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OFERTĂ DE SERVICII
Firma TRAINING SOLUTION ADR SRL vă oferă cele mai înalte standarde
de siguranţă, fie că este vorba de depozitarea mărfurilor periculoase sau de transportul
acestora. Regulamentele de siguranţă, inspecțiile periodice pe linie internă,
monitorizarea prescriptiilor referitoare la mărfurile periculoase şi modurile de funcţionare
specifice pot reduce semnificativ riscul de accidente sau incidente. Experţii noştri
evaluează procesele companiei dvs. şi inspectează modul în care manipulaţi
materialele periculoase.
Asigurăm, de asemenea, pregătirea angajaţilor dvs. în domeniul siguranţei la
încărcare, descărcare și manipulare, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic, iar
la cerere puteţi beneficia de asistenţa echipei noastre externe de experţi.
S.C. TRAINING SOLUTION ADR SRL este prima firmă de consultanță ADR din
România care se ocupă de probleme referitoare la manipularea, depozitarea,
expediere, recepţia, ambalarea şi transportul bunurilor periculoase, documentaţie,
întocmire de rapoarte , pregătirea profesională a personalului din acest domeniu,
asigură redactarea cărţilor şi broşurilor privind acest domeniu.
Cei 21 ani de experientă, ne recomandă în rezolvarea oricărei situații iar acesta
este doar unul dintre motivele pentru care clientii nostri ne recomandă altor parteneri.
Cartea de vizită a firmei TRAINING SOLUTION ADR SRL este reprezentată de
servicii de calitate maximă și se reflectă în portofoliul de clienți. Ne mândrim cu un
portofoliu de peste 70 de clienti societăți comerciale, întreprinderi individuale,
multinaționale din care enumerăm câteva KEY SAFETY SYSTEMS, TAKATA, Joyson
Safety Systems, Englmayer Romania, XPO Transport Solutions Romania, Kulzer
Romania, B. Braun Romania, Fartud, Rompolimer Composites, Railport Arad etc.
SERVICII ADR
CAP. I Depozitare.
a) să verifice respectarea reglementărilor privind depozitarea mărfurilor
periculoase (conform Acord A.D.R.);
b) să verifice respectarea segregării mărfurilor periculoase;
c) monitorizarea/comunicarea prescripțiilor legislative referitoare la
mărfurile periculoase (cunoaşterea reglementărilor în acest domeniu –
personalul nostru este informat cu privire la ultimele legi acorduri,
ordonanţe noi apărute în acest domeniu).
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d) Instruirea personalului implicat în procesele de manipulare, depozitare al
mărfurilor periculoase (contra cost separat de contract).
e) consultanţă privind depozitarea mărfurilor periculoase ADR.
f) să asigure redactarea unui raport anual destinat conducerii întreprinderii
sau, dacă este cazul, unei autorități publice locale, referitor la activitățile
întreprinderii cu privire la depozitarea mărfurilor periculoase. Raportul
anual se păstrează timp de 5 ani și este pus la dispoziție autorităților
naționale, la cererea acestora;
g) documentație conform Acord A.D.R. intrare/iesire marfă periculoasă
din/în depozit, aplicarea procedurilor de verificare pentru a se asigura
respectarea regulilor cu privire la operațiile de încărcare și descărcare.
h) să asigure redactarea unui raport incident/accident destinat conducerii
întreprinderii sau, dacă este cazul, unei autorități publice locale, referitor la
activitățile întreprinderii cu privire la depozitarea mărfurilor periculoase.
Raportul de incident/accident se păstrează timp de 5 ani și este pus la
dispoziție autorităților naționale, la cererea acestora;
i) asigurarea redactării unui raport de audit către conducerea societății în
baza documentelor transmise de firmă.
j) întocmirea rapoartelor SEVESO în baza documentelor transmise de firmă.
k) întocmirea diferitelor raportări pe linie de mărfuri periculoase către
autoritățile competente în baza documentelor transmise de firmă.
l) monitorizarea cantităților de marfă ADR depozitate (prin aceasta
înțelegând centralizarea datelor transmise de către filialele firmei).
m) Inspecție periodică pe linie internă conform reglementărilor ADR.
n) elaborarea sau actualizarea procedurilor de lucru și măsurilor de
identificare, manipulare, pregatire de transport, încărcare sau descărcare
ale mărfurilor periculoase
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CAP. II Transportul mărfurilor periculoase
a) Să verifice respectarea reglementărilor privind transportul mărfurilor
periculoase;
b) Să asigure redactarea unui raport anual destinat conducerii
întreprinderii sau, dacă este cazul, unei autorităţi publice locale, referitor la
activităţile întreprinderii cu privire la transportul mărfurilor periculoase.
Raportul anual se păstrează timp de 5 ani şi este pus la dispoziţia
autorităţilor naţionale, la cererea acestora.
c) Să asigure redactarea unui raport de incident/accident destinat
conducerii întreprinderii sau, dacă este cazul, unei autorităţi publice locale, în
situaţia producerii unui incident de marfuri periculoase. Raportul se păstrează
timp de 5 ani şi este pus la dispoziţia autorităţilor naţionale, la cererea acestora.
d). Să monitorizeze următoarele practici și proceduri privind activitățile
vizate în conformitate cu reglementările din Uniunea Europeană şi România:
- procedurile care au ca scop respectarea regulilor privind identificarea
mărfurilor periculoase transportate;
- procedurile care permit verificarea echipamentelor utilizate la transportul
mărfurilor periculoase sau în cursul operaţiilor de încărcare ori de descărcare;
- faptul că angajaţii întreprinderii au o pregătire adecvată (sunt instruiţi
periodic) şi că această pregătire este înscrisă într-un proces verbal;
- punerea în practică a unor proceduri de urgenţă adecvate în caz de eventuale
accidente sau incidente care pot aduce atingere securitatii în timpul transportului,
manipulării mărfurilor periculoase sau în timpul operaţiilor de încărcare ori de
descărcare;
- aplicarea unor măsuri adecvate pentru a se evita repetarea accidentelor,
incidentelor sau infracţiunilor grave;
- verificarea faptului că personalul însărcinat cu transportul, încărcarea sau
descărcarea mărfurilor periculoase dispune de proceduri şi reguli de lucru
detaliate;
- aplicarea unor măsuri de sensibilizare la riscurile în legatură cu transportul
mărfurilor periculoase;
- aplicarea unor metode de verificare pentru a se asigura existenţa
documentelor şi a echipamentelor de securitate care trebuie să însoţească
transporturile şi conformitatea acestor documente şi echipamente cu prevederile
reglementărilor în vigoare;
- aplicarea procedurilor de verificare pentru a se asigura respectarea regulilor
cu privire la operaţiile de încărcare şi descărcare.
e) Instruirea personalului implicat în procesul de transport al mărfurilor
periculoase (contra cost separat de contract).
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CAP. III CONCLUZII
Firma TRAINING SOLUTION ADR SRL vă pune la dispoziţie:
❖ cursuri specializate ADR (manipulant, conducător auto, Consilier ADR) contra cost.
❖ materiale, suport de curs, broşuri, cărţi specifice acestui domeniu contra cost.
Oferta TRAINING SOLUTION ADR SRL este următoarea :
Colaborarea noastră se poate concretiza prin:
1. Contract de prestări servicii care poate cuprinde următoarele clauze:
• pentru cap I Depozitare - preț / luna / punct de lucru.
• pentru cap II Transportul mărfurilor periculoase - pret / luna /punct de
lucru.
2. Training/ cursuri specializate contra cost: manipulant mărfuri periculoase ADR,
conducător auto ADR, consilier de siguranță ADR.
Costurile de deplasare a personalului firmei TRAINING SOLUTION ADR SRL în
alte localități sunt de pe zi/persoană.

Cu respect,
Dr.Ing.Eugen Bușa

Arad,
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