
La nivelul Liberty Galati, pentru  prevenirea și/sau reducerea cantităților de deșeuri rezultate din activitatea proprie sunt in desfasurare actiuni mentionate 
in programul de reducere : 

Nr. 
crt. 

Judeţ 

Date de 
identificare ale 

operatorului 
economic 
(numele 

societăţii, CUI, 
adresă, telefon, 
fax, persoană de 

contact)  

Măsurile/iniţiativele pentru prevenirea generării deșeurilor 
Proiecte aflate în curs de derulare 
în vederea implementării măsurilor 
de prevenire a generării deşeurilor 

Proiecte derulate 
în vederea 

implementării 
măsurilor de 
prevenire a 
generării 

deşeurilor 

Observatii 

1 

Galati 

LIBERTY GALATI 
S.A. 

RO 1639739 
adresa: Calea 
Smirdan nr.1 

Galati, cod postal 
800698 

Tel: 0236/801048   
Fax: 0236/801179 

persoana de 
contact: Mirela 

DOBROTA  

1. Identificarea si controlul impactului asupra mediului a 
activitatilor, produselor sau serviciilor 
2. Imbunatatirea continua a performantelor de mediu  
3. Abordarea sistematica a proceselor, pentru a stabili 
obiectivele si sarcinile de mediu, pentru a indeplini aceste 
obiective si pentru a demonstra indeplinirea lor 
4. Prevenirea generarii deseurilor 

Implementarea si mentinerea 
Sistemului de Management de Mediu 
conform cerintelor standardului ISO 

14001/2015 

 In martie 2022, in 
urma auditului de 
supraveghere, se 

mentine 
certificarea 

conform ISO 
14001: 2015. 

Stadiul masurilor pentru 
prevenirea generarii 
deseurilor este analizat in 
Analiza anuala a Sistemului 
de Management de Mediu 

2 

1. Imbunatatirea procesului tehnologic de retinere la sursa a 
slamului de furnal prin monarea unui sistem filtru-presa; 
2. Utilizarea slamului de furnal in reteta de aglomerat si 
reducerea cantitatii de minereu de fier;  
3. Comercializarea slamului de furnal catre producatorii de 
ciment in vedere aportului de oxizi de fier in reteta de fabricare 
a cimentului; 

Retinerea la sursa a slamului de 
furnal si reciclarea in fluxul tehnologic 

de aglomerare 

Instalare filtru 
presa la GA F5; 
Cresterea cantitatii 
de slam de furnal 
furnizat catre 
fabricile de ciment 

Instalarea filtrului presa la GA 
F5 conduce la imbunatatirea 
calitatii apei evacuate in 
Colectorul 8 si iazul 
tehnologic Malina Sud. 
Totodata se reduce 
semnificativ gradul de 
colmatare a iazului 
tehnologic. 

  

1. Imbunatatirea procesului tehnologic de retinere la sursa a 
slamului de la Tratare apa (slam Catusa) prin monarea unui 
filtru-presa; 
3. Utilizarea slamului in diferete retete de obtinere a 
materialelor de umplutura.   

Retinerea la sursa a slamului generat 
la Tratare Apa 

Instalare filtru 
presa la Tratare 

Apa 

Instalarea filtrului presa la 
Tratare Apa conduce la 
imbunatatirea calitatii apei 
evacuate in iazul tehnologic 
Catusa. Totodata se reduce 
semnificativ gradul de 
colmatare a iazului 
tehnologic. 

3 
1. Procesarea si valorificarea deseurilor nepericuloase 
2. Minimizarea cantitatii de deseuri nepericuloase eliminate 

  

Amenajare spatiu 
de stocare si 

procesare deseuri 
nepericuloase pe 

amplasament 
"Valea Lupului 1" 

Tinta interna pentru reciclare 
deseuri este >96% din 
deseurile generate. Pentru 
trimestrul 1, s-a realizat o 
medie de 92%. 

4 

1. Procesarea si valorificarea deseurilor periculoase 
2. Minimizarea cantitatii de deseuri periculoase eliminate 
3. Optimizarea transportului si reducerea riscului la transportul 
deseurilor periculoase 

  

Amenajare spatiu 
de stocare si 

procesare deseuri 
periculoase pe 
amplasament 

"Valea Lupului 2" 

Tinta interna pentru eliminare 
deseuri este <0.0015t/ t otel. 
Pentru trimestrul 1, s-a 
realizat o medie de 0.0012t/ t 
otel. 
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de prevenire a generării deşeurilor 
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5 

1. Optimizarea planificarii si realizarii lucrarilor de mentenanta 
2. Evitarea generarii deseurilor ca urmare a opririlor 
necontrolate 
3. Controlul stocurilor de materiale si de piese de schimb 
4. Reducerea numarului de avarii 

Implementarea programului SAP-PM     

6 

1. Atragerea si folosirea eficienta a resurselor umane;  
2. Asigurarea compatibilitatii intre cerintele posturilor si 
competenta personalului; 
3. Formarea si dezvoltarea resurselor umane specifice 
Sistemului de Managemend de Mediu si managementului 
deseurilor 

Instruire periodica a personalului   
Pentru 2022, sunt prevazute 
instruiri pe problematica de 
mediu. 

 


