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POLITICILE MANAGERIALE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI
PORTULUI MARITIM
Gabriel Marius APETROAIE
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
În cadrul politicii de mediu a statului român în unul dintre scopurile strategice de stat, atât pe plan naţional, cât şi
internaţional, se remarcă necesitatea respectării principiului dezvoltării stabile, ceea ce presupune atenţie egală faţă de
componenta ei economică, administrativ-financiară, socială şi de mediu. În prezent, în România şi în Republica Moldova
s-a format un anumit sistem de gestiune a protecţiei mediului înconjurător, format din activitatea comună a organizaţiilor speciale, industriale, a instituţiilor şi departamentelor care vizează măsuri de protecţie, utilizare şi reproducere a obiectelor şi resurselor naturale. Managementul protecţiei mediului înconjurător presupune influenţă asupra sistemului continuu de interacţiune dintre societate şi mediul ambiant, având drept scop eficientizarea organizării satisfacerii necesităţilor în resurse naturale, particularităţi şi calităţi ale obiectelor naturii cu păstrarea concomitentă a potenţialului mediului.
Cuvinte-cheie: port maritim, transport naval, mediu înconjurător, protecţia naturii, sistemul managementului de
mediu, gestiune economică, transbordare, deversare.
MANAGEMENT POLICIES OF THE SEAPORT ENVIRONMENTAL SECURITY
The environmental policy of the Romanian state in one of the state 's strategic goals both nationally and internationally,
we notice the need to respect the principle of stable development,which requires equal attention to its economic component, administrative, financial, social and environmental. Currently in Romania and Moldova to format a particular
management system of environmental protection, consisting of joint work of special organizations, industry, institutions
and departments covering safeguards, use and reproduction of objects and natural resources. Management influence on
environmental protection system requires continuous interaction between society and environmen, aiming at improving
the organization meet the needs of natural resources,characteristics and qualities of natural objects with concomitant
preservation potential environmental.
Keywords: sea port, shipping, environment, nature protection, environment management, economic management,
transshipment, diversare.

Introducere. Protecţia mediului în cadrul sistemului existent de transport maritim necesită preluarea experienţei contemporane în domeniul managementului, a «know-how» şi aptitudini profesionale înalte, inclusiv
de combatere a deversărilor de petrol în porturi, de recepţionare a deşeurilor petroliere, de formare a gunoiştilor
pentru nămolul rezultat din adâncirea fundului, de gestionare a deşeurilor portuare, de curăţare a apelor uzate etc.
Trebuie de remarcat faptul că în porturile ţării aspectele de mediu sunt luate în calcul, însă la un nivel insuficient.
Ţinând cont de experienţa din străinătate, controlul navigaţiei maritime este comod de a fi organizat în
porturi. Controlul portuar acordă posibilitatea de a controla respectarea de către navele care intră în port a
regulilor internaţionale, care sunt adoptate în scopul asigurării siguranţei navigaţiei şi protecţiei ecologiei
maritime. Dacă în porturi va fi implementat un sistem perfect de management al mediului, orientat, întâi de
toate, spre evitarea poluării, în conformitate cu standardele internaţionale ISO 14001, atunci sarcina reducerii
la minimum a influenţei negative asupra mediului şi, îndeosebi, asupra mediului marin este realizabilă.
Actualmente, Sistemul de gestiune a mediului înconjurător în conformitate cu standardele ISO 14001 este
unul dintre cele mai contemporane sisteme de management al mediului în lume. CN „Administraţia Porturilor
Maritime” SA Constanţa, care are rolul de autoritate portuară pentru porturile maritime româneşti Constanţa,
Midia şi Mangalia şi pentru portul turistic Tomis, a implementat acest model de gestiune încă în anul 2005,
specificul căruia constă în răspândirea pe larg a metodelor de gestiune cu orientare ecologică. Anume un
asemenea management a dus la îmbunătăţirea managementului mediului în cadrul activităţii portuare.
Principiul 1. Obligaţiile şi politica. Politica de mediu reprezintă în sine declaraţia întreprinderii (în cazul
nostru – a portului) despre intenţiile sale şi principiile legate de eficienţa sa ecologică generală, care serveşte
drept temei pentru acţiune şi pentru stabilirea indicatorilor-ţintă şi planificaţi de mediu. Întreprinderea trebuie
să-şi determine politica de mediu şi să-şi asume obligaţii vis-à-vis de sistemul de SMM. În Figura 1 este indicat
mecanismul de formare a politicii portului în domeniul protecţiei mediului înconjurător.
168

S T U D I A U N I V E R S I T A T I S M O L D A V I A E , 2014, nr.2(72)
Seria “{tiin\e exacte [i economice”

ISSN 1857-2073

ISSN online 2345-1033

p.168-173

Adoptarea deciziei privind formarea politicii şi determinarea scopurilor
stategice.
Conducerea de vârf a CN „APM” SA Constanţa –
directorul general, Consiliul directorilor
Formarea structurii şi a primului proiect al politicii. Prezentarea
proiectului către conducătorii subdiviziunilor stucturale pentru examinare.
Biroul Protecţia Mediului

Elaborarea propunerilor privind conţinutul politicii.
Conducătorii subdiviziunilor structurale

Formarea proiectului politicii conform propunerilor conducătorilor
subdiviziunilor.
Biroul Protecţia Mediului

Examinarea proiectului politicii şi definitivarea acestuia.
Consiliul de administraţie

Examinarea proiectului politicii de către directorul general şi
Adunarea Generală a Acţionarilor
Aprobarea politicii de către conducerea CN „APM” SA Constanţa
în concordanţă cu Garda Naţională de Mediu –
Comisariatul Judeţean Constanţa
Fig.1. Mecanismul formării politicii în domeniul protecţiei mediului înconjurător
în cadrul CN „APM” SA Constanţa [elaborată de autor].

În aşa mod, politica de mediu reprezintă în sine principiile şi obligaţiile declarate public, legate de aspectele de mediu ale activităţii porturilor, care asigură baza pentru stabilirea scopurilor şi sarcinilor de mediu,
inclusiv: îmbinarea scopurilor şi sarcinilor de mediu cu scopurile şi sarcinile dezvoltării întreprinderii în
întregime; adoptarea conştientă şi susţinerea activă a politicii de mediu şi a obligaţiilor de către conducerea
întreprinderii; echitatea mediului; utilizarea conştientă în activitatea practică a întreprinderii a bazelor culturii
contemporane privind protecţia mediului şi a eticii de mediu; responsabilitatea divizată; aportul în dezvoltarea stabilă; raţionalitatea ecologică; antreprenoriatul civilizat; extinderea benevolă a obligaţiilor de mediu
ale întreprinderii în ceea ce priveşte persoanele şi părţile interesate în toate aspectele activităţii ecologice;
protecţia sănătăţii şi siguranţa ecologică a personalului şi a populaţiei în zona de influenţă a întreprinderii;
evaluarea influenţei asupra mediului înconjurător; susţinerea cercetărilor ştiinţifice economice şi a instruirii
şi educaţiei ecologice, inclusiv formarea ecologică a elevilor; dezvoltarea asigurării ecologice benevole;
binefacerea ecologică; ecoeficienţa; atingerea eficienţei economice în activităţile de protecţie a naturii desfăşurate; sporirea calităţii producţiei şi a serviciilor din contul dezvoltării activităţii de mediu; îmbunătăţirea
consecventă în toate domeniile de activitate ecologică, unde aceasta este realizabil în practică; dezvoltarea
producţiei mai pure din punct de vedere ecologic; minimizarea influenţei negative asupra mediului înconjurător; prevenirea influenţei negative asupra mediului înconjurător; utilizarea raţională a resurselor; locul
de lider în plan de protecţie a mediului; accesibilitatea obiectelor şi a rezultatelor de mediu ale activităţii,
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inclusiv rezultatele negative, pentru toate persoanele şi părţile interesate (aşa-numita „transparenţă” ecologică a întreprinderii); demonstrarea activă a rezultatelor activităţii.
Prin aceasta politica de mediu determină sensul general al direcţiei şi stabileşte principiile activităţii portului. Ea stabileşte indicatorul-ţintă ce ţine de nivelul de responsabilitate a întreprinderii pentru starea mediului înconjurător şi eficacitatea ecologică, după care vor fi evaluate acţiunile ulterioare. La rândul său, responsabilitatea pentru determinarea politicii de mediu ţine de competenţa conducerii de vârf a CN „APM” SA
Constanţa. Conducerea porturilor răspunde pentru realizarea politicii şi acordarea informaţiei de intrare,
necesare pentru formularea şi modificarea politicii. Politica de mediu a CN „APM” SA Constanţa ţine cont
de următoarele: destinaţia întreprinderii, valorile şi aspiraţiile principale ale acesteia; cerinţa părţilor interesate şi stabilirea relaţiilor cu acestea; evitarea poluării; coordonarea cu alte aspecte ale politicii organizaţiei
(de exemplu, igiena muncii şi siguranţa); corespunderea reglementărilor de protecţie a naturii legilor şi altor
criterii etc. În politica de mediu se reflectă faptul că oricare activitate, producţie sau serviciu poate avea
impact asupra mediului înconjurător. În aşa mod, urmând principiile internaţionale acceptate, CN „APM”
SA Constanţa îşi face publică politica sa de mediu, şi anume:
Prima fază. Responsabilitatea principală în faţa societăţii, ţinându-se cont de interesele acţionarilor întreprinderii şi ale colaboratorilor acesteia. Conducerea CN „APM” SA Constanţa se obligă să conducă activitatea întreprinderii în scopul reducerii permanente a influenţei negative asupra mediului înconjurător şi să
aducă la cunoştinţa societăţii indicatorii eficacităţii ecologice.
A doua fază de rezolvare a problemelor legate de mediu include următoarele: CN „APM” SA Constanţa
contribuie la dezvoltarea economică, de mediu şi socială stabilă a or. Constanţa, din contul reducerii în activitatea sa a influenţei negative asupra mediului înconjurător.
Aceasta înseamnă că întreprinderea trebuie să ţină cont de aspectele regionale ale dezvoltării sale, şi
anume:
1. Crearea sistemului de gestiune regională eficientă a aspectelor de mediu, care permite a corecta scopurile şi sarcinile primordiale şi de perspectivă de ocrotire a naturii, precum şi a trasa căile de atingere a
acestora.
2. Instruirea tuturor colaboratorilor în problemele protecţiei mediului înconjurător şi stimularea aplicării
acestor cunoştinţe în activitatea zilnică.
3. Ridicarea continuă a nivelului de cunoaştere a legislaţiei privind protecţia mediului, respectarea actelor normativ-juridice internaţionale şi naţionale în domeniul protecţiei mediului şi, în cazul justificării economice, asumarea responsabilităţii suplimentare referitoare la protecţia mediului, ţinându-se cont de obligaţiile
sporite în vederea reducerii influenţei ecologice.
4. Evitarea situaţiilor de avariere şi menţinerea nivelului înalt de pregătire pentru cazuri excepţionale în
scopul reducerii prejudiciului cauzat mediului înconjurător.
Scopul principal al întreprinderii referitor la ecologia mediului rezidă în protecţia mediului, stabilită de
politica de mediu a acestei întreprinderi; nivelul de atingere a scopului se evaluează (cantitativ) în acele cazuri în care aceasta este posibilă practic. Totodată, aspectele principale ale scopului CN „APM” SA Constanţa
ce ţine de ecologie sunt următoarele:
а) legătura reciprocă cu politica de mediu şi obligaţiile;
b) caracterul concret, adică scopul activităţii întreprinderii trebuie să se refere la un anumit domeniu de
mediu, concret, să fie accesibil şi înţeles pentru conducere, personal, persoanele şi părţile interesate din
interior şi din exterior;
c) posibilitatea evaluării (măsurabilitatea). Aceasta înseamnă existenţa anumitor criterii şi indicatori
(cantitativi, unde aceasta este posibil), care permit a evalua rezultatele atinse în cadrul scopului trasat;
d) caracterul real, ceea ce presupune existenţa reală a resurselor necesare pentru atingerea sarcinilor
determinate în cadrul scopului trasat.
Principiul 2. Planificarea. Indicatorul de mediu planificat – cerinţă detaliată privind eficacitatea, exprimat cantitativ, unde este real, înaintată organizaţiei sau unor părţi ale acesteia, care rezultă din indicatorii de
mediu-ţintă şi care trebuie să fie stabilite şi îndeplinite pentru a atinge indicatorii-ţintă. În aşa mod, întreprinderea orientată spre protecţia mediului trebuie să formuleze planul realizării politicii sale de mediu. În calitate
de scopuri prioritare de bază ale gestionării ecologice de producţie şi de management, mai frecvent se examinează scopurile legate de minimizarea (reducerea consecutivă) a influenţei negative a producţiei industriale
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asupra mediului înconjurător, inclusiv minimizarea deşeurilor şi minimizarea utilizării resurselor de materie
primă şi energetice. Prin minimizarea influenţei negative a producţiei industriale asupra mediului înconjurător se înţelege de obicei modificarea consecventă, motivată, consecutivă, din an în an, a indicatorilor specifici ai deversărilor şi emisiilor de substanţe poluante, deşeurilor, resurselor utilizate, indicatorilor ecologici ai
producţiei finite atinşi în baza utilizării generalizate a metodelor şi mijloacelor organizaţionale, tehnologice şi
tehnice diverse. Sunt necesare abordări organizaţionale şi metode de minimizare (îmbunătăţire consecutivă)
a influenţei producţiei industriale, inclusiv a producţiei finite, asupra mediului înconjurător şi minimizarea
utilizării de resurse.
Principiul 3. Realizarea. În scopul realizării eficiente a politicii sale de mediu şi atingerii indicatorilorţintă planificaţi de mediu, CN „APM” SA Constanţa trebuie să creeze posibilităţi şi mecanisme de susţinere,
necesare în acest scop.
Conducerea CN „APM” SA Constanţa urmează să înceapă de la aceea ce aduce efect nemijlocit, de
exemplu: de la focusarea atenţiei asupra corespunderii reglementărilor, de la reducerea cauzelor primare care
duc la răspunderea pentru încălcări sau de la utilizarea mai eficientă a materialelor. La următoarea etapă pot
fi elaborate procedurile, programele şi tehnologiile pentru sporirea ulterioară a eficacităţii ecologice. Ulterior, când sistemul de gestionare a mediului înconjurător se formează, ideile ecologice pot fi incluse în toate
deciziile de afaceri.
Pentru a garanta succesul, conducerea de vârf a CN „APM” SA Constanţa (directorul general, Consiliul
de administrare etc.) la etapa îmbunătăţirii SMM trebuie să-şi asume obligaţia de a-şi perfecţiona gestionarea
activităţii sale, a serviciilor acesteia în ce priveşte influenţa lor asupra mediului înconjurător. Respectarea
incontestabilă a obligaţiilor şi rolul principal al conducerii de vârf sunt factori decisivi. CN „APM” SA Constanţa a elaborat Manualul Sistemului de Management Integrat „Calitatea Mediului”.
CN „APM” SA Constanţa este consultată de un şir de surse externe, cum sunt: а) departamentele guvernamentale; b) bazele de date locale sau judeţene; c) asociaţiile industriale şi organizaţiile de consum;
d) partenerii de afaceri etc.
Urmează de accentuat în mod deosebit problema privind structura sistemului economic de gestionare şi
SMM, precum şi desemnarea persoanelor şi părţilor interesate în aspectele de mediu ale activităţii organizaţiei. Astfel, conform cerinţelor internaţionale (EMAS, ISO 14001), responsabilitatea pentru eficienţa generală
a SMM trebuie să fie pusă în sarcina unei persoane de răspundere sau a subdiviziunii, care deţine suficientă
putere, competenţă şi resurse. Conducătorii în problemele operative trebuie să definească clar obligaţiile
personalului antrenat. Ei trebuie, de asemenea, să fie responsabili şi să raporteze despre realizarea eficientă a
SMM şi eficienţa ecologică. Funcţionarii de toate nivelurile trebuie să raporteze în cadrul obligaţiilor lor
despre eficienţa ecologică întru susţinerea SMM. Cea mai puţin eficientă, în opinia noastră, este structura de
gestionare economică şi management de primul tip. În acest caz, soluţionarea problemelor de mediu este
pusă în sarcina unei sau altei persoane oficiale în calitate de sarcină suplimentară. Aceasta poate fi inginerul
principal, tehnologul principal, energeticianul principal şi alţii. Deoarece aceste persoane oficiale îndeplinesc, în primul rând, obligaţiile lor nemijlocite, toată activitatea de protecţie a mediului se reduce în mod
primordial la îndeplinirea cerinţelor formale ale legislaţiei în vigoare cu privire la protecţia mediului, de
exemplu – la completarea dărilor de seamă necesare.
Pentru structura de al doilea tip este caracteristică existenţa subdiviziunilor sau a unui specialist, care se
ocupă de problemele de gestionare şi management al mediului. Totodată, funcţiile acestora (obligaţiile de
funcţie) sunt comasate cu alte funcţii (obligaţii de funcţie). De exemplu, destul de frecvent are loc comasarea
în cadrul unei subdiviziuni a serviciului protecţia mediului şi a serviciului protecţia muncii sau comasarea
serviciului protecţia mediului şi a serviciului de exploatare a echipamentului de protecţie a mediului. Pentru
sistemele economice de gestionare şi management de acest tip sunt specifice următoarele neajunsuri:
• atenţie insuficientă acordată aspectelor de mediu ale activităţii întreprinderii;
• timp şi resurse limitate pentru realizarea practică a activităţii de protecţie a mediului;
• volumul mare al obligaţiilor, care limitează posibilităţile activităţii de iniţiativă;
• lipsa de autoritate a serviciului ecologic (specialistului-managerului).
În al treilea tip de sistem economic de gestionare şi management – serviciul protecţia mediului (specialistul
în domeniul managementului de mediu) – este separat într-o subdiviziune a organizaţiei (funcţie), are conducătorul său, dar totodată nu deţine pondere în structura ierarhică a acesteia. În final, pentru sistemele economice
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de gestionare şi management de tipul al treilea poate fi determinat un neajuns, care constă în faptul că eficienţa funcţionării serviciului ecologic (specialistului-managerului) depinde de subordonarea şi locul în
sistemul gestionării şi managementului de producţie. Totodată, acest tip de structură economică de gestionare
şi management prezintă avantaje considerabile:
• posibilitatea de a desfăşura complex şi eficient activitatea de mediu;
• autoritate mai înaltă a serviciului de mediu (a specialistului-managerului);
• posibilitatea de a studia detaliat problemele de mediu.
Cel mai eficient şi deţinător de posibilităţi potenţiale majore în utilizarea avantajelor managementului de
mediu este sistemul, în care Biroul Protecţia Mediului este separat în subdiviziune aparte, iar conducătorul
acestuia (specialistul-managerul) după funcţie, în dependenţă de dimensiunile organizaţiei, este la acelaşi
nivel cu adjunctul directorului sau cu adjunctul inginerului principal. Pentru structurile sistemelor economice
de gestionare şi management de tipul al patrulea sunt caracteristice următoarele avantaje:
• posibilitatea de a efectua mai complex, raţional şi eficient activitatea de mediu;
• posibilitatea comasării eficiente a scopurilor şi sarcinilor principale de producţie şi de mediu la întreprindere;
• posibilitatea desfăşurării activităţilor de mediu diverse şi eficiente.
Este evident că în activitatea sa în domeniul protecţiei mediului înconjurător CN „APM” SA Constanţa a
trecut de la tipul doi de gestionare a mediului înconjurător la unul mai eficient – al treilea. Este evident că
trecerea la a patrulea tip de gestionare a mediului înconjurător poate spori considerabil eficienţa SMM în
porturi şi Administraţie, inclusiv prin reducerea cheltuirilor întreprinderii. Pe lângă aceasta, după metoda de
organizare a activităţii este posibilă următoarea divizare a serviciilor de mediu ale întreprinderii:
Biroul Protecţia Mediului de tip diferenţiat, în care obligaţiile colaboratorilor sunt împărţite după tipul influenţei asupra mediului înconjurător. Pentru majoritatea structurilor de asemenea tip pot fi evidenţiaţi colaboratori antrenaţi în: protecţia aerului atmosferic; protecţia şi utilizarea raţională a resurselor acvatice; protecţia mediului înconjurător de deşeurile de producţie şi consum; protecţia şi utilizarea raţională a resurselor
funciare.
Împărţirea obligaţiilor în Biroul Protecţia Mediului de tip diferenţiat este asemănătoare cu structura organelor de control asupra mediului efectuat de către stat. Împărţirea de acest gen a obligaţiilor este justificată
pentru întreprinderile mari (asociaţiile de producţie), în care serviciul de mediu include peste 10 persoane.
La neajunsurile structurii Biroului Protecţia Mediului de tip diferenţiat se referă:
• caracterul izolat al domeniilor de activitate ale specialiştilor;
• eventualitatea situaţiilor, unde în cazul imposibilităţii îndeplinirii de către specialist a funcţiilor sale
din diferite cauze, alţi specialişti vor avea nevoie de timp considerabil până vor reuşi să îndeplinească
obligaţiile colaboratului lipsă;
• dificultăţile organizaţionale de adoptare a deciziilor complexe de protecţie a naturii.
Avantajul birourilor de protecţie a mediului de tip diferenţiat constă în faptul că pot fi studiate detaliat
cerinţele şi posibilităţile într-un anumit domeniu al activităţii, poate fi înfăptuită mai eficient gestionarea şi
managementul, de exemplu, în domeniul manipulării deşeurilor de producţie şi consum şi pot fi luate decizii
corecte în acest domeniu. La tipul descris se referă şi serviciile de mediu, obligaţiile colaboratorilor care sunt
divizate după tipul operaţiunilor tehnologice existente la întreprindere. Lucrătorii acestor servicii se ocupă
de problemele de mediu legate de operaţiunea tehnologică concretă. Avantajele şi neajunsurile serviciului
(biroului) de mediu de acest tip sunt analogice celor descrise mai sus. Vom examina mai detaliat Biroul
Protecţia Mediului de tip integrat. Colaboratorii subdiviziunii acestuia care răspunde de activitatea de protecţie
a naturii la întreprindere execută lucrările legate de protecţia mediului înconjurător şi de utilizarea raţională a
resurselor naturale. Asemenea tip de structuri ale serviciilor de mediu ale întreprinderilor este destul de răspândit pentru întreprinderile mici şi medii. Avantajele de mediu ale serviciilor de acest tip constau în următoarele: înlocuirea reciprocă a colaboratorilor – în cazul lipsei unuia dintre colaboratori, alţi specialişti pot
îndeplini cu succes obligaţiile acestuia; caracterul complex la lucrărilor; la examinarea problemelor legate de
un tip de influenţă asupra mediului înconjurător se ţine cont şi de celelalte aspecte ale acestei influenţe. Aşa,
de exemplu, la elaborarea justificării limitelor amplasării deşeurilor sunt importante nu doar cunoştinţele şi
abilităţile în acest domeniu, dar şi în domeniul influenţei asupra aerului atmosferic, utilizării raţionale a resurselor acvatice şi funciare; posibilitatea elaborării politicii de mediu corecte, determinării scopurilor complexe
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şi sarcinilor întreprinderii în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi utilizării raţionale a resurselor naturale; posibilitatea gestionării mai eficiente a protecţiei mediului înconjurător şi utilizării raţionale a resurselor
naturale. Asemenea gestionare poate fi realizată doar în cazul abordării în complex a politicii ecologice şi a
strategiei, a scopurilor şi sarcinilor.
Serviciile (birourile) de mediu de tip mixt. Colaboratorii serviciilor de mediu de acest tip pot îndeplini
obligaţiile, legate de diferite tipuri de influenţe asupra mediului înconjurător, de asemenea, pot soluţiona
problemele de mediu pe care le generează o anumită operaţie tehnologică. Serviciilor de mediu de acest tip le
sunt caracteristice avantajele şi neajunsurile serviciilor de tipurile descrise supra. Pentru întreprinderile mari
şi asociaţiile de producţie cu număr de colaboratori în serviciul de mediu de peste 10 persoane este mai eficient serviciul de tip diferenţiat cu divizarea obligaţiilor între colaboratori. În cazul oricărei organizări a serviciului de mediu este importantă abordarea în complex a gestiunii economice eficiente şi a managementului
ecologic, inclusiv elaborarea politicii ecologice a întreprinderii, stabilirea scopurilor şi sarcinilor principale
în acest domeniu, organizarea activităţii, motivarea şi controlul ei.
Analizând condiţiile activităţii de protecţie a mediului în cadrul CN „APM” SA Constanţa, am constatat
că activitatea Biroului Protecţia Mediului se încadrează în tipul diferenţiat, optimală pentru întreprinderile
mari. Urmează să accentuăm că organizarea comunicaţiilor constituie baza formării sistemului economic de
gestionare şi de management la întreprindere. Comunicaţiile reprezintă în sine interacţiunea dintre subiecţii
sistemului economic de gestionare şi de management, eforturile bilaterale, fără de care este imposibilă activitatea, precum şi legăturile între funcţiile, elementele sistemului şi unii oameni.
Principiul 5. Analiză şi îmbunătăţire. Îmbunătăţirea permanentă în procesul perfecţionării SMM în scopul
sporirii eficacităţii ecologice generale în conformitate cu politica ecologică a organizaţiei. Organizaţia trebuie să analizeze şi să îmbunătăţească permanent sistemul său de management al mediului în scopul sporirii
eficacităţii sale ecologice generale. În aşa mod, SMM constituie o structură organiţională, care trebuie să fie
permanent controlată şi analizată periodic, pentru a asigura direcţionarea eficientă a activităţii de mediu a
organizaţiei în dependenţă de factorii interni şi externi variabili. Fiecare lucrător al organizaţiei trebuie să
poarte responsabilitate pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul protecţia mediului înconjurător.
Concluzii. După cum demonstrează experienţa naţională şi internaţională, majoritatea întreprinderilor,
care efectuează evaluarea eficacităţii gestionării protecţiei mediului înconjurător, depistează sute de sfere în
activitatea lor, în care pot fi introduse îmbunătăţiri, începând cu problemele ce necesită soluţii strategice şi
finalizând cu problemele ce pot fi rezolvate în mod operativ. Asemenea practică, de regulă, deja există la un
şir de întreprinderi portuare, în special în acelea care „stau bine pe picioare” şi sunt prezente pe piaţă nu doar
de un an. Această practică trebuie urmată la realizarea şi controlul îndeplinirii planului de măsuri de perfecţionare a gestiunii portuare. Crearea unui proces aparte pentru îndeplinirea acestora nu este, de regulă,
raţional. Se recomandă, de asemenea, ca organizaţiile, care purced la autoevaluare, să asigure reciclarea
respectivă a personalului care participă la planificarea activităţii întreprinderii, în volumul necesar pentru
înţelegerea procesului de evaluare a eficacităţii gestionării protecţiei mediului.
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