
 
 

 
 

 

PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATILOR DE DESEURI GENERATE DIN ACTIVITATEA PROPRIE LA 

STEIGER SRL  PENTRU ANUL 2022 

  

Obiectiv general:   

Reducerea cantitatii totale de deseuri generate din activitatea proprie cu un procent de 2% raportat la capacitatea de productie 

Obiective specifice:   

Nr 
crt 

Flux deseuri Tip deseu 
Cod deseu 

Masuri de prevenire si reducere Indicator de 
monitorizare 

Obiectiv 
de 

reducere 

Responsabil 
actiune 

1 Deseuri de 
productie 

nepericuloase 

12 01 01 
12 01 02 
12 01 13 
12 01 17 
12 01 21 
17 04 05 

 

Reducerea numarului de cicluri in gol si de opriri 
accidentale ale echipamentelor 

Analiza constanta a materiei prime  

Instruirea profesionala a lucratorilor pentru 
cunoasterea tehnologiei, echipamentelor si 
procedurilor de lucru 

Optimizarea proceselor tehnologice de fabricatie 
pentru evitarea generarii de deseuri sau produse 
neconforme 

 

kg deseu/ 
unitatea de 

materie prima 

2% Productie 

Mentenanta 

Tehnic 



 
 

 
 

 
2 
 

Deseuri de 
productie 

periculoase 

08 01 11* 

 

 

 

 

Aprovizionare de produse ce contin substante si 
amestecuri  periculoase in cantitati minime pentru 
a evita formarea de stocuri, expirarea acestora si 
folosirea produselor dupa principiul primul intrat- 
primul iesit 

Utilizarea preferentiala a produselor tehnice cu un 
continut redus de substante si amestecuri 
periculoase 

Identificarea de produselor nepericuloase care pot 
inlocui produsele periculoase utilizate in prezent  

kg deseu/ 
unitatea de 

materie prima 

1% Dep. Achizitii  

Productie 

Tehnic 

3 Deseuri de 
ambalaje 

nepericuloase 

15 01 01  
15 01 02  
15 01 03  

 

Evitarea achizitionarii de materiale si produse 
supraambalate 

Achizitionarea produselor la ambalarea carora s-a 
folosit o cantitate redusa de hartie/carton si plastic 

Achizitionarea produselor neambalate cand este 
posibil  

Preatirea pentru reutilizare si reutilizarea 
ambalajelor 

Asigurarea amplasarii optime in spatiul de lucru a 
recipientilor pentru colectare selectiva 

Informarea angajatilor in asa fel incat sa inteleaga 
obligaţiile si responsabilitatile pe care le au pentru 
colectare selectiva in vederea cresterii gradului de 
reciclare / reutilizare / valorificare a deseurilor 

 

 

kg deseu/ 
unitatea de 

materie prima 

3% Dep. Achizitii 

Logistica 

Responsabil 

Mediu 



 
 

 
 

4 Deseuri de 
ambalaje care 
contin 
reziduuri sau 
sunt 
contaminate 
cu substante 
periculoase 

15 01 10*  Achizitionarea produselor, acolo unde este posibil, 
in ambalaje de volum mare care pot fi reincarcate 
sau returnate furnizorului la schimb. 

Inlocuirea unor substanțe/amestecuri de 
substanțe periculoase cu altele care îndeplinesc 
aceeași funcție dar sunt mai puțin periculoase 
 

kg deseu/ 
unitatea de 

materie prima 

2% Dep. Achizitii 

 Responsabil 
Mediu 

5 Uleiuri uzate 
Emulsii si 
solutii uzate 

12 01 09*  
12 01 10* 
13 02 05*  

 

 

Exploatarea utilajelor/echipamentelorla parametrii 

optimi de functionare si in conditii de siguranta 

Supravegherea permanenta a fluxului tehnologic 

Achiziţionare de uleiuri calitative in   cantitati 
stricte 

Utilizarea de filtre/materiale filtrante de inalta 
calitate si performanta pentru pastrarea 
proprietatilor uleiurilor,  pe o perioada mai mare  

Mentenanta preventiva cu urmarirea orelor de 
functionare 

 

kg deseu/ 
cantitatea de 
ulei proaspat 

2% Mentenanta 
Dep. Achizitii 

6 Absorbanti, 
materiale 
filtrante, 
imbracaminte 
de protectie 

15 02 02*  
Aprovizionare cu materiale de inalta calitate 
pentru prelungirea duratei de utilizare 

kg deseu/ 
cantitatea de 
absorbanti 
noi 
 
 
 

2% Mentenanta 
Dep. Achizitii 



 
 

 
 

7 Tuburi 
fluorescente 

20 01 21*  Utilizarea economica a iluminatului artificial 

Inlocuirea tuburilor fluorescente cu corpuri de 
iluminat pe baza LED cu durata mare de viata 

Mentenanta echipamentelor electrice si 
electronice astfel incat sa se previna deteriorarea 
sau defectarea lor 

kg deseu/total 
unitati de 
produs 
achizitionat 

2% Dep. Achizitii 
Mentenanta 

8 Deseuri 
municipale 

20 03 01   

 

Instruirea angajatilor cu privire la prevenirea 
generarii deseurilor si obligatia reutilizarii 
produselor si a prevenirii si colectarii selective a 
deseurilor 

Evitarea articolelor de unică folosinţă pentru 
servirea meselor sau pentru curăţenie; acestea 
vor fi înlocuite pe cât posibil cu articole care se 
pot spăla şi refolosi 

Asigurarea amplasarii optime in spatiul de lucru a 
recipientilor pentru colectare selectiva 

kg deseu/ 
angajat 

10 % Toti angajatii 
Responsabil 
mediu 

 


