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PLAN DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI GENERATE: 
 

In confomitate cu Art.43 din Legea Nr. 211/ 2011, privind regimul deseurilor 
 
 

      NR. 
Crt. Tip deseu Masuri de prevenire Responsabili Obiectiv anual 

Termen de 
implementare 

1 HARTIE /CARTON - folosirea cu precadere a documentelor in format electronic; 
- arhivarea documentelor in format electronic; 
- scanare in loc de printare documente si e-mail-uri pe format 
de hartie; 
- printarea pe cat posibil: fata - verso; 
- reutilizarea foilor de hartie ca ciorne (unde este posibil); 
- reutilizarea ambalajelor de carton; 
- evitarea achizitionarii de echipamente/materiale supra-
ambalate; 

Sefi 
sectii/departamente 
Toti angajatii  

reducerea 
cantitatii de 
deseuri  rezultata 
cu 3% 

IMPLEMENTAT PRIN 
SISTEMUL DE 
MANAGEMENT 
INTEGRAT PE MEDIU SI 
INSTRUIRI PERIODICE 
CU TOTI ANGAJATII 

COMVEX S.A. 
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2 PLASTIC - evitarea articolelor şi ambalajelor din materiale plastice, 
preferandu-se cele din materiale prietenoase cu mediul. 
- evitarea articolelor de unică folosinţă pentru servirea meselor 
sau pentru curăţenie; ele vor fi înlocuite, pe cât posibil cu 
articole care se pot spăla şi refolosi; 

Sefi 
sectii/departamente 
Toti angajatii  
Serviciul Achizitii 

reducerea 
cantitatii de 
deseuri  rezultata 
cu 3% 

IMPLEMENTAT PRIN 
SISTEMUL DE 
MANAGEMENT 
INTEGRAT PE MEDIU SI 
INSTRUIRI PERIODICE 
CU TOTI ANGAJATII 

3 CAUCIUC / 
ANVELOPE 

- mentenanta utilajelor mobile pentru a preveni uzura 
prematura; 
- reutilizarea anvelopelor scoase din uz ca fendere/amortizoare 
pentru nave / cheu sau alte utilizari; 
- Achizitionarea de anvelope cu o calitate superioara a 
materalului rulabil pentru prelungirea duratei de utilizare; 

SRM / SRUM 
 
Achizitii 

reducerea 
cantitatii de 
deseuri  rezultata 
cu 3% 

IMPLEMENTAT PRIN 
SISTEMUL DE 
MANAGEMENT 
INTEGRAT PE MEDIU SI 
INSTRUIRI PERIODICE 
CU TOTI ANGAJATII 

4 DEEE-URI Achizitionare de echipamente cu o durata medie de 
functionare mai mare. 
Utilizarea echipamentelor electrice in parametrii optimi 
conform instructiunilor de la producator. 
Mentenanta echipamentelor electrice astfel incat sa se previna 
deteriorarea sau defectarea lor. 
Mentenanta retelei de energie electrica (prize, cabluri, tablouri 
etc) pentru a preveni deteriorarea echipamentelor in timpul 
functionarii. 

Administrativ / 
Achizitii 
SRE 

reducerea 
cantitatii de 
deseuri  rezultata 
cu 3% 

IMPLEMENTAT PRIN 
SISTEMUL DE 
MANAGEMENT 
INTEGRAT PE MEDIU SI 
INSTRUIRI PERIODICE 
CU TOTI ANGAJATII 

5 FIER VECHI - mentenanta utilajelor si echipamentelor pentru prelugirea 
duratei de utilizare; 
- intretinerea corespunzatoare a cailor de acces, scarilor, 
pasarelelor, platformelor, echipamentelor metalice, pentru 
prevenirea aparitie ruginei si a degradarii lor premature; 
- achizitionarea de materiale, echipamente, utilaje cu o durata 
medie de utilizarea mai mare. 

DP / SRM / SRUM reducerea 
cantitatii de 
deseuri  rezultata 
cu 3% 

IMPLEMENTAT PRIN 
SISTEMUL DE 
MANAGEMENT 
INTEGRAT PE MEDIU SI 
INSTRUIRI PERIODICE 
CU TOTI ANGAJATII 
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6 STICLA  - reutilizarea pe cat posibil a recipientelor de sticla; 
- achizitionarea de geamuri (pentru cladiri) cu o rezistenta 
superioara la socurile mecanice; 

Administrativ / 
Achizitii 

reducerea 
cantitatii de 
deseuri  rezultata 
cu 3% 

IMPLEMENTAT PRIN 
SISTEMUL DE 
MANAGEMENT 
INTEGRAT PE MEDIU SI 
INSTRUIRI PERIODICE 
CU TOTI ANGAJATII 

7 ULEI UZAT   - mentenanta preventiva a utilajelor si echipamentelor;  
- utilizarea de filtre speciale si/sau de o calitate superioara care 
mentin proprietatile uleiurillor pe o perioada mai mare de 
timp.  
-utilizarea unor instalatii speciale de filtrare, decantare pentru 
recuperarea uleiului uzat. 

DP/SRM / SRUM reducerea 
cantitatii de 
deseuri  rezultata 
cu 3% 

IMPLEMENTAT PRIN 
SISTEMUL DE 
MANAGEMENT 
INTEGRAT PE MEDIU SI 
INSTRUIRI PERIODICE 
CU TOTI ANGAJATII 

8 Filtre uzate - folosirea de filtre din material reciclabil sau reutilizabile; 
- mentenanta preventiva a utilajelor / instalatiilor. 

SRM / SRUM reducerea 
cantitatii de 
deseuri  rezultata 
cu 3% 

IMPLEMENTAT PRIN 
SISTEMUL DE 
MANAGEMENT 
INTEGRAT PE MEDIU SI 
INSTRUIRI PERIODICE 
CU TOTI ANGAJATII 

9 MINERALE - mentenanta instalatiilor de incarcare/descarcare si transport 
marfa astfel incat sa se reduca pierderile de marfa. 
- predarea deseurilor minerale rezultate catre SC ROPAMIAL 
pentru separare si valorificare. 

DP / SRM /SRE reducerea 
cantitatii de 
deseuri  rezultata 
cu 1% 

IMPLEMENTAT PRIN 
SISTEMUL DE 
MANAGEMENT 
INTEGRAT PE MEDIU SI 
INSTRUIRI PERIODICE 
CU TOTI ANGAJATII 
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10 PENTRU TOATE 
TIPURILE DE 
DESEURI 

- Compania va pune  accent pe prevenirea generării de deșeuri, 
și apoi în ordine descrescătoare pe reutilizarea deșeurilor, 
reciclare, recuperare și eliminare. 
- reducerea surselor de generare a deseurilor; 
- o mai buna administrare a resurselor. 
- reciclarea / recuperarea elementelor refolosibile; 
- respecatea procedurilor si intructiunilor interne privind 
colectarea, sortarea, depozitarea, gestionarea selectiva si 
predarea catre firmele specializate a deseurilor rezultate. 
Stabilirea responsabililor de colectarea, depozitarea si 
predarea deseurilor pe fiecare sectie / departament. 

TOTI ANGAJATII   IMPLEMENTAT - PLAN 
REPARTIZARE 
RESPONSABILITATI 
MEDIU 

  

  Atunci când se achiziţionează materiale de întreţinere, apa, 
sucuri etc imbuteliate , compania trebuie să încurajeze 
furnizorii să aplice principiul schimbării ambalajelor vechi (cutii, 
bidoane, sticle, borcane, navete, etc.), în scopul reducerii la 
maximum şi chiar din fazele iniţiale ale generării gunoiului. 

Administrativ / 
Achizitii 

    

 


