
Ce se întâmplă dacă o organizație este deja certificată 
în baza standardului ISO 14001 sau utilizează un 
sistem neoficial de management de mediu?
Atât EMAS (Sistemul comunitar de management de mediu și audit), cât și 
standardul ISO 14001 au obiectivul comun de a asigura buna gestionare a 
mediului. Cu toate acestea, de prea multe ori sunt priviți drept concurenți. 
Comisia Europeană a recunoscut că standardul ISO 14001 poate reprezenta 
o etapă pentru participarea la EMAS. În fapt, cerințele sistemului de 
management de mediu EN ISO 14001:2004 reprezintă o parte integrantă 
a EMAS III. 

Adoptarea ISO 14001 în calitate de element al sistemului de management al 
EMAS va permite organizațiilor să progreseze de la ISO 14001 la EMAS fără 
duplicarea inutilă a eforturilor. Obținerea certificării ISO 14001 înseamnă că 
s-au întreprins deja cei mai importanți pași în vederea înregistrării în cadrul 
EMAS. Printre cerințele suplimentare se numără:
• analiza inițială de mediu: EMAS prevede efectuarea unei analize 

inițiale de mediu pentru a identifica aspectele legate de mediu ale unei 
organizații. Cu toate acestea, atunci când o organizație dispune deja 
de un sistem de management de mediu certificat în baza standardului 
ISO 14001, nu este necesar să realizeze o analiză oficială de mediu 
în momentul trecerii la punerea în aplicare a EMAS, atât timp cât în 
sistemele de management de mediu certificate se ține cont pe deplin 
de aspectele de mediu prevăzute în anexa I;

• aprobarea autorităților guvernamentale în ceea ce privește 
conformitatea juridică: o organizație înregistrată în cadrul EMAS trebuie 
să dovedească respectarea integrală a legislației în materie de mediu;

• un angajament în vederea îmbunătățirii continue a performanței de 
mediu: o organizație care dorește să se înregistreze în cadrul EMAS 
trebuie să se angajeze în vederea îmbunătățirii continue a performanței 
sale de mediu. Performanța de mediu este evaluată de un verificator de 
mediu;

• implicarea angajaților și deschiderea față de public: o organizație 
înregistrată în cadrul EMAS trebuie să dea dovadă de un dialog deschis 
cu angajații și cu părțile interesate, inclusiv cu părțile implicate, 
autoritățile locale și furnizorii;

• o declarație de mediu verificată: organizația trebuie să furnizeze o 
declarație publică privind performanța de mediu. Declarația de mediu 
prevede rezultatele obținute în raport cu obiectivele de mediu și viitorii 
pași care vor fi întreprinși pentru a îmbunătăți continuu performanța de 
mediu a organizației.

Etapele către o performanță excelentă – tranziția de la un sistem neoficial 
de management de mediu la EMAS

În afară de ISO 14001, există numeroase sisteme de management de 
mediu în întreaga Europă. Deși fiecare sistem de management de mediu 
reprezintă un pas notabil în vederea îmbunătățirii performanței de mediu, 
organizațiile angajate pe această cale ajung de multe ori la limitele aces-
tor sisteme și simt nevoia de a pune în aplicare un sistem de management 
de mediu mai solicitant și mai ambițios. Comisia Europeană a finalizat un 
studiu privind modul în care organizațiile pot trece de la un sistem de man-
agement de mediu existent la nivelul superior, reprezentat de EMAS, pentru 
a se înregistra la acest parametru de referință de bază pentru managemen-
tul de mediu. Studiul intitulat „Etapele către EMAS” („Step Up to EMAS”) 
este disponibil la adresa:

        http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/kit_en.htm.

Unde se pot consulta 
informații suplimentare?

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul EMAS:

http://ec.europa.eu/environment/emas

Un ghid practic pentru IMM-uri, cu pași ușor de urmat privind pregătirea 
organizațiilor mici și mijlocii pentru înregistrarea în cadrul EMAS, se găsește 
în Setul de instrumente destinat IMM-urilor, la adresa: 

http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/sme_index_en.htm

Autoritățile publice pot gestiona activitățile de mediu la nivel local cu aju-
torul EMAS. Setul de instrumente de la adresa de mai jos indică pașii simpli 
care conduc la punerea în aplicare a EMAS:

http://ec.europa.eu/environment/emas/local/pdf/la_toolkit_commis-
sion_020204_en.pdf

Fiecare stat membru al UE a desemnat un organism competent, care este 
responsabil de înregistrarea organizațiilor și de furnizarea de informații 
părților interesate, inclusiv informații privind stimulente rezervate 
organizațiilor înregistrate în cadrul EMAS. Datele de contact, inclusiv site-
urile organismului competent care activează în țara dvs., sunt disponibile 
pe site-ul EMAS: 

http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/contacts/countrymap_
en.htm
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  Sistemul comunitar de management de mediu și audit (EMAS) este 
sistemul voluntar al UE destinat întreprinderilor și altor organizații care se 
angajează să își evalueze, gestioneze și să își îmbunătățească performanța 
de mediu.

Confruntate cu așteptările tot mai mari ale consumatorilor și piețelor, 
organizațiile au de câștigat de pe urma reducerii impactului asupra mediului 
al activităților acestora. Privită în trecut ca un cost extern, excelența în 
performanța de mediu devine tot mai mult un avantaj în afaceri. Pe măsură 
ce aspectele de mediu devin tot mai complexe și mai numeroase, este 
necesară gestionarea lor în moduri noi. EMAS oferă o abordare sistematică.

EMAS III, cea mai recentă revizuire a Regulamentului EMAS, intrată în 
vigoare la 11 ianuarie 2010, introduce o serie de elemente noi care 
îmbunătățesc aplicabilitatea și credibilitatea sistemului și îi consolidează 
vizibilitatea și raza de acțiune. 

EMAS este cel mai credibil și robust sistem de management de mediu 
de pe piață, care aduce câteva elemente suplimentare față de cerințele 
standardului internațional pentru sistemele de management de mediu EN 
ISO 14001:2004 (Denumit în continuare: ISO 14001). Calitatea superioară 
a EMAS rezidă în: 

• cerințe mai stricte privind măsurarea și evaluarea performanței de 
mediu în raport cu obiectivele și țintele, precum și îmbunătățirea 
continuă a acestei performanțe de mediu;

• respectarea legislației în materie de mediu, asigurată prin 
supravegherea autorităților guvernamentale;

• implicarea puternică a angajaților; 
• indicatori principali de mediu, care generează o comparabilitate 

multianuală în cadrul organizațiilor și între acestea;
• furnizarea de informații publicului larg prin intermediul declarației de 

mediu validate; și
• înregistrarea de către o autoritate publică în urma verificării efectuate 

de un verificator de mediu acreditat/autorizat.

EMAS este conceput astfel încât să ofere asistență organizațiilor pentru 
a-și îmbunătăți performanța de mediu, ameliorându-și totodată 
competitivitatea, de exemplu printr-o utilizare mai eficientă a resurselor. 

Înregistrarea în cadrul EMAS permite organizațiilor să demonstreze părților 
interesate, precum clienții, organismele de reglementare și cetățenii, că 
evaluează, gestionează și reduc impactul asupra mediului al activităților 
întreprinse. Logo-ul EMAS poate fi utilizat ca un instrument de marketing 
sau vânzare pentru a promova performanța excelentă de mediu a 
organizației. 

Cine poate participa la EMAS?
EMAS este aplicabil în toate sectoarele și este deschis tuturor tipurilor de 
organizații din sectorul public și privat care urmăresc să își îmbunătățească 
performanța de mediu. Odată cu introducerea EMAS III, sistemul le permite 
statelor membre să ofere posibilitatea înregistrării în cadrul EMAS a 
organizațiilor care nu fac parte din UE (EMAS Global). 

Metodologia simplă a EMAS permite inclusiv introducerea sistemului 
în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) care dispun de puține 
resurse umane și financiare sau de expertiză internă limitată. Ciclurile de 
audit revizuite îmbunătățesc aplicabilitatea sistemului pentru IMM-uri. 
Posibilitatea unei înregistrări colective unice reduce sarcinile administrative 
și financiare pentru organizațiile cu mai multe puncte de lucru. Pentru 
autoritățile locale, EMAS contribuie la fluidizarea activităților și a cerințelor 
de mediu, de exemplu în administrație, construcții, sănătate și educație.

Pentru a putea realiza înregistrarea în cadrul EMAS, o organizație trebuie să 
parcurgă următoarele etape:

1.   Să efectueze o analiză de mediu
Organizația trebuie să realizeze o analiză de mediu inițială validată, 
ținând cont de toate aspectele de mediu ale activităților, produselor și 
serviciilor organizației, de metodele de evaluare a acestora, de cadrul 
juridic și de reglementare al organizației și de practicile și procedurile 
existente de management de mediu. 

2.   Să adopte o politică de mediu
Înregistrarea în cadrul EMAS impune ca o organizație să adopte o politică 
de mediu și să se angajeze atât să respecte întreaga legislație relevantă 
în materie de mediu, cât și să își îmbunătățească în mod continuu 
performanța de mediu. 

3.   Să instituie un sistem de management de mediu
Pe baza rezultatelor (obiectivelor) analizei și politicii de mediu, trebuie 
instituit un sistem de management de mediu. Acesta urmărește să atingă 
obiectivele politicii de mediu a organizației, astfel cum sunt definite de 
conducerea organizației. Sistemul de management trebuie să stabilească 
responsabilitățile, obiectivele, mijloacele, procedurile operaționale, 
necesitățile de formare, sistemele de monitorizare și comunicație.

4.   Să efectueze un audit intern de mediu
După instituirea sistemului de management de mediu, trebuie efectuat 
un audit de mediu. Auditul evaluează în special dacă sistemul de man-
agement este operațional și dacă este conform cu politica și programul 
organizației. De asemenea, auditul verifică dacă organizația respectă 
cerințele de reglementare relevante în materie de mediu. 

5.   Să elaboreze o declarație de mediu
Organizația trebuie să furnizeze o declarație publică privind performanța 
sa de mediu. Declarația de mediu cuprinde rezultatele obținute în ra-
port cu obiectivele de mediu și pașii viitori care vor fi întreprinși pentru a 
îmbunătăți continuu performanța de mediu a organizației. 

6.   Să se realizeze o verificare independentă de către un verificator EMAS
Un verificator EMAS, acreditat de un organism de acreditare EMAS al 
unui stat membru, trebuie să examineze și să verifice analiza de mediu, 
sistemul de management de mediu, procedura de audit și declarația de 
mediu.

7.   Să se înregistreze la organismul competent al statului membru
Declarația validată se trimite spre înregistrare organismului EMAS com-
petent și se pune la dispoziția publicului.

8.   Să utilizeze declarația de mediu validată 
Declarația de mediu poate fi utilizată pentru a raporta datele priv-
ind performanța în marketing, evaluarea lanțului de aprovizionare și 
achiziții. Organizația poate utiliza informații din declarația validată pent-
ru a-și promova activitățile cu logo-ul EMAS, pentru a evalua furnizorii în 
conformitate cu cerințele EMAS și pentru a favoriza furnizorii înregistrați 
în cadrul EMAS.

Ce este EMAS? 
Punerea în aplicare etapizată a 
EMAS 

Care sunt avantajele participării la EMAS?
EMAS oferă numeroase avantaje organizațiilor care participă la sistem. Prin-
tre acestea se numără:

(I)   O performanță financiară și de mediu mai bună
• management de mediu de înaltă calitate
• eficiența resurselor și costuri mai scăzute

(II)   O gestionare mai bună a riscurilor și oportunităților
• garantarea respectării integrale a legislației în materie de mdiu 
• risc redus de primire a amenzilor legate de legislația în materie  
      de mediu
• simplificare normativă
• acces la stimulente de dereglementare

(III)   Îmbunătățirea credibilității, reputației și transparenței
• informații de mediu validate de un organism independent
• utilizarea logo-ului EMAS ca instrument de marketing
• oportunități sporite de afaceri pe piețele în care procesele  
      elogice de producție sunt importante
• relații mai bune cu clienții, cu comunitatea locală și extinsă și cu  
      organismele de reglementare

(IV)   Sporirea responsabilizării și motivației angajaților
• un mediu îmbunătățit la locul de muncă
• un grad mai ridicat de angajament din partea angajaților
• o capacitate mai bună de lucru în echipă 

Împreună, aceste aspecte determină trei caracteristici distinctive ale EMAS:

Performanță – Credibilitate – Transparență 

O serie de state membre oferă stimulente financiare 
pentru organizațiile EMAS. De exemplu, în funcție de 
amplasament, organizațiile EMAS pot beneficia de in-
tervale mai lungi între inspecții, de reducerea taxelor 
de obținere a autorizațiilor, de obținerea mai rapidă a 
autorizațiilor și de un acces mai bun la finanțare. Pen-
tru informații suplimentare, vă rugăm să contactați 
organismul național competent din statul dvs. mem-
bru.

                http://ec.europa.eu/environment/emas


