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DECLARAŢIA DE MEDIU 

 

       Societatea “T.B.R.C.M.”- S.A. se va conforma legislaţiei şi reglementărilor actuale de protecţia 
mediului şi oricarei schimbări survenite în legislaţia română sau europeană referitoare la activitatea 
sa. In acest sens vor fi planificate/efectuate audituri interne şi externe pentru conformitate. 
 
Obiectivele stabilite pentru anul 2020 sunt: 
 creşterea  gradului de instruire, conştientizare şi implicare a întregului personal din cadrul 

organizaţiei pentru îmbunătăţiriea continuă a tuturor proceselor şi implicit, a sistemului de 
management de mediu; 

 alocarea de resurse necesare privind îmbunătăţirea continuă a performanţei în domeniul 
protecţiei mediului, reducerea contribuţiei la Fondul de Mediu; 

 gestionarea raţională şi utilizarea durabilă a resurselor naturale; 
 indeplinirea obligatiilor de conformare cu cerintele aplicabile si prevederile legale privind 

calitatea, mediul etc. 
 

Conducerea Societăţii „T.B.R.C.M.”- S.A., Director General/Director Sucursală, acordă şi va 
acorda o atenţie deosebită  gestionării deşeurilor, în special a celor medicale şi nămolurilor 
contaminate biologic, procedându-se la refolosirea şi reciclarea materialelor atunci când este posibil. 
Protejarea mediului este fundamentală în zilele noastre. 

      Aplicarea unei politici de respect faţă de mediu este o prioritate pentru managementul 
decidenţilor Societăţii ’’TBRCM’’-S.A. Totodată fiecare angajat este încurajat să-şi aducă 
contribuţia  la asigurarea protecţiei mediului.  

 
În calitate de Director General al Societăţii „T.B.R.C.M.”-S.A, mă angajez personal să pun în 
practică politica de mediu  pe care o voi susţine în mod activ şi permanent, inclusiv prin punerea la 
dispoziţia salariatilor societăţii a tuturor resurselor necesare implementării acesteia, respectării 
legislaţiei de mediu aplicabile în vigoare şi prevenirii poluării. 

Participarea la implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management Integrat - 
SMI este atribuţie de serviciu a fiecărui angajat, stare de fapt consemnată în fişele de post ale 
acestora.Vom monitoriza că această politică este comunicată, înţeleasă si  sprijinită de toţi angajaţii 
de la toate nivelele din societate şi este disponibilă părţilor  interesate inclusiv  pentru public. 
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