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INTRODUCERE SI CONTEXT
Principalul obiectiv al noii Directive cadru, Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a
Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE, este prevenirea generării
deşeurilor şi reducerea impactului asociat al acestora asupra mediului, dar şi reducerea efectelor
generale ale folosirii resurselor şi creşterii eficienţei folosirii acestora.
Planul de prevenire și reducere a cantității de deșeuri generată este întocmit urmare a prevederilor
O.U.G. nr. 92/2021.
Prezentul PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATILOR DE DESEURI, a fost
elaborat in conformitate cu cerintele O.U.G 92/2021 privind regimul deseurilor, pentru societatea
SIMPEX S.A., avand la baza auditul deseurilor generate la punctul de lucru din bd. Ghencea, nr.
42, bloc C25, parter, sector 6, Bucuresti.
Documentul abordeaza masurile si metodele de prevenire si de minimizare a cantitatii de deseuri
rezultate din activitatea desfasurata de societate, in conformitate cu reglementarile aplicabile si o
ierarhizare preferentiala a gestiunii deseurilor.
Minimizarea deseurilor utilizeaza:
 prevenirea si/ sau reducerea generarii deseurilor la sursa;
 imbunatatirea calitatii deseurilor generate (ex: reducerea periculozității);
 incurajarea refolosirii, reciclarii si recuperarii;
 colectarea separata a deseurilor.
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.
Programul de prevenire ai reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea societatii
SIMPEX S.A., ofera informatii cu privire la inventarul detaliat al deseurilor si a unui plan de
minimizare al acestora.
De asemenea, descrie procesele de colectare selectiva, transport, tratare, valorificare, depozitare
si eliminare a deseurilor.
Responsabilitatea pentru activitatile de gestionare a deseurilor revine generatorilor acestora,
conform principiului „platești pentru cat arunci” sau după caz, producătorilor, in conformitate cu
principiul „responsabilitatea producătorului”.
In toate cazurile se apeleaza la contractori externi specializati in gestiunea deseurilor care detin
autorizatii de mediu.
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.
Legislația cadru a deșeurilor la nivel european si national:
 Directiva 2008/98/CE privind gestiunea deșeurilor modificata prin Directiva (UE) 2018/851;
 Regulamentul 1013/2006 privind transferurile de deșeuri;
 Decizia 2000/532/CE privind lista europeană a deșeurilor;
 Legislaţia europeană privind operaţiile de tratare a deşeurilor:
 Directiva 1999/31/CEE privind depozitarea de deşeurilor;
 Directiva 2010/75/UE privind emisiile industrial.;
 Legea nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
 Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de
ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
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 OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu;
 HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
României;
 HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând
deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
Definitii conform O.U.G. nr. 92/2021:
deșeuri - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă sau are intenția sau obligația să
le arunce;
deșeuri periculoase - orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase
enumerate în anexa nr. 4 O.U.G nr. 92/2021;
deșeuri nepericuloase - deșeurile care nu intră sub incidența deșeurilor periculoase;
deținător de deșeuri - producătorul deșeurilor sau persoana fizică sau juridică care se află în
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 deșeurilor - colectarea, transportul, valorificarea (inclusiv sortarea) și eliminarea
deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de
eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse în calitate de comerciant sau broker;
prevenire – masurile luate, inainte ca o substanta, un material sau un produs sa devina deseu,
care reduc:
a) cantitatea de deseuri, inclusiv prin reutilizarea acestora sau prelungirea duratei de viata a
acestora;
b) impactul negativ al deseurilor generate asupra mediului si sanatatii populatiei, sau
c) continutul de substante nocive al materialelor si produselor.
valorificare - orice operatiune care are drept rezultat principal faptul ca deseurile servesc unui
scop util prin inlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate intr-un anumit scop sau faptul ca
deseurile sunt pregatite pentru a putea servi scopului respectiv in intreprinderi ori in economie in
general;
eliminare - orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una
dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie;
reciclare - orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse,
materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta
include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și conversia în
vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere;
reutilizare - orice operațiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deșeuri
sunt utilizate din nou în același scop pentru care au fost concepute.
Principii
La baza activităţilor de gestionare a deşeurilor stau câteva principii enunţate în cadrul Strategiei
Naţionale de Gestionare a Deşeurilor şi a legislaţiei comunitare:
 principiul protecţiei resurselor primare – se referă la necesitatea de a minimiza şi
eficientiza utilizarea resurselor primare, punând accentul pe utilizarea materiilor prime
secundare;
 principiul prevenirii – pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operaţiuni de
valorificare, şi în ultimul rând eliminarea în condiţii de siguranţă pentru mediu (dezvoltarea
de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale);
 principiul substituţiei – necesitatea înlocuirii materiilor prime periculoase cu materii prime
nepericuloase, conducând astfel la minimizarea cantităţilor de deşeuri periculoase;
 principiul subsidiarităţii – stabileşte acordarea competenţelor astfel încât deciziile în
domeniul gestionării deşeurilor să fie luate la cel mai scăzut nivel administrativ faţă de sursa
de generare;
 principiul proximităţii – stabileşte că deşeurile trebuie tratate şi eliminate cât mai aproape
de sursa de generare;
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 principiul măsurilor preliminare – aspectele principale de care trebuie ţinut cont pentru
orice activitate: stadiul curent al dezvoltării tehnologiilor, cerinţele pentru protecţia mediului,
alegerea şi aplicarea acelor măsuri fezabile din punct de vedere economic.
Planul de actiune privind economia circulara stabileste masuri care au ca scop inchiderea buclei
economiei circulare si care vizeaza toate etapele ciclului de viata ale unui produs, prin obiective
masurabile privind reducerea eliminarii deseurilor prin depozitare finala, cresterea reciclarii si
reutilizarii, sprijinerea de catre autoritati a schemelor de reutilizare si reciclare a deseurilor.
Primul obiectiv în domeniul gestionării deşeurilor îl constituie reducerea la minimum a efectelor
negative ale deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului înconjurător. Prevenirea și
reducerea consumului de resurse, aplicarea practică a ”ierarhiei deşeurilor” clasifică diferitele
opţiuni de gestionare a deşeurilor, de la cea mai bună, la cea mai puţin bună pentru mediu.
Conform acestei ierarhii se da prioritate prevenirii generarii deseurilor, urmata de minimizarea
cantitatii de deseuri, reutilizarea deseurilor, reciclarea, recuperarea de energie si, in ultimul rand,
eliminare prin incinerare sau depozitare (Figura 1).

Figura 1. Piramida ierarhizarii deseurilor
Aplicarea ierarhiei deseurilor are ca scop incurajarea actiunii in materie de prevenire a generarii şi
gestionarii eficiente si eficace a deseurilor, astfel incat sa se reduca efectele negative ale acestora
asupra mediului.
In acest sens, pentru anumite fluxuri de deseuri specifice, aplicarea ierarhiei deseurilor poate suferi
modificari in baza evaluarii de tip analiza ciclului de viata privind efectele globale ale generarii si
gestionsrii acestor deseuri.
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 H.G nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor. Fiecare tip de deseu este reprezentat de
un cod format din 6 cifre in functie de activitatea generatoare, la care se adauga un asterix (*) daca
acesta face parte din categoria celor periculoase.
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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.
Costurile operatiunilor de gestionare a deseurilor sunt suportate de producatorul de deseuri
conform principiului „poluatorul plateste”.
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 tratare/ eliminare.
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.
Trasabilitatea este regasita la generator prin evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu anexa
1 a H.G. nr. 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.
I.

SITUATIA ACTUALA

I.1 Date generale
SIMPEX S.A. este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/549/19.02.1991si are Cod Unic
de Inregistrare RO 432521.
Socieatatea desfasoara activitati de „Comercializare cu ridicata a produselor chimice” cod CAEN
Rev. 2 4675, corespunzator poz. nr. 259 (cod CAEN Rev. 1 5155) din ANEXA nr. 1 - LISTA
activitatilor supuse procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.
Activitatea este reglementata din punct de vedere al protectiei mediului prin Autorizatia de Mediu
nr. 448 din 14.10.2020, valabila cu viza anuala.
Punctul de lucru este amplasat la parterul blocului C25 din Bd. Ghencea, nr. 42, sector 6 Bucuresti
si are o suprafata totala de 109,4 m2, din care, magazin de prezentare produse chimice 11,6 m2,
magazia 6,9 m2, 4 birouri, cai de acces 2,6 m2 si grupul sanitar de 2,3 m2.
I.2 Date privind activitatea desfasurata
Activitatea desfasurata consta in:
- aprovizionare;
- receptie calitativa a produselor;
- expunerea produselor pentru vanzare;
- livrarea produselor chimice in ambalaje originale primite;
- livrarea la cerere, a unor cantitati de 1-5 kg din produsele existente, in ambalaje de plastic,
achizitionate de SIMPEX S.A. de pe piata interna.
Societatea comercializeaza cca. 400 kg/ luna produse chimice in ambalaje originale si cca.100
kg/luna in ambalaje achizitionate, de 1-5 kg.
Produsele depozitate sunt:
- Paste (pe baza de apa) pentru imprimare textila: max 500 kg.
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Pentru desfasurarea activitatii societatea detine:
- cantar - 2 buc.;
- balanta analitica - 1 buc.;
- microscop optic - 1 buc.;
- etuva termostatata (aflata in conservare) - 1 buc.
I.3. Date privind gestiunea deseurilor
Activitatea de gestionare a deşeurilor include următoarele acțiuni:
 colectarea
 transportul
 tratare
 valorificarea
 eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii şi îngrijirea zonelor de
depozitare după închiderea acestora.
In ierarhia optiunilor de gestionare a deşeurilor, inclusa atat in reglementarile UE, cat si in cele
nationale, recuperarea reprezinta o prioritate aflata inaintea eliminarii prin depozitare. Masurile
necesare trebuie planificate astfel incat sa se ajunga la cea mai eficienta metoda de recuperare şi
reciclare, ţinand cont de tipurile de deseuri, de sursele de deseuri si de compozitia diferita a
deseurilor. Prioritatile in ierarhia deseurilor sunt prezentate in figura de mai jos:

Figura 2. Prioritatile in ierarhia deseurilor
Principalul obiectiv referitor la gestionarea deseurilor, este protectia sanatatii oamenilor si a
mediului impotriva efectelor nocive cauzate de colectarea, transportul, tratarea, stocarea si
depozitarea deseurilor. Condiţiile necesare şi obligatorii a fi indeplinite:
a. sa nu prezinte riscuri pentru apa, aer, sol, faună sau vegetatie;
b. sa nu produca poluare fonica sau miros neplacut;
c. sa nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.
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Deseurile rezultate din activitatea societatii sunt colectate, in functie de natura si caracteristicile lor,
fie in vederea valorificarii, fie in vederea eliminarii.
In cadrul societatii sunt identificate categoriile de deseuri care se genereaza din activitatea de
productie, administrativa si comerciala (de aprovizionare materii prime si livrare produse chimice.
Conform autorizatiei de mediu, categoriile de deseuri generate din activitate sunt:
- ambalaje de plastic cod 15 01 02, cca. 198 kg/an (posibil);
- deseu municipale amestecate cod 20 03 01, cca. 60 mc/an.
Pentru conformarea cu cerintele autorizatiei de mediu si a legislatiei de mediu in vigoare,
societatea beneficiaza de prestari servicii de consultanta de mediu si raportari executate de firma
externa CP MED LABORATORY S.R.L., reprezentata prin Director General, Ing. Ligia Milea.
Modul de gestionare al deseurilor trebuie sa respecte prevederile OUG nr. 92/2021 cu modificarile
si actualizarile ulterioare.
Surse de deseuri, tipuri si cantitati de deseuri rezultate
Categoriile de deseuri care pot rezultata din activitatea desfasurata pe amplasamentul studiat, sunt
impartite in functie de gradul de periculozitate in:
 nepericuloase:
- deseuri menajere si asimilabile acestora;
- posibil deseuri reciclabile (hartie, plastic, sticla);
 periculoase: ambalaje contaminate (posibil).
In cazul generarii deseurilor periculoase, acestea necesita o supraveghere speciala. Consistenta
lor poate fi solida, pastoasa sau lichida. Deseurile sunt, in mod uzual, amestecuri ale caror
proprietati fizice si chimice pot varia in domenii foarte largi.
In tabelul urmator sunt prezentate tipurile de deseuri generate in cadrul societatii SIMPEX S.A. in
perioada 2020 – 2021.
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Tabel 1. Evidenta deseurilor, perioada 2020 – 2021
Nr.
Crt.

Cod

1

15 01 01

2

15 01 02

3

15 01 07

4

15 01 10*

5

20 01 01

Hartie si carton

20 03 01

Deseuri
municipale
amestecate

6

Denumire
deseu
Deseuri de
hartie si carton
Ambalaje de
plastic
Ambalaje de
sticla
Ambalaje care
conțin reziduuri
sau sunt
contaminate cu
substante
periculoase

Cantitate
Eliminata
[tone]

Stoc la
sfarsitul
anului
[tone]

Operatiunea
de
valorificare/
eliminare
(OUG
92/2021)

Mod de
ambalare
si de
depozitare

Flux deseu: colectare, transport catre
valorificator/ eliminator,
comercializare, depozitare temporara,
sortare, balotare, compactare

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

0

-

-

-

D5

in pubele,
in spatiu
depozitare
special
amenjat

Deseul este predat de cate ori este
nevoie in vederea eliminarii (D5) catre
colectorul URBAN S.A.

Cantitate
Generata
2020
[tone]

Cantitate
Generata
2021
[tone]

Cantitate
Valorificata
[tone]

0

0

0

8.522

4,501

0

4,501

0

Deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)
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In perioada 2020 – 2021, din activitatea desfasurata de societatea SIMPEX S.A. au rezultat numai
deseuri municipale amestecate (20 03 01), dupa cum se poate observa si in diagramele prezentate
in Figura 3.a si Figura 3.b.
De asemenea, se observa o reducere a cantitatii de deseuri municipale amestecate in anul 2021,
comparativ cu anul 2020 (Figura 3.c).

Figura 3.a. Tipuri de deseuri generate in anul 2020

Figura 3.b. Tipuri de deseuri generate in anul 2021
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Figura 3.c. Cantitatile deseurilor municipale amestecate in perioada 2020 – 2021
II.

GESTIONAREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

Categoriile de deseuri care pot rezultata din activitatea desfasurata pe amplasamentul studiat sunt:
- deseuri menajere si asimilabile acestora – de la personalul angajat;
- deseuri reciclabile (hartie, plastic, sticla) – din activitatea desfasurata;
- ambalaje contaminate – din activitatea desfasurata.
Modul de gospodarire a deseurilor
La nivelul societatii sunt identificate si codificate categoriile de deseuri, sunt amenajate spatii de
stocare temporara, deseurile se colecteaza selectiv in vederea predarii la firme autorizate, pe baza
de contracte de prestari servicii.
Managementul la nivelul cel mai inalt este implicat in conformarea activitatii cu cerintele autorizatiei
de mediu si a cerintelor legale de mediu aplicabile, astfel:
- colectarea deseurilor menajere se realizeaza selectiv in pubele speciale, iar preluarea acestora
se face periodic de catre o firma specializata prestatoare de servicii de salubritate (URBAN
S.A.);
- deseurile reciclabile se colecteaza selectiv in vederea valorificarii;
- pentru stocarea temporara a deseurilor reciclabile este amenajat spatiu de stocare
corespunzator;
- de asemenea, este prevenita formarea de stocuri de produse chimice prin corelarea activitatii
de aprovizionare cu cea de distributie.
Masuri privind gestionarea deseurilor generate pe amplasament, in conformitate cu
legislatia in vigoare
Luandu-se in considerare situatia actuala privind deseurile rezultate din activitatea proprie se pot
preciza masurile generale si masuri specifice de imbunatatire a managementului deseurilor.
Masurile de gestionare a deseurilor trebuie sa se realizeze (vezi Art. 21 din OUG nr. 92/2021), fara
a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediului, in special:
a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;
b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
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 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,
etichetate corespunzator codului deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea
prezenta risc de incediu, mirosuri etc pentru vecinatati.
 Mentinerea stricta a evidentei deseurilor, pe categorii de generare;
 Marcarea spatiilor de depozitare deseuri;
 In cazul generarii deseurilor periculoase, acestea se stocheaza in recipiente, rezistente la
soc mecanic si termic, inchise etas, spatiul de depozitare respectiv sa fie prevazut cu dotari
pentru prevenirea si reducerea poluarilor accidentale.
 Eliminarea autorizata a deseurilor periculoase, in cazul generarii acestora.
 Documentarea de fise de caracterizare a deseurilor, in cazul generarii de deseuri
periculoasre din activitate.
 La predarea deseurilor se solicita si sunt pastrate conform legislatiei, formularele
doveditoare privind trasabilitatea deseurilor periculoase sau 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 vor completa in 3 exemplare Formularele de incarcaredescarcare deseuri nepericuloase (Anexa 3) sau Formular de expeditie/ transport deseuri
periculoase (Anexa 2), dupa caz, 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.
 Pentru asigurarea trasabilitatii deseurilor generate, indiferent de categoria deseului predat
(nepericulos sau periculos) formularele de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase sau
formularele de expeditie/ transport deseuri periculoase trebuie completate in totalitate, sa aiba
numar si serie, datele fiecarui operator implicat, categoria de deseu transportata, CODUL si
CANTITATEA colectata, precum si destinatia finala (valorificare/ eliminare).
III. MASURI PRIVIND PREVENIREA SI REDUCEREA CANTITATILOR DE DESEURI
Un program de prevenire si reducere a deseurilor generate trebuie sa ia in calcul cateva
considerente de baza, si anume:
 Gospodarirea resurselor si, respectiv, a deseurilor in amplasament;
 Proiectarea unui produs;
 Stabilirea de obiective si indicatori masurabili;
 Tinte voluntare si alte instrumente.
Prevenirea inseamna toate masurile ce trebuie sa fie luate inainte ca o substanta/ material/ produs
sa devina deseu, in vederea reducerii:
 cantitatii de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viaţă a
acestora;
 impactului negativ al deşeurilor generate asupra mediului şi sănătăţii populaţiei;
 conţinutului de substanţe nocive ale materialelor şi produselor;
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Reducerea cantitatilor de deseuri rezultate din activitatea proprie poate fi realizata prin
implementarea unor politici si practici cum ar fi:
 Reducerea la sursa a deseurilor – de ex. restrictii la cumparare a unor produse ce sunt
supraambalate, achizitionarea centralizata si controlul achizitiilor;
 Reciclarea si reutilizarea deseurilor;
 Utilizarea eficienta a resurselor;
 Monitorizarea fluxului de materii utilizate si rezultate;
 Instruirea angajatilor;
 Stabilirea unui program de reciclare a deseurilor;
 Elaborarea listei ce cuprinde deseurile periculoase/ nepericuloase;
 Evaluarea riscurilor privind gestiunea deseurilor periculoase;
 Identificarea firmelor specializate în transportul, eliminarea si reciclarea deseurilor;
 Incurajarea repararii produselor defecte;
 Incurajarea importurilor unor tipuri de ambalaje pentru care există tehnologii de reciclare/
valorificare;
 Reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora.
In scopul implementarii politicii si a respectarii angajamentelor in domeniul mediului, se stabilesc
urmatoarele obiective si tinte de mediu:
 reducerea cantitatii de deseuri generate din propria activitate;
 prevenirea poluarii accidentale prin intarirea controlului operational;
 reducerea consumului de resurse;
 respectarea prevederilor din autorizatia de mediu;
 instruirea si constientizarea personalului privind prevenirea poluarii si asigurarea capacitatii
de raspuns in situatii de urgenta sau de risc;
 evaluarea si selectarea furnizorilor, luand in considerare aspectele de mediu generate, sau
potential a fi generate de produsele si serviciile livrate.
Tabel 2. Tinte asumate
OBIECTIV

TINTA

Priorizarea eforturilor in
domeniul gestionarii
deseurilor in linie cu
ierarhia deseurilor

Dezvoltarea de masuri
care sa incurajeze
prevenirea generarii de
deseuri si reutilizarea
lor
Cresterea ratei de
reciclare si valorificare
energetica

Dezvoltarea şi
extinderea sistemelor
de colectare selectivă a
deşeurilor în vederea
promovării unei
reciclări de înaltă
calitate.
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Reducerea cantitatilor
de deseuri destinate
eliminarii finale
Creşterea numarului de
tipuri de deşeuri
colectate selectiv şi a
numarului de recipienţi
de colectare.

INDICATOR
CUANTIFICABIL
Cantitatea totala de
deseuri generate
Cantitatea de deseuri
pregatite pentru
reutilizare
Cantitatea de deseuri
predate operatorilor
economici in vederea
reciclarii (valorificarii
materiale)
Cantitatea de deseuri
predate operatorilor
economici in vederea
valorificarii energetice
Cantitatea de deseuri
generate destinate
eliminarii finale
Numarul de containere,
pubele etc. utilizate la
colectarea deşeurilor

MASURI
Monitorizarea
cantitatilor de deseuri
pregatite pentru
reutilizare, predate
operatorilor economici
in vederea reciclarii,
valorificarii energetice,
eliminarii finale

Organizarea
infrastructurii de
colectare selectiva a
tipurilor de deşeuri
generate pe
amplasament
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Gestionarea
corespunzătoare a
deşeurilor cu
respectarea principiilor
strategice şi a
minimalizării impactului
asupra mediului şi
asupra sănătăţii
umane.

Prevenirea colectării/
stocării temporare a
deşeurilor în alte locuri
decât cele special
amenajate la toate
punctul de lucru.
Prevenirea eliminării
deşeurilor în alte locuri
decât depozitele
specificate în
contractele de
eliminare deşeuri.

Numarul de spaţii de
depozitare deşeuri,
special amenajate la
punctul de lucru.

Dezvoltarea
comportamentului
responsabil privind
prevenirea generării şi
gestionării deşeurilor.

Organizarea şi
susţinerea campaniilor
de conştientizare/
informare a angajaţilor.

Numarul campaniilor
de informare şi
conştientizare

Numărul de formulare
de transport deşeuri
completate în totalitate.
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Amenajarea spaţiilor de
depozitare deşeuri;
Corelarea cantităţior de
deşeuri generate cu
cantităţile înscrise în
formulare de transport
deşeuri; Verificarea
reîntoarcerii
formularelor de
transport deşeuri de la
destinatar la expeditor,
semnate şi ştampilate.
Organizarea de
campanii de informare
şi conştientizare a
angajaţilor cu privire la
prevenirea şi reducerea
cantităţilor de deşeuri
generate si pentru
conştientizarea
importanţei conformării
la legislaţia specifică de
deşeuri.

Masurile de prevenire a generării deşeurilor din cadrul societatii sunt atat de ordin cantitativ, cat si
calitativ.
Din punct de vedere cantitativ, prevenirea producerii deseurilor se realizează prin:
- optimizarea activitatilor care generează deseuri;
- reutilizarea materialelor şi echipamentelor;
Din punct de vedere calitativ prevenirea se realizeaza prin:
- reducerea caracterului de periculozitate a deseurilor, in special prin minimizarea
continutului de substante periculoase si/ sau toxice;
Ambele perspective, cantitativ/ calitativ, conduc la costuri reduse de gestionare a deseurilor pentru
companie.
Exemplu: prevenirea generarii deseurilor de hartie se realizeaza prin masuri privind reducerea
(imprimare față/ verso - reducere aprox. 50%) sau eliminarea (utilizarea emailului):
- utilizarea e-mailurilor ca alternativa la informatii pe suport de hartie;
- achizitionarea de ambalaje cu conținut reciclabil;
- incurajarea achiziţionării produselor provenite din hârtie reciclată.
Societatea pune accent pe utilizarea eficienta a resurselor si regandirea activitatilor zilnice care sa
conduca la consum mai mic de materiale, generand cantitati mai mici de deseuri.
Cele mai bune practici in domeniul achizitiilor ajuta compania sa economiseasca materiale si bani.
Pe langa posibilitatea de a negocia preturile, furnizorii pot fi influientati in a oferi produse si servicii
intr-o maniera eficienta din punctul de vedere al resurselor.
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IV. MASURI PRIVIND MINIMIZAREA GENERARII CANTITATILOR DE DESEURI DIN
ACTIVITATILE SOCIETATII SIMPEX S.A.
Abordarea in domeniul gestionării deşeurilor in companie se bazeaza pe două principii majore:
- Reciclare si reutilizare – incurajarea unui nivel ridicat de recuperare a materialelor
componente, preferabil prin reciclare materiala. In acest sens, sunt identificate cateva
fluxuri de deseuri pentru care reciclarea materiala este prioritara: deşeurile de ambalaje,
deseuri de hartie si carton;
- Eliminarea finala a deseurilor – in cazul in care deseurile nu pot fi recuperate, acestea fiind
eliminate in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea umana, cu un program strict de
monitorizare.
Categoriile de deseuri ce trebuie luate in considerare in planul de minimizare includ urmitoarele:
 reducerea la sursa/ prevenirea generarii deseurilor – factor considerat a fi extrem de important
in cadrul oricarei strategii de gestionare a deseurilor, direct legat atat de imbunatatirea metodelor
de productie, cat si de determinare a consumatorilor sa işi modifice cererea privind produsele
(orientarea catre produse verzi) si sa abordeze un mod de viata, rezultand cantitati reduse de
deseuri;
 reciclarea/ reutilizarea deseurilor - incurajarea unui nivel ridicat de recuperare a materialelor
componente, preferabil prin reciclare materiala. In acest sens sunt identificate cateva fluxuri de
deseuri pentru care reciclarea materiala este prioritara: deşeurile de ambalaje, deseuri metalice,
deseuri de baterii, deseuri din echipamente electrice si electronice;
 dezvoltarea si extinderea sistemelor de colectare separata a deseurilor in vederea promovarii
unei reciclari de inalta calitate;
 imbunatatirea managementului, identificarea deseurilor și controlul inventarului duc la
reducerea efectiva a generarii deseurilor;
 monitorizarea fluxurilor de la achiziție pana la eliminare deseuri;
 imbunataţirea controlului inventarului prin: folosirea stocului existent si mai vechi inaintea
folosirii stocului cel nou, comandarea de substanţe chimice periculoase numai atunci cand acestea
sunt necesare si in cantitati minime pentru evitarea expirarii acestora;
 instruirea angajatilor in managementul deseurilor periculoase, ce include aspecte precum:
- periculozitatea substanțelor periculoase;
- prevenirea scurgerilor;
- intreținerea preventivă;
- pregatirea pentru caz de urgență;
- realizarea auditului de mediu privind minimizarea deșeurilor;
- implementarea la nivelul întregii societăți a programului de reducere a deșeurilor;
- stabilirea unui program intern de reciclare a deșeurilor;
- elaborarea unei liste privind evidența deșeurilor periculoase și nepericuloase generate;
- evaluarea pericolelor și riscurilor ce pot fi generate de eliminarea necorespunzătoare a
deșeurilor;
- evaluarea firmelor specializate în transportul, eliminarea și reciclarea deșeurilor.
Mai jos sunt prezentate câteva dintre categoriile de deseuri si metodele de minimizare ce pot fi
aplicate acestora.
A. Categoria de deseuri nepericuloase. Metoda de minimizare
 Deseuri de hartie – carton (20 01 01):
instruirea si constientizarea personalului cu privire la folosirea rationala a hartiei si la
consumul nejustificat;
printare fata-verso;
printare doar daca este absolut necesar;
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-

folosirea cu precadere a documentelor in format electronic si arhivarea
documentelor in format electronic;
micsorare font;
reutilizarea foilor de hartie ca ciorne (unde seste posibil) - reducere aprox. 50% sau
eliminare prin folosirea emailurilor;
utilizarea e-mailurilor ca alternativa la informatii pe suport hartie;
achizitionarea de ambalaje cu continut reciclabil;
incurajarea achizitionarii produselor provenite din hartie reciclata;
refolosirea dosarelor si bibliorafturilor prin stergerea inscrisului de pe coperti, cand
este posibil;
 Deseuri de ambalaje hartie – carton (15 01 01):
informarea angajatilor in legatura cu tipurile de hartie/ carton care se pot recicla;
instruirea si constientizarea personalului cu privire la folosirea rationala a hartiei si
cartonului si la consumul nejustificat;
reutilizarea cutiilor de carton;
evitarea achizitionarii de materiale/ echipamente supra-ambalate;
 Deseuri de ambalaje din plastic (15 01 02):
evitarea articolelor de unica folosinta pentru servirea meselor sau pentru curatenie,
ele vor fi inlocuite pe cat posibil, cu articole care se pot spala si refolosi;
achizitionarea de produse ambulate in ambalaje biodegradabile sau produse fara
ambalaje excesive;
achizitionarea produselor lichide in recipienti de volum mare pentru evitarea
producerii deseurilor de amabalaje;
instruirea si constientizarea personalului cu privire la folosirea rationala a foliei de
plastic si la consumul nejustificat;
 Deseuri de sticla (15 01 07):
instruirea angajatilor cu privire la prevenirea generarii deseurilor si obligatia
reutilizarii produselor si a prevenirii si colectarii selective a deseurilor;
incurajarea reutilizarii ambalajelor din sticla (sticle pentru bauturi, borcane etc.);
 Deseuri municipal amestecate (20 03 01):
colectarea selectiva a deseurilor;
B. Categoria de deseuri periculoase. Metoda de minimizare
 Deseuri de ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante
periculoase (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;
prospectarea pietei in vederea identificarii produselor eco de curatenie sau cele
folosite in procesele tehnologice;
respectarea procedurilor de lucru in vederea evitarii deteriorarii ambalajelor
produselor periculoase;
imbunatatirea inventarului prin: mentinerea unei evidente clare cu privire la
termenele de valabilitate pentru fiecare de categorie de produse in parte; achizitionarea
numai la comanda si in cantitati minime pentru a se evita formarea de stocuri si expirarea
acestora; folosirea din stocul existent mai vechi, inaintea distribuirii stocului nou;
alegerea furnizorilor care comercializeaza produse “verzi”, in masura in care este
posibil din punct de vedere ethnic.
A „ierarhiza” deșeurile, inseamna a alege metoda cea mai potrivita pentru a gestiona deseurile
generate. Aceasta strategie este impusa OUG 92/2021 și de politicile locale in materie de
prevenire a generarii și gestionarii deseurilor. Pentru a gestiona corect deseurile generate si pentru
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reducerea cantitatii de deșeuri, se alege una din solutiile care respecta schema de ierarhizare a
deseurilor.
Activitatile desfasurate de societate tin cont de ierarhia deseurilor, care are ca scop, incurajarea
actiunilor de prevenire a generarii şi gestionarii eficiente a deseurilor, astfel incat sa se reduca
efectele negative ale acestora asupra sanatatii populatiei si a mediului. Ierarhia deșeurilor se
aplica cu prioritate, respectiv:
Prevenire: evitarea aparitiei deseurilor si/ sau minimizarea cantitatilor:
- achizitionarea de materiale care genereaza cantitati mici de deseuri;
- gestionarea corecta a depozitelor de materiale;
- separarea la sursa – asigurarea ca deseurile sunt colectate in ambalajele corespunzatoare
fiecarei categorii.
Pregatire pentru reutilizare: depozitarea deseurilor intr-un mod care sa permita valorificarea
acestora in conditii de siguranta pentru mediu;
- reciclarea hartiei si a cartonului, a plasticului, a ambalajelor metalice;
- achiziţionarea de produse din materiale ce se pot recupera.
Reciclare: predarea deseurilor in vederea reciclarii catre operatori economici autorizati in acest
sens.
Alte operatiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetica: predarea pentru alte tipuri de
valorificare se va realiza numai in cazul in care reciclarea nu este posibila.
Eliminare: numai in cazul in care deseurile nu se pot recicla/ valorifica (ex. deseuri menajere,
deseuri periculoase).
Obligația principala a societatii SIMPEX S.A. in calitate de generator si detinator de deseuri este
de a valorifica deseurile, in masura in care acestea se preteaza acestei operatiuni.
Tabel 3. Masuri de gestionare a deseurilor in linie cu ierahia deseurilor
Ierarhie
Prevenire
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Masuri
 Evitarea generarii deseurilor de hartie:
- Printare fata-verso;
- Printare doar daca este absolut necesar;
- Micsorare font;
 Reutilizarea cutiilor de carton;
 Informarea angajatilor in legatura cu tipurile de hartie/
carton care se pot recicla;
 Micsorarea cantitatii de deseuri de materiale plastice prin
eliminarea paharelor de unica de la dozatoarele de apa.
Angajatii sunt incurajati sa foloseasca pahare din sticla/
cani din ceramic.
 Achizitionarea de produse ambalate in ambalaje
biodegradabile sau produse fara ambalaje excesive.
 Manipularea cu atentie a ambalajelor din productie in
vederea evitarii spargerii/ gauririi/ deteriorarii lor.
 Folosirea minimă a agenţilor toxici de curăţare.
 Utilizarea metodelor de curăţenie pe bază de agenţi fizici
în locul celor chimici, atat cat este posibil cu respectarea
normelor de igiena specifice.
 Achizitionarea produselor lichide in recipienti de volum
mare pentru evitarea producerii deseurilor de ambalaje.
 Utilizarea, respectiv inlocuirea tuburilor fluorescente cu
corpuri de iluminat pe baza de led-uri cu durata mare de
viata.
 Intretinerea in conditii optime, repararea electronicelor si
inlocuirea acostora doar daca este absolut necesar.
 Tratarea deşeurilor – utilizarea metodelor de neutralizare
pentru deşeurile periculoase.
 Instruirea angajatilor in domeniul managementului

Responsabilitati
Toti angajatii /
Management
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deseurilor, la momentul angajarii, si reinstruire cu o
frecventa anuala.

Pregatirea
pentru

reutilizare

Reciclare/
eliminare

.

Amplasarea optima a pubelelor pentru colectarea
selectiva a deseurilor si scoaterea acestora in evidenta
orin etichetare/culori
Reutilizarea cutiilor de carton durabile, rezistente la
deteriorari in care se primeste marfa (ex. depozitari).
Sortarea si depozitarea deseurilor in pubelele special
amenajate.
Incheierea de contracte de mentenanta pentru
echipamentele electrice si electronice (imprimante,

.
r
.

Toti angajatii/
Management

laptopurietc.).

.
.

Predarea selectiva a deseurilor colectate selectiv de catre
angajati catre agenti economici autorizati.
Contracte de prestare servicii, colectare separate si
transport deseuri reciclabile/ menajere/ periculoase, acolo
unde este posibil.

Personal curatenie/
Management

OBIECTIV:
Eficientizarea procesului de colectare a deseurilor astfel incat procentul de colectare a deseurilor
reciclabile si valorificabile sa creasca intr-un procent de 3% raportat la volumul total de deseuri
generate, in cazul generarii acestora.

Concluzii:
Societatea SIMPEX S.A., respecta cerintele legale prevazute in Art. 22, alin.1 din OUG 92.2021
"persoana juridicd ce exerci6 o activitate de naturd comerciale sau industriald, pentru care
mediu/ autorizalie
autoritatea competen6 pentru proteclia mediului a emis o autorizalie

de

integratd de mediu, avdnd in vedere rezultatele unui audit de degeuri, esfe obligatd sa
intocmeasca gi sii implementeze un program de prevenire gi reducere a cantitdlilor de degeuri
generate din activitatea proprie sau, dupd caz, de la orice produs fabricat, inclusiv mdsuri care
respectd un anumit design al produselor, gi sd adopte mdsuri de reducere a periculozitdlii
deseurilor" prin masurile pe care le adopta cu privire la monitorizarea si reducerea la minimum a
efectelor negative ale degeurilor asupra sdndtdtii populaliei gi a mediului inconjurdtor.
In sensul celor prezentate s-au emis obiectivele, actiunile si tintele pentru prevenirea generarii
deseurilor si reducerea cantitatilor de deseuri generate la nivel de amplasament prin Programul
pentru gestionarea deseurilor prezentat.
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