
 

 

PLAN DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A DEȘEURILOR GENERATE 

 

NR 
CRT 

Tip Deșeu Măsuri de prevenire Responsabili Obiectiv Anual Termen de 
implementare 

1 Hârtie/Carton  
Cod 15 01 01 

- evitarea achiziționării de 
echipamente/materiale supra ambalate; 
- reutilizarea ambalajelor de carton;  

Toți Angajații reducerea cantității 
de deșeuri cu 2% 

IMPLEMENTAT PRIN 
SISTEMUL DE 

MANAGEMENT 
INTEGRAT DE MEDIU 

ȘI INSTRUIRI 
PERIODICE 

2 Hârtie 
Cod 20 01 01 

- scanare în loc de printare documente și e-
mail-uri pe format de hârtie;  
- printarea pe cât posibil: față - verso;  
- reutilizarea foilor de hârtie ca și ciorne (unde 
este posibil); 
- folosirea cu precădere a documentelor în 
format electronic;  
- arhivarea documentelor în format 
electronic; 

Toți Angajații reducerea cantității 
de deșeuri cu 3% 

IMPLEMENTAT PRIN 
SISTEMUL DE 

MANAGEMENT 
INTEGRAT DE MEDIU 

ȘI INSTRUIRI 
PERIODICE 

3 Plastic 
Cod 15 01 02 /             

20 01 39 
 

- evitarea articolelor şi ambalajelor din 
materiale plastice, obtând pentru cele din 
materiale prietenoase cu mediul.  
- evitarea articolelor de unică folosinţă 
pentru servirea meselor sau pentru 
curăţenie; acestea vor fi înlocuite pe cât 
posibil cu articole care se pot spăla şi 
refolosi; 

Toți Angajații reducerea cantității 
de deșeuri cu 2% 

IMPLEMENTAT PRIN 
SISTEMUL DE 

MANAGEMENT 
INTEGRAT DE MEDIU 

ȘI INSTRUIRI 
PERIODICE 

4 alte deseuri  (inclusiv 
amestecuri de 
materiale)de la 

-reducerea cantităților de deșeuri din 
producție 

Angajații din 
producție 

reducerea cantității 
de deșeuri din 

producție cu 1% 

IMPLEMENTAT PRIN 
SISTEMUL DE 

MANAGEMENT 



 

tratarea mecanica a 
deseurilor,  altele 

decat cele specificate 
la 19 12 11* 
Cod 19 12 12 

INTEGRAT DE MEDIU 
ȘI INSTRUIRI 
PERIODICE 

5 PENTRU TOATE 
TIPURILE DE DEȘEURI 

- Compania va pune accent pe prevenirea 
generării de deșeuri și apoi în ordine 
descrescătoare pe reutilizarea deșeurilor, 
reciclare, recuperare și eliminare lor.  
- reducerea surselor de generare a 
deseurilor;  
- o mai buna administrare a resurselor.  
- reciclarea / recuperarea elementelor 
refolosibile;  
- respectarea procedurilor și instrucțiunilor 
interne privind colectarea, sortarea, 
depozitarea selectivă și valorificarea 
deșeurilor rezultate.  
 

Toți Angajații reducerea cantității 
de deșeuri cu 1% 

IMPLEMENTAT PRIN 
SISTEMUL DE 

MANAGEMENT 
INTEGRAT DE MEDIU 

ȘI INSTRUIRI 
PERIODICE 

6 PENTRU TOATE 
TIPURILE DE DEȘEURI 

Atunci când se achiziţionează materiale de 
întreţinere, apa, sucuri imbuteliate, etc, 
compania trebuie să încurajeze furnizorii să 
aplice principiul schimbării ambalajelor vechi 
(cutii, bidoane, sticle, borcane, navete, etc.), 
în scopul reducerii la maximum a cantitățile 
de deșeuri de ambalaj. 

Administrativ 
/ Achiziții  

 IMPLEMENTAT PRIN 
SISTEMUL DE 

MANAGEMENT 
INTEGRAT DE MEDIU 

ȘI INSTRUIRI 
PERIODICE 

 

Întocmit de: 

Andreea Oprea, 

Manager al Sistemelor de Management de Mediu 

24.09.2021, Cluj Napoca 


