S.C. Aro Palace S.A. Braşov
Birou producţie
Nr________din_______________

INFORMARE
privind monitorizarea de mediu
conform legii 878/2005
Politica ecologică a S.C. Aro Palace S.A. Braşov este de micşorare a amprentei de
carbon (stop CO2). Politica de mediu a firmei, la fel ca şi politica europeană, se bazează pe
principiile precauţiunii, prevenirii, corectării poluării la sursă şi a principiului „poluatorul
plăteşte” .
Politica de protecţie ecologică aduce firmei un avantaj prin creşterea profitului,
fapt datorat: -a) creşterii cifrei de afaceri (loialitatea şi respectul clienţilor creşte datorită
faptului că aceştia sunt din ce în ce mai mult interesaţi de protecţia mediului înconjurător);
-b) micşorării atât a consumului de energie, apă (duce şi la micşorarea taxei
comunale pentru apă uzată), gaz metan, consumabile cât şi a cheltuielilor cu deşeurile, prin
colectarea selectivă (scade valoarea facturii cu deşeul menajer, se încasează bani pentru deşeuri
biodegrabile);
-c) atragerii şi păstrării unui personal devotat care apreciază că lucrează pentru
o firmă prietenoasă cu mediul, menţinându-se fluctuaţia de personal în limitele normale.
Măsurile luate în vederea micşorării amprentei de carbon sunt după cum urmează:
1) monitorizările de mediu se fac conform autorizaţiilor de mediu acordate pentru
fiecare punct de lucru, după cum urmează:
332/17.10.2012
-Complex Aro-Palace
41/20.02.2012
-Complex Capitol
296/05.12.2011
-Hotel Coroana-Postăvarul
195/25.08.2014
-Restaurant Cerbul Carpatin
Conform condiţiilor impuse prin autorizaţiile de mediu mai sus prezentate, S.C. Aro
Palace S.A. Braşov întreţine în permanenţă curăţenia;
2) S.C. Aro Palace S.A. Braşov ia măsuri pentru micşorarea cantităţilor de deşeuri
menajere prin colectarea selectivă a deşeurilor (monitorizarea deşeurilor se face conform HG
856/2002), ca o dovadă a preocuparii constante pentru protecţia mediului;
-astfel deşeurile generate de activitatea firmei noastre, pentru care există tehnologii
care respectă normele de protecţia mediului, în ţară sau străinătate, sunt :
Nr. crt.

Cod deşeu

1

08.03.17*

Deşeuri tonere de imprimante cu conţinut de substanţe periculoase

2

11.01.14*

Deşeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11.01.13 (şlam)

3

15.01.02

Deşeuri de ambalaje materiale plastice

Denumire

4

15.01.07

Deşeuri de ambalaje de sticlă

5

15.01.10*

Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe
periculoase (ambalaje goale de la percloretilenă)

6

15.01.04

Ambalaje metalice (doze metalice, ambalaje conserve)

7

16.06.04

Baterii alcaline (cu excepţia 16.06.03*)

8

17.01.07

Amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele
specificate la 17.01.06 (moloz)

9

17.01.03

Deşeuri din construcţii şi demolări (avem de farfurii, căni de faianţă
sparte)

10

17.04.05

Fier şi oţel

11

20.01.01

Hârtie carton

12

20.01.02

Sticlă

13

20.01.08

Deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantină

14

20.01.11

Textile

15

20.01.25

Uleiuri şi grăsimi comestibile

16

20.01.36

Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la
20.01.21, 20.01.23 şi 20.01.35

17

20.01.39

Materiale plastice

18

20.03.01

Deşeuri municipale amestecate

19

16.01.04

Vehicule scoase din uz

-tot pentru a micşora cantitatea de deşeuri menajere salariaţii S.C. Aro Palace S.A.
Braşov evită crearea de stocuri mari, evitând astfel expirarea produselor care ar face ca acestea să se
transforme în deşeuri. Organizaţia Mondială pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite
susţine că o treime din alimente sunt risipite la nivel global (www. greenpeace.org.au);
-organizează colectarea selectivă a deşeurilor; are încheiate contracte pentru ridicarea
deşeurilor de orice tip (inclusiv pentru deşeurile periculoase) aşa cum prevede art. 20 (1) din Legea
211/2011 în cazul în care transferăm obligaţia de a efectua operaţiunile de transport, stocare, tratare,
valorificare/eliminare finală a deşeurilor unui operator economic autorizat; toate firmele cu care avem
contracte pentru preluarea deşeurilor au autorizaţii de mediu pentru activităţile respective,
asigurându-se trasabilitatea deşeurilor;
-deşeurile de baterii se predau firmei Hornbach Centrala S.R.L. Braşov;
-deşeurile uleiuri şi grăsimi comestibile-cod deşeu 20.01.25 am căutat să le predăm
unei firme prietenoase cu mediul şi anume o firmă care nu le elimină (adică nu le incinerează) ci le
valorifică (adică sunt materii prime pentru combustibil biodiesel în Ungaria, Austria, Germania).

-deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantină-cod deşeu 20.01.36 se dau drept
hrană câinilor de pază pe care îi avem la Grup Gospodăresc;
-deşeurile de plastic (lăzi plastic de bere) sunt date unei firme de prelucrare a
materialelor plastice, firma care oferă servicii de măcinare, reprocesare şi transformarea lor în lăzi
noi de plastic (revoluţia verde: deşeurile firmei noastre reprezintă materia primă a altei firme);
-deşeurile amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele
specificate la 17.01.06 (moloz)-cod deşeu 17.01.07 le predă la groapa de gunoi ecologică;
-deşeurile veselă, pahare sparte etc se reţin până la finalizarea inventarului anual,
ulterior luânde-se măsuri pentru valorificarea acestora (dacă este cazul se vând sau se donează, dacă
nu atunci se stabileşte materialul deşeului, se încadrează într-un cod deşeu şi apoi se caută firme
specializate care să preia aceste deşeuri);
-deşeurile textile, după scoaterea din gestiune, dacă este cazul se vând sau se donează
dacă nu se dau departamentului de curăţenie;
-deşeurile periculoase le predăm unei firme care are autorizaţie de mediu pentru
preluarea şi transportul acestor deşeuri, firmă care are la rândul ei contract cu o firmă care are
autorizaţie de mediu pentru eliminare finală a acestor deşeuri. Se asigură astfel trasabilitatea
deşeurilor conform art 26 din Lg. 211/2011;
-transmite lunar şi anual, la Agenţia pentru protecţia mediului, raportul privind
gestionarea deşeurilor.
3) calculează, declară, virează contribuţii şi taxe datorate pentru Fondul pentru Mediu
conform Calendarului fiscal care prevede Obligaţiile fiscale pe care le au firmele, în funcţie de
activitatea lor.
Administraţia Fondului pentru Mediu este principala instituţie care asigură suportul financiar
pentru realizarea proiectelor pentru protecţia mediului, constituită conform principiilor europene
poluatorul plăteşte şi responsabilitatea producătorului.
Obligaţiile fiscale pe care le are firma noastră sunt după cum urmează:
-pentru că suntem Operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare
afectează factorii de mediu-taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, în cuantumul prevăzut
în anexa nr. 1 din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. b);
-pentru că suntem Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri
ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere -taxele datorate
pentru cantităţile de ambalaje şi ambalaje de desfacere introduse pe piaţa naţională în luna
precedentă, precum şi cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate în luna precedentă; suma de plată
pentru contribuţia de 2 lei/kg, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje
corespunzătoare obiectivelor de valorificare prevăzute în anexa nr. 3 din OUG nr 196/2005 privind
Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. d) şi cantităţile de
deşeuri de ambalaje efectiv valorificate;
-pentru că suntem Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de
ambalaje de desfacere (personalizăm ambalajele plastic cu sigla, însemnele noastre)-ecotaxa, în
valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau
aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. q) şi privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În acest sens la 21 ianuarie 2016, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) s-a
desfășurat o întâlnire între conducerea MMAP, a Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) și
reprezentanții industriilor din România, pe tema recuperării de pe piață a deșeurilor rezultate din
ambalaje. Întâlnirea a vizat riscul la care țara noastră se supune în cazul neatingerii țintelor de
reciclare în domeniul ambalajelor, respectiv potențiala declanșare a unei proceduri de infringement.
4) efectuează periodic analizele pentru ape uzate evacuate la canalizare cu un laborator
care are autorizaţie RENAR şi depune buletinele de analiză aferente la Agenţia pentru Protecţia
Mediului şi Garda de Mediu. Menţionăm că valorile indicatorilor analizaţi se încadrează în valorile
maxime admise conform Autorizaţiilor de Mediu (NTPA 002/2002 aprobate cu HG 188/2002 şi
modificate cu HG 352/2005 şi HG 210/2007). Menţionăm că apele uzate menajere, înainte de a fi
deversate în reţeaua de canalizare, sunt trecute prin separatoare de grăsimi;
Avem încheiat câte un Acord de preluare ape uzate reziduale şi pluviale în reţeaua de
canalizare a municipiului Braşov pentru fiecare punct de lucru în conformitate cu OUG 195/2005
privind protecţia Mediului (cu modificările şi completările ulterioare).
5) efectuează periodic analizele pentru gaze de ardere de la centralele termice cu un
laborator care are autorizaţie RENAR şi depune buletinele de analiză aferente la Agenţia pentru
Protecţia Mediului şi Garda de Mediu. Menţionăm că valorile indicatorilor analizaţi se încadrează în
valorile maxime admise conform Autorizaţiilor de Mediu (pentru imisii Lg. 104/2011 şi STAS
12574/1987 şi pentru emisii Ord 62/1993 al MAPM). Menţionăm că aparatura de gătit (cuptoare,
sobe de gătit, grătare) sunt dotate cu hote de absorbţie a noxelor, filtre şi coşuri de dispersie
individuale mai înalte decât coama clădirii iar centralele termice sunt dotate cu coşuri de dispersie a
gazelor arse cu înălţimea de 20 m.
6) biroul producţie are în dotare un sonometru cu care se verifică încadrarea în nivelul
maxim al zgomotului produs, la limita incintei, şi anume încadrarea în limitele impuse de STAS
10009/1988 şi OMS 119/2014 ( pentru perioada de zi 55 dB şi curba de zgomot Cz50 şi pentru
perioada nopţii, între orele 23:00-7:00 45 dB şi respectiv curba de zgomot Cz 40). Se respectă astfel
prevederile Legii liniştii publice 61/1991 modificată şi completată cu Lg 2/2000.
7) solul este protejat prin faptul că spaţiile destinate producţiei sunt izolate de sol
(inclusiv atât europubelele necesare pentru depozitarea deşeurilor sunt amplasate pe platforme
betonate cât şi parcările sunt betonate).
8) subsolul este protejat prin faptul că spaţiile destinate activităţiilor firmei sunt izolate
de pământ.
9) întrucât firma noastră are o politică ecologică şi ţinând cont de faptul că hotelurile şi
restaurantele din întrega lume, indiferent de localizarea lor, gradul de confort sau natura clienţilor,
consumă importante cantităţi de resurse pentru satisfacerea cererilor clienţilor, a fost implicat
departamentul tehnic în umărirea consumurilor de apă, gaz metan, curent electric şi micşorarea
acestora fără a afecta calitatea serviciilor.
10) de asemenea managementul de vârf alocă periodic fonduri pentru înlocuirea
utilajelor, aparaturilor în general mari consumatoare de energie (înlocuirea tuturor becurilor cu
becurile economice etc).
11) în aceeaşi lumină a politicii ecologice a firmei se fac instruiri periodice a
personalului pe probleme de protecţia mediului, urmărindu-se creşterea nivelului de conştiinţă

ecologică a salariaţilor.
12) prin politica firmei de orientare către achiziţii de produse locale contribuim la
micşorarea amprentei de carbon prin faptul că se reduce mult consumul de carburant necesar
transportului pe distanţe mari şi se reduce şi ambalajul suplimentar necesar protejării mărfii.
13) sclavia nu are loc pe mesele restaurantelor noastre prin faptul că facem
cumpărături etice de la firme care respectă atât salariaţii cât şi mediul. Sclavia este o industrie globală
care probabil se extinde pe tot întreg lanţul de aprovizionare a alimentelor, o industrie care nu
respectă nici omul nici mediul.
Colectarea selectivă a deşeurilor duce, pe lângă protecţia mediului, şi la crearea de
locuri de muncă pentru persoanele defavorizate.
14) nu risipim alimentele prin faptul că deşeuri biodegradabile de la bucătării şi
cantină-cod deşeu 20.01.36 se dau drept hrană câinilor de pază pe care îi avem la Grup Gospodăresc;
Organizaţia Mondială pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite susţine că o treime din
alimente sunt risipite la nivel global(www.greenpeace.org.au).
15) calculează şi completează, şi depune un exemplar atât la Agenţia pentru Protecţia
Mediului cât şi la Garda de Mediu, Bilanţul masic de solvenţi cu conţinut de compuşi organici
volatili pentru a se verifica dacă emisia efectivă de compuşi organici volatili raportată la kg. de
produs curăţat şi uscat este mai mică sau egală cu valoarea limită totală pentru emisii de 20 g/kg,
conform HG 699/2003.
16) completează periodic Sistemul Integrat de Mediu -Registrul NON IED
(Monitorizări emisii aer, Monitorizări poluanţi apă, Raport deşeuri şi Acţiuni control Garda de
Mediu).
17) a demarat procedura informării furnizorilor acceptaţi conform Legii 249/2015
ART. 16 Lg. 249/2015 care spune că :
“(6) Operatorii economici care achiziţionează direct produse ambalate şi/sau ambalaje de la operatorii
economici prevăzuţi la alin. (1), precum şi operatorii economici care comercializează produse în
structuri de vânzare cu suprafaţă mare, prevăzute la art. 4 lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr.
99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, au obligaţia să se asigure că operatorii economici care introduc pe piaţa
naţională produsele comercializate sunt incluşi în lista prevăzută la alin. (3)”.
Aşadar au informaţi furnizorii, care nu erau pe lista Administraţiei Fondului de Mediu,
conform art. 16 Lg. 249/2015(3) „Administraţia Fondului pentru Mediu face publică pe propriul site
lista operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1)” să se conformeze acestei legi pentru a putea
continua relaţiile economice.

18) în urma controalelor efectuate de comisarii de la Garda de Mediu, nu s-au primit
amenzi.
19) informarea privind monitorizarea de mediu conform legii 878/2005 (accesul
publicului la informaţia privind mediul) se face pe site-ul firmei.
20) are desemnat un salariat pe funcţia de responsabil protecţia mediului-cod COR
242311, salariat care este instruit în domeniul Gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase,

ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate (Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare
profesională continuă POLUAREA, PROTECŢIA ŞI MANAGEMENTUL MEDIULUI, în domeniul
INGINERIA MEDIULUI, în cadrul Universităţii Transilvania Braşov).
În trimestrul II/2017, din activitatea S.C. Aro Palace S.A. Braşov, având în vedere măsurile
luate prin politica ecologică, nu au rezultat consecinţe negative asupra mediului.
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