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PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE 
A  

CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI GENERATE DIN ACTIVITATE 
 

 

Beneficiar: PRODVINALCO S.A. 

Amplasament: Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, județul Cluj 

Obiect de activitate principal: CAEN Rev. 2 1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice. 

Prezentul program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri din activitatea PRODVINALCO S.A. 

se realizează în baza auditului de deșeuri cu nr. 73/20.04.2022, solicitat conform OUG 92/2021, art. 44. 

1. Obiectivul programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din 
activitatea Prodvinalco:  

 Identificarea unor măsuri de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri 
generate din activitate raportat la anul 2021. 

2. Stabilirea indicatorilor de măsurare: 

 Cantitatea de deșeuri generate/producție realizată = Rata de generare deșeuri 

 Cantitatea de deșeuri valorificate/cantitatea totală de deșeuri generate = Rata de 

valorificare deșeuri. 

3. Ținte: 

 Scăderea ratei de generare deșeuri cu 0,1% raportat la anul 2021 

 Creșterea cu 0,1% a ratei de valorificare, raportat la anul 2021.  

4. Măsuri/Acțiuni: 

Măsură propusă Acțiuni pentru implementare 
Termenul 

limită propus 
Responsabil 

1. Reducerea 

cantităților de 

deșeuri menajere 

predate pentru 

depozitare  

 

 

Crearea infrastructurii adecvate în toate spațiile 

utilizate de angajați (recipienți de colectare 

selectivă) 

Iunie 2022 

Responsabil de 

mediu, Manger 

aprovizionare 

Instruire periodică a angajaților cu privire la modul 

de colectare selectivă 

Decembrie 

2022 

Responsabil de 

mediu 

Colectarea separată a benzii PET și predarea 

acestuia unui operator autorizat  Iunie 2022 
Responsabil de 

mediu 

Reîncadrarea deșeurilor de echipamente de unică 

folosință pe codul 15 02 03 și predarea lor unui op. 

autorizat (altul decât op. de salubritate) 

Iunie 2022 
Responsabil de 

mediu 

Auditarea periodică (1/an) a furnizorilor de servicii 

de deșeuri, dar și a greutății deșeurilor reciclabile 

generate pe amplasament și predate operatorilor 

contractați. 

Decembrie 

2022 

Responsabil de 

mediu, Manger 

aprovizionare 
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2. Reducerea 

deșeurilor de 

ambalaje de sticlă 

Introducerea criterilui de greutate ambalaj la 

evaluarea/selecția furnizorilor de ambalaje de 

sticlă sau plastic sau la proiectarea ambalajului. 
Permanent 

Responsabil de 

mediu, Manger 

aprovizionare 

3. Contractare cu 

precădere a 

operatorilor 

autorizați pentru 

deșeuri care oferă 

soluții de 

valorificare (nu de 

eliminare) 

Instituirea unei proceduri de evaluare a furnizorilor 

și stabilirea de criterii de favorizare a operatorilor 

care oferă soluții de tratare finală R. 

Permanent  

Responsabil de 

mediu, Manger 

aprovizionare 

 

 

Data: 03.05.2022 

 

Beneficiar, 

PRODVINALCO S.A. 

Manager calitate 

Gabriel CADAR 
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