
Descriere succintă  Denumire Cod  

Buletin de analiză emisii aer B1

Buletin de analiză ape uzate epurate evacuate 

în fluviul Dunărea
B1

Buletin de analiza nivel de zgomot B3

Program preluare deșeuri, Jurnale deșeuri 

nave, Confirmări deșeuri, Registre preluare 

deșeuri, Avize predare deșeuri la societăți 

autorizate, Formulare predare deșeuri 

periculoase/nepericuloase

B5

Contracte preluare deșeuri periculoase 

/nepericuloase, Contracte prestări  servicii 

portuare

B8

3 Condiții de autorizare a activităților desfășurate
Autorizație de mediu, Autorizație de 

gospodărire a Apelor
B6

La solicitare pe suport de hârtie sau 

electronic, luni - joi între orele 7.30 - 

16 .00, vineri intre orele 7.30 - 13.30 

web http://www.romanian-ports.ro

1

La solicitare pe suport de hârtie sau 

electronic, luni - joi între orele 7.30 - 

16 .00, vineri intre orele 7.30 - 13.30

Managementul deșeurilor in portul Galați (Port 

Mineralier, Port Comercial Vechi, Port Docuri, 

Port Bazinul Nou)

2

La solicitare pe suport de hârtie sau 

electronic, luni - joi între orele 7.30 - 

16 .00, vineri intre orele 7.30 - 13.30

CN ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA GALAȚI

Sediul: Galați, str. Portului nr. 34, cod poștal 800025, jud. Galați

Nr. telefon/fax: 0236 460660-61,62,63, fax 0236 460140

Adresa de e-mail: apdm@apdmgalati.ro

Monitorizarea indicatorilor fizico-chimici 

pentru factorii de mediu (apa, aer, nivel de 

zgomot) ce pot fi afectați de activitatea 

desfășurată

LISTA CU INFORMAȚIILE PRIVIND MEDIUL DEȚINUTE DE C.N. APDM S.A. GALAȚI

Nr. 

Crt.

Adresa pagina internet: http://www.romanian-ports.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Birou Servicii Potuare și Protecția Mediului

Nr. telefon/fax: 0236 460660-int.117

Adresa de e-mail: port@apdmgalati.ro

Persoana de contact: Responsabil Mediu Ch. Mirela Carmen HILOHI

Tipul informaţiei privind mediul deţinută
Condiţiile de disponibilizare a 

informaţiei 



4
Avize/ acorduri de mediu pentru lucrări de 

dezvoltare și modernizare
Avize, acorduri și autorizații de mediu B6

La solicitare pe suport de hârtie sau 

electronic, luni - joi între orele 7.30 - 

16 .00, vineri intre orele 7.30 - 13.30

5
Măsuri administrative - asigurare resurse 

umane, financiare și informaționale

Organigrama, Regulament Organizare și 

Funcționare, Fișe de post, Decizii responsabil 

gestionare deșeuri, responsabil management 

de mediu, Buget de venituri și cheltuieli

B8

La solicitare pe suport de hârtie sau 

electronic, luni - joi între orele 7.30 - 

16 .00, vineri intre orele 7.30 - 13.30 

web http://www.romanian-ports.ro

6
Strategia de îmbunătățire a sistemului integrat 

calitate - mediu
Politica integrată calitate - mediu B9  web http://www.romanian-ports.ro

7 Obiectivele de mediu ale CN APDM SA Galați Program de management de mediu B11  web http://www.romanian-ports.ro

8

Masuri de prevenire și combatere a poluării în 

portul Galați (Port Mineralier, Port Comercial 

Vechi, Port Docuri, Port Bazinul Nou)

Plan de preluare și gestionare a deșeurilor in 

zona de activitate a CN APDM SA Galați, 

Plan de măsuri privind colectarea selectiva a 

deșeurilor generate de CN APDM SA Galați, 

Plan de prevenire și combatere a poluarilor 

accidentale - CN APDM SA Galați

B11  web http://www.romanian-ports.ro

9

Evaluare nivel de zgomot în portul Galați (Port 

Mineralier, Port Comercial Vechi, Port Docuri, 

Port Bazinul Nou)

Harta strategică zgomot port Galați, Plan de 

acțiune pentru prevenirea și reducerea 

zgomotului în portul Galați

B11  web http://www.romanian-ports.ro

10
Starea sănătății și siguranței personalului CN 

APDM SA Galați

Raport privind starea de sănătate a angajaților 

CN APDM SA Galați
C1

La solicitare pe suport de hârtie sau 

electronic, luni - joi între orele 7.30 - 

16 .00, vineri intre orele 7.30 - 13.30


