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· ,S.C.GREEN GLOBAL FUTURE S.R.L.  cu sediul in Bucuresti, sector 3, Blv. Mircea Voda, nr. 37,
· CUI: RO29580321, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/686/2012. 
· Telefon/fax:0213201565 / 0765 475 754  email: office@greenglobal.ro
· Pro�l de activitate:

Comert cu ridicarea deseurilor si resturilor COD CAEN 4677 
Colectarea deseurilor nepericuloase COD CAEN 3811
Colectarea deseurilor periculoase COD CAEN 3812
Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor COD CAEN 3831
Recuperarea materialelor reciclabile sortate COD CAEN 3832
Transporturi rutiere de marfuri COD CAEN 4941
Colectarea si tratarea apelor uzate COD CAEN 3700
Depozitari COD CAEN 5210

· Autorizatie de colectare la nivel national emisa de ANPM : 28/ 21.09.2012, revizuita la 10.04.2013      
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     Gestionarea deșeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se referă la educația privind colectarea, transportul, tratarea, 
reciclarea și depozitarea deșeurilor.  De obicei, termenul se referă la materialele rezultate din activități umane și la reducerea efectului lor 
asupra sănătății oamenilor, a mediului, sau a spectului unui habitat. Gestionarea deșeurilor are ca scop și economisirea unor resurse 
naturale prin reutilizarea părților recuperabile. Deșeurile gestionate pot � atât solide, cât și lichide sau gazoase, precum și cu diverse 
proprietăți (de exemplu radioactive), necesitând metode de tratare speci�ce �ecărora.

G���� G����� F�����  �� ��� �� ���������� �� ����������� ��������:
COLECTAREA DESEURILOR: implica maxima atentie si responsabilitate, de aceea acordam clientilor nostrii atat 
suportul documentaristic (caracterizarea si incadrarea deseului conf. HG856/2002, intocmire documentatie speci�ca, 
realizarea diverselor raportari cerute de autoritati, etc.) 

TRANSPORTUL DESEURILOR : se realizeaza cu mijloace auto, personal specializat si autorizat pentru transportul 
deseurilor. Detinem un parc auto care poate deservi orice solicitare de transport a deseurilor indiferent de natura lor, cu   
 respectarea reglementarilor legale in vigoare privind transportul de deseuri pe teritoriul Romaniei.       

VALORIFICAREA DESEURILOR:  este poate cea mai importanta etapa din viata unui deseu, ajuns aici, un deseu 
poate deveni o sursa de energie sau o materie prima pentru diverse procese industriale si nu numai.
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ELIMINAREA DESEURILOR: aceasta ultima etapa, care incheie circuitul deseurilor, este de altfel cea mai 
importanta si reprezinta totalitatea metodelor si tratamentelor �zice, chimice si biologice aplicate deseurilor 
periculoase, care vizeaza atat eliminarea pericolelor si riscurilor potentiale asupra mediului si asupra starii de 
sanatate a populatiei, precum si reducerea  volumului de deseuri.

INSPECTIE  VIDEO  a sistemelor de canalizare cu Autolaborator CCTV

INTRETINERE A  SISTEMELOR DE 
CANALIZARE
• Desfundarea mecanizata cu furtun de presiune a 
conductelor de canalizare;
• Decolmaterea tuburilor de canalizare cu furtun de 
presiune;
•V idanjarea, curatarea si spalarea separatoarelor si 
decantoarelor de grasimi;
• Vidanjarea, curatarea si spalarea separatoarelor  si 
decantoarelor de hidrocarburi

• Vidanjarea apei pluviale;
• Vidanjarea rezidurilor menajere;
• Curatarea rezervoarelor de C.L.U.
• Vidanjare deseuri periculoase
• Vidanjarea, desfundarea si curatarea gurilor de 
scurgere;
• Vidanjarea, curatarea si spalarea caminelor de 
inspectie;

INCHIRIERE  SI INTRETINERE  toalete ecologice
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SERVICII  DE DESZAPEZIRE:
•  Curăţare mecanizată;
•  Curatare manuala;
•  Materiale antiderapante: imprastiere material antiderapant (clorura de calciu, sare, nisip, etc.) pentru 
prevenirea poleiului

CONSTRUCTII: 
• Bransamente apa/canal;
•  E x e c u t i e  r e t e l e  i n t e r i o a r e  s i  e x t e r i o a r e 
apa/canal;

• Instalatii sanitare; 
• Instalatii de incalzire;
• Amenajari exterioare si spatii verzi;
• Alte lucrari de constructii si instalatii
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CONSULTANTA OPERATIVA
Obtinerea avizului/acordului/autorizatiei de mediu;
Obtinerea avizului/autorizatiei de gospoadarire a apelor/acordului de preluare a apelor uzate;
Gestiunea ambalajelor/deseurilor;
Monitorizarea emisiilor in aer/apa/sol.
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