ANEXA 6

PROTECTIA MEDIULUI
1. Scop
Acest document stabileste, pe toata perioada derularii contractului, obligatiile EXPOZANTULUI si regulile ce decurg din legislatia
in vigoare privind protectia mediului, in vederea tinerii sub control a aspectelor semnificative de mediu, a riscurilor de ac cidentare si
imbolnavire profesionala si a situatiilor de urgenta generate de activitatea EXPOZANTULUI in cadrul spatiului inchiriat si in cadrul
Centrului Expozitional unde se desfasoara evenimentul ce face obiectul prezentului contract.
2. Utilizare

2.1. Prezentul inscris constituie Anexa 6 la Contract si are aceeasi valabilitate cu acesta.
3. Dispozitii Generale

3.1. EXPOZANTUL si prepusii sai trebuie sa-si desfasoare activitatea astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, sa previna
accidentele de munca, imbolnavirile profesionale si daunele aduse proprietatii. Personalul EXPOZANTULUI si prepusii acestuia
se obliga sa respecte legislatia in domeniul protectiei mediului dintre care enumeram:

3.1.1. O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari de Lege nr.256/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
3.1.2. Normele de salubritate si igienizare ale Municipiului Bucuresti aprobate de HCGMB nr. 120/2010;
3.1.3. Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor; Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si
a deseurilor de ambalaje, Ordonanta de Urgenta 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, HG nr.
1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori cu modificarile aduse de
HG1079/2011, Hotararea nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
3.1.4. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, Legea 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra
pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privi nd
emisiile industriale;
3.1.5. H.G.R. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate,
modificata si completata de H.G. 352/2005;
3.1.6. STAS 10009/1988 acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;
3.1.7. H.G. nr. 321/2005, republicata, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental;
3.1.8. H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in
exteriorul cladirilor;
3.1.9. Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;
EXPOZANTUL si prepusii acestuia poarta intreaga responsabilitate pentru respectarea legislatiei protectiei mediului pentru
activitatile desfasurate in cadrul Centrului Expozitional.

3.2. EXPOZANTUL trebuie sa se conformeze obligatiilor stipulate in prezentul inscris, precum si cerintelor de a pastra
permanent contactul cu responsabilul de contract si cu responsabilul de mediu ai ORGANIZATORULUI si de a coopera cu acestia
pentru a putea controla calitatea mediului inconjurator, riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca si
situatiile de urgenta.

3.3. EXPOZANTUL asigura indeplinirea obligatiilor in domeniul gestiunii deseurilor si al protectiei mediului.
Conducerea EXPOZANTULUI are obligatia sa supravegheze permanent activitatile desfasurate de catre angajatii proprii si
prepusii sai, pentru a se asigura ca nu sunt incalcate cerintele stipulate prin prezentul document si de legislatia in materi e.

3.4. Personalul EXPOZANTULUI si prepusii acestuia care vin in cadrul Centrului Expozitional in temeiul Contractului dintre
EXPOZANT si ORGANIZATOR, la care prezenta anexa este parte integranta a contractului, au obligatia de a cunoaste si de a
respecta legislatia aplicabila in domeniul protectiei mediului, securitatii si sanatatii in munca si al situatiilor de urgenta.

3.5. ORGANIZATORUL are dreptul sa verifice prin intermediul personalului propriu amplasamentul in care personalul
EXPOZANTUL isi desfasoara activitatea, daca respecta prevederile legale in domeniul protectiei mediului. Pe durata verificarii,
personalul ORGANIZATORULUI poate fi insotit de un reprezentant (sau mai multi, dupa caz) din partea EXPOZANTULUI.

3.6. In cazul in care se constata incalcari ale legislatiei in domeniul protectiei mediului EXPOZANTUL se obliga in termen de maxim 1
zi sa remedieze problema interventiei si sa intreprinda actiuni corective pentru conformarea cu cerintele legale. In cazul unor
incalcari grave ale legislatiei in domeniul protectiei mediului contractul este reziliat de drept fara nicio formalitate (fara
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notificare/somatie) si fara interventia altui organ cu retinerea sumelor achitate in avans de catre EXPOZANT cu titlu de dauneinterese. In plus, ORGANIZATORUL se poate adresa si Institutiilor statului cu atributii in domeniu (Garda de Mediu, Administratia
Fondului pentru Mediu, Primaria Sectorului 1 etc).
4. Obligatiile EXPOZANTULUI
EXPOZANTUL are urmatoarele obligatii:

4.1. Sa desfasoare activitatea in cadrul spatiului inchiriat si in cadrul Centrului Expozitional astfel incat sa nu pericliteze calitatea
mediului inconjurator, sa nu produca poluari accidentale si sa nu expuna la pericole de accidentare si imbolnavire profesiona la atat
personalul propriu si prepusii sai cat si personalul ORGANIZATORULUI si a celorlalti EXPOZANTI/VIZITATORI si persoane
aflate in cadrul Centrului Expozitional.

4.2. Sa dispuna de inregistrari/documente

care pot demonstra competenta
autoritatilor competente ale statului, conform prevederilor legale.

personalului si sa asigure raportarea acestora

4.3. Sa instruiasca si sa verifice daca personalul propriu si prepusii acestuia cunosc si respecta legislatia de protectie a mediului,
securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta aplicabila pentru activitatile desfasurate, precum si obligatiile si regulile din
prezenta anexa.

4.4. Sa organizeze si sa efectueze zilnic controlul asupra respectarii legislatiei in domeniul protectiei mediului, securitatii si
sanatatii in munca si al situatiilor de urgenta de catre personalul propriu in timpul desfasurarii activitatilor in cadrul spatiului inchiriat.

4.5. Sa incheie contract de prestari servicii colectare si transport ulei vegetal uzat cu operator autorizat si sa remita copia ac estuia
catre ORGANIZATOR;

4.6. Sa incheie contract de prestari servicii de neutralizare a deseurilor de origine animala si non-animala cu operator autorizat si
sa remita copia acestuia de indata catre ORGANIZATOR;

4.7. EXPOZANTUL are obligatia solicitarii si obtinerii pe cheltuiala proprie toate avizele/autorizatiile necesare functionarii conform
prevederilor legale in vigoare (exemplu autorizatia sanitar- veterinara, autorizatia sanitara, autorizatia de mediu etc.).

4.8. Se obliga sa respecte prevederile legale in ceea ce priveste valorile-limita ale indicatorilor de zgomot, astfel incat nivelul de
zgomot exterior sa se mentina in limitele prevazute in Standardul SR 10009:2017. EXPOZANTUL are obligatia sa urmareasca
permanent respectarea nivelului maxim admis al zgomotului ambiental. In acest sens EXPOZANTUL are obligatia sa asigure
masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii, de a verifica ef icienta
acestora si de a pune in exploatare numai pe cele care nu depasesc pragul fonic admis, fiind exclusiv raspunzator in fata
autoritatilor abilitate pentru nerespectarea cerintelor legale.

4.9. Este interzisa evacuarea in canalizare a substantelor si amestecurilor/ preparatelor chimice uleilor etc care ar putea modifica
indicatorii de calitate ape uzate prevazuti in acordul de preluare si conform legislatiei in vigoare.

4.10. EXPOZANTUL raspunde de respectarea Legii 211/2011, de gestionare a deseurilor care trebuie sa se faca fara sa puna in
pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora, fara a crea disconfort
din cauza zgomotului si/sau a mirosurilor. Este interzis EXPOZANTULUI si prepusilor acesuia abandonarea, aruncarea sau
eliminarea deseurilor in Cadrul Centrului Expozitional.

4.11. Sa permita personalului ORGANIZATORULUI efectuarea de verificari (in zonele din amplasamentul in care EXPOZANTUL isi
desfasoara activitatea) privind calitatea mediului inconjurator.

4.12. Personalul EXPOZANTULUI si prepusii acestuia au urmatoarelele obligatii:

- sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentei anexe;
- sa-si

insuseasca si sa respecte legislatia si reglementarile in domeniul protectiei mediului, securitatii si sanatatii in munca,
precum si al situatiilor de urgenta;

- sa cunoasca si sa respecte regulile de gestionare a deseurilor, regulile de gestionare a substantelor chimice periculoase utilizate in
activitatea proprie, precum si cele de protejare a resurselor naturale, a retelei de canalizare, aerului si solului din incinta Centrului
Expozitional;

- sa

desfasoare activitatea astfel incat sa nu genereze riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora, fara sa creeze disconfort din
cauza zgomotului si/sau a mirosurilor.
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5.

Reguli privind protectia mediului

5.1. EXPOZANTUL trebuie sa informeze imediat ORGANIZATORUL si organele abilitate, conform prevederilor legale despre
orice eveniment de poluare in zona in care isi desfasoara activitatea si trebuie sa ia masurile necesare pentru reducerea efectelor
acesteia;

5.2. Este interzisa poluarea prin deversarea, aruncarea oricaror substante

si amestecuri periculoase sau reziduuri toxice,
daunatoare sau periculoase pentru sanatatate, mediu. Este interzisa deversarea produselor petroliere, uleiurilor, vopselurilor,
diluantilor sau oricaror altor produse, substante amestecuri chimice si/sau periculoase in reteaua de canalizare;

5.3. Este interzisa evacuarea deseurilor peste si/sau in caminele de canalizare, precum si abandonarea deseurilor acestora in
cadrul Centrului Expozitional;

5.4. Este interzisa utilizarea canalelor deschise de orice fel pentru evacuari/scurgeri de ape menajere si/sau cu continut periculos;
5.5. Este interzisa spalarea vehiculelor, utilajelor, echipamentelor tehnice, ambalajelor sau obiectelor care contin substante sau
amestecuri periculoase in cadrul Centrului Expozitional, indeosebi in zona caminelor de canalizare, pavilioane, spatii deschise;

5.6. Este interzisa deversarea produselor lichide de orice fel deasupra prizelor;
5.7. In situatii de accident ecologic din vina personalului EXPOZANTULUI (sau a prepusilor acestuia) este raspunzator de
evaluarea si inlaturarea consecintelor si va suporta integral costurile activitatilor de refacere a mediului;

5.8. EXPOZANTUL informeaza imediat atat ORGANIZATORUL cat si organele abilitate, in termenul legal despre orice polulare
accidentala, evacuare/emisie de substante periculoase si se obliga sa ia masurile necesare pentru reducerea efectelor acestora;

5.9. EXPOZANTUL trebuie sa ia toate masurile pentru ca nisipul, pamantul, cimentul, uleiuri sau alte deseuri rezultate in urma
activitatii proprii sa nu fie evacuate in reteaua de canalizare sau sa blocheze gurile de canalizare ale Centrului Expozitional;

5.10. Responsabilitatea gestionarii deseurilor proprii generate de EXPOZANT in incinta Centrului Expozitional revine exclusiv
EXPOZANTULUI. EXPOZANTUL se obliga sa incheie contracte cu operatori autorizati pentru valorificarea/eliminarea
generate, indeosebi a celor cu regim special care pot fi clasificate ca periculoase si nepericuloase (exemple:

deseurilor

DEEE,
anvelope uzate, ambalaje, uleiuri uzate, deseuri medicale si fitosanitare, materiale si echipamente cu PCB,
azbest etc.)
Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezenta anexa poate atrage, dupa caz, rezilierea contractului si plata de despagu biri catre
ORGANIZATOR pentru prejudiciile produse ca urmare a nerespectarii prevederilor legale in domeniul protectiei mediului
(inclusiv acoperirea contravalorii amenzilor incasate de ORGANIZATOR). Valoarea despagubirilor nu va fi limitata la valoarea
prezentului contract, si va fi purtatoare de dobanda 0,2% pentru fiecare zi de intarziere a platii, cu incepere din a 3 a zi dupa
momentul notificarii EXPOZANTULUI despre aceasta valoare.
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