
1 www.greenpoints.ro 

Trendsetteri in domeniul 

gestionarii deseurilor de 

ambalaje Dl. Geanin Serban 

M a n a g e r  E x e c u t i v  



2 www.greenpoints.ro 

Cine suntem 

 • Organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a 

producatorilor in domeniul gestionarii ambalajelor si deseurilor 

de ambalaje, autorizată de Ministerul Mediului sa isi desfasoare 

activitatea la nivel national, investind in protectia mediului, 

reducerea poluarii si cresterea gradului de reciclare sau 

reutilizare in Romania.  

• 277 de clienti din toate industriile  

• Aproximativ 300.000 de tone deseuri de ambalaje gestionate in 

anul 2019 

• +30 de campanii si proiecte de constientizare implementate la 

nivel national in anul 2019 

• Protocoale de colaborare semnate cu 18 ADI-uri si 95 de UAT-uri 

la nivel national 
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Transparență și Sustenabilitate 

• Publicarea primului Raport de Sustenabilitate 
GreenPoint in anul 2018, o promisiune voluntara 
adresata partenerilor cu aceleasi valori ca noi. 

• Transparenta este asigurata lunar printr-un 
raport de transparenta adresat clientilor 
companiei, care cuprinde:  

 tarifele medii lunare platite pentru activitatile de 
colectare/reciclare,  

 partenerii GreenPoint  

 proiectele de constientizare desfasurate  
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Responsabilitate și implicare 

01 Proiecte de  Mediu 

Avand in vedere specificul activitatii noastre, 
implicarea in proiecte de mediu relevante este 
una din prioritatile noastre majore 

02 Investiții în  Servicii 

Investind in servicii de infrastructura prin 
achizitia si montarea de echipamente specific 
de colectare separata, crestem simtitor 
impactul pozitiv asupra mediului 

03 Educație și  Conștientizare 

Educam comunitatile locale si punem accent pe 
constientizarea si asumarea din partea 
populatiei a provocarilor stringente pe care le 
intampinam in colectarea deseurilor 

04 Angajamente comerciale  

transparente  

Pentru fiecare proiect desfasurat, avem 
angajamente comerciale transparente, in care 
fiecare beneficiar contribuie la obtinerea 
rezultatelor dorite de la proiectul implementat 
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Portofoliu clienti 
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Proiect Ziua Bună!  

Ziua Voluntarilor Mici  

proiect derulat in perioada  

Martie – Aprilie 2018 

GreenPoint Management a oferit prin proiect peste 
50.000 de saci din material reciclat 100% şi s-a 
asigurat că există un ciclu complet de colectare și 
reciclare: deșeurile strânse de participanți au fost 
colectate și au fost predate unor reciclatori autorizați, 
GreenPoint asigurand trasabilitatea deşeurilor de 
plastic până la reciclarea efectivă a acestora.  
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Proiectul de colectare selectivă la  

mega festivalul Electric Castle Bonțida 

In perioada 17-21 iulie, peste 200.000 de oameni au participat 
la festivalul Electric Castle, unde GreenPoint Management 
impreuna cu partenerii de la  Lidl Romania au avut ca principal 
scop reducerea cantității de plastic si implicarea participantilor 
în acțiunile de reciclare prin seriile de workshop-uri ce 
desfasurate zilnic în zona Eco Stage a festivalului. 
 
Lidl si-a dublat eforturile de protejare a mediului prin proiectul 
Royal Bank of Plastic. GreenPoint este incantata de acest 
parteneriat pentru colectarea si reciclarea sticlelor de PET. 
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Campania „După Noi, strângem tot 

noi”, pentru un București mai 

curat 

GreenPoint Management, Coca-Cola HBC România si Primăria 
Sectorului 3 – prin Direcția Generala de Salubritate au instalat, 
în luna februarie, 30 de containere inteligente tip Big Belly în 
zona centrală a Capitalei, în cadrul programului de încurajare 
a colectării selective „După noi, strângem tot noi”.  
 
Rezultatul direct este eficientizarea spațiului folosit pentru 
colectare separată, dar și reducerea numărului de colectări 
efective: în timp ce un container clasic are nevoie să fie golit, în 
medie, de până la 5 ori pe zi, un container Big Belly are nevoie 
de o singură colectare la 10 zile. În cazul de față, numărul de 
colectări a deșeurilor din zona vizată a fost eficientizat cu 94%! 
S-au redus, astfel, inclusiv emisiile de CO2 și cantitatea de 
combustibil consumată în procesul de lectare. 
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Flux de lucru OIREP – UAT/ADI - SALUBRITATE 
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Flux de lucru GreenPoint 

• Deseuri de ambalaje din fluxul municipal: 

 Primarii 

 Asociatii de Dezvoltare Intracomunitare 

 Operatori de salubritate si statii de sortare 

 Colectori autorizati/Centre de colectare 

 

• Deseuri de ambalaje din fluxul comert/ industrie  

 Operatori de salubritate 

 Colectori autorizati/Centre de colectare 
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Relatia OIREP – UAT/ADI - SALUBRITATE  
 Relatie comerciala intre ADI/UAT si OIREP, in baza unui protocol de colaborare: 
• Asigurarea trasabilitatii deseurilor de ambalaje 
• Acoperirea costurilor nete de colectare si transport, stocare temporara daca este cazul si sortare a 

deseurilor de ambalaje rezultate din deseurile municipale  
• Deseurile municipale sunt gestionate de catre operatorii de salubritate din judetul respectiv in cazul unui 

ADI functional, sau de pe raza localitatii respective in cazul unui UAT. 
 

 In baza protocolului semnat ADI/UAT intocmeste un dosar de raportare lunara, privind trasabilitatea 
deseurilor de ambalaje pana la reciclatorul final in numele si pentru OIREP-ul respectiv.  
 

 In urma verificarii dosarului de trasabilitate, OIREP-ul acopera costurile de colectare, transport, stocare 
temporara si sortare ale operatorului/operatorilor de salubritate si operatorului/operatorilor statiilor de 
sortare pentru cantitatile receptionate de catre operatorii economici autorizati in vederea reciclarii 
deseurilor de ambalaje in functie de tipul acestora. 
 

 Pentru crestearea cantitatilor de ambalaje, OIREP-ul impreuna cu UAT-ul partener pot desfasura campanii 
integrate de informare si constientizare a cetatenilor privind importanta si obligativitatea colectarii 
separate a deseurilor la sursa. 
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