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PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A 

CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI GENERATE DIN ACTIVITATE 

 

 

COMPANIE: TH TRUCKS S.R.L. 

Sediul social: Gilău, str. Principală, nr. 1333, județul Cluj. 

Amplasament: Comuna Chiajna, Șoseaua de Centură, nr. 7-9, județul Ilfov. 

Obiectul de activitate principal: Service autocamioane cu vopsitorie, vânzare piese și accesorii, 
anvelope, camioane noi și SH. 

Prezentul program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri din activitatea TH TRUCKS S.R.L. 
se realizează conform OUG 92/2021, art. 44 și în baza auditului de deșeuri realizat la două dintre cele 
mai reprezentative și complexe puncte de lucru ale societății. 

Autorizații deținute:  

Autorizaţia de mediu nr. 10 a fost emisă în data de 15.01.2013, revizuită la data de 16.10.2019, valabilă 
până la data de 15.01.2023. Autorizația este valabilă împreună cu Decizia de transfer nr. 
06/12.02.2021, obținută în urma schimbării denumirii firmei din vechea denumire - EVW Holding SRL, 
pe noua denumire  - TH TRUCKS SRL. 

Autorizație de gospodărire a apelor cu nr. 508-IF din data de 31.08.2021, emisă de Administrația 
Bazinală de Apă Argeș-Vedea, valabilă până în data de 31.08.2026.  

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

activitatea TH TRUCKS SRL:  

→ Identificarea unor măsuri de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din 

activitate raportat la anul 2021. 

2. Stabilirea indicatorului de măsurare: 

→  Cantitatea de deșeuri de ambalaje de plastic – 15 01 02/cifra de afaceri = indice de generare 

deșeuri de ambalaje de plastic. 

În anul 2021, indicele atins de colectare, în raport cu cifra de afaceri a fost de 5 tone/mii lei.  

→ Cantitatea de deșeuri de ulei uzat generat/cantitatea de ulei proaspăt consumat = indice de 

colectare deșeurilor de ulei uzat. 

În anul 2021, obiectivul de a colecta cu 1% mai mult ulei uzat în raport cu uleiul proaspăt consumat, 

față de anul anterior (2020) a fost atins de următoarele puncte de lucru: Arad, Bacău, Brașov și Craiova. 

La nivel de societate s-a atins un procent de 0.72% față de anul de referință 2020.  

3. Ținte: 

→ Cantitate deșeu de ambalaj plastic predat de PL*1000/cifra de afaceri (mii lei) >10; 

→ Cu 1% mai mult față de anul 2020 ulei uzat predat/ulei proaspăt consumat; 

→ Reducerea deșeurilor menajere generate cu 0.1% față de anul 2021. 
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4. Măsuri/Acțiuni: 

Obiectiv Acțiuni Țintă Responsabil 

Îmbunătățirea colectării 
selective a deșeurilor de 
ambalaje și în special a celor 
de carton și plastic 

Colectare selectivă 
deșeuri de ambalaje de 
plastic 

Cantitate deșeu de ambalaj 
plastic predat de 
PL*1000/cifra de afaceri (mii 
lei) >10 

Responsabil mediu 
locatie 

Realizarea unei instruiri 
pe tema deșeurilor 

1 instruire pe an în sistem 
video cu toți responsabilii de 
mediu 

Responsabil mediu 

Îmbunătățirea procentului 
de ulei uzat colectat 
raportat la uleiul proaspăt 
consumat în service 

Monitorizarea lunară a 
cantităților consumate 
vs uleiuri uzate predate 

Cu 1% mai mult față de anul 
2020 ulei uzat colectat-
predat/ulei proaspăt 
consumat 

Responsabil mediu 
locație/director 
service 

Reducerea cantităților de 
deșeuri menajere predate 
pentru depozitare 

Colectarea selectivă a 
deșeurilor valorificabile 
din deșeurile menajere 

Reducerea deșeurilor 
menajere generate cu 0.1% 
față de anul 2021 

Responsabil mediu 
locație 

 

 

 


