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Plan de prevenire și reducere a deșeurilor generate 

-2023- 

 

Introducere 
 

Începând cu data de 26 august 2021, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor (prin care au fost abrogate Legea nr. 211/2011 

privind regimul deșeurilor și HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate), este necesar un program de prevenire și reducere a cantităților de 

deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat.  

 

În conformitate cu Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor, obiectivele de gestionare durabilă a deşeurilor urmăresc următoarea ierarhizare a 

priorităţilor: 

 

• prevenirea apariţiei – prin aplicarea “tehnologiilor curate” în activităţile care generează deşeuri; 

• reducerea cantităţilor – prin aplicarea celor mai bune practici în fiecare domeniu de activitate generatoare de deşeuri; 

• valorificarea – prin refolosire (reutilizare), reciclare materială şi recuperare energetică; 

• eliminarea finală – prin depozitare sau incinerare. 

 

Contextul în B. Braun Pharmaceuticals SA 
 

Societatea B. Braun Pharmaceuticals SA este autorizată a-și desfășura activități de fabricare a produselor farmaceutice de bază (cod CAEN 2110). 

Activitatea se desfășoară într-un spațiu închiriat al Arcatim SA, în suprafață totală de 4254mp, compus din: 

 

• hală de producție, laborator și birouri, 2022mp; 

• spațiu de acces, teren centrală, baracă și rampă, 1326mp; 

• spațiu birouri, 45mp; 

• spațiu pentru depozitare, 861mp. 
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 Situatia indeplinirii obiectivelor din planul de prevenire și reducere a deșeurilor generate de catre B. 

Braun Pharmaceuticals SA in 2022 

 

 
Nr. Crt Tip deseu Target 2022 Status  Observatii 

1 Hârtie/Carton 

Cod 15 01 01 

Reducere cu 15% a 

cantității de deșeuri 

generate 

Cantitatea de deseuri de 

carton s-au redus cu 3% 

- volum de productie marit 

2 Plastic 

Cod 15 01 02 

Cod 20 01 39 

Reducere cu 15% a 

cantității de deșeuri 

generate 

Cantitatea de deseuri de 

plastic nu s-a redus 

- volum de productie marit 

3 Deșeuri a căror 

colectare și eliminare 

fac obiectul unor 

măsuri speciale  

Cod 18 01 03* 

Reducere cu 15% a 

cantității de deșeuri 

generate 

Cantitatea de deseuri a 

căror colectare și 

eliminare fac obiectul 

unor măsuri speciale s-au 

redus cu 4% 

 

- volum de productie marit 

4 Lemn 

Cod 15 01 03 

Reducere cu 15% a 

cantității de deșeuri 

generate 

Cantitatea de deseuri de 

ambalaj lemn, s-a redus cu 

24%  

Scaderea se datoreaza incheierii unui contract cu un 

furnizor care livreaza marfa pe paleti returnabili 

5 Toate tipurile de 

deșeuri 

Reducere cu 15% a 

cantității de deșeuri 

generate 

 

Mărire de la 90% la 

93% a cotei de deșeuri 

reciclabile 

 

Cantitatea totala de 

deseuri s-a redus cu 24 % 

 

 

Cota de reciclare in 2022 

a fost de 94% 

Scaderea se datoreaza in primul rand deseurilor de  

ambalaje de lemn 
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   Planul de prevenire și reducere a deșeurilor generate de catre B. Braun Pharmaceuticals SA in 2023 

 
 

 

Nr. Crt.  Deșeu 

 

Măsură Responsabil Target 

2023 

Termen 

1 Hârtie/Carton 

Cod 15 01 01 
• evitarea rebutului de 

producție pe cât posibil; 

• colectarea separată pe 

fiecare tip de deșeu; 

• reutilizarea ambalajelor de 

carton; 

• campanii de conștientizare 

cu privire la protecția 

mediului și a generării de 

deșeuri; 

Toți Angajații 

Dep. Producție 

Dep. Depozit 

Dep. EHS 

Reducere cu 1% a 

cantității de deșeuri 

generate 

Dec. 2023 

Permanent 

2 Plastic 

Cod 15 01 02 

Cod 20 01 39 

• evitarea articolelor şi 

ambalajelor din materiale 

plastice, ca materie de 

ambalare cât și materiale 

auxiliare;  

• evitarea rebutului de 

producție pe cât posibil; 

• colectarea separată pe 

fiecare tip de deșeu; 

• îndeplinirea obiectivelor 

de folosire a polietilenei 

Toți Angajații 

Dep. Producție 

Dep. Depozit 

Dep. EHS 

Reducere cu 1% a 

cantității de deșeuri 

generate 

Dec. 2023 

Permanent 
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reprocesate în producție; 

29 % din cantitatea de 

deseu rezultata la 

producerea flacoanelor de 

polietilena, se reutilizeaza. 

• campanii de conștientizare 

cu privire la protecția 

mediului și a generării de 

deșeuri; 

3 Deșeuri a 

căror 

colectare și 

eliminare fac 

obiectul unor 

măsuri 

speciale  

Cod 18 01 

03* 

• reducerea cantității de 

deșeuri de laborator; 

• colectarea separată pe 

fiecare tip de deșeu; 

• campanii de conștientizare 

cu privire la protecția 

mediului și a generării de 

deșeuri; 

Toți Angajații 

Dep. QC 

Dep. EHS 

Reducere cu 1% a 

cantității de deșeuri 

generate 

Dec. 2023 

Permanent 

4 Lemn 

Cod 15 01 03 
• continuarea utilizării unui 

serviciu de tip închiriere 

paleți pentru materiale de 

ambalare; 

• reducerea cantității de 

paleți deteriorați care nu 

mai pot fi refolosiți; 

• colectarea separată pe 

fiecare tip de deșeu; 

• verificarea altor furnizori 

care oferă servicii de 

refolosire a paleților de 

lemn; 

Toți Angajații 

Dep. Producție 

Dep. Depozit 

Dep. EHS 

Dep. Achiziții 

Reducere cu 1% a 

cantității de deșeuri 

generate 

Dec. 2023 

Permanent 
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• campanii de conștientizare 

cu privire la protecția 

mediului și a generării de 

deșeuri; 

5 Toate tipurile 

de deșeuri 
• introducerea reducerii 

generării de deșeuri în 

masterplanul companiei; 

• întocmirea hărții cu 

punctele sursă de generare 

a deșeurilor; 

• reducerea cantității de 

deșeuri din producție; 

• reducerea seriilor cu 

defecte, ce presupune 

eliminarea acestora; 

• toate categoriile de deșeuri 

vor fi depozitate astfel 

încât să nu afecteze mediul 

înconjurător, în recipiente 

de plastic/metal/saci etc, 

etichetate corespunzător 

codului deșeului; 

• respectarea întocmirii 

documentelor de 

trasabilitate a deșeurilor; 

• realizarea măsurătorilor 

anuale de mediu impuse 

prin autorizația de mediu; 

• respectarea politicii de 

mediu; 

Toți Angajații 

Dep. EHS 

Reducere cu 1% a 

cantității de deșeuri 

generate 

 

Mentinere cota de 

reciclare deseuri la 94%  

Dec. 2023 

Permanent 
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• campanii de conștientizare 

cu privire la protecția 

mediului și a generării de 

deșeuri; 

 

Echipa de evaluare și elaborare; 

 

Ionuț Sorin – Manager EHS,           __________________________________      Verificat,  

 

Banc Adriana – responsabil mediu, 14.02.2023_____________________________     Forga Ioana 

                 

Administrator 

 

 

 

 

 

  


