PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A DESEURILOR

Nr.
crt.

1

Judeţ

Date de identificare ale
operatorului economic
(numele societăţii, CUI,
adresă, telefon, fax,
persoană de contact)

BUCURESTI SC BEST PRINT SERVICES SA
RO 9100283
B-dul Timisoara 92
tel.021 539 83 15
Persoana de contact: Florin
BORZA

Programul de
prevenire a
generării
deşeurilor

DA

Măsurile/iniţiativele pentru prevenirea
generării deșeurilor

1.Instruirea si constientizarea intregului
personal cu legislatia referitoare la regimul
deseurilor, respectiv OUG 92/2021, HG
856/2002, HG 1061/2008, OUG 195/2005
(actualizata)

Nu sunt necesare proiecte ample de
implementare a Programului de
prevenire a generarii deseurilor.
Masurile cuprinse in Program au
caracter permanent si se realizeaza
prin control operational, prin masurare
2.Respectarea parametrilor de lucru la
si monitorizare si prin implicarea
masinile de tiparit si finisat, pentru evitarea
permanenta
din partea personalului
generarii suplimentare de deseuri
responsabil.

2

DA

3

DA

3.Asigurarea verificarii tehnice de catre
Furnizorul de servicii de colectare a
echipamentelor de incarcare deseuri

4

DA

4. Prevenirea generarii de deseuri
provenite din materialele cu termen de
valabilitate depasit, prin achizitia de
cantitati minime de chimicale

5

DA

5.Depozitarea materiilor prime in conditii
proprii pentru a nu-si pierde functiunile si a
nu deveni deseuri

DA

6.Asigurarea colectarii selective a tuturor
deseurilor generate si organizarea eficienta
a gestionarii deseurilor pentru a nu
impiedica reutilizarea acestora

DA

7.Returnarea materiilor prime, a
materialelor necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ catre furnizori daca
neconformitatile constatate sunt generate
din vina acestora

6

7

8

DA

9

DA

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

8.Urmarirea derularii contractelor si
valorificarea prin operatori autorizati a
deseurilor de metal, hartie si carton,
deseuri de plastic, deseuri de echipamente
electrice si electronice, deseuri de ambalaje
din lemn etc.
9.Respectarea intocmirii formularelor
pentru incarcarea – descarcarea deseurilor
nepericuloase, conform cerintelor legale in
vigoare si monitorizarea valorificarii
acestora, prin intermediul formularelor de
transport.

Proiecte derulate în
Pagina web a
vedera
operatorului economic
implementării
pe care este afişat
măsurilor de
Programul de
prevenire a
prevenire a generării
generării deşeurilor
deşeurilor
Nu este cazul

Site-ul firmei:
www.bestprint.ro

