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INTRODUCERE  

Prezentul PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI, a fost elaborat de Galex 
Consulting 99 SRL în conformitate cu cerințele Art. 44 alin 1 din Ordonanța de Urgență nr.92 / 2021 
privind regimul deșeurilor pentru SIPEX COMPANY SA din Com. Ariceștii Rahtivani, Sat Ariceștii 
Rahtivani nr. 1, Parcul Industrial Crângul lui Bot, DN72, km 8, Jud. Prahova, având la bază auditul 
deșeurilor generate pe amplasament.  
 

Domeniul de activitate specific amplasamentului este comercializare materialelor și produselor 
pentru construcții. 

SIPEX COMPANY SA deține  Autorizația de mediu nr. PH-32 / 28.01.2013, pentru codul CAEN 4675 – 
Comerț cu ridicata al produselor chimice 

 

Pentru colectarea deșeurilor sunt încheiate contracte cu operatori autorizați. La predarea deșeurilor 
se completează Formularul de încărcare - descărcare deșeuri nepericuloase sau Formularul de 
expediție/transport deșeuri periculoase, după caz, pentru fiecare tip de deșeu, in conformitate cu HG 
1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României. Se asigură trasabilitatea deșeurilor 
de la locul colectării până la valorificarea / eliminarea finală a deșeurilor. 

Pe amplasament sunt amenajate zone acoperite și cu platforma betonată pentru colectarea selectivă 
a deșeurilor, dotate cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor. Toate categoriile de 
deșeuri nepericuloase sunt depozitate astfel încât sa nu afecteze mediul înconjurător, in recipiente de 
plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzător  tipului și codului deșeului.  

Deșeurile periculoase se colectează in recipiente metalice, rezistente la soc mecanic și termic, închise 
etanș, amplasate pe cuve de retenție. 

Se evită permanent formarea de stocuri de deșeuri care ar putea prezenta risc de incendiu, mirosuri, 
alte impacturi asupra mediului, prin predarea frecventă către operatorii autorizați (cel puțin de 2 ori 
pe lună). 

 

REDUCEREA CONTINUA A CANTITATII DE DESEURI GENERATE constituie unul din principalele obiective 
ale SIPEX COMPANY SA. 

LISTA DEȘEURILOR GENERATE  

Tip deșeu Cod deșeu Generator Mod de tratare 

valorificare eliminare 

ambalaje de 
hârtie și carton 

15 01 01  activități de birou, pregătire 
produse finite pentru livrare 
(picking) 

X  
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Tip deșeu Cod deșeu Generator Mod de tratare 

valorificare eliminare 

ambalaje de 
materiale 
plastice 

15 01 02 activități de birou, pregătire 
produse finite pentru livrare 
(picking);  

X  

deșeuri 
municipale 
amestecate 

20 03 01 desfășurare activitate pe 
amplasament  X 

nămolul din 
fosele septice 20 03 04 

curățare fosă  X 

ambalaje care 
conțin reziduuri 
de substanțe 
periculoase sau 
sunt 
contaminate cu 
substanțe 
periculoase 15 01 10* 

produse finite depozitate cu 
termen de expirare depășit 

 X 

deșeuri de 
adezivi și cleiuri 08 04 10 

produse finite depozitate cu 
termen de expirare depășit  X 

deșeuri 
amestecate de la 
construcții și 
demolări 17 09 04 

reparații / renovare clădiri; 
realizare construcții pe 
amplasament X X 

materiale 
plastice 20 01 39 

activități de birou X  

deșeuri de 
adezivi și de 
masticuri care 
conțin solvenți 
organici sau alte 
substanțe 
periculoase 08 04 09* 

produse finite depozitate cu 
termen de expirare depășit 

 X 

suspensii apoase 
cu conținut de 
lacuri sau 
vopsele 08 01 20 

produse finite depozitate cu 
termen de expirare depășit   

săruri solide și 
soluții 06 03 14 

produse finite depozitate cu 
termen de expirare depășit X  

echipamente 
casate cu 
conținut de 
clorofluorocarb
uri 20 01 23* 

casare echipamente 

 X 

absorbanți, 
materiale 
filtrante, 
materiale de 15 02 03 

gestionarea echipamentului 
individual de protecție  X 
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Tip deșeu Cod deșeu Generator Mod de tratare 

valorificare eliminare 

lustruire și 
îmbrăcăminte 
de protecție 

deșeuri 
nespecificate 07 03 99 

produse finite depozitate cu 
termen de expirare depășit X  

suspensii apoase 
cu conținut de 
vopsele sau 
lacuri care 
conțin solvenți 
organici sau alte 
substanțe 
periculoase 08 01 19* 

produse finite depozitate cu 
termen de expirare depășit 

 X 

deșeuri de 
vopsele și lacuri 
cu conținut de 
solvenți organici 
sau alte 
substanțe 
periculoase 08 01 11* 

produse finite depozitate cu 
termen de expirare depășit 

 X  

deșeuri de la 
vopsele si lacuri, 
altele decât cele 
specificate la 08 
01 11 08 01 12 

produse finite depozitate cu 
termen de expirare depășit; 
fabricarea tencuielilor & 
vopselurilor 

X  

ambalaje din 
lemn 15 01 03 

aprovizionare materii prime / 
produse finite; paletizare 
produse finite 

X   

hârtie & carton 20 01 01 activități de birou X   

materiale 
plastice 20 01 39 

activități de birou X   

echipamente 
electrice și 
electronice 
casate, altele 
decât cele 
specificate la 20 
01 21, 20 01 23 și 
20 01 35 20 01 36 

activități de întreținere / 
mentenanță; casare 
echipamente electrice și 
electronice X   
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MĂSURI DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A CANTITĂȚILOR 
DE DEȘEURI GENERATE  

In urma rezultatelor auditului de deșeuri, la nivelul amplasamentului au fost dezvoltate și 
implementate pe parcursul anilor programe de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate. 

Pentru anul 2022 s-au stabilit următoarele măsuri: 

- returnarea paleților către furnizorii produselor comercializate, 
- repararea paleților deteriorați și reutilizarea lor la ambalarea produselor livrate, 
- reutilizarea paleților de lemn atipici nereturnabili pentru activitățile proprii (de exp. stocare 

deșeuri), 
- refolosirea plăcilor de carton CO3 de către personalul depozitului in procesul de picking, 
- returnarea produselor neconforme  / expirate către furnizori, 
- conștientizarea permanentă a angajaților cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor, 
- asigurarea unui management vizual eficient privind gestionarea deșeurilor, 
- reducerea folosirii hârtiei în activitățile de birou, 
- îmbunătățirea managementului stocurilor produselor depozitate pentru evitarea expirării, 
- evitarea articolelor și ambalajelor din materiale plastice în activitățile de birou, optând pentru 

cele din materiale prietenoase cu mediul, 
- evitarea articolelor de unică folosință pentru servirea meselor sau pentru curățenie, 
- evitarea achiziționării de echipamente/materiale supra ambalate pentru activități de birou, 
- achiziția de EEE de ultima generație cu o durata de viață mai lungă, 
- organizarea de promoții pentru vânzarea produselor cu termen de valabilitate apropiat de 

limita expirării. 
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