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1.  Introducere si context: 

 

1.1 Generalitati: 

din activitatea SC Carrefour Romania SA.  

eliminarea reziduurilor.  

 

  
  
  

si practici cum ar fi : 

·  
·  
· utilizarea unor practici generale 
· optimizarea fluxurilor 
· instruirea angajatilor 
· desfasurarea de campanii de constientizare pentru clientii companiei prin 

incurajarea colectarii selective a deseurilor 

1.2 Legislatie: 

In sensul legii HG 92/2021 privind regimul deseurilor, semnificatia unor termeni este prezentat mai 
jos:  

 - 
 

 - 
periculoase enumerate în anexa nr. 4; 

 -  pct. 11 

 eliminare - 
care una dintr

 

 prevenire - 
care reduc: 

a) 
acestora; 

b)  
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c) e al materialelor, subproduselor, produselor 

 reciclare - 
-

Aceasta include 

umplere; 

 reutilizare - venit 
 

 valorificare - 
scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul 

 

 

Conform HG 92/2021, P

si sa predea deseurile generate din activitatea catre operatori economici autorizati de autoritatile 
publice competente care efectueaza operatiuni de colectare, transport, valorificare si/sau elminiare a 
acestora in conditiile legislatiei de mediu in vigoare. 

De asemenea, producatorii si detinatorii de deseuri sunt obligati a intocmi evidenta gestiunii 
deseurilor si a asigura trasabilitatea deseurilor, pe fiecare tip de deseu, de la generare la operatiunea 
finala de valorificare si/sau eliminare. 

 

2. Prezentare generala companie 

 

2.1 Despre Carrefour Group 

în toate magazinele sale, în fiecare zi. 

Primul hipermarket a fost deschis pe 15 iunie 1963 in localitatea Sainte-Genevieve-des-Bois, o 
localitate din apropierea Parisului, avand peste 2500 de metri, de trei ori mai mare decat orice alt 
retailer de atunci. 

Vizionarii din spatele acestui concept sunt Dennis Defforey, Jacques Defforey si Marcel Fournier. Atat 
Marcel Fournier cat si fratii Defforey aveau experienta in retail, fratii Defforey au lucrat pentru 
compania familiei, Badin-Defforey, specializata in comercializarea produselor alimentare, in timp ce 
Marcel Fournier avea un magazin de proximitate. Se spune ca ideea i-a venit lui Marcel Fournier cand 
sotia lui era nemultumita de faptul ca la magazinul lor se gasesc doar produse alimentare si nu au nici 
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participand la  

2.2 Despre Carrefour Romania 

 

ice in peste 
 

Primul Carrefour a fost deschis în zona Militari, mai exact pe Autostrada Bucuresti-

cu peste 55 000 de articole. 

Rom

-
social: pr

 

3. Obiective de mediu ale companiei pe termen mediu si lung 
3.1 La nivelul intregului g  

Indicator  Obiective  Deadline  
Deseuri de 
ambalaje 

Ambalaje 100% refolosibile, reciclabile sau compostabile 
 

2025 

Risipa alimentara Reducerea cu cel putin 50% a deseurilor alimentare 2025 
Deseuri generate  2025 
Emisii de carbon 

 
2030-2040 
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3.2 In ceea ce priveste obiectivele pe termen mediu si lung pentru Carrefour Romania, 
acestea sunt: 

Obiectiv  Ilustratii  
Inlocuirea foliei cu bule cu carton maruntit   

Reducerea grosimii cartonului folosit   

Înlocuirea bandei adezive din plastic cu banda 
 

 

 

 
 

 

 

4. Descrierea activitatii si tipurile de deseuri generate 

Cu o retea de peste 350 de magazine distribuite la nivelul intregii tari, Carrefour Romania ofera 
clientilor sai multiple posibilitati de a face cunparaturile, atat in magazinele din tara, in format 
hypermarket, supermarket, market express si Supeco, cat si prin portalul unic www.carrefour.ro si 
platforma Bringo, care le ofera clientilor acces la serviciile unui personal shopper in peste 40 de orase. 

Sursele de generare a deseurilor, sunt: 

 Activitatea de comert desfasurata in magazinele de tip: 
- Hypermarket  43 magazine 
- Supermarket  188 magazine 
- Market Express  91 magazine 
- Supeco  26 magazine 

 Activitatea de birou desfasurata in punctul de lucru situat in Bucuresti, strada Gara 
Herastrau nr. 4C 

 

4.1 Clasificarea si tipul deseurilor generate in cele peste 350 de magazine: 

Deseurile se impart in 2 mari categorii: deseuri periculoase si deseuri nepericuloase si sunt definite 
conforn HG 856/2002 privind clasificarea deseurilor, asftel:  

a. Deseuri nepericuloase: 
- 15 01 01  deseuri de ambalaje de hartie-carton 
- 15 02 02  deseuri de ambalaje de plastic 
- 15 01 03  deseuri de ambalaje de lemn 
- 15 01 04  deseuri de ambalaje metalice 
- 15 01 07  deseuri de amabalaje de sticla 
- 20 03 01  deseuri municipale amestecate 
- 02 02 02  deseuri de tesuturi animaliere 
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- 20 01 25  deseuri de uleiuri vegetale 
- 16 01 03  anvelope scoase din uz 
- 08 03 18  deseuri de tonere de imprimante 
- 20 01 36  deseuri de echipamente electrice si electronice casate 
b. Deseuri periculoase  
- 16 06 01* - baterii cu plumb 
- 20 01 33* - baterii si acumulatori  
- 20 01 21* - becuri si neoane 
- 20 01 35* - deseuri de echipamente electrice si electronice cu continut de substante 

periculoase 
- 13 02 06* - ulei sintetic de motor, transmise si de ungere  

 

 

Locul de generare si tipologia deseului generat: 
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Fluxul deseurilor in magazin:  

în vigoare: 
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De asemenea, Carrefour Romania pune la dispozitia angajatilor si clientilor posibilitatea de a 
colecta separat cel putin pe 6 fractii disctincte, in magazinele de tip hypermarket, deseurile generate 
de acestia in cadrul magazinelor, pentru o experienta de shopping cat mai prietenoasa cu natura, prin 
implementarea pubelelor de colectare separata, amplasate la zona de relatii clienti, de gastronomie 
si zona administrativa: 
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4.2 Clasificarea si tipul deseurilor generate in sediul din Bucuresti: 

In cladirea de birou situata in zona Floreasca, lucreaza peste 300 angajati care genereaza deseuri 
specifice activitaii de birou, pentru care s-a implementat un flux de colectare al celor mai frecvente 
tipuri de deseuri generate: 

- 15 01 01  deseuri de ambalaje de hartie-carton 
- 15 02 02  deseuri de ambalaje de plastic 
- 15 01 04  deseuri de ambalaje metalice 
- 15 01 07  deseuri de amabalaje de sticla 
- 20 03 01  deseuri municipale amestecate 

 

 

 

 

 

 

 

5.   

-un circuit responsa

încurajare a bunelor obiceiuri.  
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- din perspectiva business-ului: reducerea amprentei de carbon a companiei 
- 

 
-   

 
 

  
 

 
  

caserole de plastic consumate anual în magazinele noastre. 
  la raioanele fructe-legume, 

redus un consum de aproape 6 milioane de  
 

 
 Duminica Verde

 pot 

 
 Roli Poli

 
-  

 Programul 
din magazine pentru a reduce poluarea si riscul 

de infectare 

Tot in cadrul programului Punem Pret Pe Plastic, au fost derulate 2 campanii de succes cu un mare 
impact de mediu in privinta cantitatilor generate de clientii Carrefour si predate catre magazine:  

1. Plata cu PET 

-

 

In 2020 Campania Plata cu PET s-a derulat in perioada 30 octombrie  24 noiembrie 2020 in 6 orase: 
Brasov, Baia Mare, Constanta, Tg-Jiu si Bucuresti Baneasa.  

Rezultate din 2020 au vizat: 
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 au fost colectate peste 100,000 de PET-uri  

 au fost oferite la schimb peste 28 de  

 au fost implicate 17 ONG-uri locale în campanie  

 -
urile  

 
 

prin care PET-
 

Rezultatele din 2021 au vizat: 

  
 au fost colectate peste 291,000 de PET-uri 
 au fost colectate peste 23,700 de rPET-uri 
 au fost implicate 17 ONG-uri locale în campanie 

 

2. Colectarea uleiului uzat de la populatie

ulei folosit. 
 

 
 din 

, oferind la schimbpeste 68066.85 de ulei proaspat 

 
 din 

, oferind la schimb peste 171893 litri de ulei proaspat.  

 

3. Colectarea bateriilor uzate de la populatie  o campanie dedicata clientilor prin care acestia 
pot aduce 6 baterii uzate si vor primi la schimb o baterie noua marca Carrefour. 

Baterii colectate in 2020: 14 751 kg 

Baterii colectate in 2021: 16 260 kg 
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În anul 2020 s-au colectat În anul 2021 s-au colectat 

 
 100 000 de PET-uri 
 175 502 litri de ulei uzat 
 14 751 kilograme de baterii uzate 

 
 291 000 de PET- -uri; 
 444 222 de litri de ulei uzat; 
 16 260 kilograme de baterii uzate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. In ceea ce priveste reducerea risipei alimentare, obiectivul este de a reduce cu 50% cantitatea 
generata pana in 2025, fata de 2016, prin 3 actiuni principale:  

- Activitati in-store 
- Colaborari cu parteneri 
- Cresterea gradului de constientizare asupra consumatorului 

 
 Comparatie: 

 -11% in 2021 vs. 2016 
  -18 % in 2021 vs. 2020 

 
6.  

 

Pentru asigurarea unui consum redus de pr
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  special destinate si 
 

  
 Derularea auditurilor de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri generate din activitatea 

proprie. 

generate, pe tip de material: 

   

15 01 02  plastice 

 
 Înlocuirea caserolelor din plastic cu caserole 

din carton 
 

plastic cu cele din lemn si carton 
 Înlocuirea recipientelor din plastic folosite în 

cu recipiente  
 

legume cu cele din material compostabil sau 
reutilizabil 

 Înlocuirea pungilor cu mâner din plastic cu 
cele din rafie reutilizabile cu posibilitatea 
permanenta de înlocuire a celor degradate 

 Inlocuirea pungilor de plastic/compostabile cu 

vanzare accelarata a legumelor si fructelor 
prin prin intermediul cutiei de carton care sa 
contina un mix de legume si fructe cu o 
greutate      maximala de 2 kg unde se vor 
alege legume sau fructe sanatoase, 
decalibrate, cu defecte de forma sau defecte 
mecanice fara risc de a se transforma in 
defecte evolutive, pentru a reduce risipa 
alimentara 

15 01 01 in hârtie 
i carton 

 Trecerea la etichete si stickere pentru fructe si 
legume 100% compostabile  

20 01 36 si 
20 01 35* 

Deseuri de echipamente 
electrice si electronice casate 

 Dotare magazine cu containere exterioare 
pentru depozitarea conforma a DEEE-urilor 
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20 03 01 Deseuri municipale amestecate 

 Incheiere parteneriate de donatie si 
sponsorizare cu diverse entitati pentru a dona 
produsele cu termen scurt de valabilitate. In 
cadrul proiectului pilot desfasurat in perioada 
octombrie-decembrie 2021 s-au donat 
aproximativ 1.3 tone de produse constand in 
fructe, legume, oua, lapte, iaurt, paine si 
produse de patiserie, beneficiarii finali fiind 
persoane sau cantine/institutii de stat etc. 

 

Mai mult decât atât, pentru a asigura un grad de sustenabilitate cât mai ridicat, Carrefour Romania va 
continua campaniile deja existente si prezentate mai sus si va implementa noi campanii menite sa 

 

 

Exemple:  

a. - Centru automatizat de colec

colectarea de echip  
b. Pregatirea operationala si  dezvoltarea campaniilor de constientizare a populatiei privind 

implementarea Sistemului de Garantie Retur conform HG 1074/2021 prin care se va aplica 
garantia de 0.5 lei/ambalaj pentru toate produsele de bauturi ambalate in amabalaje 
nereutilizabile cuprinse intre 0.1 liti si 3 litri. Carrefour Romania deja a instalat 2 RVM-uri 
(Reverse Vending Machine) prin care ofera posibilitatea clientilor de a preda deseurile cu 
garatia ca acestea vor ajunge pe fluxul de reciclare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


