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STAR ASSEMBLY S.R.L. 

PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE 
 A CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI GENERATE DIN ACTIVITATEA PROPRIE 

Mai 2022 
 

Companie: STAR ASSEMBLY S.R.L. 
Activitatea se desfășoară la sediul social din loc. SEBEȘ, str. Augustin Bena, nr. 106, jud. 
Alba.  

Obiectul de activitate principal: producția și asamblarea, montajul cutiilor de viteze de 
diferite tipuri, pentru automobile, încadrate sub codurile CAEN Rev. 2: 

 2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor 
mecanice de transmisie 

 2932 – Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de 
autovehicule. 

Produsele fabricate sunt exportate, în cea mai mare parte, către producătorii de 
automobile.  

Autorizații  deținute:  

 Autorizația de mediu nr. 42/27.04.2016 rev. la data de 01.09.2020 

 Notificare pentru funcționare nr. 41/06.12.2018, emisă de ABA MUREȘ/SGA Alba, 
valabilă până în data de 06.12.2022. 

Prezentul program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri din activitatea STAR 
ASSEMBLY S.R.L. se realizează în baza auditului de deșeuri din luna martie 2022, înregistrat 
cu nr. 100/25.05.2022, întocmit conform cerințelor OUG 92/2021, art. 44. 

Auditul a vizat următoarele: 

 Verificarea infrastructurii, echipamentelor şi a sistemului general de management 
pentru gestionare deșeurilor; 

 Verificarea documentelor primare care stau la baza înregistrărilor în gestiunea 
deșeurilor și a documentelor finale de valorificare/eliminare deșeuri; 

 Fișe de caracterizare deșeuri periculoase, analize deșeuri periculoase, etichetare; 

 Deșeuri generate pe fluxuri de producție; 

 Cheltuieli și venituri din deșeuri; 

 Contractori de deșeuri; 

 Indicatori de deșeuri, propuneri, evoluție, reprezentativitate, monitorizare și ținte; 

 Analiza implementării cerințelor legale referitoare la obligațiile la Fondul pentru 
Mediu pentru anumite fluxuri speciale de deșeuri (ambalaje, baterii, uleiuri, DEEE, 
după caz); 
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 Informarea și instruirea personalului cu atribuţii în domeniul gestiunii deșeurilor 
privind noile cerințe legale în domeniul deșeurilor, ca urmare a modificărilor 
legislative din 2021. 

 
Obiectivele principale ale auditului au fost: 

 Verificarea respectării cerințelor legale și a procedurilor interne de gestionare a 
deșeurilor;  

 Identificarea unor măsuri și acţiuni preventive şi, după caz, corective pentru 
reducerea cantităților de deșeuri și pentru eventuale neconformităţi 
identificate, în conformitate cu cerințele din anexa 8 din OUG 92/2021, cu 
referire la: 

o Măsuri care pot afecta condiţiile de bază referitoare la generarea de 
deşeuri 

o Măsuri care pot afecta faza de proiectare, producţie şi distribuţie 
o Măsuri care pot afecta faza de consum şi de utilizare 

 

1. Obiectivul programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri 
generate din activitatea STAR ASSEMBLY S.R.L.:  

 Identificarea unor măsuri de prevenire și reducere a cantităților de 
deșeuri generate din activitate, raportat la anul 2021. 

2. Stabilirea indicatorilor de măsurare: 

 Cantitatea de deșeuri metalice generate/cantitatea de unități produse 
(cutii de viteză) = Rata de generare deșeuri specifice de producție 

În anul 2021 rata de generare a deșeurilor specifice de producție a fost de 1,57 kg de 
deșeu metalic (piese rebut și șpan)/o cutie de viteza. 

 Cantitatea totală de deșeuri generată/cantitatea de piese produse (cutii de 
viteză) = Rata de generare deșeuri  

În anul 2021 rata de generare a deșeurilor a fost de 6,44 kg de deșeu /o cutie de viteza. 

 Cantitatea de deșeuri valorificată prin procese de valorificare (reciclare, 
co-incinerare)/cantitatea totală de deșeuri generate (inclusiv deșeurile 
municipale care se depozitează la groapă) = Rata de reciclabilitate 

În anul 2021 rata de reciclabilitate a fost de 99,37%.  

Ținte: 

 Menținerea ratei de generare a deșeurilor specifice de 1,57 kg deșeu 
metalic/o cutie de viteza. 

 Scăderea ratei de generare a deșeurilor în următorii ani, raportat la anul 
2021.  

 Creșterea ratei de reciclabilitate până la 99,40%.  
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Măsuri/Acțiuni:  
La nivelul companiei se implementează următoarele măsuri de prevenire si reducere a 
cantitatilor de deșeuri: 
 

Măsuri identificate Acțiuni pentru implementare 
Termenul 

limită 
propus 

Responsabil 

1.Reducerea 
cantităților de 
deșeuri generate din 
activitate (deșeuri 
menajere, deșeuri 
specifice din 
productie, etc)  

Mentinerea infrastructurii de 
colectare separată a deșeurilor 
de producție față de cele 
menajere în toate spațiile, fie 
de producție, fie 
administrative. Instruire 
periodică a angajaților cu 
privire la modul de segregare a 
deșeurilor generate din 
activitatea de producție 
realizată pe amplasament. 

Permanent 
Responsabil de mediu, 
Departament achiziții 

Colectarea separată a 
deșeurilor valorificabile din 
deșeurile menajere 

Permanent Responsabil de mediu 

Implementarea de măsuri 
menite  să îmbunătățească 
prcesele de achiziție materii 
prime/materiale pentru a evita 
formarea de stocuri de produse 
neconforme care devin ulterior 
deșeuri. Urmărirea și 
optimizarea permanentă a 
proceselor tehnologice pentru a 
evita producerea de deșeuri de 
tip rebut/scrap etc  

Permanent 

Departament 
productie/ Responsabil 
de mediu 

Evitarea pe cât posibil a printării 
documentelor și/sau printarea 
față-verso a 
documentelor/Arhivarea 
documentelor in format 
electronic, acolo unde este 
posibil 

Permanent 

Responsabil de mediu 

Evitarea utilizării de 
produse/ambalaje de unică 
folosintă de către angajati 
pentru reducerea cantitătii de 
deșeuri menajere 

Permanent 

Responsabil de mediu 

Cresterea gradului de utilizare 
de ambalaje 
reutilizabile/returnabile în 
cadrul activitătii sau/și 
identificarea posibilității 

Permanent 
Departament 
logistic/Responsabil de 
mediu 
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returnării către furnizori a unor 
ambalaje dacă acestea sunt într-
o stare ăn care ar putea fi 
refolosite. 

Monitorizarea stocurilor de 
materiale auxiliare, in special 
substante chimice, pentru a 
preveni expirarea acestora. 

Permanent 
Departament 
achizitii/responsabil 
magazie substante 

2. Contractare cu 
precădere a 
operatorilor 
autorizați pentru 
deșeuri care oferă 
soluții de valorificare 
(nu de eliminare) 

Stabilirea și aplicarea unei 
proceduri de evaluare a 
furnizorilor de deșeuri și a unor 
de criterii de selectare a 
operatorilor care oferă soluții de 
valorificare/reciclare  

Permanent  
Responsabil de mediu, 
Departament achiziții 

 

Data: 27.05.2022 

 
 

Cu deosebită considerație, 

Director General (CEO)     Șef birou EHS,   

Frank Streicher      Anca Ionițoi   

 

 

 

Director Financiar (CFO)     Responsabil Protecția Mediului, 

Dirk Breda        Iulia Tițescu 
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