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INTRODUCERE SI CONTEXT
Prezentul PLAN DE DE PREVENIRE, MINIMIZARE SI REDUCERE A CANTITATII DE
DESEURI generate din propria activitate, a fost elaborat in conformitate cu cerintele Legii nr.211/2011
privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru societatea EDITURA
PARALELA 45 SA, avand la baza auditul deseurilor generate la punctul de lucru din municipiul Pitesti,
judetul Arges.
In urma rezultatelor auditului de deseuri, societatea a dezvoltat si implementat un plan de reducere
a cantitatilor de deseuri generate, prin asigurarea in principal a colectarii selective a deseurilor reciclabile,
predarea periodica a deseurilor valorificabile catre societatile autorizate si controlul amanuntit al
produselor achizitionate/comercializate, fiind astfel redusa in special cantitatea de deseuri ce este predata
spre eliminare finala in depozitele de deseuri.
Gestionarea deseurilor se refera la depozitarea temporara, reutilizarea, colectarea, transportul,
tratarea, reciclarea si eliminarea deseurilor, principalul scop fiind economisirea materiei prime prin
reutilizarea deseurilor reciclabile, contribuind astfel la reducerea presiunii asupra resurselor naturale.
In sensul legii 211/2011 privind regimul deseurilor, semnificatia unor termeni este prezentata mai
jos:
 deseu - orice substanta sau obiect pe care detinatorul il arunca ori are intentia sau obligatia sa il
arunce;
 detinator de deseuri - producatorul deseurilor sau persoana fizica ori juridica ce se afla in posesia
acestora;
 producator de deseuri - orice persoana ale carei activitati genereaza deseuri, producator de deseuri sau
orice persoana care efectueaza operatiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la
modificarea naturii sau a compozitiei acestor deseuri;
 gestionarea deseurilor - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv
supervizarea acestor operatiuni si intretinerea ulterioara a amplasamentelor de eliminare, inclusiv
actiunile intreprinse de un comerciant sau un operator economic care se ocupa de
valorificare/eliminare deseuri in numele altor persoane;
 valorificare - orice operatiune care are drept rezultat principal faptul ca deseurile servesc unui scop util
prin in anumit scop sau faptul ca deseurile sunt pregatite pentru a putea servi scopului respectiv in
intreprinderi ori in economie in general;
 eliminare - orice operatiune care nu este o operatiune de valorificare, chiar si in cazul in care una
dintre consecintele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substante sau de energie.
Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de gestionare a
deseurilor. Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri, prin alegerea inca din faza de proiectare
a celor mai bune tehnologii.
Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie minimizata
cantitatea de deseuri generata prin reutilizare, reciclare si valorificare energetica. Etapa de eliminare a
deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, in mod
responsabil astfel incat sa nu produca efecte negative asupra mediului.
Deseurile se impart in doua categorii mari: nepericuloase si periculoase si sunt definite pe categori
in HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor. Fiecare tip de deseu este reprezentat de un cod
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format din 6 cifre in functie de activitatea generatoare, la care se adauga un asterix (*) daca acesta face
parte din categoria celor periculoase;
Toate categoriile de deseuri se colecteaza separat si se predau catre societatile autorizate. La
fiecare predare de deseuri se va solicita si se va pastra bonul de confirmare sau formularul de incarcare descarcare deseuri in urma predarii acestora catre colectorii autorizati.
Producatorii/detinatorii de deseuri sunt obligati sa predea deseurile generate din activitatea sa
operatorilor economici autorizati de catre autoritatea publica competenta (Agentiile pentru Protectia
Mediului) si sa efectueze operatii de colectare, transport, valorificare si /sau eliminare deseuri in conditiile
legislatiei de mediu in vigoare, nerespectarea acestei prevederi fiind sanctionata cu amenda de la 20.000 40.000lei (L211/2011, art.61, alin.1, lit.a).
Costurile operatiunilor de gestionare a deseurilor sunt suportate de producatorul de deseuri
conform principiului „poluatorul plateste” (L211/2011 - art.21,alin.1).
Operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea
operatiunilor de colectare si transport au obligatia sa colecteze selectiv deseurile si sa le transporte numai
la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de tartare/eliminare.
Producatorii si/sau detinatorii de deseuri au obligatia valorificarii acestora cu respectarea ierarhiei
privind optiunile gestionarii acestora si fara a pune in pericol sanatatea umana si mediul inconjurator.
Altfel, sanctiunile aplicabile sunt cuprinse intre 20.000 - 40.000 lei (L 211/2011, art.61, alin.1, lit.a).
Deseurile periculoase (cele care sunt reprezentate cu asterix) trebuie stocate separat in functie de
de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate
pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat sa se poata asigura un grad ridicat de
protectie a mediului si a sanatatii populatiei, incluzand asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la
destinatia finala. Nerespectarea celor mentionate anterior atrage dupa sine sanctionarea cu amenda de la
20.000 - 40.000 lei (L211/2011, art.61, alin.1, lit.a).
Trasabilitatea este regasita la generator prin evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu
anexa 1 a HG 856/2002. Evidenta gestiunii deseurilor este intocmita pentru fiecare tip de deseu, este
transmisa anual agentiei de mediu si este pastrata cel putin 3 ani (L211/2011, art.49). Lipsa acesteia atrage
dupa sine aplicarea unei amenzi cuprinse intre 15.000 - 30.000lei (L211/2011, art.61, alin.1, lit.b).
OBIECTIVELE POLITICII DE MEDIU, SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA





reducerea cantităţii de deşeuri produse şi tratarea acestora în conformitate cu reglementările din
legislaţia în vigoare ;
utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor şi utilităţilor în vederea economisirii resurselor
naturale ;
îmbunătăţirea performanţei de mediu a societăţii ;
îmbunatatirea continuă și eficacitatea proceselor, precum și performanţa de mediu, în special prin
adoptarea măsurilor de prevenire a poluării.
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DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASUARATA
EDITURA PARALELA 45 SA desfasoara la punctul de lucru din municipiul Pitesti, judetul Arges: „alte
activitati de tiparire” – cod CAEN 1812, ,,tiparirea ziarelor” – cod CAEN 1811, pentru care detine
autorizatia de mediu nr.311/21.11.2017.
Activitatile desfasurate de catre EDITURA PARALELA 45 SA sunt:
- activitati de birou;
- activitati de tiparire;
- legatorie si servicii conexe;
- depozitari/stocarea produselor finite;
- servicii pregatitoare pentru pretiparire;
- aprovizionare materii prime ambalate;
- aprovizionare ambalaje hartie – carton si plastic;
- ambalare a produselor finite;
- comert/livrare catre piata interna a produselor finite;

ANGAJAMENT PRIVIND POLITICA DE MEDIU
Suntem constienti ca procesele, produsele si serviciile noastre, realizate, sau furnizate de catre
EDITURA PARALELA 45 SA pot genera aspecte de mediu, ca generarea deseurilor, având ca impacturi
potentiale poluarea factorilor de mediu si disconfortul vizual.
Managementul de la cel mai înalt nivel se angajeaza pentru:
 Conformarea cu cerintele legale si alte cerinte aplicabile;
 Îmbunatatirea continua si prevenirea poluarii de orice tip;
În scopul implementarii politicii si a respectarii angajamentelor în domeniul mediului, managementul de
la cel mai înalt nivel stabileste urmatoarele obiective si tinte de mediu:
 reducerea cantitatii de deseuri generate din propria activitate;
 întretinerea si exploatarea instalatiilor tehnologice de productie, astfel încât acestea sa functioneze la
parametrii proiectati;
 întretinerea si exploatarea instalatiilor de protectie a calitatii factorilor de mediu în conformitate cu
documentatiile tehnice de executie si regulamentele de întretinere si exploatare;
 izolarea fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii.
 prevenirea poluarii accidentale prin întarirea controlului operational;
 reducerea consumului de resurse;
 respectarea prevederilor din autorizatia de mediu;
 instruirea si constientizarea personalului privind prevenirea poluarii si asigurarea capacitatii de
raspuns în situatii de urgenta sau de risc;
 evaluarea si selectarea furnizorilor, luând în considerare aspectele de mediu generate, sau potential a fi
generate de produsele si serviciile livrate.
Prezenta politica este actualizata ori de câte ori este necesar si este comunicata tuturor angajatilor si
partilor interesate, fiind afisata la avizierul societatii.
Protecţia mediului a fost repede integrată în politica companiei, odată cu introducerea Sistemului de
management al mediului, a început şi integrarea protecţiei mediului în activităţile companiei. Sistemul de
management al mediului este sprijinit de politica de mediu.
Dezvoltarea continuă a sistemului de management şi utilizarea optimă a efectului sinergic au condus
la un management integrat al calităţii şi mediului. Societatea fost certificata cu succes ISO 9001. În cadrul
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procesului de îmbunătăţire continuă sunt formulate anual obiective şi măsuri legate de mediu, care se
adaptează cerintelor legale in vigoare. Obiectivele şi măsurile corespunzătoare sunt cuprinse în Raportul
de mediu.
Sistemul de Management al Mediului are drept scop utilizarea responsabilă a resurselor naturale,
economice şi umane, astfel încât mediul să fie protejat şi îmbunătăţit. Obiectivele managementului de
mediu sunt asigurarea principiilor fundamentale ale dezvoltării durabile şi protejarea bunurilor ecologice
valoroase pentru generaţiile viitoare.

MINIMIZAREA CANTITATII DE DESEURI
Generalitati
Prezentul document abordeaza masurile si metodele de minimizare a cantitatii de deseuri rezultate din
activitatea EDITURA PARALELA 45 SA.
Masurile si metodele sunt de obicei identificate prin evaluarile privind minimizarea deseurilor în
cadrul activitatilor si prin referinte la studiile de specialitate.
Ierarhia privind managementul deseurilor se refera la:
 reducerea la sursa;
 reciclarea;
 tratarea;
 eliminarea reziduurilor si resturilor din activitate
Minimizarea deseurilor utilizeaza primele doua elemente.
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) defineste minimizarea deseurilor
ca continând urmatoarele elemente:
 Prevenirea si/sau reducerea generarii deseurilor la sursa;
 Imbunatatirea calitatii deseurilor generate (de ex. reducerea periculozitatii);
 Incurajarea refolosirii, reciclarii si recuperarii.
Minimizarea deseurilor rezultate poate fi realizata prin implemetarea unor anumite politici si practici
cum ar fi :
 Reducerea la sursa – inseamna orice actiune de reducere a cantitatii de desuri produse de proces.
Reducerea la sursa include urmatoarele masuri :
- modificarea echipamentelor sau tehnologiilor;
- modificari ale proceselor sau procedurilor;
- reformularea sau redesignul produselor;
- substituirea materiilor prime sau materialelor;
- imbunatatirea activitatii de intretinere si operare, instruire si control.
 Reciclarea – inseamna utilizarea, reutilizarea sau recuperarea deseurilor dupa ce au fost generate.
Reciclarea include urmatoarele masuri :
- utilizarea sau reutilizarea deseului ca inlocuitor al unui produs comercial;
- reutilizarea deseului ca sa intarziem achizitionarea unui produs nou;
- indepartarea contaminantilor din deseu pentru a permite reutilizarea lui;
- recuperarea contaminantilor utili dintr-un deseu.
 Colectarea separata a deseurilor
 Utilizarea unor practici generale
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Masuri privind minimizarea cantitatii de deseuri rezultate din activitatea societatii
Masurile ce se pot institui în vederea realizarii unui plan de minimizare a deseurilor includ urmatoarele :
1. Reducerea la sursa
 Aplicarea unor restrictii la cumparare de exemplu prin achizitionarea centralizata si controlul
achizitiilor, precum si înlaturarea materiilor prime si altor substante chimice periculoase;
2. Reciclarea si reutilizarea deseurilor
 Reciclarea si reutilizarea anumitor deseuri solide nepericuloase cu urmatoarea componenta :
Hartie – carton: carton, saci de la cumparaturi, ziare, hâtie de mare densitate, hartie amestecata
Metale: bidoane din aluminiu, alte obiecte din aluminiu, metale feroase rezultate din dezmembrai utilaje,
span feros, span neferos, neferoase (alte) metale
Plastic: containere PET, containere de PE de înalta densitate, filme din plastic, containere de
polipropilena, PVC, polistiren, alte plastice
Deseuri din alimente / organice, inclusiv vegetale, deseuri menajere
Alte deseuri decât cele organice: anvelope auto uzate, uleiuri uzate, filtre de ulei uzate, deseuri din lemn,
cauciuc, textile, amestecuri de alte deseuri, deseuri speciale;
 Obtinerea compostului din deseurile organice si vegetale
3. Colectarea separata a deseurilor
 Colectarea si pastrarea în vederea depozitarii finale si/sau eliminari, astfel :
- deseurile periculoase (ulei uzat, filtre de ulei uzate, acumulatori auto uzati) separat de cele nepericuloase
(anvelope uzate, deseuri de metale si nemetale, deseuri lemn etc), folosindu-se un mod corect de
depozitare (cantitatea totala de deseuri, care este contaminata cu o substanta periculoasa devine
periculoasa) ;
- deseurile reciclabile separat de deseurile nereciclabile;
- minimizarea dilutiei deseurilor periculoase;
- asigurarea ca toate chimicalele si toate deseurile sunt corect si clar marcate;
4. Utilizarea unor practici generale
Practicile generale sunt procedurile si politicile institutionale care au ca efect reducerea deseurilor.
Imbunatatirea managementului, identificarea deseurilor si controlul inventarului pot duce la reducerea
efectiva a generarii deseurilor, ce includ:
 Monitorizarea fluxurilor de materii prime si materiale si de chimicale în cadrul societatii de la primire
pana la eliminare ca deseuri ;
 Alocarea diferentiata a costurilor de management a deseurilor departamentului care a generat aceste
deseuri;
 Imbunatatirea controlului inventarului prin:
- Solicitarea catre cei ce utilizeaza substante chimice cu termen de garantie limitat de folosire a stocului
existent si mai vechi înaintea folosirii stocului cel nou;
- Comandarea de substante chimice periculoase numai atunci cand acestea sunt necesare si în cantitati
minime pentru evitarea expirarii acestora ;
 Instruirea angajatilor în managementul deseurilor periculoase.
Departamentele ce au generari majore îsi instruiesc tot personalul, care poate genera sau manipula
materile periculoase. Instruirea trebuie sa includa aspecte precum:
- Periculozitatea substantelor periculoase ;
- Prevenirea scurgerilor;
- Intretinerea preventiva;
- Pregatirea pentru caz de urgenta.
 Realizarea unui audit de mediu privind minimizarea deseurilor ;
 Implementarea la nivelul întregii institutii a programului /planului de reducere a deseurilor;
 Stabilirea unui program intern de reciclare a deseurilor.
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Elaborarea unei liste privind evidenta deseurilor periculoase si nepericuloase generate de unitate
Evaluarea pericolelor si riscurilor ce pot fi generate de eliminarea necorespunzatoare a deseurilor
Evaluarea firmelor specializate în transportul, eliminarea si reciclarea deseurilor

PLANUL DE MINIMIZARE A DESEURILORl IN CADRUL SOCIETATII
Metode ce pot fi utilizate de în vederea minimizarii deseurilor
Mai jos sunt prezentate câteva dintre categoriile de deseuri si metodele de minimizare ce pot fi aplicate
acestora.
Categoria de deseuri nepericuloase. Metoda de minimizare
Deseuri de hartie – carton
- instruirea si constientizarea personalului cu privire la folosirea rationala a hartiei si la consumul
nejustificat;
- refolosirea hartiei imprimate pe o parte, acolo unde este posibil;
- refolosirea dosarelor si bibliorafturilor prin stergerea inscrisului de pe coperti, cand este posibil;
Deseuri de ambalaje hartie – carton
- instruirea si constientizarea personalului cu privire la folosirea rationala a hartiei si cartonului si la
consumul nejustificat;
Deseuri de ambalaje din plastic
- instruirea si constientizarea personalului cu privire la folosirea rationala a foliei de plastic si la
consumul nejustificat;
Deseuri de echipamente electrice si electronice DEEE
- instruirea si constientizarea personalului cu privire la folosirea cu atentie a echipamenteloe
electrice pentru evitarea deteriorarii si prelungirea perioadei de viata a produslui;
- achizitionarea unor echipamente performante de buna calitate pentru a evita transformarea
acestora in scurt timp in deseuri;
Anvelope scoase din uz:
- aprovizionarea cu anvelope de calitate, cu durata mare de viata;
- instruirea soferilor in privinta conducerii preventive, evitandu-se uzura prematura a anvelopelor;
- intocmirea si respectarea graficelor privind inspectia tehnica periodica a autovehiculelor si
utilajelor;
- intocmirea si respectarea graficelor privind reviziile si reparatiile curente ale autovehiculelor si
utilajelor;
- reparatii imediate ale sistemelor de franare si de directie, evitandu-se uzurile anvelopelor;
- incarcarea autovehiculelor conform gabaritului inscris in documentatia tehnica a acestora;
- prelungirea duratei de viata al anvelopelor prin resapare
Autovehicule scoase din uz – metale feroase:
- achizitionarea de autovehicule si utilaje de ultima generatie, cu durata mare de viata;
- intocmirea si respectarea graficelor privind inspectia tehnica periodica a autovehiculelor si
utilajelor;
- intocmirea si respectarea graficelor privind reviziile si reparatiile curente ale autovehiculelor si
utilajelor;
- reparatii de calitate, in unitati specializate ;
- apelarea la Programul de reannoire al parcului auto „Programul rabla” prin inlocuirea
autovehiculelor cu grad mare de uzura cu autovehicule noi;
Span feros si neferos;
- utilizarea materialelor de calitate pentru confectionarea reperelor cu repetabilitate la defectare;
- toate reperele ce se executa in atelierul societatii sa aiba la baza desene si tehnologii de executie,
evitandu-se rebuturile si consumurile excesive de material;
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- reconditionarea reperelor uzate in vederea refolosirii;
- folosirea desurilor ca materie prima pentru confectionarea unor repere cu dimensiuni mai mici
Deseuri de aluminiu (tabla matrite)
- manevrarea cu atentie a materialelor cu scopul evitarii deteriorarii;
- reutilizarea direct la locul de producere pe cat posibil/valorificare prin operatori autorizati;
Gunoi menajer:
- colectarea selectiva a deseurilor;
- formarea compostului din resturi vegetale si folosirea lui ca ingrasamant natural;
Categoria de deseuri periculoase. Metoda de minimizare
o Uleiuri uzate, fitre de ulei uzate: Cod deseu 13 02 06* si Cod deseu 16 01 07*
- aprovizionarea cu uleiuri de calitate, cu durata mare de viata;
- instruirea soferilor in privinta conducerii preventive, evitandu-se uzura prematura a uleiului;
- intocmirea si respectarea graficelor privind inspectia tehnica periodica a autovehiculelor si
utilajelor;
- intocmirea si respectarea graficelor privind reviziile si reparatiile curente ale autovehiculelor si
utilajelor;
- reparatii imediate ale sistemelor de ungere;
- incarcarea si exploatarea autovehiculelor conform gabaritului si conditiilor de lucru inscrise in
documentatia tehnica a acestora;
- inlocuirea uleiului uzat in unitati specializate, evitandu-se atat aprovizionarea cu ulei nou cat si
stocare de ulei uzat in cadrul societatii;
- refolosirea uleiului uzat, dupa decantare, la alte utilaje care permit acest lucru.
o Acumulatori auto uzati; Cod deseu 16 06 01*:
- aprovizionarea cu acumulatori de calitate, cu durata mare de viata;
- instruirea soferilor in privinta conducerii preventive, evitandu-se uzura prematura a
acumulatorilor;
- intocmirea si respectarea graficelor privind inspectia tehnica periodica a autovehiculelor si
utilajelor;
- intocmirea si respectarea graficelor privind reviziile si reparatiile curente ale autovehiculelor si
utilajelor;
- reparatii imediate ale sistemelor electrice;
- incarcarea si exploatarea autovehiculelor conform gabaritului si conditiilor de lucru inscrise in
documentatia tehnica a acestora;
- achizitionarea de acumulatori numai de la unitati care primesc „la schimb” acumulatori uzati,
evitandu-se stocarea de acumulatori uzati in cadrul societatii;
o Deseuri de solutii de developare pe baza de apa pentru placile offset (solutie de developare):
Cod deseu 09 01 02*
- Identificarea de furnizori care preiau deseurile la momentul efectuarii achizitiei de materie prima.
- Solicitarea, achizitia si utilizarea consumabilelor strict in baza necesitatilor tehnologice, pe
comenzile in curs de desfasurare sau pentru operatiile de mentenanta ale echipamentelor de lucru.
- Achizitionarea consumabilelor cu termen de garantie acoperitor perioadei prevazute pentru
utilizarea cantitatii respective.
o Deseuri de ulei de dispersie: Cod deseu 08 03 19*
- Identificarea de furnizori care preiau ulei uzat la momentul efectuarii achizitiei de ulei bun.
- Solicitarea, achizitia si utilizarea consumabilelor strict in baza necesitatilor tehnologice, pe
comenzile in curs de desfasurare sau pentru operatiile de mentenanta ale echipamentelor de lucru.
- Achizitionarea consumabilelor cu termen de garantie acoperitor perioadei prevazute pentru
utilizarea cantitatii respective.
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o Deseuri de absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate in alta parte) materiale
de lustruire si imbracaminte de protectie contaminate cu substante periculoase: Cod deseu 15 02 02*
- Folosirea unor produse calitative si instruirea personalului cu privire la minimizarea deseurilor;
o Deseuri de ambalaje care contin reziduuri sau sunt contamioate cu substante periculoase:
Cod deseu 15 01 10*
- Achizitionarea produselor lichide in recipienti de volum mare pentru evitarea producerii de deseuri
de ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase;
- Respectarea procedurilor de lucru in vederea evitarii deteriorarii ambalajelor produselor
periculoase;
3.2. Activitatea de evaluare
Evaluarea reducerii deseurilor ne ajuta sa identificam si sa cunoastem fluxul deseurilor, sa
determinam cum sunt ele generate si sa calculam cantitatea de desuri generate.
O evaluare a reducerii deseurilor ne ajuta sa identificam costurile efective pentru reducerea
volumului deseurilor si concentratiei lor.
Probabilitatea de a gasi optiuni de reducere a costurilor efective pentru reducerea deseurilor este
direct legata de intelegerea relatiei dintre : operatii - materiale si materii prime utilizate si generarea
deseurilor.
Nr.
Denumire deseu
Sursa de producere
Modalitati de
Observatii
crt
Cod deseu conform
Localizare deseuri depozitare si conditii
HG 856/2002
generate
de transport
1
Deseuri din hartie si
Toata organizatia
Saci si recipienti
Se valorifica prin agenti
carton
(spatiul admin. si specializati in spatiu economici autorizati;
cod deseu 20 01 01
spatiul de lucru)
special betonat si
acoperit
Auto special (AS)
2
Deseuri ambalaje
Toata organizatia
Saci si recipienti
Se valorifica prin agenti
hartie-carton cod
(spatiul admin. si
specializati in spatiu economici autorizati
deseu 15 01 01
spatiul de lucru)
special betonat si
acoperit
Auto special(AS)
3
Deseuri ambalaje din
Toata organizatia
Saci (S) si recipienti Se valorifica prin agenti
material plastic cod
(spatiul admin. si
specializati in spatiu economici autorizati
deseu 15 01 02
spatiul de lucru)
special betonat si
acoperit
Auto special(AS)
4
Deseuri menajere
Toata organizatia
Recipient plastic –
Se elimina prin agenti
cod deseu 20 03 01
(spatiul admin. si
europubele si
economici autorizati si
spatiul de lucru)
eurocontainer.
acreditati .
5
Deseuri de
Toata organizatia
Recipient plastic –
Se valorifica prin agenti
echipamente electrice (spatiul admin. si
etichetat
economici autorizati
si electronice DEEE
spatiul de lucru)
corespunzator in
Cod deseu 20 01 36
spatiu amenajat
6

Deseuri de materiale
absorbante (lavete
textile, materiale
folosite la operatii
igienico sanitare)
Cod deseu 15 02 03

Toata organizatia
(spatiul admin. si
spatiul de lucru)

Recipient plastic –
etichetat
corespunzator in
spatiu amenajat

Se valorifica prin agenti
economici autorizati
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Deseuri de solutii de
developare pe baza de
apa pentru placile
offset:
Cod deseu: 09 01 02*

Activitatea de
lucru in spatiul de
productie

8

Deseuri de ulei de
dispersie:
Co deseu: 08 03 19*

Activitatea de
lucru in spatiul de
productie

9

Metale feroase,
vehicule scoase din uz
cod deseu 16 01 17

10

Pilitura si span feros
Cod deseu 12 01 01

11

Pilitura si span neferos
cod deseu 12 01 03

12

Anvelope scoase din
uz
cod deseu 16 01 03
Baterii auto cu Pb
cod deseu 16 06 01

Ocazional lucrari
in spatiile
administrative si
de productie
Ocazional lucrari
in spatiile
administrative si
de productie
Ocazional lucrari
in spatiile
administrative si
de productie
Parcul auto al
societatii

13

Parcul auto al
societatii

14

Uleiuri uzate sintetice
de motor si ungere
cod deseu 13 02 06*

Parcul auto al
societatii

15

Filtre de ulei scoase
din uz
cod deseu 16 01 07*

Parcul auto al
societatii

16

Deseuri de absorbanti,
materiale filtrante
(inclusiv filtre de ulei
nespecificate in alta
parte) materiale de
lustruire si
imbracaminte de
protectie contaminate
cu substante
periculoase:
Cod deseu 15 02 02*

Activitatea de
lucru in spatiul de
productie
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Recipienti speciali
inscriptionati in
spatiu special
amenajat betonat si
acoperit
Auto special(AS)
Recipienti speciali
inscriptionati in
spatiu special
amenajat betonat si
acoperit
Auto special(AS)
Spatiu betonat
amenajat neacoperit
Auto special(AS)

Se valorifica prin agenti
economici autorizati

Recipient metalic
Auto special(AS)

Se valorifica prin agenti
economici autorizati

Recipient metalic
Auto special(AS)

Se valorifica prin agenti
economici autorizati

Platforma betonata
neacoperita
Auto special(AS)
Spatiu acoperit cu
cuva de retentie
Auto special(AS)
Recipient/Butoi
metalic prevazut cu
cuva retentie in
spatiu securizat
Auto special(AS)
Recipient metalic
Auto special(AS)

Se valorifica prin agenti
economici autorizati

Recipienti speciali
inscriptionati in
spatiu special
amenajat betonat si
acoperit
Auto special(AS)

Se valorifica prin agenti
economici autorizati

Se valorifica prin agenti
economici autorizati

Se valorifica prin agenti
economici autorizati

Se valorifica prin agenti
economici autorizati
Se valorifica prin agenti
economici autorizati.

Se valorifica prin agenti
economici autorizati
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Deseuri de ambalaje
care contin reziduuri
sau sunt contaminate
cu substante
periculoase:
Cod deseu 15 01 10*

Toata organizatia
(spatiul admin. si
spatiul de lucru)

Recipienti speciali
inscriptionati in
spatiu special
amenajat betonat si
acoperit
Auto special(AS)

Se valorifica prin agenti
economici autorizati

Matricea pentru evaluarea optiunilor de reducere a deseurilor

Nr.
crt

1

Denumire
deseu
Cod deseu
conform
HG
856/2002
Deseuri din
hartie si
carton
cod deseu
20 01 01

2

Deseuri
ambalaje
hartiecarton
cod deseu
15 01 01

3

Deseuri
ambalaje
din
material
plastic
cod deseu
15 01 02
Deseuri de
echipament
e electrice
si
electronice
DEEE
Cod deseu

4

Optiuni disponibile in cadrul
companiei pentru implementarea
planului

Optiuni tehnologice
fezabile in cadrul
companiei pentru
implementarea planului

Optiuni alese in
cadrul companiei
pentru
implementarea
planului

Instruirea si constientizarea
personalului cu privire la
folosirea rationala a hartiei si la
consumul nejustificat;
Refolosirea hartiei imprimate pe
o parte, acolo unde este posibil;
Refolosirea dosarelor si
bibliorafturilor prin stergerea
inscrisului de pe coperti, cand
este posibil;
Instruirea si constientizarea
personalului cu privire la
folosirea rationala a hartiei si la
consumul nejustificat in cadrul
procesului de ambalare a
produselor;

Refolosirea hartiei
imprimate pe o parte,
acolo unde este posibil;
Refolosirea dosarelor si
bibliorafturilor prin
stergerea inscrisului de
pe coperti, cand este
posibil

Refolosirea pe cat
posibil a unei
cantitati cat mai
mici de hartie

Instruirea si constientizarea
personalului cu privire la
folosirea rationala a plasticului
de ambalare si la consumul
nejustificat in cadrul procesului
de ambalare a produselor;
Folosirea produselor electrice si
electronice de buna calitate si cu
perioada lunga de viata, pentru
evitarea generarii excesive a
deseurilor de tip electri si
electronic

Folosirea ambalajelor
de buna calitate pentru
evitarea pierderilor si
deteriorarilor in cadrul
procesului tehnologic;

Folosirea
ambalajelor de
buna calitate pentru
evitarea pierderilor
si deteriorarilor in
cadrul procesului
tehnologic;
Folosirea ambalajelor
Folosirea
de buna calitate pentru ambalajelor de
evitarea pierderilor si
buna calitate pentru
deteriorarilor in cadrul evitarea pierderilor
procesului tehnologic;
si deteriorarilor in
cadrul procesului
tehnologic;
Folosirea produselor
Folosirea
electrice si electronice
produselor electrice
de buna calitate si cu
si electronice de
perioada lunga de viata, buna calitate si cu
pentru evitarea
perioada lunga de
generarii excesive a
viata, pentru
deseurilor de tip electri evitarea generarii
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si electronic

excesive a
deseurilor de tip
electri si electronic
Folosirea unor
produse calitative si
instruirea
personalului cu
privire la
minimizarea
deseurilor

Deseuri de
materiale
absorbante
(lavete
textile,
materiale
folosite la
operatii
igienico
sanitare)
Cod deseu
15 02 03
Deseuri
menajere
Cod deseu
20 03 01
Deseuri de
solutii de
developare
pe baza de
apa pentru
placile
offset
Cod deseu:
09 01 02*

Folosirea unor produse calitative
si instruirea personalului cu
privire la minimizarea deseurilor

Folosirea unor produse
calitative si instruirea
personalului cu privire
la minimizarea
deseurilor

Colectarea selectiva a deseurilor;
Formarea compostului din
resturi vegetale si folosirea lui ca
ingrasamant natural
Identificarea de furnizori care
preiau deseurile la momentul
efectuarii achizitiei de materie
prima.
Solicitarea, achizitia si utilizarea
consumabilelor strict in baza
necesitatilor tehnologice, pe
comenzile in curs de desfasurare
sau pentru operatiile de
mentenanta ale echipamentelor
de lucru.
Achizitionarea consumabilelor
cu termen de garantie acoperitor
perioadei prevazute pentru
utilizarea cantitatii respective.

Colectarea selectiva a
deseurilor;

Colectarea selectiva
a deseurilor

Solicitarea, achizitia si
utilizarea
consumabilelor strict in
baza necesitatilor
tehnologice, pe
comenzile in curs de
desfasurare sau pentru
operatiile de
mentenanta ale
echipamentelor de
lucru. Achizitionarea
consumabilelor cu
termen de garantie
acoperitor perioadei
prevazute pentru
utilizarea cantitatii
respective.

Deseuri de
ulei de
dispersie:
Co deseu:
08 03 19*

Identificarea de furnizori care
preiau ulei uzat la momentul
efectuarii achizitiei de ulei bun.
Solicitarea, achizitia si utilizarea
consumabilelor strict in baza
necesitatilor tehnologice, pe
comenzile in curs de desfasurare
sau pentru operatiile de
mentenanta ale echipamentelor
de lucru. Achizitionarea
consumabilelor cu termen de

Solicitarea, achizitia si
utilizarea
consumabilelor strict in
baza necesitatilor
tehnologice, pe
comenzile in curs de
desfasurare sau pentru
operatiile de
mentenanta ale
echipamentelor de
lucru. Achizitionarea

Solicitarea,
achizitia si
utilizarea
consumabilelor
strict in baza
necesitatilor
tehnologice, pe
comenzile in curs
de desfasurare sau
pentru operatiile de
mentenanta ale
echipamentelor de
lucru.
Achizitionarea
consumabilelor cu
termen de garantie
acoperitor perioadei
prevazute pentru
utilizarea cantitatii
respective.
Solicitarea,
achizitia si
utilizarea
consumabilelor
strict in baza
necesitatilor
tehnologice, pe
comenzile in curs
de desfasurare sau
pentru operatiile de
mentenanta ale
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garantie acoperitor perioadei
prevazute pentru utilizarea
cantitatii respective.

consumabilelor cu
termen de garantie
acoperitor perioadei
prevazute pentru
utilizarea cantitatii
respective.

Deseuri de
absorbanti,
materiale
filtrante
materiale
de lustruire
si imbrac.
de protectie
contamin.
cu subst.
periculoase
Cod deseu
15 02 02*
Deseuri de
ambalaje
care contin
reziduuri
sau sunt
contamin
cu subst.
periculoase
Cod deseu
15 01 10*

Folosirea unor produse calitative
si instruirea personalului cu
privire la minimizarea deseurilor

Folosirea unor produse
calitative si instruirea
personalului cu privire
la minimizarea
deseurilor

Achizitionarea produselor
lichide in recipienti de volum
mare pentru evitarea producerii
de deseuri de ambalaje care
contin reziduuri sau sunt
contaminate cu substante
periculoase
Respectarea procedurilor de
lucru in vederea evitarii
deteriorarii ambalajelor
produselor periculoase

Achizitionarea
produselor lichide in
recipienti de volum
mare pentru evitarea
producerii de deseuri
de ambalaje care contin
reziduuri sau sunt
contaminate cu
substante periculoase
Respectarea
procedurilor de lucru in
vederea evitarii
deteriorarii ambalajelor
produselor periculoase

Metale
feroase,
vehicule
scoase din
uz
cod deseu
16 01 17

Achizitionarea de autovehicule
si utilaje de ultima generatie, cu
durata mare de viata;
Intocmirea si respectarea
graficelor privind inspectia
tehnica periodica a
autovehiculelor si utilajelor;
Intocmirea si respectarea
graficelor privind reviziile si
reparatiile curente ale

Achizitionarea de
autovehicule si utilaje
de ultima generatie, cu
durata mare de viata;
Reparatii de calitate, in
unitati specializate ;
Apelarea la Programul
de reannoire al parcului
auto „Programul rabla”
prin inlocuirea

echipamentelor de
lucru.
Achizitionarea
consumabilelor cu
termen de garantie
acoperitor perioadei
prevazute pentru
utilizarea cantitatii
respective.
Folosirea unor
produse calitative si
instruirea
personalului cu
privire la
minimizarea
deseurilor

Achizitionarea
produselor lichide
in recipienti de
volum mare pentru
evitarea producerii
de deseuri de
ambalaje care
contin reziduuri sau
sunt contaminate cu
substante
periculoase
Respectarea
procedurilor de
lucru in vederea
evitarii deteriorarii
ambalajelor
produselor
periculoase
Achizitionarea de
autovehicule si
utilaje de ultima
generatie, cu durata
mare de viata
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Pilitura si
span feros
cod deseu
12 01 01

13

Pilitura si
span
neferos
Cod deseu
12 01 03

14

Anvelope
scoase din
uz
cod deseu
16 01 03

autovehiculelor si utilajelor;
Reparatii de calitate, in unitati
specializate ;
Apelarea la Programul de
reannoire al parcului auto
„Programul rabla” prin
inlocuirea autovehiculelor cu
grad mare de uzura cu
autovehicule noi
Utilizarea materialelor de
calitate pentru confectionarea
reperelor cu repetabilitate la
defectare;
Toate reperele ce se executa
ocazional sa aiba la baza desene
si tehnologii de executie,
evitandu-se rebuturile si
consumurile excesive de
material;
Reconditionarea reperelor uzate
in vederea refolosirii;
Folosirea deseurilor ca materie
prima pentru confectionarea
unor repere cu dimensiuni mai
mici
Utilizarea materialelor de
calitate pentru confectionarea
reperelor cu repetabilitate la
defectare;
Toate reperele ce se executa
ocazional sa aiba la baza desene
si tehnologii de executie,
evitandu-se rebuturile si
consumurile excesive de
material;
Reconditionarea reperelor uzate
in vederea refolosirii;
Folosirea desurilor ca materie
prima pentru confectionarea
unor repere cu dimensiuni mai
mici
Aprovizionarea cu anvelope de
calitate, cu durata mare de viata;
Instruirea soferilor in privinta
conducerii preventive, evitanduse uzura prematura a
anvelopelor;
Intocmirea si respectarea
graficelor privind inspectia
tehnica periodica a
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autovehiculelor cu grad
mare de uzura cu
autovehicule noi

Reconditionarea
reperelor uzate in
vederea refolosirii;
Folosirea desurilor ca
materie prima pentru
confectionarea unor
repere cu dimensiuni
mai mici pe cat posibil

Reconditionarea
reperelor uzate in
vederea refolosirii;
Folosirea deseurilor
ca materie prima
pentru
confectionarea unor
repere cu
dimensiuni mai
mici

Reconditionarea
reperelor uzate in
vederea refolosirii;
Folosirea desurilor ca
materie prima pentru
confectionarea unor
repere cu dimensiuni
mai mici pe cat posibil

Reconditionarea
reperelor uzate in
vederea refolosirii;
Folosirea desurilor
ca materie prima
pentru
confectionarea unor
repere cu
dimensiuni mai
mici

Aprovizionarea cu
anvelope de calitate, cu
durata mare de viata;
Instruirea soferilor in
privinta conducerii
preventive, evitandu-se
uzura prematura a
anvelopelor;
Reparatii imediate ale

Aprovizionarea cu
anvelope de
calitate, cu durata
mare de viata;
Reparatii imediate
ale sistemelor de
franare si de
directie, evitanduse uzurile
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autovehiculelor si utilajelor;
Intocmirea si respectarea
graficelor privind reviziile si
reparatiile curente ale
autovehiculelor si utilajelor;
Reparatii imediate ale sistemelor
de franare si de directie,
evitandu-se uzurile anvelopelor;
Incarcarea autovehiculelor
conform gabaritului inscris in
documentatia tehnica a acestora;
Prelungirea duratei de viata al
anvelopelor prin resapare
Baterii auto Aprovizionarea cu acumulatori
cu Pb
de calitate, cu durata mare de
Cod deseu viata;
16 06 01
Instruirea soferilor in privinta
conducerii preventive, evitanduse uzura prematura a
acumulatorilor;
Intocmirea si respectarea
graficelor privind inspectia
tehnica periodica a
autovehiculelor si utilajelor;
Intocmirea si respectarea
graficelor privind reviziile si
reparatiile curente ale
autovehiculelor si utilajelor;
Reparatii imediate ale sistemelor
electrice;
Achizitionarea de acumulatori
numai de la unitati care primesc
„la schimb” acumulatori uzati,
evitandu-se stocarea de
acumulatori uzati in cadrul
societatii;
Uleiuri
Aprovizionarea cu uleiuri de
uzate
calitate, cu durata mare de viata;
sintetice de Instruirea soferilor in privinta
motor si
conducerii preventive, evitanduungere
se uzura prematura a uleiului;
Cod deseu Intocmirea si respectarea
13 02 06*
graficelor privind inspectia
tehnica periodica a
autovehiculelor si utilajelor;
Intocmirea si respectarea
graficelor privind reviziile si
reparatiile curente ale
autovehiculelor si utilajelor;
Reparatii imediate ale sistemelor
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sistemelor de franare si
de directie, evitandu-se
uzurile anvelopelor;

anvelopelor;

Aprovizionarea cu
acumulatori de
calitate, cu durata mare
de viata;
Reparatii imediate ale
sistemelor electrice;
Achizitionarea de
acumulatori numai de
la unitati care primesc
„la schimb”
acumulatori uzati,
evitandu-se stocarea
de acumulatori uzati in
cadrul societatii;

Achizitionarea de
acumulatori numai
de la unitati care
primesc „la
schimb”
acumulatori uzati,
evitandu-se
stocarea de
acumulatori uzati
in cadrul societatii;

Aprovizionarea cu
uleiuri de calitate, cu
durata mare de viata;
Reparatii imediate ale
sistemelor de ungere;
Inlocuirea uleiului uzat
in unitati specializate,
evitandu-se atat
aprovizionarea cu ulei
nou cat si stocare de
ulei uzat in cadrul
societatii;

Aprovizionarea cu
uleiuri de calitate,
cu durata mare de
viata;
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de ungere;
Inlocuirea uleiului uzat in unitati
specializate, evitandu-se atat
aprovizionarea cu ulei nou cat si
stocare de ulei uzat in cadrul
societatii;
17

Filtre de
ulei scoase
din uz
cod deseu
16 01 07*

Aprovizionarea cu uleiuri de
calitate, cu durata mare de viata;
Instruirea soferilor in privinta
conducerii preventive, evitanduse uzura prematura a uleiului;
Intocmirea si respectarea
graficelor privind inspectia
tehnica periodica a
autovehiculelor si utilajelor;
Intocmirea si respectarea
graficelor privind reviziile si
reparatiile curente ale
autovehiculelor si utilajelor;
Reparatii imediate ale sistemelor
de ungere;
Inlocuirea uleiului uzat in unitati
specializate, evitandu-se atat
aprovizionarea cu filtre noi cat si
stocare de filtre uzate in cadrul
societatii;

Aprovizionarea cu
uleiuri de calitate, cu
durata mare de viata;
Reparatii imediate ale
sistemelor de ungere;
Inlocuirea uleiului uzat
in unitati specializate,
evitandu-se atat
aprovizionarea cu filtre
noi cat si stocare de
filtre uzate in cadrul
societatii;

Aprovizionarea cu
uleiuri de calitate,
cu durata mare de
viata;

Societatea detine contracte sau protocoale cu firme autorizate pentru colectarea/preluarea/ridicarea
precum si transportul in vederea valorificarii/eliminarii a deseurilor si apelor uzate generate pe
amplasamentul punctului de lucru al societatii
Nr.
crt.
1

2

Nume societate

Adresa

SC Salubritate 2000
SA

Municipiul
Pitesti, judetul
Arges

SC Total Racolav
Carton Plast SRL

Municipiul
Pitesti, judetul
Arges

Autorizata
pentru
Preluarea
deseurilor
menajere in
vederea
depozitarii
finale la
depozitul
ecologic
Albota
Colectarea si
transportul
de pe
amplasament
a deseurilor
reciclabile,

Nr.si data
contract
1852
/23.06.
2016

Valabilitate
contract
nedeterminata

345/
01.06.2016

nedeterminata
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3

SC Waste
Professinal SRL

Municipiul
Brasov, judetul
Brasov
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harti-carton,
plastic, in
vederea
valorificarii/
reciclarii
Colectarea si
transportul
de pe
amplasament
a deseurilor
periculoase
in vederea
valorificarii/e
liminarii
acestora

86/
29.03.2017

nedeterminata

Masuri generale aplicate de companie privind gestionarea deseurilor generate pe amplasament, in
conformitate cu legislatia de mediu in vigoare in vigoare












Deseurile rezultate din activitate sunt colectate separat, pe fiecare tip de deseu;
Toate categoriile de deseuri sunt depozitate astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, in
recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului deseului. Se va evita formarea de
stocuri care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri etc pentru vecinatati;
Locul de depozitare a deseurilor reciclabile/valorificabile este inchis, pe platforma betonata,
prevazut cu un acoperis si ferit de intemperii;
Deseurile periculoase se vor stoca in recipiente metalice, rezistente la soc mecanic si termic,
inchise etas, spatiul de depozitare respectiv va fi prevazut cu dotari pentru prevenirea si reducerea
poluarilor accidentale;
La predarea deseurilor se solicita si sunt pastrate conform legislatiei, formularele doveditoare
privind trasabilitatea deseurilor nepericuloase;
Se va evita formarea de stocuri care ar putea pune in pericol sanatatea umana si ar dauna mediului
inconjurator (riscuri de poluare a apei, aerului, solului, fauna, flora, generare de mirosuri, risc de
incediu pentru vecinatati);
Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatori economici care detin autorizatie de
mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/stocare
temporara/tratare/valorificare/eliminare in baza HG 1061/2008 privind transportul deseurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
La predarea deseurilor se completeaza in 3 exemplare Formularele de incarcare-descarcare deseuri
nepericuloase (Anexa 3), pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu HG 1061/2008 privind
transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei. Acestea vor fi semnate si stampilate de catre, generator,
transportator si colectorul/valorificatorul/eliminatorul final autorizat, un exemplar revenindu-i
producatorului de deseuri (generatorul, cel care preda aceste deseuri). Acest exemplar poate fi trimis si
prin fax sau posta, cu confirmare de primire, catre generator, care il pastreaza ca parte a evidentei
gestiunii deseurilor intocmita in conformitate cu HG 856/2002;
De asemenea, societatea detine contractele cu toti colectorii autorizati sa preia deseurile generate si
autorizatiile de mediu ale acestora, in care se mentioneaza activitatea de preluare, colectare, transport
deseuri in vederea efectuarii operatiunilor de valorificare si/sau eliminare, si cel mai important,
codurile deseurilor colectate. In cazul in care deseurile sunt preluate in vederea stocarii temporare la
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colector (acesta nefiind valorificatorul/eliminatorul final), acesta are obligatia sa puna la dispozitia
generatorului datele despre instalatia unde se va efectua operatia de valorificare/reciclare/eliminare
(denumire agent economic, autorizatie de mediu, dupa caz certificat de valorificare/eliminare a
deseurilor preluate);
fig.1. Fluxul de deseuri identificat pe amplasament si optiunile privind gestionarea acestora conform
legislatiei de mediu
SURSA PRIMARA

SURSA SECUNDARA

Generarea de deseuri

DEPOZITARE FINALA

Depozit de deseuri ecologic

Sectorul de productie
Tratare/reciclare deseuri

Tratare pe
amplasament prin
refolosire
reintroducere

Legenda
Fluxul de deseuri acoperit de PMDA
Fluxul produselor/bunuri economice

PIATA ECONOMICA

GENERAREA DESEURILOR

STOCARE

COLECTARE
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