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Nr. 
crt.

Măsurile/iniţiativele pentru 
prevenire a generării deșeurilor

Proiecte aflate în curs de derulare în vedera
implementării măsurilor de prevenire a 
generării deşeurilor

Proiecte derulate în vedera implementării
măsurilor de prevenire a generării deşeurilor

An Status / Rezultat

1
Reducerea deseului menajer prin
colectarea selectiva a deseurilor
din zona de birouri

neaplicabil

Achzitia de cosuri pentru fiecare tip de deseu.

Instruirea angajatiilor privind colectarea selectiva a 
deseurilor

2019
Reducerea cu 17 % a deseurilor
menajere generate din zona de 
birouri.

2
Evitarea unui numar mare de 
deseuri provenite din produse finite 
neconforme

neaplicabil
Urmarirea ratei de produse neconforme.

Instruirea personalului.
2019

Reducerea cu 6997 kg de deseuri 
provenite din produse 
finite/semifinite neconforme.

3
Reduerea cu 15 % a deseurilor
provenite din utilizarea paharelor
de platic

neaplicabil Inlocuirea paharelor de plastic din zona de prouctie
cu sticle reutilizabile 2020

A fost redus deseul provenit din 
utilizarea paharelor de plastic cu 
18 %

4
Reduerea cu 90 % a deseurilor
provenite din utilizarea paharelor
de platic

neaplicabil

Inlocuirea paharelor de plastic din zona de birouri cu 
cani.

Inlocuirea paharelor de pastic din zona de logistica
cu sticle reutilizabile

2021
A fost redus deseul provenit din 
utilizarea paharelor de plastic cu 
94 %

5 Imbunatatirea colectarii selective a 
deseurilor de ambalaje de plastic

Achizitia de cotainere suplimetae in zona de 
productie.

Instruirea personalului pentru sortare ambalajelor
de plastic pe categorii..

neaplicabil 2022 in lucru

6 Reducerea deseurilor provenite de 
la tuburile fluorescente

Achizitia doar de tuburi de iluminat cu tehnologie
led cu numar mare de ore de functionare neaplicabil 2022 in lucru

7 Reducerea rebuturilor.

Monitorizarea rebuturilor generate si
implementarea de masuri pentru prevenirea
generararii rebuturilor.

Repararea rebuturilor cand este posibil si, 
implicit, reducerea cantitatii deseurilor generate.

neaplicabil 2022 in lucru

8 Reducerea deseurilor de hartie neaplicabil Setarea tuturor imprimatelor pentru printare fata-
verso. 2022 Realizat
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