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1. Prezentare
1.1.

Scopul Planului

PLANUL DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A CANTITĂȚII DE DEȘEURI a fost întocmit conform
prevederilor Ordonanței de Urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor – Anexa 8, Legii
211/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Scopul planului este de a urmări în mod proactiv gradul de informare, conștientizare, educare
și eficientizare a modului de prevenire a producerii deșeurilor și reducere a cantității acestora.
Prevenirea include măsuri ce trebuie să fie luate înainte ca o substanță, un material sau un
produs să devină deșeu, în vederea reducerii cantitații de deşeuri. Scopul de reducere a
cantității de deșeuri poate fi atins prin Reducere – Refolosire – Reciclare:
utilizarea celor mai performante tehnologii cu amprentă ecologică redusă
reutilizarea produselor/materialelor sau prelungirea duratei de viaţă a echipamentelor
generarea de cantități reduse de deșeuri prin atingerea unui grad ridicat de calitate și
performanță în producție sau prin refolosirea recipienților metalici de transport produs
finit catre clienți (folosirea ambalajelor returnabile)
achiziționarea consumabilelor/produselor cu conţinut redus de substanţe cu risc
asupra factorilor de mediu și al sănătății umane
Activitațile desfășurate în cadrul companiei CURENT METAL țin cont de o ierarhie a opțiunilor
de gestionare a deșeurilor. Prima opțiune este prevenirea producerii de deșeuri, prin alegerea
încă din faza de proiectare a celor mai bune tehnologii, societatea dispunând de linii de
producție moderne și eficiente, cu amprentă ecologică redusă. Cu toate acestea, cantitatea de
deșeuri nu poate fi eliminată, astfel încât prin Reducere – Refolosire – Reciclare se încearcă
minimizarea acesteia. Eliminarea este ultima opțiune utilizată pentru gospodărirea deșeurilor.
Conform Deciziei Comisiei 2000/532/UE din 3 mai 2000 de stabilire a unei liste de deşeuri în
temeiul Directivei 74/442/CEE a Consiliului European, și a Directivei 94/904/CE, deșeurile sunt
împărțite în două categorii principale: nepericuloase și periculoase. Deșeurile
nepericuloase/valorificabile sunt preluate de către agenți economici autorizați, cu respectarea
legislației. Deșeurile periculoase sunt stocate separat astfel încât să se poată asigura un grad
ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, fiind destinate eliminării finale. În cadrul
companiei CURENT METAL, etapa de eliminare a deșeurilor este aplicată numai după ce au fost
folosite în mod responsabil toate celelalte mijloace, astfel încât să fie minimizat impactul
asupra mediului. Trasabilitatea este regăsită la generator prin evidența gestiunii deșeurilor în
conformitate cu Anexa 1 a H.G. 856/2002. Evidența gestiunii deșeurilor este întocmită pentru
fiecare tip de deșeu, transmis anual Agenției pentru Protecția Mediului și este păstrată cel
putin 3 ani (Legea 211/2011, art.49).
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1.2.

Date generale

SC. CURENT METAL SRL:
-

1.3.

Adresa: Str. DCL50, Nr: 157 F, Bungetu, Comuna Văcărești, Jud. Dâmbovița
CUI: RO37267059; J15/1375/03.10.2017
Persoana de contact: Türkeș Halil Melih.

Profilul de activitate

Activitatea principală desfășurată este cea de prelucrare a metalului, compania fiind
înregistrată cu următoarele coduri CAEN:
•
•

Obiect principal de activitate: Cod CAEN 2550 - Fabricarea produselor
metalice obținute prin deformarea plastică, metalurgia pulberilor.
Obiecte secundare de activitate:
 Cod CAEN 2751 – Fabricarea de aparate electrocasnice
 Cod CAEN 2453 – Turnarea metalelor neferoase ușoare
 Cod CAEN 4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
 Cod CAEN 4672 – Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor
metalice
 Cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
 Cod CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică

2. Date specifice activității:
2.1.

Prezentarea companiei

CURENT METAL este prima investiție în străinătate a companiei Akım Metal, care are o
experiență de peste 40 de ani în domeniul prelucrărilor metalice.
Profilul de activitate este producția de piese prin prelucrarea la rece a metalelor (deformare
plastică sau strunjire) și prin injecția aluminiului topit. Activitatea deservește sectoarele
produselor electrocasnice, auto, motoare industriale, aviației și industriei de apărare în
afacerea sa din Tuzla-Istanbul.
Fabrica din Romania are 4 linii principale de producție:
•
•
•

Sisteme Cyber Physical:
Linia de producție a pieselor din fontă
Linia de producție a arborilor de transmisie
Secția de injecție aluminiu
Linia de prese aferentă foilor metalice

Plan de prevenire și reducere a deșeurilor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.

Sisteme Cyber Physical (CNC) - Linia de producție a arborilor de transmisie

Pentru obținerea arborilor de transmisie, SC CURENT METAL SRL dispune de Sisteme Cyber
Physical, care sunt formate dintr-o serie de roboți industriali modulari controlați și monitorizați
de programe algoritmice computerizate.

Foto 1: Piese pentru mașina de spălat fabricate din bară metalică
Mecanismul este format dintr-un sistem de strunguri și brațe robotice care funcționează cu
ajutorul unei rețele de senzori, controlate prin programe de calculator. Acest sistem permite
fabricarea unor piese din bară metalică pentru mașina de spălat. Piesele rezultate – arbori de
transmisie sunt prezentate in fotografia de mai sus.
Materia primă este achiziționată atât din România dar cât și din alte state. Înainte de a fi
amplasată pe "feeder", materia primă este separată de ambalaje (hârtie/carton, lemn, plastic,
ambalaj metalic). Deșeurile din ambalaje rezultate sunt reciclate.
Barele de oțel sunt debitate la diferite lungimi înainte de prelucrarea prin intermediul căreia i
se reduce diametrul. Pilitura de fier (cod 120101) rezultată din acest proces este stocată
temporar în containere amplasate în zona de depozitare a deșeurilor metalice. Rămășițele din
bară metalică sau piesele neconforme (120101) sunt stocate în saci de tip Big-Bag, în zona de
stocare a deșeurilor nepericuloase.
Inelul de alamă este de asemenea debitat la diferite lungimi. Elementele de oțel astfel obținute
sunt prelucrate ulterior cu ajutorul echipamentelor rotative comandate prin Sistemele Cyber
Physical. Din această fază a producției rezultă și pilitura de alamă (120103), care se supune
aceluiași proces de gestiune a deșeurilor ca și cel al deșeului din fier. Inelele de alamă (bucșe)
neconforme sunt depozitate in saci Big-Bag și preiau codul de deșeu 120103.
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uleiuri minerale de ungere uzate cu conținut de halogeni cu excepția emulsiilor și soluțiilor –
120107*, uleiul de motor, de transmisie și de ungere – 130205*), praf și suspensii de metale
feroase și nămoluri de la mașini unelte, cu conținut de substanțe periculoase – 120114*.
Aceste deșeuri sunt preluate de către companii autorizate din punct de vedere al protecției
mediului pentru desfășurarea activităților de Colectare a deșeurilor.

2.3.

Sisteme Cyber Physical (CNC) - Linia de producție a pieselor din fontă

Linia de productie a pieselor din fontă este reprezentată de utilaje de transfer și procesarea
elementelor turnate din fontă (foto utilaj).
Ca și în cazul barelor metalice, materia primă este achiziționată atât din România dar cât și din
alte state. Deșeurile rezultate din materia primă sunt deșeuri din ambalaje (Hârtie/carton,
lemn, plastic, etc.), care sunt colectate separat, stocate temporar in containere metalice
dedicate, amplasate într-un depozit acoperit și reciclate prin contractul cu un OIREP.

Foto 2: Piese din fontă prelucrate de Sisteme Cyber Physical
Producția implică diferite procese de tăiere, modelare după principiile aparaturii de tip Sistem
Cyber Physical, frezare și șlefuire a elementului de fontă. Piesele astfel prelucrate sunt
prezentate in fotografia de mai sus (foto 2).
Pilitura de fontă (cod 120101) rezultată din acest proces este stocată temporar în
containere amplasate în zona de stocare a deșeurilor metalice. De la această linie de producție
mai rezultă și deșeu provenit din piese neconforme din fontă (120101) și uneori deșeuri din
piese de polizare uzate și materiale de polizare – 120121. Alte deșeuri care pot rezulta sunt
uleiurile uzate (emulsia de apă cu ulei mineral – 120109*, uleiuri neclorurate 120107*, uleiul
de motor, de transmisie și de ungere – 130205*), depozitate în IBC pe cuve metalice de
retenție în depozitul închis special amenajat pentru deșeurile periculoase. Toate aceste deșeuri

Plan de prevenire și reducere a deșeurilor

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sunt preluate de către companii autorizate din punct de vedere al protecției mediului pentru
desfășurarea activităților de Colectare a deșeurilor, reciclare și eliminare.

2.4.

Linia de injecție aluminiu

Flanșa de aluminiu este obținută în urma injectării de aluminiu topit în formă a trei brațe de
aluminiu, în jurul piesei din bară metalică. Liniile de injecție aluminiu sunt formate dintr-o serie
de roboți industriali modulari controlați și monitorizați de programe algoritmice
computerizate, care dozează aluminiu topit și îl toarnă în matrițe speciale de injecție, șlefuiesc
piesa astfel obținută și o răcesc înainte de a o trimite către controlul calității (foto 3).

Foto 3: Flanșă de aluminiu
Materia prima ajunge în depozit sub forma de lingouri și este stocată temporar în depozitul de
aluminiu. Cu ajutorul stivuitoarelor, lingourile de aluminiu sunt transportate la cuptoare.
Temperatura de topire a lingourilor de aluminiu este de 720 ˚C. Deșeurile rezultate în urma
topirii aluminiului sunt zgura de topitorie (101003) și aluminiu topit (coduri 101006, și 101008).
În urma procesului de găurire/marcare, deșeul obținut este pilitura de aluminiu (cod 120103)
și emulsie de apă cu ulei mineral (12 01 09*). De la mentenanța echipamentelor rezultă uleiuri
de motor, de transmisie și de ungere – 130205*, aluminiu topit cu substanțe periculoase 101007* și cârpe contaminate sau absorbant de uleiuri minerale de tip SPILLSORB (150202*)

2.5.

Linia de prese aferentă foilor metalice

Curent Metal dispune de o secție de fabricare a produselor metalice obținute prin deformarea
plastică (foto 4), în componența căreia intră utilaje de tip prese de 800, 500 și 200 de tone.
Materia primă generează deșeuri din ambalaje, care sunt gestionate prin reciclare, pe
principiile economiei circulare, proces implementat cu ajutorul unui OIREP.
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Foto 4: Piesă obținută prin presarea la rece a tablei din oțel galvanizat
Deșeurile rezultate sunt șpanul și rămășițele din tablă prelucrată prin deformare plastica la
rece (cod deșeu 120101). Aceste deșeuri sunt preluate de către colectori specializați și
autorizați din punct de vedere al protecției mediului. De asemenea, de la această linie de
producție sunt generate și uleiuri uzate din activitățile de mentenantă aferentă
echipamentelor de producție, cârpe contaminate cu uleiuri minerale (150202*), absorbant
biodegradabil (SpillSorb) pentru uleiuri industriale (150202*), ceruri și grăsimi uzate de la
mentenanța matrițelor, emulsii de apă cu ulei mineral de la spălarea unor piese, etc.

3. Generarea și gospodărirea deșeurilor
Rapoartele de generarea și gospodărirea deșeurilor furnizează datele necesare pentru
analizarea și facilitarea punerii în aplicație a celor mai bune practici. Din activitatea desfăşurată
pe amplasament rezultă tipurile de deşeuri prezentate în tabelul de mai jos precum. Pentru
fiecare tip de deșeu sunt prezentate acțiunile și responsabilitățile pentru gospodărirea
eficientă a acestora.
Nr.
TIP DESEU
Crt.
1

Deseuri nespecificate

2

Pilitura si span feros

3

Zgura de topitorie

Actiune
Colectare selectiva in pubele / containere
metalice, separate, acoperite, izolate;
etichetarea recipientilor; valorificare
Colectare selectiva in pubele / containere
metalice, separate, acoperite, izolate;
etichetarea recipientilor; valorificare
Colectare selectiva in pubele / containere
metalice, separate, acoperite, izolate;
etichetarea recipientilor; valorificare

Responsabil

Termen

Responsabil Productie
Responsabil Mediu

Permanent

Responsabil Productie
Responsabil Mediu

Permanent

Responsabil Productie
Responsabil Mediu

Permanent
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TIP DESEU
Crt.
4

Pilitura si span neferos

5

Echipamente casate

6

Deseu menajer

7

Deseuri piese de polizare

8

Ceruri și grăsimi uzate

9

Nămoluri de la mașini
unelte, cu conținut de
substanțe periculoase

10

Absorbanți, materiale
filtrante

11

Ambalaje care conțin
rezuduuri de substanțe
periculoase

12

Nămoluri cu conținut de
substanțe periculoase
rezultate din alte
procedee de epurare a
apelor reziduale
industriale

13

Emulsii și soluții de
ungere uzate fără
halogeni

Actiune
Colectare selectiva in saci, in zona
acoperita, izolata; etichetarea recipientilor;
valorificare
Colectare selectiva in saci, in zona
acoperita, izolata; achizitionarea de
echipamente cu durata de viata
indelungata; etichetarea recipientilor;
Colectare selectiva in pubele, separate,
acoperite, izolate; etichetarea recipientilor;
Colectare selectiva in saci, separati, in zone
izolate; predare catre agenti economici
autorizati; etichetarea recipientilor;
Colectare selectiva in recipient metalic
inchis, in zone izolate, acoperite; predare
catre agenti economici autorizati;
etichetarea recipientilor;
Colectare selectiva in container metalic cu
sac de plastic; Stocarea sacilor in cutie, in
zone izolate, acoperite; predare catre
agenti economici autorizati; etichetarea
recipientilor;
Reducerea cantitatii prin refolosirea
carpelor de curatare a pieselor (dupa
spalare); Colectare selectiva in pubela;
Stocarea in recipient metalic inchis, in
zone izolate, acoperite; predare catre
agenti economici autorizati; etichetarea
recipientilor;
Colectare selectiva; Stocarea pe cuva de
retentie, in zone izolate, acoperite; predare
catre agenti economici autorizati;
etichetarea recipientilor;

Responsabil

Termen

Responsabil Productie
Responsabil Mediu

Permanent

Responsabil Productie
Responsabil Mediu

Permanent

Responsabil
Administrativ
Responsabil Mediu
Responsabil
Mentenanta
Responsabil Mediu

Permanent
Permanent

Responsabil
Mentenanta Matrite
Responsabil Mediu

Permanent

Responsabil Productie
Responsabil Mediu

Permanent

Responsabil Productie
Responsabil Mediu

Permanent

Responsabil Productie
Responsabil Mediu

Permanent

Colectare selectiva; Stocarea pe cuva de
retentie, in zone izolate, acoperite; predare
catre agenti economici autorizati;
etichetarea recipientilor;

Responsabil Productie
Responsabil Mediu

Permanent

Colectare selectiva; Stocarea in IBC pe
cuva de retentie, in zone izolate, acoperite;
predare catre agenti economici autorizati;
etichetarea recipientilor;

Responsabil Productie
Responsabil Mediu

Permanent
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TIP DESEU
Crt.

14

Alte uleiuri hidraulice

15

Uleiuri minerale
neclorurate de motor, de
transmisie și de ungere

16

17

18
19
20
21
22

Ulei uzat: uleiuri
minerale de ungere uzate
fãrã halogeni (cu excepţia
emulsiilor şi soluţiilor)
Miezuri și forme de
turnare care au fost
folosite la turnare, cu
conținut de substanțe
periculoase
Ambalaje hartie/carton
Ambalaje plastic
Ambalaje lemn
Ambalaje metalice
Ambalaje amestecate

Actiune
Colectare selectiva; Stocarea in IBC pe
cuva de retentie, in zone izolate, acoperite;
predare catre agenti economici autorizati;
etichetarea recipientilor;
Colectare selectiva; Stocarea in IBC pe
cuva de retentie, in zone izolate, acoperite;
predare catre agenti economici autorizati;
etichetarea recipientilor;
Colectare selectiva; Stocarea in IBC pe
cuva de retentie, in zone izolate, acoperite;
predare catre agenti economici autorizati;
etichetarea recipientilor;
Colectare selectiva; Stocarea in IBC pe
cuva de retentie, in zone izolate, acoperite;
predare catre agenti economici autorizati;
etichetarea recipientilor;
Colectare selectiva; Colectare în container
– reciclare prin contract cu OIREP
Colectare selectiva; Colectare în container
– reciclare prin contract cu OIREP
Colectare selectiva; Colectare în container
– reciclare prin contract cu OIREP
Colectare selectiva; Colectare în container
– reciclare prin contract cu OIREP
Colectare selectiva; Colectare în container
predare catre agenti economici autorizati;

Responsabil

Termen

Responsabil Productie
Responsabil Mediu

Permanent

Responsabil Productie
Responsabil Mediu

Permanent

Responsabil Productie
Responsabil Mediu

Permanent

Responsabil Productie
Responsabil Mediu

Permanent

Responsabil Productie
Responsabil Mediu

Permanent

Responsabil Productie
Responsabil Mediu

Permanent

Responsabil Productie
Responsabil Mediu

Permanent

Responsabil Productie
Responsabil Mediu

Permanent

Responsabil Productie
Responsabil Mediu

Permanent

4. Măsuri pentru eficientizarea gestionării deșeurilor
Deșeurile metalice sunt stocate temporar pe platforma de deșeuri, care este o suprafață
betonată și acoperită. Deșeurile menajere sunt depozitate în europubele pe suprafețe
betonate din jurul clădirii. Deșeurile din piese de polizare și praful de metale feroase sunt
stocate în saci de plastic amplasați în depozitul de deșeuri periculoase care este închis și încuiat.
Deșeurile sunt preluate spre valorificare, eliminare finale, de către companii autorizate. La nivel
de unitate, pot apărea și deșeuri din echipamente casate (160214) dar și deșeuri provenite din
scoaterea din uz a motostivuitoarelor (160117), unitatea dispunând de câteva motostivuitoare.
Deșeurile periculoase sunt stocate temporar într-o clădire anexă de deșeuri închisă și
acoperită, situată în partea de vest a fabricii, pe o platformă betonată. Deșeurile sunt stocate
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bidoane de metal cu capac, etc.
Pentru o bună gospodărire a deșeurilor SC CURENT METAL SRL a achiziționat cuve de retenție
cu robinet pe care sunt așezate deșeurile periculoase lichide sau cele din care s-ar putea scurge
lichide periculoase (foto 5).

Foto 5: Gestiunea substanțelor periculoase (IBC pentru uleiuri uzate cu tava de retenție)
Pentru reducerea amprentei ecologice, la îndepărtarea eventualelor scurgeri de ulei din cadrul
zonei de producție se folosește un absorbant biodegradabil – SpillSorb.
Predarea deșeurilor periculoase se face către companii specializate autorizate din punct de
vedere al protecției mediului pentru eliminare finală, realizată conform cerințelor legale.
Curent Metal dispune de certificate de eliminare finală din partea companiilor care colectează
și gestionează aceste tipuri de deșeuri.
Deşeurile de ambalaje (hârtie şi carton, materiale plastice, lemn) sunt colectate separat,
stocate temporar în depozitul de deșeuri nepericuloase special amenajat şi se predau către
agenţi economici autorizaţi în scopul reciclării.
S.C. Curent Metal S.R.L. a implementat un program de reciclare cu colaborarea unui OIREP.
Acest organism de transfer a preluat responsabilitățile de mediu în ceea ce privește atingerea
obiectivelor anuale de valorificare prin reciclare, corespunzătoare ambalajelor introduse pe
piața.

5. Metode de evaluare a eficienței gestiunii deșeurilor
Pentru a analiza eficiența metodelor de reducere a cantității de deșeuri precum și a metodelor
de management al deșeurilor, se urmăresc anumiți parametrii precum:
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2. analizarea sursei de deșeu din cadrul auditului intern al gestiunii deșeurilor
3. îmbunătățirea fluxului tehnologic
4. aplicarea celor mai bune practici (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 5S)
5. implementarea economiei circulare
6. evaluarea periodică a personalului în ceea ce privește instruirea de Gospodărirea
deșeurilor și monitorizarea continuă a însușirii cunoștintelor necesare
Performanța este evaluată prin audit asupra gestiunii deșeurilor (intern sau extern) dezvoltat
conform standardelor internaționale ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 implementate la nivel de
companie.

6. Măsuri pentru reducerea cantității deșeurilor
Scopul managementului deșeurilor este respectarea prevederilor legale cu reducerea
costurilor prin analizarea parametrilor de evaluare a eficienței gestiunii deșeurilor.

6.1.

Dezvoltarea activității pe baza celor mai bune tehnologii

AKIM METAL este o companie care investește în activități de dezvoltare a cercetării în domeniul
industriei de prelucrarea metalelor în Turcia, având proiecte desfășurate impreună cu
Ministerului Științei, Industriei și Tehnologiei, în cadrul Centrului de cercetare și dezvoltare
înființat cu acesta.
Akım Metal a dezvoltat multiple capabilități de inginerie, laborator și producție în domeniile
Electro-Electronică și Mecatronică oferind soluții tehnologice avansate, care includ și
minimizarea cantității de deșeuri produse.
Prevenirea producerii de deșeuri prin existența celor mai bune tehnologii, precum și
îmbunătățirea continuă a fluxului tehnologic sunt principii de bază ale CURENT METAL, care își
propune să ofere soluții tehnologice avansate:
Procesul tehnologic al liniei de injecții aluminiu e conceput cu pierderi minime de
materie primă și cu reducerea deșeurilor la sursă. O mare parte din deșeu
tehnologic de la debavuare este retopit în cuptoarele proprii, rezultând o cantitate
mica de deșeu de zgură și pilitură, care se reciclează extern prin recuperare de
materie primă, printr-un agent economic autorizat
Sistemele Cyber – Physical prelucrează metalul cu o precizie micrometrică fiind
concepute să funționeze cu producere minimă de deșeuri
Presele funcționează pe principiul deformării plastice la rece a metalelor, generând
o cantitate redusă de emulsii și uleiuri uzate.
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6.2.

Analizarea sursei de deșeu

Evidența gestiunii deșeurilor este întocmită pentru fiecare tip de deșeu în parte, in format letric
– Registrul zilnic de intrtări deșeuri, Registrul Predări deșeuri, dar si in format electronic –
Gestiunea deșeurilor tehnologice, Gestiunea deșeurilor reciclabile, Gestiunea deșeurilor
periculoase.
Lunar se analizează cantitățile de deșeu produse în comparație cu datele istorice, având în
vedere căutarea celor mai bune practici pentru reducerea cantității deșeurilor dar și pentru
folosirea eficientă a resurselor.
Ca urmare a monitorizării continue au fost propuse și implementate mai multe metode de
reducerea cantităților de deșeu, cum ar fi:
Reutilizarea (prin spălare) a cârpelor cu care se șterg anumite piese
Îmbunătățirea fluxului de producție pentru reducerea emulsiilor și a uleiului uzat
rezultate din procese
Reducerea cantității de hârtie prin arhivarea electronică și implementarea unui sistem
informatic ERP (SAP)
Reducerea cantității de deșeuri menajere prin gospodărirea eficientă a cantinei
Reducerea deșeurilor din piese rebut prin creșterea coeficienților de calitate
Aceasta metodă de analiză cantitativă a fost implementată încă de la demararea activității, fiind
un proces de autoevaluare și monitorizare continuă.

6.3.

Îmbunătățirea fluxului tehnologic

Ca urmare a auditului intern al gestiunii deșeurilor se propun soluții tehnice de reducerea
anumitor tipuri de deșeuri periculoase.
În cazul unor deșeuri, reducerea cantitativă se realizează prin îmbunătățirea proceselor de
producție, prin achiziționarea de echipamente adiționale, ex: schimbarea sistemului de dozare,
achiziționarea unui filtru extern pentru curațarea și reutilizarea emulsiilor, îmbunătățirea
sistemului de scurgerea emulsiilor din cărucioarele metalice de la CNC, etc.
Pentru anumite tipuri de deșeuri periculoase, reducerea cantității este realizată prin
îmbunătățirea fluxului materiei prime, a echipamentelor utilizate sau a consumabilelor, cum ar
fi achiziționarea de uleiuri in recipienți de tip IBC sau metalici(în cantități mari) pentru evitarea
producerii de deșeuri de ambalaje contaminate în cantități mari, sau achiziționarea de
echipamente noi/moderne a căror durată de viață este mai mare, pentru reducerera
amprentei ecologice sau folosirea ambalajelor returnabile la livrarea mărfii comercializate.
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6.4.

Aplicarea celor mai bune practici – ISO 14001

Cele mai bune practici sunt aplicate în primul rând pentru refolosirea materialelor până să
ajungă să fie considerate deșeuri.
CURENT METAL funcționează după cele mai bune practici stabilite prin standardele
internționale ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, metode de Lean Management – 5S pentru:
atingerea și demonstrarea unor performanțe de mediu reale, printr-un management
tehnic și economic al problemelor de mediu
reducerea costurilor printr-o utilizare eficientă a resurselor și reducerea riscului
producerii accidentelor de mediu
realizarea auditurilor interne de mediu – gospodărirea deșeurilor
implementarea planului de reducere a deșeurilor la nivelul amplasamentului
stabilirea unui program intern de reutilizare a deșeurilor
stabilirea de rutine simple și eficiente de gospodărirea deșeurilor
evaluarea pericolelor și riscurilor ce pot fi generate de eliminarea necorespunzătoare a
deșeurilor
evaluarea operatorilor economici autorizați în transportul, eliminarea și reciclarea
deșeurilor.

6.5.

Implementarea economiei circulare

Circuitul deșeurilor este bazat pe principiul celor 3R – Reducere, Refolosire, Reciclare
fundamentat pe impactul folosirii resursei și evitarea sistematică a producerii deșeurilor:
Reducerea generării este asigurată în principal prin cele mai bune tehnologii
Refolosirea materialelor se realizează direct sau prin valorificare dar și prin
intermediul celor mai bune practici de reducere a deșeurilor periculoase
Reciclarea este o altă metodă importantă practicată pentru o mare parte din
deșeurile generate.
Principiile economiei circulare sunt folosite la Curent Metal încă de la demararea activității.
Curent Metal are implementat un program de reciclare cu un OIREP (Marathon ERP), care
a preluat responsabilitățile de mediu în ceea ce privește atingerea obiectivelor anuale de
valorificare prin reciclare, corespunzătoare ambalajelor introduse pe piață, conform art.
14, art.16 alin (5) lit. b) și anexei nr. 5 la Legea 249/2015 și conform anexei nr. 3 la OUG
196/2005.
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6.6.

Evaluarea și instruirea periodică a personalului

Instruirea și evaluarea periodică a personalului este cea mai importanta masură a
managementului resurselor umane în ceea ce privește Gospodărirea deșeurilor și
monitorizarea continuă a eficienței gestiunii deșeurilor.
Instruirea pentru managementul deșeurilor este constituită din doua cursuri principale,
adiționale instruirilor periodice legale:
Gospodărirea deșeurilor și
Lean Management - 5S
Acestea au ca scop susținerea angajaților în dobândirea cunoștiințelor necesare și
conștientizarea responsabilităților pentru preveniera producerii deșeurilor și gestionarea
corectă a acestora.

Instruirea de Gospodărirea deșeurilor a fost dezvoltată pentru înțelegerea aplicării
managementului deșeurilor, unitatea gestionând separat multe tipuri de deșeuri. Instruirea
este structurată astfel încât să cuprindă:





cadrul general legal
infrastructura pusă la dispoziție pentru gestiunea deșeurilor
modul de operare/acțiuni necesare
responsabilitățile fiecărui angajat.

Ca o completare a instruirii de Gestiune a deșeurilor a fost implementat și Sistemul de
Management 5S care stabilește rutine simple și eficiente pentru desfășurarea activității zilnice.
5S este bazat pe o metodă japoneză în cinci pași de ordine și curățenie la locul de muncă.
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7. PROGRAM PENTRU PREVENIREA
CANTITĂȚII GENERATE DE DEȘEURI

DOMENIU

OBIECTIV

Gestionarea eficientă a
deșeurilor

Aplicarea
prevederilor
legale

Evaluarea corectă a
managementului
deșeurilor

Aprovizionare cu materie
primă

Prevenirea generării
deșeurilor

Conștientizarea
angajaților de activitățile
generatoare de deșeuri

Raportare

Aplicarea
prevederilor
legale

Reducerea
consumurilor

Reducerea
producerii
deșeurilor în toate
etapele de
producție
Promovarrea unui
sistem de
informare,
conștientizare si
educare
Menținerea
sistemului de
management al
informațiilor de
mediu

MASURI
Colectarea separată, stocarea
corespunzătoare pentru
reciclare, valorificare si
eliminare
Evaluarea agenților
economici care colectează
deșeuri

ȘI

REDUCEREA

TERMENE

RESPONSABILI

permanent

Conducător
de loc de
muncă

înainte de
semnarea
contractelor

Responsabil
achiziții
Responsabil
de mediu și
conducător de
loc de muncă
Responsabil
de mediu

Conștientizarea/instruirea
angajaților

periodic

Monitorizarea consumului

permanent

Includerea criteriilor de
calitate si prevenirea
producerii deșeurilor în
contractare

permanent

Responsabil
materie primă

Înțelegerea și implementarea
principiului prevenirii la sursă

permanent

Responsabil
producție

Instruiri periodice 5S și
gospodărirea deșeurilor

semestrial

Responsabil
de mediu

Audit de gestionare al
deșeurilor

permanent

Auditor intern

permanent

Conducerea
societății și
Responsabil
de mediu

Transmiterea datelor și
rapoartelor de mediu intern
și către autorități

Întocmit:
Responsabil departament de Protecția Mediului
Inginer auditor/evaluator de sisteme integrate de management de mediu
Petre Mihaela
Data: 8.12.2021
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