
 

  
PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A 

CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI 
 
 
 

Prezentul PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI a fost elaborat in 

conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, având la bază auditul de 

deșeuri efectuat pe amplasamentul Turbon Romania din  Oltenita, B-dul 1 Decembrie nr. 2, jud. Călărași. 

In desfașurarea activitătii sale, Turbon România ține cont întotdeauna de o ierarhie de gestionare a  
deșeurilor. Prima opțiune este prevenirea producerii de deșeuri, prin măsuri luate incă din faza de 
dezvoltare a produselor. Dacă evitarea producerii de deșeuri nu este intotdeauna posibilă, atunci trebuie 
redusă cantitatea de deșeuri generată prin reutilizare si doar dupa aceea urmează reciclarea si 
valorificarea energetică. Etapa de eliminare a deșeurilor este aplicată numai după ce au fost folosite la 
maxim toate celelalte mijloace in mod responsabil, astfel incât să nu producă efecte negative asupra 
sănătății populației si mediului. 
Pentru îndeplinirea acestor angajamente Turbon România S.R.L. a implementat si certificat un sistem de 
management de mediu ISO 14001: 2015 și, de asemenea, un sistem de certificare în vederea etichetarii 
Nordic Swan a cartușelor cu toner pe care le produce. 

Principalele tipuri de deșeuri generate din desfașurarea activității sunt următoarele:                                                          

Deșeuri de toner pulbere- cod deșeu 08 03 18, 
 
Alte deșeuri nespecificate (deșeuri fier)- cod deșeu 08 03 99, 
 
Alte deșeuri nespecificate (deșeuri cilindri din aluminiu)- cod deseu 08 03 99, 

Alte deșeuri nespecificate (hârtie)- cod deșeu 08 03 99, 

Deșeuri ambalaje de hârtie si carton- cod deșeu 15 01 01, 

Deșeuri ambalaje de materiale plastice- cod deșeu 15 01 02, 

Deșeuri ambalaje de lemn- cod deșeu 15 01 03, 

Deșeuri ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase- cod deșeu   15 01 10*, 

Deșeuri absorbanţi si echipamente de protecţie contaminate cu substanţe periculoase- cod deseu 15 02 02*, 

Deșeuri echipamente casate- cod deșeu 16 02 14, 

Deșeuri componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 (deseuri 
cartuse goale de toner)- cod deșeu 16 02 16. 

Deșeurile generate sunt colectate selectiv in recipienți metalici sau din plastic în zona de generare                                  
si depozitate temporar in cutii din carton pe paleți. 
Toate deșeurile sunt preluate de firme autorizate pentru colectare/ valorificare/ reciclare/ eliminare 
conform contractelor încheiate si transportate cu mijloacele de transport ale acestora sau închiriate.  

 

Măsurile de prevenire si reducere a cantităților de deșeuri identificate in urma auditului de deșeuri: 

Măsurile de prevenire si reducere a generării 
deșeurilor  

Responsabil/Responsabili Resurse Termen 

Asigurarea instrucțiunilor de lucru pentru 
remanufacturare cartușe in vederea prevenirii 
producerii de produse neconforme si implicit deșeuri.   

Departament R&D              
 

Resurse umane si 
competențe pentru 
intocmire instrucțiuni de 
lucru  

Permanent 

Asigurarea reviziilor tehnice la instalatii si  
echipamente conform planului de revizii. 

Manager Tehnic si Mentenanță Resurse umane si 
competențe pentru revizii 

Conform plan de revizii 

Asigurarea fișelor  cu date de securitate pentru 
substanțele si amestecurile noi. 

Departament Achiziții Resurse umane Permanent 

Instruirea angajaților din producție cu privire la 
prevenirea si reducerea cantităților de deșeuri. 

Responsabil Protectia Mediului Resurse umane si 
competențe adecvate 

Anual 
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