
 

 

Partea frumoasa este schimbul de referinte si idei – moneda reala a networking-ului. 
RETEAUA ANTREPRENORILOR REGIONALI este despre oameni care invata sa isi vanda „de 

ce-ul” mai mult decat „produsul” 
 

 

 

MARTI, 7 IANUARIE 2020 

Ora: 16.00 

Locatia: Centrul Regional de Consiliere Business  

Adresa: Municipiul Craiova, judetul Dolj. 

 

 

Agenda intalnirii: 

 

16.00 – Inregistrarea participantilor 

16.20 – Sesiune de prezentare a produselor/serviciilor fiecarui antreprenor 

18.00 –Importanta protectiei mediului si pasi mici pentru a ne pastra planeta 

curata! 

19.30 – Networking liber 

 

 

 

 

 

Cel mai important aspect al networkingului de business ramane contactul direct. 
Oamenii nu fac business cu companii, ci cu alti oameni, iar contactul direct este una 

dintre cele mai puternice si eficiente metode de promovare. 

  



 

 

Importanta protectiei mediului si pasi mici pentru a ne pastra planeta curata! 

 
Toate ariile care ne influenteaza viata de zi cu zi sunt intrerconectate. Nu putem separa 
mediul incojurator de partea economica, financiara sau de cea sociala. Privind la o scara 
mai mica, nu putem separa, in viata noastra de zi cu zi, jobul care ne ofera siguranta de 
prieteni, familie care ne asigura viata sociala, spirituala, sanatatea mintala si nici de 
mediul incojurator, natura care ne asigura sanatatea fizica. 
Aceste trei componente – sociala, mediu si economica – sunt stalpii principiului 
sustenabilitatii, ai dezvoltarii durabile. Sustenabilitatea este, in sensul larg al 
termenului, capacitatea de a indura, de a mentine un proces sau o situatie pentru un 
timp indelungat. Astfel, actionand in toate cele trei sensuri, ne putem asigura nevoile din 
prezent, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si asigura si ele 
nevoile. 
Cum protejam mediul acasa: 
1. Aruncam gunoaiele doar in cosurile de gunoi 
2. Folosim pe cat posibil produse reutilizabile 
3. Reciclam 
4. Economisim energia electrica 
5. Economisim apa 
6. Folosim mijloacele de transport in comun sau bicicleta 

Cum protejam mediul la munca: 
1. Punem la dispozitia angajatilor cosuri de gunoi separate pentru fiecare tip de deseu 

si ii instruim cu privire la obligatiile de a colecta selectiv conform legislatiei 
(L211/2011) 

2. Predam deseurile doar unor colectori autorizati. Deseurile de echipamente 
electrice, surse de iluminat, ambalaje contaminate sunt cele care pot sa polueze cel 
mai mult mediul inconjurator 

3. Anuntam orice poluare accidentala ce se poate petrece in spatiul de lucru (de 
exemplu: scurgeri de ulei, patrunderea unor substante/materii prime in apa) 

4. Printam doar daca este absolut necesar si colectam maculatura separat in spatiul de 
birouri in vederea predarii catre un colector autorizat. Salubristii sunt obligati mai 
nou sa preia deseurile selectiv 

5. Reutilizam ambalajele de hartie-carton, dar si colile de hartie 
6. Folosim canile/farfuriile/tacamurile proprii si evitam paharele/tacamurile/ 

farfuriile de unica folosinta 
7. Achizitionarea de substante chimice periculoase numai la comanda si in cantitati 

minime 
8. Utilizarea acumulatorilor reincarcabili in locul bateriilor 
9. Utilizarea bazei de date si a altor materiale in format electronic, precum si a 

corespondentei electronice si salvarea acestora in format electronic 
10. Inlocuirea tuburilor fluorescente cu corpuri de iluminat pe baza de leduri cu durata 

mare de viata. 
Ce amenzi riscam? 
Persoanele fizice: 



 

 

• Pentru aruncarea gunoaielor pe jos amenzile sunt cuprinse intre 1000 si 2000 de lei 
• Pentru varsarea sau aruncarea in instalatii sanitare sau in retele de canalizare a 

reziduurilor petroliere sau a substantelor periculoase amenda este intre 25.000 si 
30.000 lei 

Persoanele juridice – compania: 
• Pentru abandonarea gunoaielor amenda este intre 20.000 si 40.000 lei 
• Daca deseurile nu sunt colectate selectiv amenda este intre 20.000 si 40.000 lei 
• Pentru varsarea sau aruncarea in instalatii sanitare sau in retele de canalizare a 

reziduurilor petroliere sau a substantelor periculoase amenda este intre 75.000 lei 
la 80.000 lei 

Ce trebuie facut? 
• Intocmirea evidentei gestiunii deseurilor lunar pentru orice companie care are un 

punct de lucru deschis si raportarea anuala catre Agentia pentru Protectia Mediului 
• Obtinerea autorizatiei de mediu pentru companiile care desfasoara activitati 

autorizabile in special in zona de productie dar si in cazul comertului cu substante 
chimice 

• Realizarea raportarilor specifice catre Agentia pentru Protectia Mediului conform 
activitatii desfasurate 

• Realizarea declaratiilor catre Administratia Fondului pentru Mediu in cazul 
importatorilor si producatorilor 

 

Bibliografie: https://morenetworking.ro/importanta-protectiei-mediului-si-pasi-mici-pentru-a-ne-

pastra-planeta-curata/ 
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