Servicii complete în managementul ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.
Procedura de selecție a operatorilor economici care gestionează deșeuri.
FINANCIAR RECYCLING S.A. este o organizație care implementează obligațiile
privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) în domeniul gestionarii
ambalajelor și deșeurilor de ambalaje și autorizata în baza licenței nr.4 din mai 2019
emisă de Ministerul Mediului în conformitate cu Ordinul Ministrului nr. 1362/2018 careși propune dezvoltarea de parteneriate cu operatorii economici mentionati in art. 16 (1)
din Legea 249/2015. Societatea își desfășoară activitatea la nivel național, investind în
protectia mediului, reducerea poluării și creșterea gradului de reciclare/reutilizare în
România.
Societatea este persoana juridica romana, inmatriculata la Registrul Comerțului
Argeș sub J3/454/201, CUI RO 37201410 are sediul în Pitești, str. Depozitelor nr. 14,
Județul Argeș, România, avand forma de societate pe acțiuni și își desfășoară
activitatea în conformitate cu prevederile actului constitutiv.
Obiectul de activitate al societății este preluarea responsabilității ce revine
operatorilor economici în vederea stingerii obligațiilor de valorificare și reciclare a
deșeurilor de ambalaje precum și a obligațiilor de raportare a datelor privind ambalajele
și deșeurile de ambalaje pentru operatori economici care introduc pe piața națională
bunuri ambalate, care distribuie pentru prima data pe piața națională ambalaje de
desfacere și pentru operatorii economici care inchiriaza, sub orice forma, cu titlu
profesional, ambalaje conform Legii nr, 249/2015 Anexa nr. 5 precum și raportarea
informațiilor referitoare la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare.
Pe langa îndeplinirea obligatiilor clientiilor nostri actionam în permanentă în vederea
creșterii gradului de conștientizare asupra reducerii generarii deseurilor de ambalaje și
a promovarii constanta colectarii si reciclarii selective prin soluții inovatoare și moderne.
Beneficiile transferului de responsabilitate la FINANCIAR RECYCLING SA:
● Optimizarea costurilor. Prin contractul de preluare a responsabilității
FINANCIAR RECYCLING urmărește optimizarea costurilor operatorilor
economici aferente îndeplinirii obligatiilor legale de valorificare și reciclare a
deșeurilor de ambalaje. Tarifele practicate reflectă costurile de operare ale
sistemului corelate cu prevederile legislației naționale privind colectarea,
valorificarea și reciclarea ambalajelor din zona industrială comercială și din
gospodăriile populatiei precum si cu obligațiile privind dezvoltarea programelor
naționale de informare și educare a consumatorilor.

● Sustenabilitatea sistemului și garanții ferme în îndeplinirea obiectivelor de
reciclare și valorificare. FINANCIAR RECYCLING garantează îndeplinirea
obiectivelor de valorificare și reciclare, organizația este infiintata și gestionată de
către producători și importatori de produse ambalate, nu urmărește obținerea de
profit și nu distribuie dividende.
● Tratament egal aplicat tuturor clienților. Clienții FINANCIAR RECYCLING SA
au aceleași drepturi și obligații indiferent de statul, (membru fondator sau client),
de cotă piața, de domeniu de activitate sau de cantitatea de ambalaje introdusa
pe piata.
● Acces rapid la informații și monitorizarea permanentă a modului de
îndeplinire a obiectivelor de reciclare. Prin sistemul online companiile pot
monitoriza în mod constant modul de îndeplinire a obiectivelor de valorificare și
reciclare ( cantități introduse pe piața/raportari lunare/ rectificari/ companii de
management al deșeurilor afiliate).
Principalele fluxuri de deșeuri de ambalaje sunt:
-

Flux de deseuri generat de municipal;
Flux de deseuri din industrial si comercial.

Pentru a putea asigura trasabilitatea deseurilor de ambalaje organizația încheie
contracte cu operatorii de colectare autorizați și cu operatorii de valorificare autorizați.
Pentru asigurarea demonstrarii trasabilitatii deseurilor de ambalaje evaluam toți
furnizorii înainte de contractarea lor pentru o transparență și siguranța în toate serviciile
oferite de către aceștia. În acest sens, întreprinde următoarele acțiuni:
-

Verificarea actului constitutiv;
Verificarea certificatului constatator emis de registrul comerțului;
Cantitatile estimate lunar și tipurile de deșeuri colectate.
Informațiile din autorizația de mediu;
Lista reciclatorilor finali cu care colaborăm în funcție de tipurile de material
necesar.
Toate aceste etape conduc la calificarea sau descalificarea potențialului
furnizor autorizat.
Echipa responsabilă de respectarea acestor criterii se deplaseaza in teren
pentru a verifica fizic la fata locului ori de cate ori este nevoie corectitudinea
datelor declarate de către toți furnizorii autorizați.

Cantitatea de deșeuri ambalaje contractate cu colectorii / salubrizare /
stații de sortare se calculeaza în funcție de portofoliu de clienți existenți ( estimări
cantitative anuale) și de capacitatea colectorilor de a asigura cantitatile necesare
pentru a elimina riscul neatingerii obiectivelor.
Documentele care dovedesc trasabilitatea deșeurilor sunt:
-

La achiziție: Borderou de achiziții, facturi, formulare de incarcaredescarcare, avize de insotire a marfii, raport de sortare;
La livrari: Borderou de livrari, facturi, formulare de incarcaredescarcare, avize de insotire a marfii, raport de procesare,
declarații pe propria răspundere a colectorilor/ valorificatorilor

Toate partile implicate in ciclu de viata al ambalajelor, producătorii, consumatorii,
companiile de colectare și reciclare, precum și autoritățile centrale și locale au la
dispoziție o infrastructură inovatoare, inteligență și transparentă prin care vor avea
acces în permanență la istoricul, trasabilitatea și costul real al colectarii si reciclarii.
Pe parcursul colaborarii cu operatorii economici cu care FINANCIAR RECYCLING SA
va incheia contracte,vizitele periodice de-a lungul colaborarii vor trebui sa demonstreze
conformarea continua cu principiile de selectie si cu clauzele contractelor stabilite si
incheiate initial.
In cazul constatarii de neconformitati in derularea parteneriatului initial,relatiile
contractuale vor fii suspendate.

