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PROGRAM DE PREVENIRE A GENERĂRII DEȘEURILOR

Înţelegând nevoia creşterii, promovării performanţei în domeniul său de activitate, S.C. ALCHIMEX
S.A. aplică şi dezvoltă continuu o politică integrată Calitate – Mediu - Sănătate şi Securitate Ocupaţională, prin
care îşi propune:
• să adopte cele mai bune practici de fabricaţie şi de organizare, să investească în linii tehnologice şi
echipamente performante, asigurând creşterea calităţii produselor şi serviciilor, reducerea consumurilor
de energie, eliminarea oricăror pierderi tehnologice, îmbunătăţirea continuă a condiţiilor care privesc
sănătatea şi securitatea la locul de muncă, precum şi protecţia mediului înconjurător;
• să realizeze o cât mai deplină conformare cu exigenţele în continuă creştere ale reglementărilor legale
în ceea ce priveşte produsele şi serviciile, sănătatea şi securitatea ocupaţională şi mediul înconjurător,
asigurând astfel încrederea clienţilor, angajaţilor, a autorităţilor locale şi a localnicilor;
• să formeze şi să dezvolte capacităţile profesionale ale personalului, să stimuleze implicarea angajaţilor
în identificarea şi semnalarea aspectelor relevante pentru calitatea produselor şi serviciilor, protecţia
mediului, sănătatea şi securitatea ocupaţională;
• să ia măsuri de prevenire a poluării mediului înconjurător şi a accidentelor şi îmbolnăvirilor
profesionale;
• să asigure resursele necesare pentru ca politica să fie comunicată, înțeleasă și aplicabilă în întreaga
societate.

În acest context, elaborarea programului de prevenire a generării deșeurilor este o acțiune prioritară
și necesită o abordare cuprinzătoare. În conformitate cu art. 43 din Legea nr. 211/2011, S.C. ALCHIMEX S.A. a
stabilit următorul program de prevenire a generării deșeurilor:

Nr. crt

1.

Măsuri/inițiative pentru prevenirea
generării deșeurilor

Gospodărirea deșeurilor de la
ambalajele produselor introduse pe
piață

2.

Gospodărirea deșeurilor aflate pe
amplasament, generate din activitatea
companiei

3.

Măsuri de prevenire a generării
deșeurilor periculoase (reactivi și
solvenți de laborator)

4.

Măsuri de prevenire a generării
deșeurilor de materii prime

5.

Măsuri de prevenire a generării
deșeurilor de echipamente electrice și
electronice

Proiecte derulate în vederea implementării măsurilor

- desfășurarea de programe de colectare și reciclare în
vederea atingerii obiectivelor naționale prevăzute de
Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
- participarea la programul SCAPA, program al
Asociatiei Industriei producătorilor de produse pentru
protecția plantelor (AIPROM), prin care se asigură
colectarea și reciclarea/valorificarea ambalajelor
provenite de la produsele introduse pe piață;
- informarea utilizatorilor prin etichetele produselor
introduse pe piață despre existența programului
SCAPA.
- evaluarea anuală a operatorilor economici autorizați
pentru a ne asigura că deșeurile sunt reciclate sau
valorificare în conformitate cu prevederile legale;
- organizarea colectării selective a deșeurilor;
- instruirea periodică a angajaților;
- depozitarea corectă a deșeurilor în spații special
amenajate;
- achiziționarea (atunci cand este posibil) de produse
vrac (cisterne) pentru a evita generarea de deșeuri de
ambalaje.
- dezvoltarea unor metode de analiză cu consum redus
de reactivi și solvent;
- comandarea de reactivi și solvenți în scop analitic, în
cantități minime, pentru a evita formarea de stocuri și
expirarea acestora.
- monitorizarea fluxului de materii prime utilizate și
produse rezultate în scopul evitării formării stocurilor și
a degradării acestora;
- aplicarea regulii FIFO (primul produs intrat în gestiune
= primul produs folosit/livrat).
- întocmirea și respectarea unui program de
mentenanță pentru a asigura buna funcționare a
echipamentelor pentru o durată de timp cat mai
indelungată;
- repararea și reutilizarea echipamentelor defecte în
măsura în care acest lucru este posibil.

