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PROGRAM DE PREVENIRE ŞI REDUCERE A CANTITĂŢII DE DEŞEURI GENERATE
În conformitate cu art. 43 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor

1. Cantitatea de deșeuri preconizată a fi generată pe anul 2019
Deșeu ambalaj carton și Deșeu ambalaj material
hârtie Cod 15.01.01
plastic 15.01.02
Sursă

Cantitate
to

Cutii carton
ambalaj perii
aspirator de la
S.C. Gutmann
S.A. si cutii
preluate de la
clienti- care
nu se mai pot
refolosi .

Sursă

Cantitate
to

Deșeu materiale
plastice 07.02.13
Sursă

Rebuturi

4

Aprov. mat
prime virgine,
coloranți și
mat

Cantitate
to

0.6

Deșeu ambalaj carton
și hârtie Cod 20.01.01
Sursă

Deșeu ambalaj lemn
15.01.03

Cantitate
to

Activitatea
de birou

Sursă

Paleți
9.2 Alte surse

Sursă

Activitatea
de birou,

0.004

1.6
Culee

Cantitate to

Deșeu material
plastic 20.01.39
Cantitate
to

Alte surse

Sursă

Cantitate
m.c.

Activitate
curentă

12

0.001

1

0.006

Deșeu menajer 20.03.01

0.005

2. Mod de aplicare a ierarhiei deșeurilor în cadrul S.C. Diaplast Production S.R.L.
Ierarhie

Măsuri stabilite

Resurse

Folosirea eficientă a ambalajelor prin aprovizionarea unor cutii adecvate
cantității de repere fabricate și prin ambalarea la capacitate maximă
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Cutii carton Gutmann: 13.000 buc
ptr. Ambalare cadre inserție

Responsabilități Obs.
Sef de secție

10 Containere confecționate pt.
depozitare și transport suport filtru
Folosirea WIP-uri (carucioare cu brate metalice pentru introducerea pieselor 8 Containere pentru depozitare și
din plastic) pentru transportul reperelor la Novares .
transport Pipe.
Folosirea containerelor pentru transportul reperelor la Electroarges

Prevenire

Prevenire

Șef secție
Șef secție

Reducerea cantității de hârtie folosită în activitatea de birou prin păstrarea
unor documente în format electronic și prin folosirea email-ului ca mijloc
principal de corespondență, achizitie de program informativ ERP prin care
va circula toata informatia .

6 calculatoare, 2 leptop, dischete,
stick, rețeaua de calculator

Sef departament
logistic

Reducerea tonerelor achizitionate , prin umplerea lor de maxim 3 ori.

5 imprimante in cadrul companiei

Sef departament
logistic

Reducerea numărului de piese rebut în secțiile de producție printr-o instruire
și monitorizare permanentă a operatorilor, efectuarea întreținerilor și
reviziilor la termenele stabilite în cărțile echipamentelor, respectarea
procesului tehnologic

Tematici și fișe de instructaj,
instrucțiuni de lucru, fluxuri
tehnologice, planuri de control,
planuri mentenanță, resurse
financiare alocate pentru service
mașini și utilaje: 10000 lei

Sef de secție

Program de lucru in sectiile de productie: 24ore/zi/7 zile/saptamana (cu
exceptia sarbatorilor legale) in vederea eliminarii pierderilor de la inceputul
productiei si reducerea consumului de energie electrica pe timpul pornirii si
opririi echipamentelor

Operatori pentru patru schimburi

Sef de secție

Achitarea către SC Auto General
Motor a unei sume lunare
Sef departament
Prevenirea opririi accidentale a echipamentelor prin efectuarea întreținerilor
echivalente cu 10% din prețul
logistic responsabil
și reviziilor în conformitate cu planul de mentenață și prin verificarea și
curentului electric pentru întreținerea
mentenanță
întreținerea echipamentelor de furnizare curent electric
echipamentelor de furnizare curent
echipamente producție
electric

Pregătirea pentru
reutilizare

Reducerea cantității de ambalaje aprovizionate prin recondiționarea și
refolosirea ambalajelor primite de la furnizor

Cutii carton Gutmann: 13.000 buc
ptr. Ambalare cadre inserție

Șef secție

Reducerea cantității de ambalaje aprovizionate prin recondiționarea și
refolosirea ambalajelor primite de la clienti.

Cutii carton primite de clientii
principali CER si Electroarges , circa
2000 buc/luna pentru ambalare
repere injectate.

Șef secție

Reducerea cantității de ambalaje aprovizionate prin recondiționarea și
refolosirea ambalajelor primite de la clienti, din cele mai uzate cartoane se
pot face separatoare pentru unele articole mai pretentioase.

Cutii carton primite de clientii
principali CER si Electroarges
fabricare de separatoare.

Șef secție

Reintroducerea în procesul de producție a materiei prime rezultate din
tocarea rebuturilor și a culeelor

Moară, instrucțiuni de lucru

Page 2 of 3

Sef de secție

Pregătirea pentru
reutilizare

Sortarea și depozitarea deșeurilor și în pubele special destinate și
etichetate, conform instrucțiunii de lucru IL 07

3 pubele destinate depozitării
selective a deșeurilor generate de
societate

Reintroducerea în circuit a ambalajelor prin preluarea și predarea la schimb
98% ambalaje din lemn,
a ambalajelor din lemn și prin preluarea de la unii clienti a ambalajelor din
60% a ambalajelor din carton
carton care mai pot fi utilizate sau recondiționate

Reciclarea

Eliminarea

Șefii de secție,

Agent de vânzări

Deșeuri ambalaje material plastic
Predarea deșeurilor provenite din ambalaje carton, hârtie și material plastic,
precum și deșeuri ambalaj carton
lemn și a deșeurilor din material plastic rezultate din procesul de producție
Responsabilul cu
care nu mai pot fi recondiționate, alte
care nu mai pot fi utilizate, către societatile autorizate(conform contracte
gestionarea deșeurilor
deșeuri din material plastic, hârtie și
incheiate) în vederea reciclării și/sau valorificării acestora
carton
Introducerea in procesul de fabricatie a macinaturii provenite de la piesele
rebut, culee etc.

Macinatura provenita din tocarea
pieselor rebut si culeelor

Sef depozit, sefi sectie

Eliminarea deșeurilor menajere prin S.C. Salubris S.A.

Contract de închiriere cu S.C.
SALUBRIS S.A. Resurse financiare:
1200 lei

Responsabilul cu
gestionarea deșeurilor

ÎNTOCMIT
RESPONSABIL GESTIONARE DEȘEURI
Gabriel Paduraru
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