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Odată cu publicarea Legii nr. 123 din 10 iulie 2020,
România devine una dintre puținele țări europene
care adoptă o legislație care să adreseze
problemele legate de miros.
Acest subiect este unul, pe cât de sensibil, pe atât
de complex, întrucât cuantificarea mirosului se
poate face cu ajutorul standardelor în vigoare, dar
mirosul ține foarte mult și de percepția fiecărui
individ în parte.

LEGEA nr. 123 din 10
iulie 2020 pentru
modificarea şi
completarea 
Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.
195/2005 privind
protecţia mediului - 

Reglementări
legislative privind
mirosurile

Ce trebuie să știți?

Modificarea legislativă aduce operatorilor
economici noi obligații pe care aceștia trebuie să
le ducă spre conformare. Astfel, operatorii
economici ai căror activitate poate genera
disconfort olfactiv, trebuie să își elaboreze un plan
de gestionare a disconfortului olfactiv.

Operatorii economici care desfășoară activități
pentru care este necesară obținerea autorizației/
autorizației integrate de mediu iau toate măsurile
necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv
astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și
mediul înconjurător. 
În cazul în care prevenirea emisiilor de substanțe
cu puternic impact olfactiv nu este posibilă din
punct de vedere tehnic și economic, operatorul
economic/titularul activității trebuie să ia toate
măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de
miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu
afecteze sănătatea populației și mediul
înconjurător.
Autorizația/autorizația integrată de mediu va
cuprinde un plan de gestionare a disconfortului
olfactiv, pentru activitățile care pot crea disconfort
olfactiv.

Important !
De asemenea, în cazul în care activitatea
operatorilor economici poate produce disconfort
olfactiv,  aceștia trebuie să asigure sisteme
proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv.
Această obligație este aplicabilă operatorilor
care desfășoară activități pentru care este
necesară obținerea autorizației/autorizației
integrate de mediu.

Conținutul planului de gestionare a
disconfortului olfactiv pentru toate activitățile
care pot crea disconfort olfactiv va fi stabilit atât
de autoritatea publică centrală cu
responsabilități în domeniul protecției mediului
cât și de cea cu responsabilități în domeniul
sănătății.

Sergiu Vasilie
sergiu.vasilie@denkstatt.ro



Risipa alimentară este un subiect din ce în ce mai
discutat atât la nivel internațional cât și în
România, unde majoritatea marilor retaileri au
început deja implementarea unor acțiuni și
programe care să contribuie la diminuarea
acesteia. 
În afară de măsurile organizatorice care se iau în
acest sens, eforturile se îndreaptă către
identificarea unor opțiuni de ambalare
inovatoare care să asigure în același timp
protecția produselor, păstrarea calității
alimentelor și durata de viață la raft a acestora.

Un ghid care prezintă fațetele risipei alimentare
pe întregul lanț, de la producători, retaileri și
consumatori, dar care, în același timp, subliniază
și nevoia de cooperare națională și internațională
a tuturor părților implicate, inclusiv a celor
decizionale, a fost publicat în Austria în acest an,
după finalizarea unui studiu complex realizat în
perioada 2016-2020.

"STOP waste – SAVE
food" -Tranziti̦a către
ambalaje mai
sustenabile

Ce trebuie să știți?

4. Un ambalaj optimizat asigură protecția
necesară a produsului, utilizează cât mai puțin
material și este reciclabil sau reutilizabil, acolo
unde este posibil.

5.   Soluțiile sustenabile de ambalare pot fi mai
costisitoare. Cu toate acestea, costurile
suplimentare sunt deseori compensate prin
reducerea deșeurilor alimentare dar și prin alte
avantaje.

6.     Nu există nici un material de ambalare care
să fie bun sau rău în sine. La alegerea
materialului trebuie să fie armonizate funcțiile
de ambalare necesare, cu un impact redus al
acestuia asupra mediului înconjurător.

7.  Designul ambalajelor orientat spre „reciclare”
sau „reutilizare” precum și utilizarea
materialelor reciclabile în producția
ambalajelor ar trebui să conducă la
îmbunătățirea efectelor asupra mediului, pe tot
parcursul ciclului de viață al acestora.

8.   Dezvoltarea unor ambalaje optimizate care să
ducă mai departe și la reducerea risipei
alimentare, are succes atunci când părțile
implicate cooperează de-a lungul întregului lanț
de aprovizionare.

1.     Aproximativ 30% din totalul emisiilor globale
de gaze cu efect de seră au o legătură directă cu
produsele alimentare. O treime din producția de
alimentele este aruncată. Prin evitarea risipei
alimentare, putem reduce cu până la 8% amprenta
globală de carbon.

2. Utilizarea ambalajelor trebuie evitată. Se
recomandă utilizarea ambalajelor doar în cazurile
în care aceasta este absolut necesară pentru
protejarea produsului, îndeplinirea anumitor
cerințe de siguranța alimentului sau atunci când
ambalajul ajută semnificativ la diminuarea risipei
alimentare prelungind durata de viață a
produsului.

3. Datorită funcției de protecție, ambalarea
produselor ajută adesea la reducerea risipei
alimentare. În acest caz, beneficiul de mediu adus
de evitarea producerii de deșeuri alimentare este
de obicei de 5 până la 10 ori mai mare decât costul
de mediu al ambalajului folosit. Utilizarea
ambalajului pentru protecția produsului își atinge
adevăratul scop în special pentru produsele
alimentare care implică o utilizare intensivă a
unor resurse (de exemplu carne, brânză).

 Principalele concluzii ale
studiului
"STOP waste – SAVE food":



9.   În procesul de transformare a ambalajelor
alimentare, respectiv tranziția acestora către
ambalaje mai sustenabile și mai eficiente, toate
informațiile referitoare la ambalaje și deșeuri
alimentare trebuie documentate și evaluate,
pentru a putea oferi exemple cantitative ale
legăturii dintre risipa alimentară și ambalajele
utilizate în retail.

10. Evaluările holistice (pe domeniile tehnic-
mediu-economic) permit găsirea de soluții care
sunt cu adevărat sustenabile. Clișeele folosite în
mod curent se dovedesc, de cele mai multe ori, a
nu corespunde concluziilor rezultate din
analizarea datelor cantitative ale evaluărilor
efectuate.

11. Producătorii din industria alimentară pot
transforma parțial deșeurile alimentare în
produse secundare cu valoare adăugată. Acest
lucru poate fi obținut printr-o colaborare strânsă
cu sectorul retail.

12.   Consumatorii trebuie informați progresiv, cu
privire la beneficiile și scopul ambalajelor.

13.  Dimensiunea porțiilor precum și cantitatea de
alimente cumpărate trebuie să corespundă
numărului de persoane din gospodărie precum și
nevoilor acestora.

Dacă privim strict doar costul ambalajelor
inovatoare, este clar că acesta este mai mare
decât al ambalajelor convenționale. Cu toate
acestea, lucrurile trebuie privite dintr-o
perspectivă mai largă, unde, pe lângă costul
ambalajelor, trebuie să ținem cont și de
reducerile de cost obținute în special prin
reducerea deșeurilor alimentare generate.

Această evaluare economică extinsă va duce, de
cele mai multe ori, la găsirea unor soluții care să
meargă mână în mână, atât din punct de vedere
economic cât și al protecției mediului.

14. Consumatorii trebuie să cunoască semnificația
corectă a termenului "A se consuma de preferință
până la data de:”. Foarte multe produse pot fi
consumate după această dată. Înainte de a arunca
un produs alimentar, inspectați-l vizual, mirosiți-l
și gustați-l.

15. Consumatorii trebuie să primească și să
citească informațiile cu privire la condițiile de
manipulare ale ambalajului precum și pe cele
referitoare la temperatura de depozitare a
produsului.

16.  Aruncarea ambalajelor în mediul înconjurător
trebuie evitată, iar colectarea și reciclarea trebuie
implementate în cât mai multe țări.

Costuri suplimentare generate de ambalaje
inovatoare vs. reducerea costurilor totale



Exemplu –
ambalaje pentru
carnea de vită

La o primă vedere, ambalarea cărnii de vită în vid
(în folii tip skin, utilizând tehnologia VSP -
Vacuum Skin Packaging) pare mai costisitoare
decât ambalarea în atmosferă modificată (MAP-
Modified Atmosphere Packaging):

nivelul de acceptare al consumatorului;
modul de expunere a produselor în magazine;
funcționalitatea ambalajului;
și de cele mai multe ori, principalul criteriu
este costul.

În cele mai multe cazuri retail-ul are o mare
influență asupra soluției de ambalare aleasă, iar
criteriile de selecție sunt în general: 

În concluzie, procesul de diminuare a risipei
alimentare nu poate progresa fără implicarea
tutor celor care influențează, într-o măsură mai
mică sau mai mare, tot acest proces.

Dar dacă ne uităm și la reducerea pierderilor
(deșeurilor alimentare) și scurtarea procesului de
maturare, costurile sunt mai mici:

Adina Nenicioiu și  Florentina Rădulescu
adina.nenicioiu@denkstatt.ro
florentina.radulescu@denkstatt.ro

Dacă v-am captat atenția și sunteți interesați de
mai multe informații, vă invităm să lecturați
ghidul Food Packaging Sustainability: A guide for
packaging manufacturers, food processors,
retailers, political institutions & NGOs. Based on
the results of the research project "STOP waste –
SAVE food", la umătorul link:
https://denkstatt.eu/publications/, secțiunea
Studies and Publications.



Verificarea legislației aplicabile diferitelor
amplasamente ale organizației (nivel național
sau nivel local);
Identificarea celei mai stricte cerințe dintre
acele cerințele legale aplicabile;
Aplicarea celei mai stricte cerințe în toate
locațiile în care compania activează.

În funcție de caracteristicile fiecărei companii, o
abordare optimă este reprezentată de:

Majoritatea managerilor EHS sunt de părere că un
program privind ergonomia constă într-o
procedură scrisă, o evaluare și o instruire. Deși
aceste elemente standard par a fi suficiente,
cerințele variate stabilite în legislația fiecărei țări
fac ca implementarea lor la nivel global  să fie un
proces complex.

Haideți să vedem cum putem gestiona un program
global privind ergonomia.

Program global
privind ergonomia

  Ce trebuie să știți?

O astfel de abordare permite un control și o
consecvență asupra livrabilelor, precum și
eficientizarea raportărilor prin utilizarea unei
abordări uniforme la nivel de organizație.
De asemenea, prin utilizarea celei mai stricte
cerințe aplicabile la nivelul organizației, veți fi în
permanență pregătiți pentru posibilele schimbări
și modificări legislative.
Cu toate acestea, această metodă poate aduce
provocări majore întrucât la nivel global nu există
nici un regulament care să conțină cele mai stricte
cerințe. În timp ce Irlanda are în prezent cele mai
stricte cerințe referitoare la formarea/instruirea
persoanelor precum   și cerințe legate de evaluări,
alte țări ar putea avea reglementări mai stricte cu
privire la frecvența de formare/instruire precum și
configurarea postului de lucru. Acest lucru implică
un efort adițional pentru persoanele responsabile,
întrucât acestea vor trebui să implice mai mult
timp pentru cercetarea și identificarea cerințelor
mai stricte.

Această abordare vă permite concentrarea
resurselor pe un număr mai mic de
amplasamente, dar principalul dezavantaj va fi
reprezentat de lipsa unei consecvențe între
amplasamentele aceleiași organizații, ceea ce va
putea crea tensiuni în special în momentul în
care este necesar ca angajații să călătorească
între diferitele amplasamente ale organizației.

CONFORMARE la nivel global

ACCENTUL PE REGLEMENTĂRI

Cea de-a doua abordare constă în concentrarea
eforturilor în acele zone pentru care există deja
reglementări stabilite. De cele mai multe ori,
aceasta este cea mai simplă și rapidă metodă de a
obține susținerea managementului întrucât
majoritatea companiilor pun foarte mare accent pe
partea de conformare legală.

ABORDAREA MANAGERIALĂ

Această abordare vă va permite stabilirea unui
cadru general și unitar, cu cerințe de bază,
pentru toate locațiile. Pe baza acestei abordări
puteți dezvolta un număr minim de standarde
care pot fi aplicate tuturor amplasamentelor/
locațiilor. Una din cerințele de bază poate fi
reprezentată de obligația ca fiecare
amplasament/locație să își stabilească și să își



dezvolte propriul plan în materie de ergonomie,
plan care va fi personalizat pe specificul și pe baza
evaluării fiecărui amplasament, precum și pe baza
cerințelor legislative naționale sau locale. Prin
prisma acestei abordări, echipa EHS va avea
oportunitatea de a ”face un pas înapoi” și de a
vizualiza procesele care au loc pe amplasament și
de a identifica oportunitățile de îmbunătățire. În
urma acestei abordări, fiecare amplasament va avea
implementat un plan de gestionare a problemelor
legate de ergonomie.

Pentru ca această abordare să funcționeze, veți avea
nevoie de sprijinul și implicarea echipei de pe
amplasamentul respectiv. Acest lucru poate implica
numirea unui responsabil EHS pe partea de
securitate și sănătate în cadrul amplasamentului,
care va crea planul specific amplasamentului de
gestionare a problemelor legate de ergonomie, sau
echipa EHS poate conduce o sesiune de lucru cu
părțile interesate de la nivelul amplasamentului, în
urma căreia se va elabora planul specific
amplasamentului de gestionare a problemelor
legate de ergonomie.

Cu toate că poate părea o preocupare
nesemnificativă, indiferent de domeniu, ergonomia
joacă un rol important, întrucât problemele
cauzate de aceasta pot conduce rapid la disconfort
ergonomic și, uneori chiar la leziuni sau accidente. 
Adesea, aceste tipuri de leziuni pot conduce la
afecțiuni care pot afecta angajații în activitățile lor
sau, eventual, făcându-i incapabili să lucreze.

Cercetările în domeniul psihologiei muncii au
demonstrat în nenumărate rânduri impactul avut
de organizarea spațiului de lucru asupra
performanțelor angajaților. Cu toate aceastea,
preocuparea pentru optimizarea acestuia nu este
încă suficient de mare. Trebuie identificați factorii
care pot afecta munca angajaților și pot crea riscuri
pe termen lung, inclusiv potențiale
disfunctionalități la nivel fizic ale angajatului.

d e n k s t a t t România, prin consultanții săi, deține
o experiență importantă în domeniul sănătății și
securității operaționale, putând realiza studii
privind ergonomia  considerând elementele
principale ale activității la locul de muncă, prin
semnalarea de riscuri potențiale.

Mai multe informații regăsiți accesând link-ul:
https://us.anteagroup.com/en-us/blog/three-
approaches-managing-global-ergonomics-
programs

Majoritatea țărilor cer ca angajatorii să fie în
posesia unei evaluări a riscurilor care să cuprindă
și aspectele legate de ergonomie. Trebuie avuți în
vedere salariații care lucrează de la domiciliu, de
la distanță sau de la o locație alternativă, trebuie
pus accentul pe ergonomia în timpul condusului
vehiculului (în cazul în care fișa postului cere
acest lucru) precum și pe aspectele care privesc
angajatele însărcinate. În cazul în care, în cadrul
evaluării riscurilor, aceste sarcini sunt
considerate a produce riscuri asupra angajaților,
trebuie stabilit un plan de minimizare a acestor
riscuri, plan independent de abordarea globală a
problemelor legate de ergonomie.

CE TREBUIE REȚINUT?

Sergiu Vasilie
sergiu.vasilie@denkstatt.ro



Fiecare Asociat Inogen este o companie de succes,
care operează în mod independent, cu o
înțelegere globală a problemelor actuale de
Sănătate, Securitate, Mediu, Energie și
Sustenabilitate, combinate cu resurse și abordări
locale conform specificului regiunii din care face
parte.  

Un singur punct de contact, Project Managerul,
gestionează diferite regiuni sau țări din
perspectiva cerințelor și nevoilor clientului.
Acesta direcționează activitatea clientului fără
probleme oriunde în lume, de la implementarea
programului global până la finalizarea
proiectului local. Pentru o abordare unitară se
folosesc standardizări pe anumite produse și
servicii tocmai pentru a crea aceeași perspectivă
cu clientul, care, la rândul lui, controlează
centralizat anumite amplasamente.

Probabil mulți dintre dvs. ați observat apariția
logo-ului INOGEN Environmental Alliance pe
postările noastre în diferite medii online sau în
diferite conferințe pe prezentările noastre.

Este o rețea internațională de consultanți,
răspândită pe toate continentele, formată din
organizații multinaționale care oferă soluții
diverse de consultanță și proiectare în domeniul
mediului, sănătății și securității în muncă și nu în
ultimul rând în domeniul managementului
sustenabilității.
Suntem mândri să facem parte dintr-o organizație
mondială pentru că este mai mult decât o
colaborare. Internaționalizarea creează valoarea
atât prin diferite aspecte noi privind abordarea
consultanței cât și prin sinergia pe care partenerii
rețelei o creează. Partenerii se întâlnesc de cel
puțin două ori pe an în conferințe interne lansate
la nivel de rețea unde se discută abordări, asocieri
sau diferite noi oportunități pentru clienții și
partenerii rețelei.

INOGEN - Mai mult
decât o colaborare -
Internati̦onalizare

Ce trebuie să știți?

Parte din rețeaua INOGEN, fiind asociat prim în
zona CEE, denkstatt a avut oportunitatea să fie
consilier pentru companii multinaționale medii și
mari din România din industriile IT,
Food&Beverage, Electronics, Automotive. Am
creat valoare pe termen lung cu acești clienți și
suntem încă alături de ei.
 
INOGEN a fost înființată în 2001 și a ajuns la peste
280 de birouri situate pe fiecare continent și peste
5.000 de angajați (consultanți) din întreaga lume.
Inițiativa de formare a rețelei a aparținut
companiei Antea Group, cea care a contribuit
indubitabil la crearea celei mai puternice rețele
de consultanță la nivel internațional pe specificul
HSE & Sustainability. Dorința a fost de ”a servi
clientul mai bine”.
 
Veți fi surprinși de cât de diversă este cererea de
consultanță peste hotare și cu ce se confruntă
diferite industrii. Pentru accesarea de informații
diverse cuprivire la studii de caz din diferite
industrii, puteți să accesați
https://us.anteagroup.com/en-us/case-studies.

Pentru mai multe informații despre rețea accesați
https://www.inogenet.com/.

Gabriela Fistiș
gabriela.fistis@denkstatt.ro

Cine este INOGEN ?

Împreună la alegere

Conectare într-un mod inovativ


