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Inform?ri trimestriale emise de S.C. SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L.
Trimestrul III – 2021
Monitorizarea ?i raportarea activit??ii
În trimestrul III al anului 2021, Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitoriz?rile impuse de
autoriza?iile de func?ionare: Autoriza?ia Integrat? de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuit? în data de
23.11.2020 ?i Autoriza?ia de gospod?rire a apelor nr. 2 din 23.01.2020.
Conform Autoriza?iei Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratoare externe, acreditate ISO 17025,
monitoriz?rile pentru apa uzat? ?i apa pluvial?, precum ?i monitoriz?ri ale emisiilor atmosferice. Valorile
înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal ?i prev?zute în Autoriza?ia
Integrat? de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, revizuit? în data de 23.11.2020, a celor mai bune tehnici disponibile
pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European ?i a Consiliului
privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei ?i a Legii 278/2013 privind emisiile industriale.
Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreuna cu rezultatele monitoriz?rii online ?i eviden?a
gestiunii de?eurilor conform HG 856/2002 ?i Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorit??ilor locale ?i
na?ionale pentru protec?ia mediului, conform cerin?elor de raportare existente în legisla?ia privind protec?ia
mediului ?i a celor stipulate în Autoriza?ia Integrat? de Mediu nr. 2 din 20.a04.2017, revizuit? în data de
23.11.2020.
Conform Autoriza?iei Integrate de Mediu, în trimestrul III 2021, a fost întocmit?, pentru anul 2020 ?i
transmis? Agen?iei pentru protec?ia Mediului C?l?ra?i raportarea Saint-Gobain Glass România S.R.L. privind

gestionarea substan?ele chimice cu propriet??i periculoase autorizate.
Saint-Gobain Glass România S.R.L., ca operator economic produc?tor de sticl?, în trimestrul III 2021 a
raportat c?tre Agen?ia National? pentru Prorec?ia Mediului, datele necesare construirii Inventarului National
al Emisiilor de Gaze cu Efect de Ser? 2022, conform HG nr. 1570/2007.
Conform Autoriza?iei de gospod?rire a apelor nr. 2 din 23.01.2020, Saint-Gobain Glass Romania S.R.L s-a
încadrat în debite atât pentru apa utilizat?, cât ?i pentru apa evacuat?.
Au fost depuse lunar declara?iile privind obliga?iile la Fondul pentru Mediu, în conformitate cu OUG
196/2005 ?i ORDIN 578/2006, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
Saint-Gobain Glass România S.R.L., operator economic autorizat pentru desf??urarea opera?iunilor de
valorificare a de?eurilor de sticl?, de c?tre Ministerul Economiei, Energiei ?i Mediului de Afaceri, a colectat
4800 tone de cioburi de sticl? în trimestrul III din anul 2021.
Conformarea cu cerin?ele EU ETS
Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obliga?iile care au revenit ca urmare a particip?rii la
schema EU ETS ?i prevederilor REGULAMENT nr. 2066 din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea ?i
raportarea emisiilor de gaze cu efect de ser? în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European ?i a
Consiliului European.
Conform Autoriza?iei privind emisiile de gaze cu efect de ser?, valabil? pentru perioada 2021-2030 nr.
120/14.04.2021 ?i Planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de ser? pentru anul 2021, au fost
respectate cerin?ele de monitorizare, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025
incluse în acest plan, prin determin?ri specifice pentru gazul natural ?i materiile prime utilizate la fabricarea
sticlei float.

Trimestrul II – 2021
Monitorizarea ?i raportarea activit??ii
În trimestrul II al anului 2021, Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitoriz?rile impuse de
autoriza?iile de func?ionare: Autoriza?ia Integrat? de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuit? în data de
23.11.2020 ?i Autoriza?ia de gospod?rire a apelor nr. 2 din 23.01.2020.
Conform Autoriza?iei Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratoare externe, acreditate ISO 17025,
monitoriz?rile pentru apa uzat? ?i apa pluvial?, precum ?i monitoriz?ri ale emisiilor atmosferice. Valorile
înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal ?i prev?zute în Autoriza?ia
Integrat? de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, revizuit? în data de 23.11.2020, a celor mai bune tehnici disponibile
pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European ?i a Consiliului
privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei ?i a Legii 278/2013 privind emisiile industriale.
Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreuna cu rezultatele monitoriz?rii online ?i eviden?a
gestiunii de?eurilor conform HG 856/2002 ?i Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorit??ilor locale ?i
na?ionale pentru protec?ia mediului, conform cerin?elor de raportare existente în legisla?ia privind protec?ia
mediului ?i a celor stipulate în Autoriza?ia Integrat? de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuit? în data de
23.11.2020.

Conform Autoriza?iei Integrate de Mediu, în trimestrul II 2021, a fost întocmit?, pentru anul 2020 ?i
transmis? Agen?iei pentru protec?ia Mediului C?l?ra?i raportarea Saint-Gobain Glass România S.R.L. pentru
registrele emisiilor ?i transferului de poluan?i ("PRTR"), in conformitate cu Regulamentul nr. 166/2006, HG
nr. 140/2008.
Saint-Gobain Glass România S.R.L. a notificat Agen?iei pentru protec?ia Mediului C?l?ra?i faptul c?,
datorit? nefunc?ion?rii aplica?iei na?ionale SIM (Sistemul Integrat de Mediu) nu a fost posibil? realizarea
raport?rii on-line aferente anului 2020.
Conform Autoriza?iei de gospod?rire a apelor nr. 2 din 23.01.2020, Saint-Gobain Glass Romania S.R.L s-a
încadrat în debite atât pentru apa utilizat?, cât ?i pentru apa evacuat?.
Au fost depuse lunar declara?iile privind obliga?iile la Fondul pentru Mediu, în conformitate cu OUG
196/2005 ?i ORDIN 578/2006, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
Saint-Gobain Glass România S.R.L., a ob?inut reconfirmarea înscrierii în Registrul operatorilor economici
autoriza?i, care desf??oar? opera?iuni de valorificare a de?eurilor, conform art. 15, alin. 2 din Legea nr.
211/2011 privind regimul de?eurilor, prin decizia Ministerului Economiei, Antreprenoriatului ?i Turismului
nr.200.187, din data de 03.02.2021. Saint-Gobain Glass România S.R.L., operator economic autorizat pentru
desf??urarea opera?iunilor de valorificare a de?eurilor de sticl?, de c?tre Ministerul Economiei, Energiei ?i
Mediului de Afaceri, a colectat ?i valorificat 4300 tone de cioburi de sticl? în trimestrul II din anul 2021.
Conformarea cu cerin?ele EU ETS
Agen?ia Na?ional? pentru Protec?ia Mediului a emis Autoriza?ia nr.120/14.04.2021 privind emisiile de gaze
cu efect de ser?, valabil? în perioada 2021-2030, pentru Saint-Gobain Glass România S.R.L.
Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obliga?iile care au revenit ca urmare a particip?rii la
schema EU ETS ?i prevederile REGULAMENT nr. 2066 din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea ?i
raportarea emisiilor de gaze cu efect de ser? în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European ?i a
Consiliului European.
Conform Autoriza?iei privind emisiile de gaze cu efect de ser?, valabil? pentru perioada 2021-2030 nr.
120/14.04.2021 ?i Planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de ser? pentru anul 2021, au fost
respectate cerin?ele de monitorizare, conformarea realizându-se cu laboratoare externe acreditate ISO 17025
incluse în acest plan, prin determin?ri specifice pentru gazul natural ?i materiile prime utilizate la fabricarea
sticlei float.
Controale ale autorit??ilor pentru protec?ia mediului
Garda Na?ionala de Mediu - Comisariatul Jude?ean C?l?ra?i, în luna mai 2021, printr-un control privind
transferurile intracomunitare de de?euri ?i a Planului na?ional privind supravegherea ?i controlul
transferurilor de de?euri pentru anul 2021, a verificat activitatea de colectare, în vederea valorific?rii a
de?eurilor cioburi de sticl?. În urma controlului nu au fost aplicate san?iuni, fiind constatat? respectarea
cerin?elor Regulamentului CE nr. 1013/2016, privind transferurile de de?euri.

Garda Na?ionala de Mediu - Comisariatul Jude?ean C?l?ra?i, în luna iunie 2021, printr-un control privind
stocarea de?eurilor de sticl? a aplicat o sanc?iune, pentru depozitarea necorespunz?toare a acestora. M?surile
luate de Saint Gobain Glass Romania SRL sunt transferul pe suprafe?e betonate ( platform? temporar?) a
întregii cantit??i de de?euri de sticl?, pentru care a fost constatat? depozitarea necorespunz?toare, precum ?i
cur??area suprafe?elor de teren utilizate pentru stocare.

Trimestrul I – 2021
Monitorizarea ?i raportarea activit??ii
În trimestrul I al anului 2021, Saint-Gobain Glass România S.R.L. a realizat monitoriz?rile impuse de
autoriza?iile de func?ionare: Autoriza?ia Integrat? de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuit? în data de
23.11.2020 ?i Autoriza?ia de gospod?rire a apelor nr. 2 din 23.01.2020. Agen?ia Na?ional? pentru Protec?ia
Mediului este în proces de emitere a Autoriza?iei privind emisiile de gaze cu efect de ser?, aferent? perioadei
2021-2030, pentru Saint-Gobain Glass România S.R.L.
Conform Autoriza?iei Integrate de Mediu au fost realizate cu laboratoare externe, acreditate ISO 17025,
monitoriz?rile pentru apa uzat?, apa pluvial? ?i zgomot, precum ?i monitoriz?ri ale emisiilor atmosferice.
Valorile înregistrate în rapoartele de încercare s-au situat sub limitele maxime admise legal ?i prev?zute în
Autoriza?ia Integrat? de Mediu Nr. 2 din 20.04.2017, revizuit? în data de 23.11.2020, a celor mai bune tehnici
disponibile pentru industria sticlei (BAT 2013), a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European ?i a
Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei ?i a Legii 278/2013 privind emisiile
industriale. Rapoartele de încercare ale laboratoarelor externe, împreuna cu rezultatele monitoriz?rii online ?i
eviden?a gestiunii de?eurilor conform HG 856/2002 ?i Legea 211/2011 au fost transmise lunar autorit??ilor
locale ?i na?ionale pentru protec?ia mediului, conform cerin?elor de raportare existente în legisla?ia privind
protec?ia mediului ?i a celor stipulate în Autoriza?ia Integrat? de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuit? în
data de 23.11.2020.
Conform Autoriza?iei Integrate de Mediu, în trimestrul I 2021, au fost întocmite pentru anul 2020 ?i
transmise Agen?iei pentru protec?ia Mediului C?l?ra?i raportul anual de mediu, raportul privind statistica
de?eurilor, precum ?i modul de gestiune al ambalajelor introduse pe pia?a na?ional?, în anul 2020, de c?tre
Saint-Gobain Glass România S.R.L..
Conform Autoriza?iei de gospod?rire a apelor nr. 2 din 23.01.2020, Saint-Gobain Glass Romania S.R.L s-a
încadrat în debite atât pentru apa utilizat?, cât ?i pentru apa evacuat?.
Au fost depuse lunar declara?iile privind obliga?iile la Fondul pentru Mediu, în conformitate cu OUG
196/2005 ?i ORDIN 578/2006, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
Saint-Gobain Glass România S.R.L., operator economic autorizat pentru desf??urarea opera?iunilor de
valorificare a de?eurilor de sticl?, de c?tre Ministerul Economiei, Energiei ?i Mediului de Afaceri, a colectat
?i valorificat 4500 tone de cioburi de sticl? în trimestrul I din anul 2021.
Saint-Gobain Glass România S.R.L., prin decizia Agen?iei pentru protec?ia Mediului, C?l?ra?i nr.1272, din
data de 03.02.2021, a ob?inut viza Autoriza?iei Integrate de Mediu nr. 2 din 20.04.2017, revizuit? în data de
23.11.2020, pentru perioada 20.04.2021-20.04.2022.

Conformarea cu cerin?ele EU ETS
Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obliga?iile care au revenit ca urmare a particip?rii la
schema EU ETS ?i prevederile REGULAMENT nr. 2066 din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea ?i

raportarea emisiilor de gaze cu efect de ser? în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European ?i a
Consiliului European. În acest scop, în luna februarie 2021, Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. a transmis
cifra emsiilor de gaze cu efect de sera aferenta anului 2020, aprobata de catre organismul de verificare
autorizat OVEGES Ceprocim S.A. (97,099 t CO2).
Saint-Gobain Glass România S.R.L. s-a conformat cu obliga?iile care au revenit ca urmare a particip?rii la
schema EU ETS ?i prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1842 al Comisiei din 31
octombrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE în ceea ce prive?te noi modalit??i
de ajustare a aloc?rii cu titlu gratuit a cotelor de emisii, din cauza modificarii nivelului de activitate. În acest
scop, în luna martie 2021, Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. a depus la Agen?ia Na?ional? pentru Protec?ia
Mediului, raportul privind nivelul de activitate pentru anii 2019 si 2020, pentru stabilirea num?rului de
certificate alocate cu titlu gratuit pentru anul 2021, verificat de catre organismul de verificare autorizat
OVEGES Ceprocim S.A.
Conform Autoriza?iei privind emisiile de gaze cu efect de ser?, au fost respectate cerin?ele de monitorizare
prev?zute în Planul de monitorizare aprobat pentru anul 2021, conformarea realizându-se cu laboratoare
externe acreditate ISO 17025 incluse în acest plan, prin determin?ri specifice pentru gazul natural ?i materiile
prime utilizate la fabricarea sticlei float.

