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Prezentul PLAN DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI, a fost 
elaborat în conformitate cu cerintele Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pentru societatea RECOLO S.R.L., pe baza evaluarii deseurilor generate 
la punctul de lucru din Oradea, str. Matei Corvin nr. 404, județul Bihor  

In urma acestei evaluari, 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.  

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.  

Toate categoriile de deseuri se colecteaza separat si se predau catre societatile autorizate. 
La fiecare predare de deseuri catre colectorii autorizati se va solicita si se va pastra bonul de 
confirmare (predare) si/sau formularul de incarcare - descarcare deseuri.  

Trasabilitatea este regasita la generator prin evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu 
anexa 1 a HG856/2002. 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).  

 
 

Date generale DENUMIREA 
OPERATORULUI  

Societatea RECOLO S.R.L  

SEDIU SOCIAL  Oradea, str. Matei Corvin nr. 404, 
județul Bihor  

CUI/REG. COMERTULUI  RO 13566754 
REPREZENTANT LEGAL  Ing. Bențe Teodor – Administrator 
PUNCT DE LUCRU  Oradea, str. Matei Corvin nr. 404, 

județul Bihor  
ACTIVITATE DESFASURATA (CAEN)  3832 
ZONELE EVALUATE  BIROURI, DEPOZITE, HALĂ DE 

PRODUCȚIE, SPATIU EXTERIOR 
NUME RESPONSABIL/CONTACT  IRIMIAS JANOS/HOCHHAUSER 

LILIANA 
  

e-mail office@recolo.ro 

 
 
Date privind activitatatea desfasurata  
Activitatile desfasurate de catre societatea RECOLO SRL la punctul de lucru, sunt:  
- Activitati de birou  
- Recuperarea materialor reciclabile sortate  
- comerț cu ridicata a deșeurilor și resturilor 
- Fabricarea hârtiei și cratonului ondulat și a ambalajelor din hârtie șI carton 
- Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic. 
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Date privind tipurile de deseuri generate  
 
Deseurile generate pe amplasament, specifice activitati de birou sunt:  
• Deseuri menajere si asimilabile (servetele, resturi alimentare, tacamuri) - deseuri municipale 
amestecate (nepericulos); cod 20 03 01  
• Deseuri de hârtie si carton (maculatura, coperti dosare, resturi din producerea produselor finite) – 
nepericulos; cod 20 01 01  
• Deseuri de ambalaje de hartie si carton (cutii carton marfuri achizitionate) - deseu nepericulos; 
cod 15 01 01  
• Deseuri de ambalaje din plastic (folie) – cod 15 01 02  
• Tuburi fluorescente – 20 01 21*  
     
Deseurile generate pe amplasament, specifice activitatii de producție sunt:  
• Deseuri de ambalaje din plastic ; cod 15 01 02 
• Deseuri din industria auto; cod 16 01 19 
• Deseuri de material plastic industrial; cod 07 02 13  
• Deseuri de ambalaje de hartie si carton (cutii carton marfuri achizitionate) ; cod 15 01 01  
• Deseuri carton tehnologic- cod 20 01 01 
• Paleti de lemn -15 01 03  
• Materiale feroase- 16 01 17 
 
 GESTIONAREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT  
• Deseurile municipale - cele asimilabile deseurilor menajere - (resturi alimentare, servetele etc.) – 
cod 20 03 01 se colecteaza separat, intr-un recipient din plastic (de regula in pubele specifice) 
etichetat corespunzator.  
• Deseuri de ambalaje de carton (ex. cutii de carton de la hartia pentru copiatoare, role carton, etc) 
(cod 15 01 01), precum si cele de hartie, se colecteza selectiv in recipienti de plastic, etichetat 
corespunzator, amplasat la punctul de lucru.  
• Deseuri ambalaje din plastic (cod 15 01 02) pot fi foliile din plastic, PET-urile, pungile,etc. 
Acestea se colecteaza selectiv in recipienti de plastic la locul de depozitare care este etichetat 
corespunzator.  
• Deseuri de hartie din procesul de productie sau birou – (cod 20 01 01) se colecteaza in recipienti 
de plastic. Locul de depozitare este etichetat corespunzator.  
• Deseurile de EEE, corpuri de iluminat - pot rezulta din inlocuirea acestora din spatiul de lucru sau 
de la birouri, se colecteaza in recipiente de plastic/carton sau vrac pentru echipamentele 
voluminoase. Recipientul sau locul de depozitare este etichetat corespunzator cu respectarea 
cerintei de a pastra deseurile curate si ferite de intemperii.  
• Deseuri de ambalaje din lemn – cod 15 01 03, se colecteaza selectiv, si sunt depozitate in locul 
de depozit etichetat corespunzator.  
 
Masuri privind gestionarea deseurilor generate pe amplasament, in conformitate cu 
legislatia 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.  
- Locul de depozitare a deseurilor reciclabile/valorificabile este pe platforma betonata.  
- 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 
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temporara/tratare/valorificare/eliminare in baza HG 1061/2008 privind transportul deseurilor 
nepericuloase pe teritoriul Romaniei.  
- La predarea deseurilor se vor completa in 3 exemplare Formularele de incarcare-descarcare 
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.  
- 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 colector (acesta nefiind valorificatorul/eliminatorul final), acesta are obligatia 
sa puna la dispozitia generatorului documentele de trasabilitate pana la valorificatorul final. 
 
Masurile specifice privind prevenirea si/sau reducerea cantitatilor de deseuri rezultate din 
activitatea proprie pot fi realizate prin implementarea unor politici si practici cum ar fi:  
 

Obiectiv Masura Scop Responsabil Obs. 

1 ) 

Modernizarea / 

inlocuirea 

SDV-urilor  si 

utilajelor uzate 

- Confecționarea de ștanțe 

plane pentru cutii carton 

ondulat  

 

Scădere procent de 

deșeu carton 

 

Șef secție 

 

 

Generalizarea implementării 

sistemului de schimb site fără 

oprirea utilajelor 

Scădere procent de 

deșeu plastic 

Șef atelier 

întreținere 

 

2) Prevenirea si 

reducerea 

cantității de 

deșeu de plastic 

generat  

Aprovizionarea deșeurilor de 

materiale plastice vrac (nu în 

big bax) 

Reducerea deseurilor 

de ambalaje plastic 

Compartiment 

aprovizionare 

 

Aprovizionarea deșeurilor de 

materiale plastice măcinate 

(nu sub formă de repere)  

Reducerea deseurilor 

de ambalaje plastic 

Compartiment 

aprovizionare 

 

Aprovizionarea deșeurilor de 

materiale plastice măcinate 

ambalati în big bax (nu saci de 

25 kg)   

Reducerea deseurilor 

de ambalaje plastic 

Compartiment 

aprovizionare 

 

Reutilizare ambalaje flexibile 

(big bax) 

Reducerea deseurilor 

de ambalaje plastic 

Compartiment 

producție 

 

Returnarea la furnizor a 

tuburilor de mase plastice de 

la bobinele de folii  

Reducerea deseurilor 

de ambalaje plastic 

Compartiment 

aprovizionare 

 

Aprovizionarea deșeurilor 

material plastic sortate pe 

materiale și culori  

Reducerea deșeurilor 

de material plastic 

Compartiment 

aprovizionare 

 

Programarea producției lunare 

pe materiale și culori  

Reducerea deșeurilor 

de material plastic 

Compartiment 

producție 

 

Reutilizarea paleților de 

plastic pentru depozitare / 

manevrare  

Reducerea deșeurilor 

de ambalaje 

Compartiment 

desfacere 

 

Promovarea utilizării benzilor 

autoadezive pe suport hârtie în 

locul celor pe suport plastic  

Reducerea deșeurilor 

de ambalaje 

Compartiment 

desfacere 
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3) Prevenirea și 

reducerea 

deșeurilor de 

carton generate 

Generalizarea aprovizionării 

folie strech bobinată fără tub 

de carton  

Reducerea deșeurilor 

de ambalaje 

Compartiment 

aprovizionare 

 

Utilizarea în cât mai mare 

măsură a semifabricatelor  

predestinate pentru 

confecționarea cutiilor de 

carton 

Reducerea deșeurilor 

de carton 

Compartiment 

producție 

 

Reutilizarea bobinelor de 

carton folosite la bobinarea 

tuburilor PVC (Monita)  

Reducerea deșeurilor și 

ambalajelor de carton 

Compartiment 

producție 

 

Reutilizarea surplusului de 

carton rezultat în prelucrare 

pentru confecționarea 

separatoarelor 

Reducerea deșeurilor 

de carton 

Compartiment 

producție 

 

Promovarea utilizării 

cartonului in 3 straturi pentru 

separatoare în loc de 5 straturi 

Reducerea deșeurilor 

de carton 

Compartiment 

desfacere 

 

Înlocuirea adezivului aracet cu 

adeziv Hotmelt 

Reducerea deșeurilor 

de carton 

Compartiment 

producție 

 

Recuperarea cutiilor de carton 

ondulat 

Reducerea deșeurilor 

de ambalaje de carton 

Compartiment 

producție 

 

4) Prevenirea și 

reducerea 

deșeurilor din 

lemn generate 

Repararea paleților de lemn Reducerea deșeurilor 

ambalajelor din lemn 

Compartiment 

producție 

 

Reutilizarea paleților de lemn Reducerea deșeurilor 

ambalajelor din lemn 

Compartiment 

producție 

 

5) Prevenirea și 

reducerea 

deșeurilor 

DEEE generate 

Evitarea generării de DEEE-

uri prin repararea 

echipamentelor defecte 

Reducerea deșeurilor 

DEEE  

Compartiment 

întreținere 

 

Înlocuirea tuburilor 

fluorescente cu corpuri de 

iluminat pe bază de LED 

Reducerea deșeurilor 

DEEE  

Compartiment 

întreținere 

 

Utilizarea acumulatorilor 

reîncărcabili în locul bateriilor 

Reducerea deșeurilor 

DEEE  

Compartiment 

întreținere 

 

6) Diverse Instruirea angajaților cu 

privire la colectarea selectivă 

a deșeurilor    

Reducerea cantitatii 

deșeurilor 

Compartiment 

producție 

 

Sortarea  / depozitarea 

selectivă a deșeurilor 

Reducerea deșeurilor  Compartiment 

producție 

 

Furnizare apă de băut la 

dozator 

Reducerea deșeurilor 

ambalaje plastic 

Compartiment 

administrativ 

 

 

 

 

 

RESPONSABIL MEDIU 

ing. IRIMIAS JANOS 

 


