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STAR TRANSMISSION S.R.L. 
 

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

PROPRIE 
Mai 2022 

 

Companie: STAR TRANSMISSION S.R.L. 

Activitatea se desfășoară la sediul social din loc. CUGIR, str. Victoriei, nr. 10 A, jud. Alba; 

Obiect de activitate principal: fabricarea de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru 
motoare pentru autovehicule, încadrate sub codurile CAEN Rev. 2: 

 2932 (Rev. 1 -3430) - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru 
motoare de autovehicule; 

 2561 (Rev 1 – 2851) - Tratarea și acoperirea metalelor; 

Autorizații  deținute:  

 Autorizația de mediu nr. 13/01.02.2011, revizuită la data de 09.11.2020; 

 Autorizație de gospodărire a apelor nr. 290/24.09.2020, emisă de ABA MUREȘ, 
valabilă până în data de 24.09.2025. 

Prezentul program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri din activitatea STAR 
TRANSMISSION S.R.L. se realizează în baza auditului de deșeuri din luna aprilie, înregistrat 
cu nr. 89/24.05.2022, întocmit conform cerințelor OUG 92/2021, art. 44. 

1. Obiectivul programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri 
generate din activitatea STAR TRANSMISSION 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 (șpan feros + neferos + rebuturi feroase + 
neferoase) /numărul de piese produse = Rata de generare deșeuri specifice;  

În anul 2021 rata de generare a deșeurilor specifice a fost de 1,91 kg deșeu/bucată produs 
finit. 

tel:+40-372-491-627
mailto:raluca.bogdan@mercedes-benz.com


 
 
 
 

 

 

  

Star Transmission S.R.L.   

CUI: RO 14179039, Reg. Com J1/359/2001 

Str. Victoriei Nr. 10A, 515600, 

Cugir, Jud Alba, Romania  

 

 Contact: 

Tel: +40 372 491 013  

Tel: +40 372 491 627 

Fax: +40 372 491 877 

 

Internal 

 Cantitatea de deșeuri menajere generate/an (procentul deșeului menajer din 
totalul deșeurilor generate = rata de reciclabilitate). 

În anul 2021, cantitatea de deșeuri menajere preluată de operatorul de salubritate a fost de 
268,884 tone. Rata de reciclabilitate pentru anul 2021 a fost de 85,84%. 

 Cantitatea de deșeu generată/ore lucrate 

În anul 2021, cantitatea totală de deșeuri generate a fost de 5720,746 tone, având un rezultat 
al raportului dintre cantitatea totală de deșeuri și numărul de ore lucrate de 3,54 kg/oră pentru 
2021. 

3. Ținte: 

 Scăderea cantității totale de deșeuri pentru anul 2022 cu 423 de tone în 
comparație cu anul 2021, prin urmare atingerea pragului maxim de 5197,752 
tone în 2022; 

 Scăderea cantității de deșeuri menajere cu până la 77% până în anul 2030; 

4. Măsuri/Acțiuni:  

La nivelul companiei se implementează următoarele măsuri de prevenire si reducere a 
cantităților de deșeuri: 
 

- creșterea gradului de folosire a ambalajelor reutilizabile folosite în procesele de 
producție, pe fluxuri sau în relația cu clienții și furnizorii; 
 

- recuperarea uleiului uzat prin instalațiile de recuperare ulei; 
 
- implementarea unui proiect pilot pentru îmbunătățirea cărucioarelor de șpan 

(confecționarea unui fund dublu) pentru a recupera emulsiile și uleiurile, astfel încât să 
se reducă cantitatea de deșeu lichid din șpan; 

 
- transmiterea fluturașilor de salariu electronic către salariați, pentru a reduce cantitatea de 

hârtie utilizată. Momentan măsura se implementează pentru un număr restrâns de 
angajați, dar se are în vedere creșterea numărului de angajați către care să se transmită 
electronic acest document. 

 
 

- Implementarea unei aplicații software pentru a raporta în format electronic fișa de activitate 
zilnică a fiecărui angajat către superior. Momentan această aplicație este disponibilă doar 
pentru una dintre halele de producție, urmând a se implementa la nivelul întregii fabrici. 
Reducerea consumului de hârtie este cu 180 coli/zi; 
 

- creșterea gradului de conștientizare a angajaților în legătură cu utilizarea materialelor de 
unică folosință, sens în care fiecare angajat a primit din partea companiei un set de 
tacâmuri de inox pentru a le reutiliza de fiecare dată când servește masa la pachet, astfel 
încât să se reducă cantitatea de deșeuri de tacâmuri de plastic; 
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- colectarea selectivă cât mai riguroasă a deșeurilor menajere provenite de la angajați 
pentru reducerea deșeurilor care se predau operatorului de salubritate pentru depozitare 
conform țintelor mai sus specificate, Această măsură include două etape, una de 
verificare permanentă a interdicției aruncării deșeurilor de producție împreună cu deșeul 
municipal, de conștientizare a angajaților pentru reducerea volumului de deșeuri 
muncipale și alta de colectare separată mult mai strictă a celor reciclabile și valorificarea 
ca atare.  

- Proiect pentru înlocuirea lavetelor din material textil cu lavete din hârtie pentru reducerea 
cantității de deșeuri generate din categoria 15 02 02*.  

 

Pentru îndeplinirea măsurilor de prevenire și reducere a deșeurilor generate se vor implica toți 
angajații companiei. 

 

Beneficiar,         Data 

STAR TRANSMISSION S.R.L.       27.05.2022 
 
Director General (CEO), 
Gheorghe Achim 
 
 
 
Director Financiar (CFO), 
Dirk Breda 
 
 
 
Șef birou EHS, 
Anca Ionițoi 
 
 
 
Responsabil mediu, 
Raluca Bogdan 
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