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Despre noi 

Colligo este o companie cu capital privat românesc 

ce îṣi desfăṣoară activitatea în domeniul protecţiei 

mediului ṣi colectării deṣeurilor  reciclabile de la 

persoane fizice ṣi juridice. 

 

Serviciile noastre oferă o consultanţă eficientă, 

concisă ṣi concretă în vederea alinierii activităţii 

desfăṣurate de compania dumneavoastră la toate 

normele de mediu impuse prin prevederile legale, 

atât naţionale cât ṣi internaţionale. 

Totodată, oferim servicii autorizate de colectare a 

deṣeurilor generate prin activitatea desfăṣurată în 

vederea reciclării acestora. 

 

Principiul ce stă la baza companiei noastre, 

urmăreṣte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a 

compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-ṣi 

satisface propriile nevoi. 



Consultantă 

În domeniul protecţiei mediului vă oferim 

următoarele servicii: 

  

1. Întocmirea documentaţiei necesare pentru 

obţinerea sau reînnoirea următoarelor: 

Autorizaţie de Mediu; 

Acord de Mediu; 

Aviz de Mediu. 

 

2. Întocmirea Planului de prevenire ṣi 

combatere a poluărilor accidentale. 

 

3. Întocmirea evidenţei gestiunii deṣeurilor – 

monitorizarea fluxului de deṣeuri generate, 

stocate, valorificate sau eliminate ṣi 

întocmirea tuturor raportărilor necesare către 

autorităţile naţionale pentru protecţia 

mediului.  

 

4. Analiza impactului pe care activitatea 

societăţii dumneavoastră îl are asupra 

factorilor de mediu ṣi elaborarea celor mai 

bune soluţii în vederea respectării prevederilor 

legale în vigoare. 

  

 



Ofertele noastre 
 

Pachet autorizaţie + consultanţă 
 

• Întocmirea documentaţiei necesare pentru 

obţinerea sau reînnoirea următoarelor: 

- Autorizaţie de Mediu; 

- Acord de Mediu; 

- Aviz de Mediu. 

 

• Asigurarea managementului  actelor de 

reglementare deţinute de beneficiar (Autorizaţie 

de Mediu , Acord de Mediu ,Acord de Preluare, 

Autorizaţie de Gospodărirea Apelor); 

 

• Consultanţă privind monitorizarea integrată a 

factorilor de mediu (asigurarea interfeţei cu 

laboratoare abilitate pentru analiză de laborator: 

apă, aer, sol). 

 

• Întocmirea evidenţei gestiunii deṣeurilor pentru 

fiecare tip de deṣeu generat conform legislaţiei în 

vigoare privind regimul deṣeurilor (Legea 

211/2011). 

 

• În conformitate cu Legea 211/2011 actualizarea 

evidenţei gestiunii deṣeurilor pe ultimii  3 ani. 

 

• Întocmirea evidenţei privind gestiunea 

substanţelor ṣi preparatelor chimice 

periculoase în conformitate cu legislaţia în 

vigoare ( Legea 263/2005 ; OUG 195/2005). 

 

• Încadrarea deṣeurilor pe coduri conform listei 

europene a deṣeurilor. 

 

• Elaborarea ṣi implementarea celor mai bune 

soluţii în vederea gestionării corespunzătoare 

a deṣeurilor ṣi respectării ierarhiei deṣeurilor, 

propusă, stabilită ṣi impusă conform Legii 

211/2011. 

 

• Întocmirea tuturor raportărilor către 

autorităţile teritoriale ṣi naţionale pentru 

protecţia mediului. 

 

• Informarea permanentă asupra eventualelor 

modificări ṣi completări legislative în 

domeniul protecţiei mediului. 

 

 

 



Ofertele noastre 

Pachet consultanţă 
 

 

• Asigurarea managementului  actelor de 

reglementare deţinute de beneficiar (Autorizaţie 

de Mediu , Acord de Mediu ,Acord de Preluare, 

Autorizaţie de Gospodărirea Apelor); 

 

• Consultanţă privind monitorizarea integrată a 

factorilor de mediu (asigurarea interfeţei cu 

laboratoare abilitate pentru analiză de laborator: 

apă, aer, sol). 

 

• Întocmirea evidenţei gestiunii deṣeurilor pentru 

fiecare tip de deṣeu generat conform legislaţiei în 

vigoare privind regimul deṣeurilor (Legea 

211/2011). 

 

• În conformitate cu Legea 211/2011 actualizarea 

evidenţei gestiunii deṣeurilor pe ultimii  3 ani. 

 

• Întocmirea evidenţei privind gestiunea 

substanţelor ṣi preparatelor chimice 

periculoase în conformitate cu legislaţia în 

vigoare ( Legea 263/2005 ; OUG 195/2005). 

 

• Încadrarea deṣeurilor pe coduri conform listei 

europene a deṣeurilor. 

 

• Elaborarea ṣi implementarea celor mai bune 

soluţii în vederea gestionării corespunzătoare 

a deṣeurilor ṣi respectării ierarhiei deṣeurilor, 

propusă, stabilită ṣi impusă conform Legii 

211/2011. 

 

• Întocmirea tuturor raportărilor către 

autorităţile teritoriale ṣi naţionale pentru 

protecţia mediului. 

 

• Informarea permanentă asupra eventualelor 

modificări ṣi completări legislative în 

domeniul protecţiei mediului. 

 

 



Scurt sumar legislativ 

 

• Contractarea unor operatori autorizaţi în colectarea, 

transportul ṣi valorificarea/eliminarea deṣeurilor rezultate 

din activitate (nerespectarea obligaţiei se sancţionează cu 

amendă între 20.000 – 40.000 lei conform Legii 

211/2011). 

 

• Colectarea deṣeurilor generate la punctul de lucru trebuie 

făcută în mod selectiv pe categorii (nerespectarea 

obligaţiei se sancţionează cu amendă între 20.000 – 

40.000 lei conform Legii 211/2011). 

 

• Conform legislaţiei în vigoare, fiecare societate 

comercială generatoare de deṣeuri este responsabilă de 

acele deṣeuri de la generare la transport ṣi până la 

valorificare sau eliminare. Fiecare societate comercială 

generatoare de deṣeuri este obligată să deţină documente 

justificative privind circuitul deṣeurilor generate 

(nerespectarea obligaţiei se sancţionează cu amendă între 

10.000 – 20.000 lei conform HG 1061/2008). 

 

• Pentru activităţile cu impact asupra mediului ce fac 

obiectul reglementării este interzisă funcţionarea făra 

Autorizaţie de Mediu ((nerespectarea obligaţiei se 

sancţionează cu amendă între 30.000 – 60.000 lei 

conform OUG 195/2005). 

 

• Fiecare societate comercială generatoare de deṣeuri are 

obligaţia de a centraliza datele privind cantitatea de deṣeuri 

generate, stocate, valorificate ṣi/sau eliminate, efectuând 

evidenţa gestiunii deṣeurilor pentru fiecare tip de deṣeu 

(nerespectarea obligaţiei se sancţionează cu amendă între 

15.000 – 30.000 lei conform Legii 211/2011). 

 

• Fiecare societate comercială generatoare de deṣeuri are 

obligaţia de a transmite în mod anual autorităţii teritoriale 

pentru protecţia mediului, evidenţa gestiunii deṣeurilor 

completată (nerespectarea obligaţiei se sancţionează cu 

amendă între 15.000 – 30.000 lei conform Legii 211/2011). 

 

• Autoritatea Naţională pentru Protecţia Mediului are 

obligaţia de a transmite anual Comisiei Europene un raport 

privind modul de gestionare a deṣeurilor la nivel national. 

 

• Fiecare societate comercială are obligaţia desemnării unei 

persoane care să urmărească îndeplinirea obligaţiilor 

prevăzute de Legea 211/2011 privind regimul deṣeurilor. 

Aceasta poate fi din rândul angajaţilor proprii sau 

obligaţiile mai sus menţionate pot fi delegate unei terţe 

persoane (nerespectarea obligaţiei se sancţionează cu 

amendă între 15.000 – 30.000 lei conform Legii 211/2011). 

 

 
Aspectele menţionate în prezenta ofertă reprezintă obligaţiile impuse agenţilor economici prin legislaţia naţională în vigoare. 

Aceste obligaţii decurg din responsabilităţile asumate de către România prin Tratatul de Aderare, la capitolul 22 - privind protecţia mediului. 

Colaborarea cu compania noastră ajută la implementarea acestor obligaţii cât ṣi la evitarea unor eventuale consecinţe contravenţionale, 

dintre care amintim: 
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