Consultanţă pentru întreprinderile mici

Vreţi să reduceţi poluarea?
Aflaţi cum.
Cu finanţare din partea Austriei am ajutat Cipsor Construct, un producător de structuri metalice
din România, să implementeze politici eficiente de protecţie a mediului şi să controleze mai bine
poluarea, reducând cu 50% emisiile de CO2 legate de producţie.

Consultanţă pentru întreprinderile mici

Producător de structuri
metalice, România
Am ajutat Cipsor Construct
(www.cipsor.ro), un producător de
structuri metalice din România, să îşi
îmbunătăţească performanţele de
mediu prin implementarea unor
politici eficiente, bazate pe audit de
impact şi să reducă la jumătate
poluarea legată de producţie.
Înfiinţat în 2004, în Galaţi, cel mai
mare port al României la Dunăre,
Cipsor Construct este unul dintre
principalii furnizori de structuri metalice
în zonă. În 2008 compania a relocat
producţia în satul Independenţa,
aproape de Galaţi, investind €1,5
milioane şi devenind unul dintre cei mai
mari angajatori din această zonă rurală.
Deşi Cipsor a primit certificările ISO
9001 şi ISO 3834, compania nu avea
implementate politici eficiente de
mediu. Actvitatea de producţie genera
deşeuri cu impact legal şi social
semnificativ, iar managementul
companiei a decis să ia măsuri şi să
implementeze proceduri clare de
protecţia mediului.
Am pus compania în legătură cu TQ
Consultanţă şi Recrutare, un consultant

specializat în audit de mediu şi sisteme
de protecţie a mediului. Consultantul:
 A efectuat un audit de conformitate
cu prevederile legale privind
protecţia mediului
 A pus la dispoziţia companiei o listă
de prevederi legale relevante
 A identificat zone critice pentru
colectarea selectivă a deşeurilor şi a
redactat un plan de acţiune
 A elaborat proceduri de protecţie a
mediului şi a desemnat rolurile
esenţiale în proces
 A instruit angajaţii cu privire la
prevederile legale şi procedurile
interne
Astăzi Cipsor este în conformitate
deplină cu prevederile legale, iar noua
procedură de colectare selectivă a
deşeurilor a mărit semnificativ rata de
recuperare a materialelor reciclabile.
Mai mult, consumul eficient de
combustibil şi electricitate a contribuit
la reducerea impactului Cipsor asupra
mediului.
„Acest proiect este un moment
important în dezvoltarea companiei”, a
declarat dl. Sorin Grigore, manager şi
proprietar. „Echipa de management şi
angajaţii sunt conştienţi de importanţa
rezolvării problemelor de mediu şi
suntem acum percepuţi ca o companie
profesionistă, responsabilă, deopotrivă
intern şi extern.”
Această imagine pozitivă a ajutat
compania să înceapă activitatea de
export către Norvegia şi Germania. Mai
mult, în 2016, compania a lansat o
nouă şi modernă linie de producţie, în
valoare de €0.5 milioane şi parţial
finanţată de către Uniunea Europeană.

Cipsor a redus la jumătate poluarea legată de
producţie, asigurându-şi astfel conformitatea
legală şi reputaţia de partener de încredere.
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Cifră de afaceri

x 2.5
Angajaţi

+80%
Reducerea emisiilor de CO2 legate de
producţie

50%
Valoarea totală a proiectului

€9.548
Contribuţia clientului

€3.773
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Proiectul este finanţat de
Austria

