Suntem conştienţi că în egală măsură calitatea produselor şi serviciilor, grija pentru mediu, îmbunătăţirea 
continuă a condiţiilor de muncă şi de prevenire a riscurilor profesionale precum si implicarea în viata comunitâtii căreia 
îi apartinem, în condiţiile respectării depline a cerinţelor legislaţiei în vigoare, sunt esenţiale pentru succesul nostru.  
 În acest sens suntem dedicaţi înţelegerii continue a nevoilor tuturor părtilor interesate astfel încât să asigurăm 
sustenabilitatea activitătilor noastre pe termen lung, pe întreg lantul valoric: achizitii  productie si servicii asociate
 clienti, autorităti guvernamentale si societatea/ comunitatea locală. 

ACHIZITII: 
Ne asumăm responsabilitatea si suntem angajati în asigurarea sustenabilitătii pentru întregul ciclu de viată al 
produselor noastre. Colaborăm îndeaproape cu furnizorii nostri pentru asigurarea protectiei mediului si a climei, 
a conservării si regenerării resurselor folosite, pentru respectarea drepturilor omului în relatiile noastre de 
colaborare precum si pentru asigurarea unor conditii de muncă decente. 

PRODUCTIE SI SERVICII ASOCIATE: 
În realizarea produselor noastre si a serviciilor asociate, suntem angajati în mod continuu în reducerea 
consumului de energie si al resurselor necesare, în acest sens având implementate cele mai moderne sisteme 
de management al mediului (ISO 14001). Suntem în mod continuu preocupati să îmbunătătim conditiile de 
muncă ale angajatilor nostri, constienti fiind ca ei reprezintă cea mai importantă resursă a noastră. Pentru 
aceasta, respectăm cu strictete prevederile celor mai noi standarde în domeniu (ISO 45001). Promovarea 
diversitătii si oportunitătilor egale sunt o altă latură importantă a politiciilor noastre, considerând ca fiecare fiintă 
umană poate contribui în mod decisiv la dezvoltarea si sustenabilitatea afacerii, aplicând în acest sens în mod 
riguros cele mai bune practici din domeniu (conform ISO 26000). 
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 Pentru punerea în practică a acestei politici integrate de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, 
suntem condusi de următoarele principii şi valori pe care suntem angajati într-un mod ferm să le respectăm: 

- Orientarea către o gândire bazată pe identificarea, evaluarea si tratarea riscurilor; 
- Orientarea către client pentru a demonstra că cerinţele şi aşteptările acestuia sunt îndeplinite; 
- Orientarea către angajati si partenerii nostri prin asigurarea unui mediu de lucru prietenos si respectarea 

unei atmosfere de înaltă etică profesională; 
- Orientarea către îmbunătăţirea continuă a eficacităţii şi eficienţei sistemului de management integrat al 

calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă; 
- Orientarea către conformarea cu legislaţia în vigoare dar şi cu reglementările şi cerinţele părţilor 

interesate pe care ni le asumăm si la care subscriem; 
- Orientarea către societate si comunitatea locală prin implicarea voluntară în asigurarea sprijinului necesar 

cresterii conditiilor de viată; 
 Directiile strategice în care actionăm pentru aplicarea prezentelor politici pe întreg lantul nostru valoric sunt 
următoarele: 

1. Impactul asupra climei 
o Suntem angajati în asigurarea neutralitătii în ceea ce priveste amprenta de carbon legată de 

aprovizionarea si productia de energie; 
o Depunem eforturi continue pentru reducerea amprentei de carbon determinată de către produsele 

aprovizionate, procesele noastre logistice si produsele vândute de către noi; 
2. Consumul de energie 

o Organizatia noastră dispune de un amplu program de îmbunătătire a eficientei energetice orientat 
către reducerea consumurilor energetice; 

o Suntem angajati într-un program de diversificare a productiei de energie având drept scop cresterea 
ponderii energiei regenerabile; 

3. Managementul resurselor 
o Programul nostru de reducere a costurilor are ca punct central identificarea de solutii pentru 

reducerea consumului de materii prime si materiale cu impact direct asupra tipului si cantitătii de 
deseuri generate; 

o Suntem angajati în perfectionarea continuă a metodelor de epurare a apelor uzate si de reducere a 
cantitătilor de poluanti eliminati în apa industrială; 

o Avem un angajament ferm în ceea ce priveste îmbunătătirea continuă a tehnologiilor ce permit 
captarea si reducerea cantitătii de gaze emise în atmosferă; 

o Gestionarea căt mai optimă a diverselor tipuri de deseuri se află în centrul preocupărilor noastre de 
îmbunătătire a proceselor interne; 

4. Calitatea produselor 
o Suntem angajati în continua perfectionare a proceselor noastre interne si a serviciilor asociate astfel 

încât sa asigurăm permanent o calitate cât mai ridicată a produselor cu impact direct asupra cresterii 
satisfactiei clientilor si reducerii impactului asupra mediului prin reducerea cantitătii de rebuturi si 
deseuri generate; 

5. Sănătate si securitate 
o Suntem angajati în perfectionarea continuă a sistemelor de protectie a muncii angajatilor, având ca 

obiectiv principal reducerea continuă a numărului de accidente si incidente la locul de muncă; 
o Investim resurse importante în protejarea datelor personale ale angajatilor si partenerilor nostri 

precum si în protejarea informariilor confidentiale; 

CLIENTI, AUTORITĂTI GUVERNAMENTALE, SOCIETATEA/ COMUNITATEA LOCALĂ:
Unul dintre cele mai importante angajamente ale noastre este garantarea către clientii nostri si autoritătile 
guvernamentale a unor produse de cea mai înaltă calitate si cu un grad înalt de sigurantă a utilizării, aplicând în 
mod riguros cele mai înalte standarde din domeniu (ISO 9001 si IATF 16949). Suntem un membru activ în 
cadrul societătii si al comunitătii locale, fiind implicati într-o gamă largă de activităti ce sustin educatia, sportul si 
protejarea mediului înconjurător. 



Pagina 3/7 

o Aplicăm cele mai înalte standarde în ceea ce priveste etica muncii si drepturile omului; 
o Pentru a gestiona în mod eficient prohibitiile si restrictiile impuse asupra materialelor si substantelor 

periculoase, actualizăm în permanentă informatiile privitoare la aceste materiale în sistemul global 
IMDS (International Material Data System); 

6. Parteneriatul cu comunitatea 
o Avem o implicare activă în viata comunitătii prin sustinerea initiativelor ce privesc educatia, sportul si 

protejarea mediului înconjurător; 
La nivel operational, pentru implementarea programelor asociate directiilor strategice de actiune, utilizăm 

cele mai bune practici din domeniul managementului organizational, reprezentănd adesea un model pentru partenerii 
nostri: 

- Implementarea politicilor are la bază un sistem de tip Balanced Scorecard prin care obiectivele strategice 
sunt stabilite, definite, distribuite, monitorizate si ajustate pe toate nivelurile lantului de valoare intr-un mod 
integrat; 

- Îmbunătătirea continuă a performantelor precum si adaptarea continuă a politicilor si obiectivelor strategice 
are la baza cele mai moderne practici din domeniul îmbunătătirii continue, fiind adeptii modelului japonez 
integrat sub forma Sistemului de Afaceri COMPA;

 Prezenta politică de calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă se aplică tuturor produselor, proceselor, 
activităţilor şi serviciilor efectuate de către COMPA S.A. pentru: dezvoltarea si fabricatia de piese si componente 
pentru turbocompresoare, sisteme de injectie si pompe pentru motoare, stergatoare de parbriz, coloane si 
casete de directie, amortizoare, arcuri, piese stantate, forjate si prelucrate, sisteme de transmisie, ansamble 
mecanosudate, sisteme de aer conditionat, scule, dispozitive, verificatoare si piese de schimb pentru acestea, 
piese si componente pentru pompe si masini unelte. În acest sens, responsabilităţile şi autorităţile funcţiilor 
implicate decurg după cum acestea sunt definite în capitolele manualului integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi 
securităţii în muncă precum si a documentelor la care acesta face referire. 

 Pentru aplicarea prezentelor politici, managementul de la cel mai înalt nivel al societăţii îşi asumă 
leadershipul, angajamentul şi responsabilităţile referitoare la implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a 
sistemului integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă prin:  

- Asumarea răspunderii pentru eficacitatea sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi 
securităţii ocupaţionale; 

- Asigurarea că politica şi obiectivele referitoare Ia calitate, mediu şi SSO sunt stabilite şi sunt compatibile
cu contextul şi direcţia strategică ale organizaţiei; 

- Asigurarea că cerinţele sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale sunt integrate în procesele de afaceri ale organizaţiei; 

- Promovarea abordării pe bază de proces şi a gândirii pe bază de risc; 

- Asigurarea că resursele necesare pentru sistemul de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi 
securităţii ocupaţionale sunt disponibile; 

- Comunicarea importanţei unui management eficace al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 
şi a conformării cu cerinţele sistemului de management integrat; 

- Asigurarea că sistemul de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 
obţine rezultatele intenţionate; 

- Angrenarea, direcţionarea şi susţinerea angajaților și partenerilor noștri pentru a contribui Ia eficacitatea 
sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; 

- Promovarea îmbunătăţirii;

- Susţinerea altor roluri relevante de management pentru a demonstra leadership-ul acestora aşa cum se 
aplică zonelor lor de responsabilitate; 
Delegăm de asemenea fiecărui angajat responsabilitatea respectării şi a punerii în aplicare a prezentei politici 

corespunzător sarcinilor care îi revin în cadrul acestui sistem, aşa cum acestea rezultă din documentele şi 
reglementările acestuia. 

Avem în vedere şi ne asigurăm că prezenta politică este disponibilă, comunicată, înţeleasă şi aplicată în 
cadrul întregii noastre organizaţii şi atunci când este solicitată este comunicată şi altor părţi interesate relevante, după 
cum este cazul. 
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Programul managementului de mediu 

Managementul, a decis documentarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a unui sistem 
integrat calitate-mediu-SSM, in conformitate cu cerintele standard, pentru a demonstra ca: 

- managementul societatii este preocupat de realizarea obiectivelor sale globale de performanta, inclusiv a 
obiectivelor de mediu, in vederea imbunatatirii continue, tinand cont de necesitatile tuturor partilor interesate (clienti, 
angajati, furnizori, actionari, comunitate/societate); 

- aspectele de mediu, fac obiectul politicii si a obiectivelor generale ale managementului societatii; 
- sunt stabilite criteriile si metodele necesare pentru identificarea, eliminarea si/ sau minimizarea aspectelor cu 

impact negativ asupra mediului, atat asupra personalului societatii cat si asupra altor parti interesate; 
- sunt stabilite autoritatile si responsabilitatile functiilor care raspund de implementarea si mentinerea 

cerintelor de mediu, iar deciziile se iau la nivele corespunzatoare de autoritate; 
 - sunt intreprinse masuri pentru a asigura respectarea cerintelor legale aplicabile, aferente protectiei mediului, 
pentru toate procesele (fabricatie, mentenanta, aprovizionare inspectii/ incercari logistica etc.); 
 - sunt asigurate resursele necesare desfasurarii activitatilor; 
            - sunt intreprinse actiuni  in vederea imbunatatirii continue; 
            - personalul ce desfasoara activitati de auditare este independent fata de procesul auditat.

Obiective, tinte si programe 

Anual, se stabilesc obiective si tinte masurabile (cand este posibil) de mediu in acord cu strategia, precum si 
tinand cont de obligatiile de conformare aplicabile, in functie de realizarile anului precedent. 

Obiectivele si tintele generale si cele specifice de mediu sunt incluse in "Programul de management de mediu, 
cu responsabilitati, termene de rezolvare si buget alocat. 

Obiectivele de mediu sunt stabilite si sustinute de indicatorii de performanta. 
Planificarea obiectivelor generale si a celor specifice, se face luand in considerare: 
- conformarea cu obligatiile de conformare relevante pe linie de mediu la care societatea subscrie; 
- aspectele de mediu semnificative; 
- optiunile tehnologice disponibile societatii; 
- cerintele financiare, comerciale si operationale; 
- puncte de vedere ale partilor interesate. 
Obiectivele si tintele sunt stabilite si analizate in vederea determinarii conformitatii cu obligatiile de conformare 

la care societatea subscrie, dar tinand cont si de aspectele semnificative identificate.
Responsabilitatea realizarii obiectivelor de mediu si securitate revine tuturor functiilor relevante din cadrul 

societatii si se regasesc in obiectivele individuale ale acestora. 
Stadiul actiunilor stabilite si eficacitatea acestora se analizeaza lunar/ trimestrial de catre managementul 

societatiii, iar rezultatele obtinute sunt prezentate intregului personal cu ocazia sedintelor de analiza si comunicare.

 Constientizare şi instruire 

In cadrul sistemului de management de mediu un accent deosebit se pune pe instruirea si constientizarea 
intregului personal referitor la cunoasterea obligatiile de conformare in domeniul mediului, cunoasterea cerintelor 
sistemului de management de mediu conform standardului ISO 14001/2015, politica de mediu a societatii, 
instructiunile si procedurile  precum si cele referitoare la sanatate, securitate. 

Anual se identifica cerintele de formare referitoare la mediu si se intocmeste un Plan de formare general in 
care sunt cuprinse cursuri de formare cu tematica referitoare la managementul de mediu si la protectia mediului. 

Raportări  

Raportarile obligatorii de mediu sunt transmise la APM SIBIU in conformitate cu cap.14.10.1 al Autorizatiei integrate 
de mediu.  
Alte raportari : 

- lunar la Administratia Fondului pentru Mediu pentru plata taxelor datorate ce revin societatii in conformitate cu 
OU 196/2005 actualizata, privind Fondul pentru mediu  

- anual la Comisia Nationala pentru Statistica –Situatia deseurilor si situatia investitiilor si cheltuielilor de  
protectia mediului; 

-  cantitatile de uleiuri achizitionate, si uleiuri uzate genarate, in conformitate cu HG 235/2007 privind 
gestionarea uleiurilor uzate 

-  informatii privind activitatea de protectia mediului in intreprindere conform Ord. 175/2005, actualizat. 
- Contributia  E-PRTR (Registrul Poluantilor Emisi si Transferati), poluanţii vor fi cei prevăzuţi în Ghidul pentru 

implementarea E- PRTR la nivel european. 
- Tabel raportare E-PRTR 
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- Bilantul de materiale cu continut de COV, planul de gestionare a solventilor. 
- Evidenta gestiunii deseurilor, conform HG 856/2002. 

 Notificarea autorităţilor 

In trim. II 2021, in societate nu au avut loc  incidente de mediu  cu privire la emisii accidentale. 

Materii prime, materiale auxiliare 

Materiile prime si materialele utilizate in cadrul proceselor de fabricatie din COMPA sunt:  tabla otel, banda de otel, 
bare  si tabla de inox, neferoase, semifabricate forjate, semifabricate stantate, corpuri abrazive, chimicale, vopsele, 
grunduri, solventi, uleiuri emulsionabile si neemulsionabile. 

ALIMENATREA CU APA 

Alimentarea cu apa potabila se face din reteaua de alimentare cu apa potabila a municipiului Sibiu administrata de 
S.C Apa-Canal Sibiu. 
In prezent alimentarea cu apa industriala se face din cele cinci foraje situate in incinta platformei Compa.

Autorizatia de gospodarire a apelor nr. SB 77/19.05.2020 privind alimentarea cu apa si evacuarea la S.C COMPA 
S.A Sibiu – Unitatea I. Aceasta autorizatie este valabila pana la 19.05.2025. 

Instalaţii pentru evacuarea, reţinerea, dispersia poluanţilor în mediu 

Evacuarea  apelor uzate  

Apele uzate tehnologice  rezultate de la atelierele  din cadrul societatii sunt dirijate catre statii de tratare a apelor 
uzate. 
Apele uzate menajere si tehnologice preepurate  sunt colectate de o retea de canalizare interna cu diametre cuprinse 
intre 40 si 110 mm si preluate de o retea de canalizare exterioara cu dirijarea lor spre reteaua de canalizare 
oraseneasca  administrata de SC Apa-Canal SA conform contractului de racordare  nr. 503 din 09.12.2003.  

Sol 

Atat suprafetele interioare unde se desfasoara activitatile productive, cat si o parte a suprafetelor exterioare cum ar fi 
suprafata aferenta retelelor si a cailor de transport sunt complet betonate. Suprafata nebetonata este formata din 
spatiu verde. 
Substantele chimice folosite in cadrul atelierului de acoperiri de suprafata, in laborator sau in alte sectii de productie se 
pastreaza in incaperi betonate, acoperite si inchise, gestionate de personal instruit. 
Incarcarile si descarcarile de materiale au loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri lichide  
sau dispersii de pulberi si gaze. 
Toate bazinele subterane sunt etansate corespunzator, pentru a preveni contaminarea  solului. 
In depozite sunt cantitati corespunzatoare de substante absorbante, adecvate pentru controlul oricarei deversari 
accidentale. 
Semestrial se realizeaza monitorizarea  apelor subterane prelevate din putul de pe amplasament. Aceasta 
monitorizare are drept scop verificarea etanseitatii sistemelor de transport a apelor uzate si prevenirea poluarii apelor 
subterane.  
Nu s-au inregistrat depasiri ale indicatorilor de calitate a apei freatice in trimestrul II 2021. 

Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător 

 Emisii în atmosferă 

Emisiile in atmosfera s-au masurat cu frecventa impusa in Autorizatia integrata de mediu. 
Pentru gazele de ardere, masuratorile s-au efectuat cu aparatura proprie de catre personalul din cadrul laboratorului 
chimic al COMPA SA. Aparatura a fost verificata metrologic si etalonata. 
Restul parametrilor au fost determinati de  un laborator acreditat RENAR.  
Valorile concentratiilor de poluanti emisi se incadreaza in limitele impuse de Autorizatia Integrata de Mediu
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Concluzii: 
Nu au fost depasite valorile limita de emisie pentru nici un indicator  

     Emisii în apă 

Apele uzate menajere si industriale sunt evacuate in canalizarea menajera a municipiului Sibiu prin 7 puncte de 
descarcare identificate pe planul retelelor de canalizare, respectiv: camin 1,camin 2, camin 3, camin 4, camin 5, camin 
6, camin 7 
Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate trebuie sa se inscrie  in limitele impuse de SC Apa –Canal SA Sibiu  
prin acordul de racordare  nr. 53/2003 si in conformitate cu autorizatia integrata de mediu.  
In semestrul trimestrul II 2021 nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor limita, la indicatorii de calitate ai apei uzate 
deversate la canalizare. 

    Zgomot şi vibraţii 

Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei nu depaseste nivelul de zgomot echivalent de 65 dB(A), la valoarea 
curbei de zgomot CZ 60 dB, pentru zone industriale. 
Nu au existat reclamatii sau plangeri referitoare la zgomotul produs de activitatea COMPA SA. 
Nivelul de zgomot este masurat periodic in incinta societatii si nu s-au constatat depasiri. 

   Managementul deşeurilor 

Surse, categorii de deşeuri, mod de gestionare  
Principala sursa de deseuri sunt procesele tehnologice. Sistemul de management de mediu din societate obliga la 
minimizarea cantitatilor de deseuri rezultate din procesele de productie acolo unde este posibil. Deseurile rezultate 
sunt valorificate respectiv tratate si eliminate prin agenti economice autorizati cu care societatea a incheiat contracte.  
Evidenta gestiunii deseurilor se face pe fise „Evidenta gestiunii deseurilor“  conform prevederilor H.G. 856/2002 privind 
evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei ce cuprinde deseuri, inclusiv deseurile periculoase. 

Deseurile, expediate in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare, sunt transportate numai de catre 
agenti economici autorizati, cu respectarea prevederilor HG 1061/2008. Deseurile sunt transportate doar de la 
amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in 
conformitate cu reglementarile legale in vigoare. Pe parcursul colectarii, recuperarii sau eliminarii, toate deseurile sunt 
depozitate temporar in zone si locuri special amenajate, protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu. 
Deseurile sunt clar etichetate si separate corespunzator. 
Gestionarea si valorificarea tuturor categoriilor de deseuri se  realizeaza cu respectarea stricta a prevederilor Legii 
211/2011. Deseurile sunt colectate si depozitate temporar pe tipuri si categorii, fara a se amesteca. Acestea se  
depoziteaza separat, deseurile inerte si nepericuloase de cele periculoase.  
Gestiunea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se  realizeaza potrivit prevederilor legale in vigoare. 
Compa SA si-a  indeplinit  obiectivul de valorificare a deseurilor de ambalaje puse pe piata. 

Gestiunea substanţelor chimice periculoase 
Substantele si preparatele chimice periculoase sunt achizitionate cu respectarea legislatiei in vigoare si numai 
impreuna cu fisa cu date de securitate care permit luarea tuturor masurilor pentru protectia mediului, sanatate si 
securitate in munca. 
Depozitarea diferitelor substante si preparate chimice periculoase se face tinand cont de compatibilitatile dintre 
substante. 
Gestiunea acestor substante se realizeaza de persoane instruite care cunosc masurile ce trebuie luate in caz de 
situatii de urgenta. 

   Managementul situaţiilor de urgenţă 
In societate exista instructiuni si proceduri referitoare la managementul situatiilor de urgenta In fiecare fabricatie exista 
planuri pentru diferitele situatii de urgenta identificate si instructiuni de prevenire si interventie in caz de situatii de 
urgenta. Personalul este instruit corespunzator si acolo unde este posibil se simuleaza situatiile de urgenta. 
Anual, atunci cand apar modificari planurile pentru situatii de urgenta sunt actualizate sau revizuite. 
In temeiul Legii Apelor nr.107/1996 si in conformitate cu Ord.278/1997 exista, in cadrul fiecarei fabricatii planul pentru 
prevenirea si combaterea poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare. 
Instalaţiile nu intră sub incidenţa DIRECTIVEI SEVESO. 

   Monitorizarea activităţii 
Activitatea societatii se realizeaza prin monitorizarea proceselor sale, dar si a aspectelor de mediu semnificative - 
dupa cum cere standardul ISO 14001. 
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Exista proceduri si instructiuni operationale in care sunt monitorizati parametri de proces si parametri de mediu: 
cantitatile de deseuri valorificate sau eliminate, emisiile in atmosfera, emisiile in apa din reteaua de canalizare, emisiile 
din statiile de tratare a apelor uzate, potentialele emisii in apa freatica, cantitatile de ambalaje puse pe piata si a 
deseurilor de ambalaje, cantitatile de substante periculoase aprovizionate si utilizate, consumurile de energie si 
utilitati, etc. 

Incidente de mediu  
In trimestrul II 2021 nu au existat incidente de mediu sau reclamatii. 

Investiţii şi cheltuieli de mediu au fost: 

 Cheltuieli cu eliminarea deseurilor periculoase prin valorificarea/eliminarea acestora la agenti economici 
autorizati;

 Cheltuieli cu eliminarea deseurilor menajere prin depozitarea acestora in depozite ecologice;
 Cheltuieli cu Fondul de mediu;
 Cheltuieli pentru realizarea obiectivului de valorificare a deseurilor de ambalaje;
 Cheltuieli cu monitorizarea indicatorilor de ape uzate in reteaua de canalizare cu laborator acreditat. 
 Cheltuieli cu auditul anual de mediu.  
 Alte cheltuieli (anunturi media, abonamente reviste mediu, proiecte noi). 


