SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL
PROGRAM DE PREVENIRE ŞI REDUCERE A CANTITĂŢILOR DE DEŞEURI GENERATE
Domeniul de
acţiune

Prevenirea
generării
deşeurilor

Pregătirea
pentru
reutilizare

Reciclarea

Măsura/ acţiunea
Evitarea achiziţiilor de produse/materiale în exces pentru a
evita depăşirea termenului de valabilitate şi transformarea
acestora în deşeuri

Departamente implicate

Termen

Observaţii

Achiziţii

Producţie, FNC, Construcțiimentenanță, Agricultură,
Transporturi

Permanent

Achiziţionarea de produse/materiale în ambalaje reciclabile
sau returnabile

Achiziţii

Producţie, FNC, Construcțiimentenanță, Agricultură,
Transporturi

Permanent

Analiza modului de ambalare se
va face cu ocazia studierii ofertei
tehnice şi financiare

Evitarea achiziţiilor de produse/materiale excesiv ambalate
(supraambalate), dacă acest lucru este posibil

Achiziţii

Producţie, FNC, Construcțiimentenanță, Agricultură,
Transporturi, IT

Permanent

Aplicarea măsurii nu va periclita
integritatea
produselor/materialelor
achiziţionate

Includerea unor clauze contractuale care să prevadă
posibilitatea returnării unor ambalaje (plastic/cubitainere,
paleți/ambalaje din lemn, etc.)

Juridic, Achiziţii

Producţie, FNC, Construcțiimentenanță, Agricultură,
Transporturi

Permanent

Aplicarea măsurii se va face dacă
este posibil

Producţie, FNC, IT, Transporturi Permanent

Se vor identifica furnizori care
asigură preluarea echipamentelor
uzate la achiziţia de produse noi

Achiziţia de noi echipamente electrice şi electronice (DEEE),
baterii/acumulatori, anvelope, la schimb cu echipamente
Achiziţii
similare uzate
Verificarea periodică a stocurilor de produse/materiale
(medicamente, vaccinuri, produse DDD, uleiuri, vopsele,
etc) pentru a evita depăşirea termenului de valabilitate şi în
consecință transformarea deşeuri
Asigurarea unor condiţii corespunzătoare pentru depozitarea
produselor/materialelor pentru a evita deteriorarea
ambalajelor, degradarea produsului ambalat şi în consecință
generarea de deşeuri

Producţie, FNC, ConstrucțiiMediu
mentenanță, Transporturi

Permanent

Producţie, FNC, ConstrucțiiMediu
mentenanță, Transporturi

Permanent

Asigurarea unor condiţii corespunzătoare pentru gestionarea
Producţie, FNC,
furajelor (transport, depozitare) pentru a evita degradarea
Transporturi
produsului şi în consecință generarea de deşeuri

Mediu

Permanent

Extinderea programelor interne/externe de instruire privind
gestiunea deșeurilor, pe niveluri de competenţe

Mediu, HR

Producţie, FNC, Construcțiimentenanță, Transporturi

Conform
programului
anual al
societăţii

Evaluarea oricăror proceduri noi/revizuite din perspectiva
generării deșeurilor, înainte de implementarea acestora

Mediu

Producţie, FNC, Construcțiimentenanță, Transporturi,
Biosecuritate, responsabil RMI

permanent

Reprocesarea şarjelor de furaj necorespunzător, dacă acest
proces este posibil

FNC

FNC

permanent

Construcții-mentenanță,
Transporturi

Permanent

Construcții-mentenanță,
Transporturi

Permanent

Producţie, FNC, Mediu

Permanent

Identificarea posibilităţii de refolosire a unor deşeuri de
ambalaje din plastic pe post de recipiente pt stocarea altor
Producţie, FNC
produse ambalate (cuve de retenţie), pentru colectarea altor
deşeuri, pt soluţii de dezinfectat, jucării, etc
Identificarea posibilităţii de refolosire internă a deşeurilor de
ambalaje din lemn (paleţi/ambalaje/cutii din lemn) pentru
Producţie, FNC
depozitarea altor produse/deşeuri, confecţionare jucării, etc
Identificarea posibilităţii de refolosire internă a deşeurilor
nepericuloase rezultate din lucrări de construcţii/demolări

Construcții-mentenanță

Asigurarea unor condiţii corespunzătoare pentru stocarea
temporară pe amplasamente a deşeurilor reciclabile (hârtiecarton, plastic de diverse tipuri, ambalaje din sticlă, deşeuri
metalice, lemn, s.a.) astfel ca acestea să nu se degradeze
prematur şi să nu fie acceptate de operatorii autorizaţi în
domeniu

Producţie, FNC, ConstrucțiiMediu
mentenanță, Transporturi

Continuarea reciclării deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice (DEEE), tonere uzate, corpuri de iluminat uzate, Mediu
prin operatori autorizaţi

Continuarea valorificării deşeurilor reciclabile prin operatori
autorizaţi
Includerea unor clauze contractuale care să prevadă
obligativitatea prestatorilor de a asigura valorificarea (inclusiv
trasabilitatea) deşeurilor provenite din lucrări de mentenanţă,
construcţii, demolare
Valorificarea paleţilor/ambalajelor/cutiilor din lemn care nu
se pot recicla, ca lemn pentru foc (valorificare energetică)
Alte operaţiuni prin predare la angajați sau alți colaboratori
de valorificare Valorificarea subproduselor vegetale rezultate din
recepţia/condiţionarea cerealelor ca furaj complementar
pentru terţi

Eliminarea

Departament responsabil

Permanent

Producţie, FNC, Construcțiimentenanță.IT, Transporturi

Permanent

Mediu

Producţie, FNC, Construcțiimentenanță.IT, Transporturi

Permanent

Juridic

Construcții-mentenanță,
Producţie, FNC

Permanent

Verificarea se va face ori de câte
ori este necesar sau cu ocazia
inventarierii anuale

Cel puţin o instruire anuală sau ori
de câte ori Procedura internă
privind gestiunea deşeurilor se
revizuieşte

Doar pentru şarjele care nu au fost
transportate din FNC

Spaţiile de stocare temporară se
vor adapta condiţiilor specifice
fiecărei locaţii. Se vor utiliza
magazii, şoproane, copertine,
containere cu capac, etc.

În funcţie de specificul lucrării

Producţie, FNC, ConstrucțiiMediu
mentenanță

Permanent

FNC

Mediu

Permanent

În măsura în care există solicitări
externe

Eliminarea cadavrelor de animale prin incinerare în
instalaţiile existente în ferme

Producţie

Transporturi

Permanent

În situaţia transportului
mortalităţilor spre instalaţii de
procesare externe, operaţiunea
este considerată valorificare

Eliminarea deşeurilor menajere şi a cenuşii doar prin
operatori autorizaţi, în depozite autorizate

Mediu

Producţie, FNC, Construcțiimentenanță, Transporturi

Permanent

Eliminarea periodică a deşeurilor cu conţinut de azbest în
depozit autorizat

Mediu

Producţie, Construcțiimentenanță

Permanent

Eliminarea altor deşeuri periculoase/nepericuloase care nu
pot fi valorificate sau depozitate, prin incinerare într-o
instalaţie autorizată externă

Mediu

Producţie, FNC, Construcțiimentenanță, Transporturi

Permanent

