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AUDIT LEGISLATIV DE MEDIU  

privind conformarea la cerintele legislative din domeniul protectiei mediului 
  
 

Una dintre modalitatile cele mai eficiente prin care puteti afla daca societatea 
dumneavostra respecta si aplica cerintele legale din domeniul protectiei mediului este 
efectuarea unui AUDIT legislativ de MEDIU. Astfel, se pot evita sanctiunile ce decurg din 
nerespectarea legislatiei de mediu. 

 
Auditul consta in verificarea modului in care se desfasoara activitatile cu posibil impact 

asupra mediului si in ce masura sunt respectate si implementate cerintele legale de mediu 
aplicabile societatii dumneavoastra. 

 
 Dupa incheierea auditului vom intocmi un raport ce va contine constatarile, aspectele 

pozitive, neconformitatile identificate si recomandari/ actiuni de imbunatatire pentru conformarea 
la cerintele legale. 

 
In functie de activitatile care se desfasoara in cadrul societatii, acest audit se va adapta si 

efectua pe mai multe aspecte de mediu, cum ar fi cele listate mai jos: 

 modul de aplicare si respectare a cerintelor legislative privind deseurile, ambalajele introduse 
pe piata si comercializarea echipamentelor electrice si electronice (EEE), baterii; 

 modul de inregistrare a datelor despre ambalajele introduse pe piata si EEE, impartirea lor pe 
categorii conform cerintelor legale si comunicare a informatiilor; 

 cum se realizeaza indeplinirea obiectivelor de valorificare/reciclare pentru deseurile de 
ambalaje, EEE, baterii introduse pe piata; 

 modul de raportare si de indeplinire a obligatiilor conform cerintelor legale si care sunt solicitate 
de Autoritatile Competente de mediu (Administratia Fondului pentru Mediu si Agentia pentru 
Protectia Mediului) referitoare la ambalaje, evidenta deseurilor si EEE; 

 categoriile de deseuri generate in cadrul societatii si evidenta acestora pe categorii; 
 trasabilitatea deseurilor (verificare contracte preluare deseuri de cate firme autorizate); 
 modul de gestionare si colectare a deseurilor generate; 
 modul de stocare si zonele de colectare deseuri; 
 modul de etichetare a deseurilor periculoase si nepericuloase; 
 modul de colectare selectiva a fiecarui tip de deseu reciclabil; 
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 modul in care produsele chimice (aplicabil numai in cazul in care produsele chimice sunt 
utilizate/ distribuite/ importate/ produse de catre societatea dvs): 

 sunt achizitionate si receptionate; 
 sunt inventariate si cum este tinuta evidenta acestora; 
 se depoziteaza (temporar sau nu) si modul de interventie in caz de scurgeri 

accidentale de produse chimice; 
 sunt conforme cu cerintele de etichetare precizate de Regulamentul (CE) CLP; 
 detin Fisa cu date de securitate si daca aceasta este conforma cu ultimele modificari 

ale Regulamentului (CE) REACH. 
 
          De asemenea, vom verifica modul in care este informat personalul in ceea ce priveste 
masurile de utilizare in siguranta a produselor chimice descrise in Fisele cu date de securitate. 
 
OBS: Auditul legislativ de mediu include si un audit de deseuri, obligatoriu conform Art. 43 din 
Legea 211/2011 privind regimul deseurilor. 

 
 
Pentru a solicita mai multe informatii sau pentru a beneficia de serviciile noastre de consultanta, 
puteti lua legatura cu doamna Nicoleta Butnaru la adresa de e-mail nbutnaru@trainingsolution.ro 
sau la numarul de telefon 0723 249 794. 
 
 
Va multumim!  
Echipa Best Training Solution SRL 


