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DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL
PRIVIND POLITICA DE MEDIU

Directorul general al "Metrorex" S.A. defineste si i~i asuma responsabilitatea pentru politica in domeniul
mediului, pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila, precum si pentru
rezultatele obtinute ca urmare a aplicarii acesteia.

Directorul general se angajeaza In proiectarea, implementarea, mentinerea §i imbunatatirea unui sistem de
management de mediu in cadrul societatii, in conforrnitate cu cerintele standardului SR EN ISO 14001:2015 -
"Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare",

Managementul de la eel mai lnalt nivel este permanent preoeupat de atingerea performantei de mediu si se
angajeaza pentru:
- respectarea si continua conformitate cu cerintele legale si cu alte cerinte apJicabile la care societatea subscrie,

referitor la aspectele sale de mediu;
prevenirea poluarii prin dezvoltarea unei culturi organizationale privind mediul §i constientizarea intregului
personal referitor la efectele si influentele activitatilor sale asupra mediului;
reducerea, gestionarea si valorificarea optima a deseurilor rezultate din activitatile proprii;
asigurarea unei transparente totale si a accesului la politica, obiectivele si tintele de mediu stabilite, pentru
reprezentantii tuturor partilor interesate.

Obiectivele generale ale socletatii in domeniul managementului de mediu sunt:
- proiectarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea in cadrul societatii a unui sistem de management de

mediu, in eonforrnitate eu legislatia In vigoare si cerintele standardului SR EN ISO 14001:2015;
implementarea unui sistem de management al deseurilor ill cadrul societatii conform legislatiei si diminuarea
riscurilor de poluare accidentala prin gestionarea optima a acestora, inclusiv a substantelor periculoase
utilizate;
realizarea investitiilor necesare pentru reducerea impactului asupra mediului, prin modernizari, retehnologizari
si irnbunatatirea conditiilor de munca;
optimizarea graficelor de circulatie a trenurilor de metrou pentru reducerea consumului de energie electrica;
dezvoltarea permanenta in cadrul societatii a programelor de protectie a mediului si alinierea la politicile
nationale si internationale;
instruirea, In vederea constientizarii personalului de la toate nivelurile, eu privire la atitudinea fata de mediu si
a efectelor actuale si potentiale ale surselor de poluare;
imbunatatirea continua a performantei de mediu prin evaluarea periodica a eficacitatii sistemului de
management de mediu.

Pentru indeplinirea cerintelor legale §i de reglementare In domeniul mediului, a obiectivelor si tintelor de
mediu stabilite, a asteptarilor partilor interesate, precum §i pentru asigurarea imbunatatirii continue a eficacitatii
sistemului de management al mediului, directorul general aloca, In Jimita finantarii, resurse materiale, umane si
de infrastructura necesare.

Politica In domeniul mediului este documentata, imp Iementata, mentinuta si revizuita periodic, In scopul
adecvarii sale continue, pentru atingerea obiectivelor §i tintelor propuse.

Politica in domeniul managementului mediului este cornunicata intregului personal care lucreaza in
organizatie sau In numele organizatiei ~i este disponibila publicului pe site-ul societatii, www.metrorexro .
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