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Nr. 
crt.

Măsurile/iniţiativele pentru 
prevenire a generării 
deșeurilor

Proiecte aflate în curs de derulare în vedera
implementării măsurilor de prevenire a generării
deşeurilor

Proiecte derulate în vedera implementării
măsurilor de prevenire a generării
deşeurilor

An Status / Rezultat

1

Reducerea cu 5% a cantitatilor de 
deseuri de ambalaje prin inlocuirea
ambalajelor de unica folosinta din lemn
si carton cu ambalaje reutilizabile.

neaplicabil

1.Identificarea furnizorilor de materii prime la care este 
posibila inlocuirea ambalajelor de unica folosita cu 
ambalare refolosibile.
2.Negociere cu furnizorii pentru inlocuirea ambalajelor 
din carton cu ambalaje din plastic si a paletilor din lemn 
de unica folosinta cu europaleti. 

2019 Realizat la un funizor pentru 31 de categorii de 
ambalaje. 

2
Reducerea cu aproximativ 10% a 
consumului de substante chimice 
periculoase Flux si CF1. 

neaplicabil Inlocuirea a 2 cuptoare de cositorire cu unul nou, mai 
performant. 2019 Realizat

3

Utilizarea eficienta a substantelor
chimice periculoase - pasta de cositor
si reducerea cu 10% a consumului de 
pasta de cositor.

neaplicabil
1.Analiza consumului de pasta de cositor.
2.Verificarea datei de expirare si introducerea acesteia
in baza de date SAP in vederea monitorizarii.

2020 Realizat

4

Amenajarea unui loc de depozitare
temporara a deseurilor periculoase
separat de substantele chimice
periculoase.

neaplicabil
1.Identificarea zonei pentru depozitare - container 
metalic existent.
2. Reamenajare container metalic

2021 Realizat

5
Optimizarea utilizarii pastei de cositor
prin reducerea cu 3 % a cantitatii de 
pasta de cositor folosita

neaplicabil Monitorizarea consumurilor de pasta de cositor/tip de 
produs si reducerea trecerilor de la un produs la altul. 2022

Nerealizat/Consumul de pasta de cositor a fost cu 9% 
mai mare comparativ cu anul anterior insa datorita
masurilor implementate s-a redus cu 60% cantitatea
de pasta de cositor uzata si implicit cantitatea de 
deseuri de pasta de cositor uzata generata.

6

Eliminarea deseurilor de pahare din 
plastic prin inlocuirea cu pahare din 
carton pentru personalul productiv si 
folosirea de pahare/recipiente din 
sticla pentru personalul administrativ

1. Dotarea cu pahare din carton a dozatoarelor de apa din spatiile
productie si cantine.
2.Eliminarea paharelor de unica folosinta la dozatoarele din spatiile
administrative si incurajarea utilizarii paharelor si sticlelor refolosibile
ale angajatilor.

neaplicabil 2022 in lucru

7 Reducerea cu 50 % a cantitatii de pasta 
de cositor expirata.

1.Monitorizarea datei de expirare a stocurilor de pasta de cositor. 
2. Prelungirea termenelor de valabilitate cand este posibil prin agreerea
cu furnizorul. 
3. Dirijarea pastei de cositor cu termen apropiat de expirare catre alte
locatii inainte de expirare. 

neaplicabil 2022 in lucru

8 Reducerea cu 0.05 % a costurilor
privind rebuturile generate.

1.Monitorizarea rebuturilor generate si implementarea de masuri
pentru prevenirea generararii rebuturilor.
2. Repararea rebuturilor cand este posibil si, implicit, reducerea
cantitatii deseurilor generate.

neaplicabil 2022 in lucru
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