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Evidența deșeurilor, raportare ANPM și consultanță

printr-un 


sistem online integrat de management al deșeurilor
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Ce oferim?

Platformă online cu 
funcționalități standard

Consultanță pentru 
evidența deșeurilor

Soluții personalizate cu 
funcționalități la cerere
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GESTIONARE 
DEȘEURI

CENTRALIZARE 
DOCUMENTE

RAPORTARE

LA TIMP

Urmărire a fluxului deșeurilor

Management documente: 
autorizații, avize, contracte

Rapoarte în concordanță cu 
prevederile legale

Platformă online



Inventar generare deșeuri
Introduceți, filtrați și salvați datele 
despre deșeurile generate în cadrul 
companiei

Evidență valorificare deșeuri
Obțineți date create automat 
după un proces de valorificare 
a deșeurilor

Monitorizare taxe/controale 
autorități de mediu 

Ține evidența controalelor din 
partea autoritățilorși a taxelor 
plătite pentru eliminarea / 
valorificarea și transportul 
deșeurilor

Management contracte
Permite introducerea, urmărirea 
și modificarea datelor care țin 
de contracte

Rapoarte autorități de mediu
Generează automat rapoarte 
conforme cu legislația în 
vigoare

Înregistrare avize
Asigură vizualizarea clară și în 
timp real a tututror actelor 
reglementare introduse în 
aplicație

Analiză gestionare și alertă
Asigură rapoartarea internă a 
gestionării deșeurilor și un 
sistem de alertare care previne 
disfuncționalități în 
managementul deșeurilor

Gestionare transport deșeuri
Monitorizați informațiile și 
parcursul transporturilor de 
deșeuri de la inițiere până la 
finalizare

Evidență eliminare deșeuri
Vizualizați trasabilitatea 
deșeurilor eliminate în urma 
finalizării transportului de la 
companie către punctul de 
eliminare/valorificare

Funcționalitățile platformei online
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Oferte ale platformei online pentru generatorii de deșeuri
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Avansat

50 ron/lună

500 ron/an

Pachet STANDARD, plus:



- număr nelimitat de coduri de 
deșeuri


- 2 puncte de lucru adiționale


- 15 lei extra per punct de lucru 
adăugat


- rapoarte, alerte în aplicație


- suport tehnic aplicație în limita a 
5 ore de lucru pe lună

sau

Complet

300 ron/lună

3000 ron/an

Pachet AVANSAT, plus:



- număr nelimitat de utilizatori


- 50 lei extra per punct de lucru 
adăugat


- suport tehnic aplicație și 
asistență consultant specializat în 
limita a 20 de ore de lucru pe lună


- panou de control, rapoarte, 
analize, alerte în aplicație și alerte 
pe email

sau

Standard

0 ron/lună

- 1 utilizator


- 3 coduri de deșeuri


- 1 punct de lucru


- suport tehnic aplicație standard 
contra cost


- actualizări aplicație conform 
legislației în vigoare


- funcționalități standard

Premium

preț la cerere

Pachet COMPLET, plus:



- număr nelimitat de puncte de 
lucru


- suport tehnic aplicație premium


- asistență consultant specializat


- dezvoltare funcționalități la 
cerere


- posibilitate integrare cu AD, 
ERP-uri și cântare



Echipa Evidență Deșeuri poate dezvolta, la cerere, o soluție software personalizată, având funcționalități adiționale celor 
standard. 


Ofertele personalizate pot fi integrate cu sisteme deja existente în cadrul companiei dumneavoastră, precum AD, ERP-uri și 
cântare.

Soluții personalizate - pachetul Premium
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Completând formularul de la adresa: . 


În funcție de specificațiile dumneavoastră (număr de coduri de deșeuri, număr de puncte de lucru, funcționalități noi, 
integrare cu sisteme existente), echipa va stabili un preț corespunzător și vă va contacta ulterior pentru a stabili următorii 
pași.

www.evidentadeseuri.ro/formular-premium/ 

Cum pot cere o soluție personalizată?



Consultanță pentru evidența deșeurilor

Produsul presupune externalizarea sarcinilor necesare evidenței deșeurilor către un consultant specializat al echipei noastre. 
Acesta se va folosi de platforma online descrisă mai sus pentru îndeplinirea serviciilor într-un mod cât mai organizat și 
transparent.

Completând formularul de la adresa: 
 


În funcție de specificațiile dumneavoastră (număr de coduri de 
deșeuri, număr de puncte de lucru, servicii anume), consultantul va 
stabili un preț corespunzător și vă va contacta ulterior.

www.evidentadeseuri.ro/cere-oferta-gestionare-deseuri/

Cum pot cere consultanță?

clasificare și introducere a datelor


raportare lunară


actualizări legislative


colaborare sub formă de abonament lunar

Ce servicii sunt oferite?

1. clientul 

    completează

    formularul

2. consultanții disponibili

    stabilesc prețul

    serviciilor necesare

4. începe  

    colaborarea

3. clientul primește detalii despre

    consultanții disponibili și 

    prețurile cerute
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Generatorii de deșeuri

“Orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri, sau orice 
persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare ori de 
alt tip care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor 
deşeuri” (Legea 211/2011, Anexa 1)


Cu alte cuvinte, noi toţi suntem generatori de deşeuri şi avem obligaţii 
şi interdicţii, iar în cazul abaterilor apar consecinţele. Colectorii de 
deşeuri sunt şi ei generatori/deţinători (reciproca nu e valabilă).


Platforma online EvidențăDeșeuri este un instrument ajutător pentru 
generatorii de deșeuri, păstrând toate actele necesare la un loc și 
gestionând deșeurile.

Cine este generator de deșeuri?

clasificarea, evidența și raportarea deșeurilor predate 
spre valorificare sau eliminare


colectarea separată a deșeurilor din hârtie, metal, 
plastic și sticlă


colectarea separat, stocarea și predarea, în vederea 
reciclării, a uleiurilor uzate


desemnarea unei persoane (angajat sau terț) care să 
urmărească circuitul deșeurilor


predarea separată a deșeurilor din baterii și 
acumulatori, în vederea reciclării

Ce obligații are un generator?
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CENTRALIZARE 
DOCUMENTE

ACTE REGLEMENTARE
FACTURI
CONTRACTE
FIȘE DEȘEURI GESTIONARE 

DEȘEURI

GENERARE

TRANSPORTARE

ELIMINARE / 

   VALORIFICARE

RAPORTARE 
LA TIMP

RAPOARTE INTERNE

RAPOARTE EXTERNE

ALERTE

Generatorii de deșeuri pot folosi platforma online creându-și un cont gratuit. Pentru pachetele contra cost, ne puteți contacta 
prin formularul de la adresa: , secțiunea Contact.www.evidentadeseuri.ro



Colectorii de deșeuri

“Agentul economic responsabil cu strângerea deșeurilor, dar și cu 
stocarea preliminară în vederea transportării la o stație de tratare” 
(Legea 211/2011, Anexa 1).


Firmele de salubritate și colectorii specializați pentru ridicarea 
diverselor deșeuri sunt cei la care ne referim aici. Obligațiile și 
interdicțiile sunt relativ aceleași, atât pentru generatori, cât și pentru 
colectori. În plus, însă, colectorii au și obligații cu privire la 
documentele pe care trebuie să le întocmească, datele pe care 
trebuie să le raporteze și activitățile pe care le derulează pentru a 
ridica, sorta și expedia mai departe deșeurile pe care le dețin.

Cine este colector de deșeuri?

Colectorii de deșeuri pot folosi platforma online creându-și un cont gratuit. Pentru pachetele contra cost, ne puteți contacta 
prin formularul de la adresa: , secțiunea Contact.www.evidentadeseuri.ro

clasificarea, evidența și raportarea deșeurilor predate 
spre valorificare sau eliminare


colectarea separată a deșeurilor din hârtie, metal, 
plastic și sticlă


colectarea separat, stocarea și predarea, în vederea 
reciclării, a uleiurilor uzate


desemnarea unei persoane (angajat sau terț) care să 
urmărească circuitul deșeurilor


predarea separată a deșeurilor din baterii și 
acumulatori, în vederea reciclării

Ce obligații are un colector?
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CENTRALIZARE 
DOCUMENTE

ACTE REGLEMENTARE
FACTURI
CONTRACTE
FIȘE DEȘEURI GESTIONARE 

DEȘEURI

GENERARE

TRANSPORTARE

ELIMINARE / 

   VALORIFICARE

RAPORTARE 
LA TIMP

RAPOARTE INTERNE

RAPOARTE EXTERNE

ALERTE



Consultanții specializați în evidența deșeurilor
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Consultanții specializați pot administra ușor documentele clienților săi, făcând câte un profil pentru fiecare client în interiorul 
contului său în aplicație. În afara administrării datelor lor, consultanții își pot ține clienții la curent cu cele mai proaspete 
noutăți din domeniu. Pe siteul  veți găsi legislația în vigoare, precum și întrebări frecvente din 
domeniu.


În plus, consultanții pot deveni parteneri Evidență Deșeuri pentru a primi cereri de consultanță de la clienții înregistrați pe 

site. Consultanții parteneri pot beneficia de prețuri speciale ale abonamentelor pentru platforma online. 


Pentru mai multe detalii, accesați linkul: 

 www.evidentadeseuri.ro

www.evidentadeseuri.ro/consultant-deseuri/

CENTRALIZARE 
DOCUMENTE

ACTE REGLEMENTARE
FACTURI
CONTRACTE
FIȘE DEȘEURI

GESTIONARE 
DEȘEURI

GENERARE

TRANSPORTARE

ELIMINARE / 

   VALORIFICARE

RAPORTARE 
LA TIMP

RAPOARTE INTERNE

RAPOARTE EXTERNE

ALERTE



GESTIONARE 
DEȘEURI

CENTRALIZARE 
DOCUMENTE

RAPORTARE

LA TIMP

Str. Tipografilor 11 - 15 S-Park Offices 
Cladirea B4 Etaj 2, Sector 1, Bucuresti, 
Romania

Str. Gavriil Musicescu 8, Iaşi, România

0725.925.300

office@evidentadeseuri.ro


