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PREFAȚĂ 

Dezvoltarea predominantă a politicilor și programelor de creștere economică și 

implicit a factorilor perturbatori de natură umană asupra capitalului natural din ultimul 

secol a condus, pe de o parte, la creşterea nivelului de trai, la o producţie mereu 

crescătoare, la diversificarea produselor şi serviciilor oferite consumatorilor, creșterea 

consumului dar, pe de alta parte, şi la un consum neraţional de resurse naturale, la 

deteriorarea - uneori ireversibilă - a mediului şi a sănătăţii umane. 

Generarea şi eliminarea deşeurilor se poate traduce într-o pierdere de resurse 

valoroase, şi de aici presiunea care se pune asupra capacităţii mediului de a face faţă 

cererilor tot mai crescute. Însă la aceasta se adaugă şi impactul suplimentar generat de 

extragerea şi prelucrarea materialelor noi, precum şi producţia/distribuţia de bunuri 

noi.  

Folosirea resurselor în mod eficient a fost întotdeauna fundamentală pentru 

menţinerea competitivităţii mediului de afaceri într-o piaţă dinamică, prin reducerea 

costurilor de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare. Cu toate acestea, acum devine 

important principiul “câştigului reciproc” pentru întreprinderi în sensul că o dată cu 

minimizarea impactului asupra mediului se poate realiza o eficientizare a modului de 

utilizare a resurselor deci implicit a afacerii.  

Economii importante pot fi realizate prin intermediul unor măsuri de reducere a 

costurilor, dar în mod frecvent îmbunătăţirile de mediu cer noi tehnologii, iar procesul 

implică un efort financiar mai mare. Acest proces de creştere a productivităţii având o 

valoare de intrare minimă reprezintă de fapt un mecanism de optimizare. Luând în 

considerare tendinţele şi cerinţele actuale din domeniul protecţiei mediului 

întreprinderile pot concluziona foarte bine că o abordare mai cuprinzătoare a costurilor 

legate de mediu în cadrul planificării investiţiilor şi a procesului decizional se poate 

dovedi benefică din punct de vedere comercial. 

În UE, proporția de deșeuri reciclată este în creștere, în timp ce cantitatea trimisă 

către zonele de depozitare este în scădere. 
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Impactul zonelor de tratare a deșeurilor asupra vecinătăților au fost reduse la 

minimum, se recuperează mai multă energie prin incinerare, iar deșeurile periculoase și 

depozitele ilegale sunt monitorizate mai atent.  

Au fost realizate multe dintre măsurile prevazute, dar mai rămân și multe de 

făcut. 

• Cantitatea de deșeuri care se produce în UE este încă in crestere. 

• Trebuie să ne asigurăm că resursele planetei noastre sunt gestionate într-un mod 

responsabil care ia în considerare și nevoile generațiilor viitoare. 

• Trebuie să proiectăm produse ecologice și să încurajăm consumatorul prudent și 

ecologic cu un comportament de reducere a cantității de deșeuri pe care le 

producem. 

• Trebuie să îmbunătățim reciclarea pentru a crește furnizarea de materii prime 

industriei europene. 

Multe state membre iau măsuri semnificative în această direcție. Cu toate acestea, 

sunt multe lucruri de facut pentru a aduce toate țările UE la nivel European, standardele 

ridicate în prezent fiind atinse de un mic număr de țări. 

Statele membre trebuie să continue să lucreze pentru a proiecta adecvat scheme 

de îndeplinire a obiectivelor ambițioase, asigurându-se ca sunt introduse stimulente 

corecte pentru întreprinderi și gospodăriile populației. Și Uniunea Europeană trebuie să 

se asigure ca statele membre au sprijinul de care au nevoie să respecte legislația UE. 

Conceptul ”End-of-waste” 

Încetarea statutului de deşeu sau conceptul ”End-of-waste” (EoW) a fost introdus 

în 2005, prin Strategia Tematică privind prevenirea şi reciclarea deşeurilor şi a fost 

adoptat de către Parlamentul European şi de Consiliu în 2008 prin Directiva Cadru 

privind deşeurile (WFD). WFD introduce posibilitatea ca anumite fluxuri de deşeuri care 

au suferit o operaţiune de recuperare şi care îndeplinesc anumite criterii - aşa-numitele 

”end-of-waste criteria” - pot înceta să mai fie considerate deşeuri.  

Scopul definirii acestui concept şi a criteriilor aferente este de a aduce claritate la 

interpretarea definiţiei deşeurilor, deoarece la nivelul UE s-au raportat în mod repetat 

confuzii pe mai multe fluxuri de materiale ajunse deşeuri comercializate pe piaţa 
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internă. Clarificarea calităţii şi aplicabilităţii contribuie la crearea unor condiţii mai 

transparente de piaţă, promovează reciclarea diferitelor fluxurilor de deşeuri prin 

reducerea consumului de resurse naturale, precum şi prin scăderea cantităţii de deşeuri 

eliminate.  

La nivel european, pentru unele fluxuri de deşeuri, au fost definite seturi de criterii 

de selecţie, operaţionale şi transparente, care sunt ancorate de viziunea privind 

creşterea ratei de reciclare, prezentate în Strategia tematică privind prevenirea şi 

reciclarea deşeurilor, coroborat cu cele patru condiţii prevăzute în Directiva Cadru 

privind deşeurile (art. 6), şi anume:  

a) substanţa sau obiectul este utilizat în mod curent pentru îndeplinirea unor 

scopuri specifice;  

b) există o piaţă sau cerere pentru substanţa ori obiectul în cauză;  

c) substanţa sau obiectul îndeplineşte cerinţele tehnice pentru îndeplinirea 

scopurilor specifice şi respectă legislaţia şi normele aplicabile produselor;  

d) utilizarea substanţei sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra 

mediului sau sănătăţii populaţiei. 

Conformarea cu primele două condiţii asigură că obiectul sau substanţa urmează 

cel mai probabil să fie supuse unui scop util decât să fie eliminate. Aceste două condiţii 

împiedică definirea unor criterii pentru materialele, substanțele sau obiectele pentru 

care cererea de piaţă nu este încă dezvoltată. A treia condiţie impune că o substanţă sau 

un obiect pot înceta să mai fie considerate deşeu numai în cazul în care acesta este 

potrivit pentru o utilizare legală, deoarece, după ce încetează să mai fie deşeu, el va fi 

acoperit de legislaţia aplicabilă produselor. A patra condiţie urmăreşte ca utilizarea 

substanțelor sau a obiectelor să nu producă efecte nocive asupra mediului. Însă, de la 

caz la caz trebuie să fie realizată o comparaţie între impactul, utilizării substanţei sau a 

obiectului, asupra mediului sub legislaţia privind deşeurile şi sub legislaţia care 

reglementează domeniul produselor.  

Ca un principiu general, criteriile de încetare a statutului de deşeu reflectă faptul 

că un tip de deşeu a ajuns la un anume stadiu de prelucrare, prin care capătă o valoare 

intrinsecă, astfel încât este puţin probabil să mai fie aruncat ca şi deşeu fiind prelucrat la 
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un punct în care utilizarea sa nu reprezintă un risc pentru mediu, motiv pentru care 

poate fi considerat ca şi produs/material.  

Astfel, pentru anumite deşeuri, criteriile de încetare a statutului de deşeu pot 

promova producţia, de calitate superioară, a produselor secundare prin definirea clară a 

cerinţelor minime tehnice şi de mediu care urmează să fie îndeplinite. Informaţiile cu 

privire la caracteristicile produsului facilitează comparaţia şi poate spori calitatea finală 

a produsului conducând la o creştere a cererii, având astfel un efect pozitiv asupra 

ratelor de reciclare.  

Utilizarea deşeurilor în locul materiilor prime este adesea împiedicată de statutul 

de deşeu al substanței sau al obiectului/materialului. În majoritatea cazurilor deşeurile 

sunt asociate cu eliminarea, iar utilizatorii se tem să le utilizeze în locul materiilor prime 

de o anume calitate. Încetarea statutului de deşeu poate contribui la atenuarea 

eventualelor prejudicii aduse utilizatorilor, pentru a spori încrederea acestora în 

standardele de calitate şi încuraja utilizarea produselor secundare. 

 

DEFINIȚII  

1. „deșeuri” înseamnă orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă sau are 

intenția sau obligația să le arunce;  

2. „deșeuri periculoase” înseamnă orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din 

proprietățile periculoase enumerate în anexa III;  

3. „uleiuri uzate” înseamnă toate uleiurile minerale sau lubrifianții sintetici sau uleiurile 

industriale care au devenit improprii folosinței pentru care au fost destinate inițial, cum 

ar fi uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie și de la sistemele de transmisie, 

uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine și cele pentru sistemele hidraulice;  

4. „bio-deșeurile” sunt deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile 

alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, 

firmelor de catering sau din magazine de vânzare cu amănuntul și compatibile cu 

deșeurile provenite din uzinele de prelucrare a produselor alimentare;  
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5. „producător de deșeuri” înseamnă orice persoană ale cărei activități generează 

deșeuri (producător inițial de deșeuri) sau orice persoană care efectuează operațiuni de 

pre-tratare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției 

acestor deșeuri;  

6. „deținător de deșeuri” înseamnă producătorul deșeurilor sau persoana fizică sau 

juridică care se află în posesia acestora;  

7. „comerciant” înseamnă orice întreprindere care acționează în nume propriu pentru 

cumpărarea și pentru vânzarea ulterioară a deșeurilor, inclusiv acei comercianți care nu 

intră fizic în posesia deșeurilor; 

8. „broker” înseamnă orice întreprindere care se ocupă de valorificarea sau eliminarea 

deșeurilor în numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intră fizic în posesia 

deșeurilor;  

9. „gestionarea deșeurilor” înseamnă colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea 

deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a 

amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un 

broker;  

10. „colectare” înseamnă strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară 

a deșeurilor, în vederea transportării la o instalație de tratare;  

11. „colectare separată” înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este 

păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea 

specifică a acestora;  

12. „prevenire” înseamnă măsurile luate înainte ca o substanță, un material sau un 

produs să devină deșeu, care reduc: (a) cantitatea de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea 

produselor sau prelungirea duratei de viață a acestora; (b) impactul negativ al 

deșeurilor generate asupra mediului și sănătății populației, sau (c) conținutul de 

substanțe nocive al materialelor și produselor;  

13. „reutilizare” înseamnă orice operațiune prin care produsele sau componentele care 

nu au devenit deșeuri sunt utilizate din nou în același scop pentru care au fost 

concepute;  
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14. „tratare” înseamnă operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea 

prealabilă valorificării sau eliminării;  

15. „valorificare” înseamnă orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că 

deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate 

într-un anumit scop, sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului 

respectiv, în întreprinderi sau în economie în general. Anexa II stabilește o listă a 

operațiunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă;  

16. „pregătirea pentru reutilizare” înseamnă operațiunile de verificare, curățare sau 

valorificare prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au 

devenit deșeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio altă operațiune de pre-

tratare;  

17. „reciclare” înseamnă orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt 

transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor 

inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu 

include valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept 

combustibil sau pentru operațiunile de umplere; 

18. „regenerarea uleiurilor uzate” înseamnă orice proces de reciclare prin care uleiurile 

de bază pot fi produse prin rafinarea uleiurilor uzate, în special prin îndepărtarea 

contaminanților, a produselor de oxidare și a aditivilor conținuți de acestea;  

19. „eliminare” înseamnă orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, 

chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea 

de substanțe sau de energie. Anexa I stabilește o listă a operațiunilor de eliminare, listă 

care nu este exhaustivă;  

PRINCIPII ŞI OBIECTIVE ALE GESTIONĂRII DEŞEURILOR 

Politicile UE din domeniul managementului deşeurilor evidenţiază importanţa 

unei abordări integrate în gestionarea deşeurilor, care include construcţia instalaţiilor 

de eliminare a deşeurilor împreună cu măsuri de prevenire a producerii deşeurilor şi de 

reciclare, conforme cu ierarhia principiilor:  

- prevenirea producţiei de deşeuri şi a impactului negativ al acesteia,  
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- recuperarea deşeurilor prin reciclare, refolosire şi  

- depozitarea finală sigură a deşeurilor acolo unde nu există posibilitatea 

recuperării.  

Protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi 

juridice.  

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prevăd în bugetele proprii 

fonduri pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din implementarea legislaţiei 

comunitare din domeniul mediului şi pentru programe de protecţie a mediului. De 

asemenea, autorităţile publice centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului 

colaborează în vederea realizării acestora.  

Principiile şi elementele strategice privind protecţia mediului sunt: 

a) principiul integrării cerinţelor de mediu în celelalte politici sectoriale;  

b) principiul precauţiei în luarea deciziei;  

c) principiul acţiunii preventive;  

d) principiul reţinerii poluanţilor la sursă;  

e) principiul "poluatorul plăteşte";  

f) principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic 

natural;  

g) utilizarea durabilă a resurselor naturale;  

h) informarea şi participarea publicului la luarea deciziilor, precum şi accesul la justiţie 

în probleme de mediu;  

i) dezvoltarea colaborării internaţionale pentru protecţia mediului.  

Principii în gestionarea deşeurilor  

La baza activităţilor de gestionare a deşeurilor stau câteva principii enunţate în 

cadrul Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor şi a legislaţiei comunitare.  

Principiul protecţiei resurselor primare – se referă la necesitatea de a minimiza 

şi eficientiza utilizarea resurselor primare, punând accentul pe utilizarea materiilor 

prime secundare. 
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Principiul măsurilor preliminare – se referă la aplicarea stadiului existent de 

dezvoltare tehnologică în corelaţie cu cerinţele pentru protecţia mediului şi cu măsuri 

fezabile din punct de vedere economic.  

Principiul prevenirii – ierarhia deşeurilor se aplică în calitate de ordine a 

priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al politicii în materie de prevenire şi gestionare a 

deşeurilor, astfel: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operaţiuni 

de valorificare, şi în ultimul rând eliminarea în condiţii de siguranţă pentru mediu.  

Principiul poluatorul plăteşte, corelat cu principiul responsabilităţii 

producătorului şi cel al responsabilităţii utilizatorului, stabileşte necesitatea creării unui 

cadru legislativ şi economic adecvat, în aşa fel încât să fie acoperite costurile de 

gestionare a deşeurilor.  

Principiul substituţiei – necesitatea înlocuirii materiilor prime periculoase cu 

materii prime nepericuloase, conducând astfel la minimizarea cantităţilor de deşeuri 

periculoase. 

Principiul subsidiarităţii – stabileşte acordarea competenţelor astfel încât 

deciziile în domeniul gestionării deşeurilor să fie luate la cel mai scăzut nivel 

administrativ faţă de sursa de generare. 

Principiul proximităţii – stabileşte că deşeurile trebuie tratate şi eliminate cât 

mai aproape de sursa de generare. 

Principiul măsurilor preliminare – aspectele principale de care trebuie ţinut cont 

pentru orice activitate: stadiul curent al dezvoltării tehnologiilor, cerinţele pentru 

protecţia mediului, alegerea şi aplicarea acelor măsuri fezabile din punct de vedere 

economic.  

Principiul integrării stabileşte că activităţile de gestionare a deşeurilor fac parte 

integrantă din activităţile social-economice care le generează.  

Obiective prioritare ale gestionării deşeurilor  

Obiectivele prioritare în domeniul gestionării deşeurilor ţin seama de principiile 

generale care stau la baza acestor activităţi:  

a) prevenirea sau reducerea producerii de deşeuri şi a gradului de periculozitate 

al acestora prin:  
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1. dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale;  

2. dezvoltarea tehnologiei şi comercializarea de produse care prin modul de 

fabricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au cel mai mic impact posibil asupra 

creşterii volumului sau periculozităţii deşeurilor ori asupra riscului de poluare;  

3. dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finală a substanţelor 

periculoase din deşeurile destinate valorificării;  

b) reutilizarea, valorificarea deşeurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt 

proces prin care se obţin materii prime secundare ori utilizarea deşeurilor ca sursă de 

energie. 

Principalul obiectiv al dispoziţiilor referitoare la gestionarea deşeurilor trebuie 

să fie protecţia sănătăţii oamenilor şi a mediului împotriva efectelor nocive cauzate de 

colectarea, transportul, tratarea, stocarea şi depozitarea deşeurilor. Astfel trebuie 

satisfăcute următoarele condiţii necesare şi obligatorii:  

a. să nu prezinte riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau vegetaţie;  

b. să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut;  

c. să nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.  
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IERARHIA DEȘEURILOR 

Ierarhia deșeurilor se aplică în calitate de ordine a priorităților în cadrul 

legislației și al politicii în materie de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor:  

(a) prevenirea;  

(b) pregătirea pentru reutilizare;  

(c) reciclarea;  

(d) alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică; și  

(e) eliminarea.  

(2) În aplicarea ierarhiei deșeurilor statele membre adoptă măsuri pentru a 

încuraja opțiunile care produc cel mai bun rezultat global în privința mediului. Aceasta 

poate să impună ca anumite fluxuri de deșeuri specifice să se îndepărteze de la ierarhie, 

în cazul în care acest lucru se justifică prin analizarea întregului ciclu de viață privind 

efectele globale ale generării și gestionării respectivelor deșeuri.  

Statele membre garantează că procesul de elaborare a legislației și a politicii în 

materie de deșeuri se desfășoară în deplină transparență și respectă reglementările 

naționale în vigoare referitoare la consultarea și participarea cetățenilor și a părților 

interesate. Statele membre iau în considerare principiile generale ale protecției 

mediului, al precauției și durabilității, fezabilității tehnice și viabilității economice, 

protecției resurselor, precum și impactul global asupra mediului, sănătății populației, 

economiei și societății. 

Pentru respectarea obiectivelor directivei2008/98/CE și pentru a evolua în 

direcția unei societăți europene a reciclării cu un înalt nivel de eficiență a folosirii 

resurselor, statele membre adoptă măsurile necesare destinate realizării următoarelor 

obiective:  

(a) până în 2020, pregătirea pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor, cum ar fi, cel 

puțin, hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din gospodării și, eventual, provenind din 

alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care 

provin din gospodării, se mărește la un nivel minim de 50 % din masa totală;  

(b) până în 2020, pregătirea pentru reutilizarea, reciclarea și alte operațiuni de 

valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a 
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înlocui alte materiale, a deșeurilor nepericuloase provenind din activități de construcție 

și demolări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 

din CED, se mărește la un nivel minim de 70 % din masă. 

Activitatea de gestionare a deşeurilor include următoarele:  

- colectarea,  

- transportul,  

- valorificarea,  

- eliminarea deşeurilor,  

- inclusiv supravegherea acestor operaţii şi îngrijirea zonelor de depozitare după 

închiderea acestora.  

În ierarhia opţiunilor de gestionare a deşeurilor, inclusă atât în reglementările 

UE cât şi în cele naţionale, recuperarea reprezintă o prioritate aflată înaintea eliminării 

prin depozitare. Măsurile necesare trebuie planificate astfel încât să se ajungă la cea mai 

eficientă metodă de recuperare şi reciclare, ţinând cont de tipurile de deşeuri, de sursele 

de deşeuri şi de compoziţia diferită a deşeurilor. Priorităţile în ierarhia deşeurilor sunt 

prezentate în figura de mai jos. 

 

Cea mai favorabilă       

      Reducere  

      Reutilizare  

Reciclare  

Eliminare  

Cea mai putin favorabilă 

Figura nr. 1: Ierarhia optiunilor de management al deseurilor 

 

Tabel nr. 1 Metode de promovare 

Metoda 3 R  Categorie Metode detaliate 

1.Reducere 

 1.1Politica 
guvernamentala și 
sistemul juridic 
 

1.1.1PPP (principiul poluatorul 
plateste) 
1.1.2 EPR (Responsabilitate 
extinsă a producătorului) 
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1.1.3 Impozitul pe importul 
bunurilor cu problem 
1.1.4 Promovarea produselor 
ecologice 
1.1.5 Promovarea ambalajelor 
simplificate 
1.1.6 Sistem de achiziții ecologice 
(sistem de etichetare ecologică) 

 
2.2 Cresterea 
constiinței 
publicului 

1.2.1 Cumpărați mai puțin și 
utilizați mai puțin 
1.2.2 Cumpărați produse ecologice 
1.2.3 Campania „sacosa mea” 
(folosirea pungilor reutilizabile) 

2. Reutilizare 
 

 
1.2 Politica 
guvernamentala și 
sistemul juridic 
 

2.1.1 Depozite pentru produse 
reutilizabile / reciclabile 
2.1.2 Promovarea containerelor și 
ambalajelor 
returnabile  

 

2.2 Cresterea 
constiinței 
publicului 

2.2.1 Reutilizarea și repararea 
produselor 
2.2.2 Cumpărați mărfuri cu 
ambalaje 
și containere returnabile  
2.2.3 Sortarea bunurilor 
refolosibile în surse de generare 

3. Reciclare 
 

 
3.1 Reciclarea 
materialelor 

3.1.1 Compostarea (in situ) 
3.1.2 Sortarea deșeurilor 
refolosibile / reciclabile (la fața 
locului și în afara site-ului)  

 

3.2 Reciclarea 
termică 

3.2.1 Producția de RDF 
(combustibil derivat) 
3.2.2 Combustibil de biomasă al 
deșeurilor verzi maruntite 
3.2.3 Incinerarea pentru 
producerea de energie electrică și 
căldură 
3.2.4 Producția de biogaz  
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Figura nr. 1 Tehnologii de tratament intermediar și metode de recuperare a 
resurselor 

 

 

LEGISLAȚIA ȘI PERSPECTIVE LEGISLATIVE ALE UE 

Directiva care instituie un cadru legislativ pentru tratarea deșeurilor în UE este 

Directiva 2008/98/CE privind deșeurile. 

Obiectivul acesteia este de a proteja mediul și sănătatea umană accentuând 

importanța unei gestionări adecvate a deșeurilor și a utilizării unor tehnici de 

valorificare și de reciclare pentru a reduce presiunile asupra resurselor și a îmbunătăți 

utilizarea acestora. 

• Actul legislativ stabilește o ierarhie a deșeurilor: prevenire, reutilizare, reciclare, 

valorificare în alte scopuri – cum ar fi energia – și eliminarea. 

• Acesta confirmă principiul „poluatorul plătește”, în baza căruia producătorul 

inițial de deșeuri trebuie să suporte costurile gestionării deșeurilor. 

• De asemenea, actul introduce conceptul de „răspundere extinsă a 

producătorului”. Acesta poate include sarcina producătorului de a accepta și de a 

elimina produsele returnate după utilizare. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32008L0098
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• Directiva face distincție între deșeuri și produsele secundare. 

• Gestionarea deșeurilor trebuie efectuată fără a crea riscuri pentru apă, aer, sol, 

faună sau floră, fără a crea neplăceri din cauza zgomotului sau a mirosurilor și 

fără a dăuna peisajului sau zonelor de interes special. 

• Producătorii sau deținătorii deșeurilor trebuie să le trateze singuri sau să asigure 

tratarea acestora de către un operator recunoscut în mod oficial. Aceștia au 

nevoie de o autorizație și sunt supuși unor controale periodice. 

• Autoritățile naționale competente trebuie să instituie planuri de gestionare a 

deșeurilor și programe de prevenire a generării deșeurilor. 

• În cazul deșeurilor periculoase, al uleiurilor uzate și al biodeșeurilor sunt 

valabile condiții speciale. 

• Directiva introduce obiective privind reciclarea și valorificarea care trebuie 

atinse până în 2020 în ceea ce privește deșeurile menajare (50 %) și deșeurile 

provenind din activități de construcție și demolări (70 %). 

• Sub incidența actului legislativ nu intră anumite tipuri de deșeuri, cum 

sunt elementele radioactive, explozibilii dezafectați, materiile fecale, apele 

uzate și carcasele de animale. 

 

Legislația europeană transpusă prin actele normative naționale (Tabelul nr 2) a 

impus o nouă abordare a problematicii deșeurilor, plecând de la necesitatea de a 

economisi resursele naturale, de a reduce costurile de gestionare și de a găsi soluții 

eficiente în procesul de diminuare a impactului asupra mediului produs de deșeuri.  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:en0027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:l28134
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:l28008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:l28008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:sa0025
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Tabel nr. 2 Sumarul prevederilor legislative din domeniu 

LEGISLAȚIA 
EUROPEANA 

LEGISLAȚIA 
ROMÂNEASCĂ 

PREVEDERI 
LEGALE 

ATRIBUȚII ALE ALTOR AUTORITĂȚI 
COMPETENTE 

Directiva Cadru  
nr. 75/442/EEC  
privind deșeurile,  
amendată de 
Directivanr.91/156/EEC  

Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind 
protecția mediului, aprobată și modificată 
prin Legea 265/2006 (cu modificările și 
completările ulterioare)  
Legea nr. 211/2011  
HOTARARE 942 20/12/2017 
Hotărârea de Guvern 856/2002 privind 
evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea 
listei cuprinzând deșeurile, inclusiv 
deșeurile periculoase (cu modificările și 
completările ulterioare)  

Capitolul 4 – Regimul deșeurilor  
Reglementează activitățile de gestionare 
a deșeurilor în condiții de protecție a 
sănătății populației și a mediului.  
Se referă la aprobarea Strategiei 
naționale de gestionare a deșeurilor și a 
Planului Național de Gestionare a 
Deșeurilor  
Evidența gestiunii deșeurilor și 
aprobarea listei cuprinzând deșeurile, 
inclusiv deșeurile periculoase  

Ministerul Sănătății – evaluează impactul 
produs de deșeuri asupra sănătății 
populației;  
Ministerul Administrației Publice 
urmărește și asigură transpunerea de 
către autoritățile publice locale a 
strategiilor și programelor privind 
gestionarea deșeurilor  

Directiva nr. 91/689/EEC  
privind deșeurile  
periculoase  

Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind 
protecția mediului, aprobată și modificată 
prin Legea 265/2006 (cu modificările și 
completările ulterioare)  
Legea nr. 211/2011  
HOTARARE 942 20/12/2017 
 

Capitolul 4 – Regimul deșeurilor 
Reglementează activitățile de gestionare 
a deșeurilor periculoase în condiții de 
protecție a sănătății populației și 
mediului.  
Se referă la aprobarea Strategiei 
Naționale de Gestionare a Deșeurilor și a 
Planului Național de Gestionare a 
Deșeurilor  

Ministerul Lucrărilor Publice, 
Transporturilor și Locuinței participă la 
elaborarea reglementărilor specifice 
gestionării deșeurilor.  
Ministerul Administrației Publice 
participă la elaborarea planurilor de 
gestionare a deșeurilor în domeniul 
serviciilor publice de gospodărie 
comunală și urmărește îndeplinirea 
obiectivelor din Planul Național de 
Gestionare a Deșeurilor  

Directiva nr. 75/439/EEC 
privind uleiurile uzate, 
amendata de Directiva nr. 
87/101/EEC 

Hotărârea de Guvern nr. 235/2007 privind 
gestionarea uleiurilor uzate 

Reglementează activitățile de gestionare 
a uleiurilor uzate, pentru evitarea 
efectelor negative asupra sănătății 
populației, asupra mediului și condițiile 
de colectare a anumitor tipuri de uleiuri 
uzate. 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/196382
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/196382
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Directiva nr. 91/157/EEC  
privind bateriile și  
acumulatorii  care conțin 
anumite  
substanțe periculoase și  
Directiva nr. 93/86/EC 
privind etichetarea 
bateriilor 

Hotărârea de Guvern HG 1132/2008 privind 
regimul bateriilor și acumulatorilor care 
conțin substanțe periculoase (cu 
modificarile ulterioare) 

Reglementează condițiile de introducere 
pe piață a bateriilor și acumulatorilor 
care conțin substanțe periculoase, 
precum și modalitățile de gestionare a 
bateriilor și acumulatorilor uzați. 

Ministerul Industriei și Resurselor va 
propune Ministerului Educației și 
Cercetării programe de cercetare pentru 
reducerea conținutului de metale grele și 
substanțe periculoase din baterii și 
acumulatori. 

Directiva nr. 99/31/EC  
privind depozitarea  
deșeurilor  

Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind 
depozitarea deșeurilor. (actualizata) 
Ordinul 1274/2005 privind emiterea 
avizului de mediu la încetarea activităților 
de eliminare a deșeurilor, respectiv 
depozitare și incinerare(cu completarile 
ulterioare)  
Ordinul 95/2005 privind stabilirea 
criteriilor de acceptare și procedurilor 
preliminare de acceptare a deșeurilor la 
depozitare și lista națională de deșeuri 
acceptate în fiecare clasa de depozit de 
deșeuri.  
Ordinul Ministrului Mediului și Gospodăririi 
Apelor nr.757/2004 pentru aprobarea 
Normativului tehnic privind depozitarea 
deșeurilor, modificat prin Ordinul 
1230/2005  

Stabilește cadrul legal pentru 
desfășurarea activității de depozitare a 
deșeurilor, atât pentru realizarea, 
exploatarea, monitorizarea, închiderea și 
urmărirea post-închidere a depozitelor 
existente.  
Aprobă procedurile preliminare pentru 
acceptarea deșeurilor la depozitare, 
criteriile pentru acceptarea deșeurilor la 
depozitare și lista națională de deșeuri 
acceptată în fiecare clasă de depozit de 
deșeuri.  
Aprobarea Normativului Tehnic privind 
depozitarea deșeurilor, construirea, 
exploatarea, monitorizarea și închiderea 
depozitelor de deșeuri.  

Autoritățile administrației publice locale 
vor iniția acțiuni pentru deschiderea 
unui nou depozit în situația în care 
depozitul existent atinge 75% din 
capacitatea proiectată.  

Directiva nr. 2000/76/EC  
privind incinerarea  
deșeurilor 

Hotărârea de Guvern nr.128/2002 privind 
incinerarea deșeurilor modificată și 
completată cu Hotărârea de Guvern 
268/2005  
Ordin MMGA 756/2004 normativul tehnic 
privind incinerarea deșeurilor 

Reglementează activitățile de incinerare 
și coincinerare și măsurile de control și 
urmărire a instalațiilor de incinerare și 
coincinerare. 
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Directiva 2002/95/EC  
privind restricționarea  
utilizării anumitor  
substanțe periculoase în 
echipamentele electrice și 
electronice  

HOTĂRÂRE nr. 1.037 din 13 octombrie 
2010privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice 
Ordin comun MMGA și MEC 1223/715/2005 
privind procedura de înregistrare a 
producătorilor, modul de evidență și 
raportare a datelor privind echipamentele 
electrice și electronice și deșeurile de 
echipamente electrice și electronice  
Hotărârea nr. 322/2013 privind restricțiile 
de utilizare a anumitor substanțe 
periculoase în echipamentele electrice și 
electronice 

  

Directiva nr.94/62/EC  
privind ambalajele  
și deșeurile  
de ambalaje  

Hotărârea de Guvern nr.621/2005 privind 
gestionarea ambalajelor și deșeurilor de 
ambalaje completată și modificat de HG 
1871/2006  
Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de 
raportare a datelor referitoare la ambalaje și 
deșeuri de ambalaje 
ORDIN nr. 1.225 din 29 noiembrie 2005 
privind aprobarea Procedurii si criteriilor de 
evaluare si autorizare a organizatiilor colective 
in vederea preluarii responsabilitatii privind 
realizarea obiectivelor anuale de colectare, 
reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor 
de echipamente electrice si electronice  
HG 166/2004 privind aprobarea proiectului « 
Dezvoltarea sistemului de colectare a 
deșeurilor de ambalaje PET post-consum în 
vederea reciclării », modificată prin HG 
989/2005  

Reglementează gestionarea ambalajelor 

și a deșeurilor de ambalaje.  

Procedura de raportare a datelor 

referitoare la ambalaje și deșeuri de 

ambalaje.  

Aprobarea Procedurii și criteriilor de 

autorizare pentru persoanele juridice, în 

vederea preluării responsabilității 

privind realizarea obiectivelor anuale de 

valorificare și reciclare a deșeurilor de 

ambalaje  

Aprobarea proiectului « Dezvoltarea 

sistemului de colectare a deșeurilor de 

ambalaje PET post-consum în vederea 

reciclării »  

Ministerul Industriei și Resurselor 

propune programe de cercetare având ca 

obiect fabricarea și compoziția 

ambalajului.  
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Regulamentul  
Parlamentului European  
și al Consiliului (CE)  
nr. 1.013/2006 privind  
transferul de deșeuri  

HOTĂRÂRE Nr. 788 din 17 iulie 2007 
privind stabilirea unor măsuri pentru 
aplicarea Regulamentului Parlamentului 
European și al Consiliului (CE) nr. 
1.013/2006 privind transferul de deșeuri  
Legea 6/1991 pentru aderarea României la 
Convenția de la Basel privind controlul 
transportului peste frontiere al deșeurilor 
periculoase și al eliminării acestora;  
Legea 265/2002 pentru acceptarea 
amendamentelor la Convenția de la Basel 
privind controlul transportului peste 
frontiere al deșeurilor periculoase;  
Ordinul MAPAM nr.2/118/211/2004 pentru 
aprobarea Procedurii de reglementare și 
control al transportului deșeurilor pe 
teritoriul României  

Reglementează controlul și 

supravegherea transferului de deșeuri;  

Reglementează transportul peste 

frontiere al deșeurilor periculoase și al 

eliminării acestora.  

Adoptă amendamente la Convenția de la 

Basel privind controlul transportului 

peste frontiere al deșeurilor periculoase;  

Stabilește Procedura de reglementare și 

control a transportului deșeurilor pe 

teritoriul României  

Ministerul Industriei și Resurselor 

autorizează agenții economici pentru a 

realiza operațiuni de import a deșeurilor 

și de reciclare a acestora.  

Autoritatea Vamală permite introducerea 

în țară a mijloacelor de transport 

încărcate cu deșeuri nepericuloase.  

Directiva nr.86 /278/EEC 
privind protecția 
mediului și în particular a 
solului, atunci când 
nămolul de la stațiile de 
epurare este utilizat în 
agricultură.  

Ordinul comun MMGA, MAPDR, 
344/708/2004 pentru aprobarea normelor 
tehnice privind protecția mediului în special 
a solurilor, când se utilizează nămoluri de 
epurare în agricultură.  

Aproba normele tehnice privind 

protecția mediului în special a solurilor, 

când se utilizează nămoluri de epurare în 

agricultură.  

Autoritatea teritorială agricolă – 

cooperează cu autoritatea de mediu în 

vederea acordării permisului de aplicare 

a nămolurilor  

Directiva nr.2000/53/EC  
privind vehiculele uzate  

LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015 privind 
modalitatea de gestionare a vehiculelor și a 
vehiculelor scoase din uz. → Legea nr. 
212/2015 privind modalitatea de gestionare 
a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz 

Gestionarea vehiculelor scoase din uz  Aprobarea modelului și condițiilor de 

emitere a certificatului de distrugere la 

preluarea vehiculelor scoase din uz  
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NOȚIUNI DE MANAGEMENT A DEȘEURILOR 

Deșeurile sunt resturi materiale rezultate dintr-un proces tehnologic (sau casnic) de 

realizare a unui anumit produs, care nu mai pot fi valorificate direct în realizarea 

produsului respectiv. Ele pot fi substanțe, materiale, obiecte, resturi de materii prime 

provenite din activitatile economice, menajere și de consum. Majoritatea activităților 

umane reprezintă și surse de producere de deșeuri.  

 Provocările ecologice de la sfârşitul secolului XX au condus la o reorientare a 

percepţiilor  referitor la modul în care “mediul” şi societatea umană se influenţează 

reciproc, statele lumii făcând eforturi conjugate pentru a face faţă noilor probleme apărute: 

globalizarea, criza economică, energetică, schimbările climatice, pierderea diversităţii 

sistemelor biologice şi ecologice, deteriorarea calităţii mediului abiotic. 

   Necesitatea unui concept de management al deșeurilor rezultă pe de-o parte direct 

din datele legislative. Asemenea articolului 7 din directiva UE asupra deșeurilor, 

(transpusa Legea nr. 211/2011) se solicită elaborarea, de către autoritățile responsabile a 

unor planuri de management al deșeurilor.  

Planurile trebuie să conțină tipul, cantitatea și originea deșeurilor valorificate și 

eliminate, instrucțiunile tehnice, ca și suprafețele instalațiilor de salubrizare.  

În dreptul european, în articolul 14 al directivei UE asupra ambalajelor și a 

deșeurilor din ambalaje descoperim prescripția ca planurile de management al deșeurilor 

ale statelor membre să conțină un capitol separat despre ambalaje și gospodărirea 

deșeurilor care rezultă din acestea.  

Fundamentele pentru planurile de management al deșeurilor la nivel național, 

respectiv regional, sunt furnizate de conceptele de management al deșeurilor elaborate de 

administrațiile locale, direct responsabile cu gestionarea deșeurilor. Necesitatea elaborării 

de concepte de management al deșeurilor mai rezultă și din aceea că o dată cu pretențiile 

crescute, problemele din managementul deșeurilor devin din ce în ce mai complexe și 

solicită soluții diferențiate. Trebuie implementate o serie de măsuri individuale, care să 

satisfacă un obiectiv, o organizare și o coordonare globala.  

Cele mai importante linii directoare sunt schițate în cele ce urmează:  
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• Implementarea de măsuri concrete pentru salubrizare (de exemplu colectarea 

selectivă a materialelor vechi în vederea valorificării, colectarea separată și 

îndepărtarea ecologică a deșeurilor periculoase, siguranța îndepărtării deșeurilor);  

• Coordonarea și ordonarea măsurilor de salubrizare (de exemplu alegerea unei 

forme legale potrivite pentru funcționarea managementului deșeurilor, căutarea și 

găsirea unor terți privați adecvați pentru îndeplinirea unor operații privind 

evacuarea deșeurilor, și măsuri de salubrizare, alături de comunitatea respectivă, 

sprijinirea și coordonarea măsurilor pentru comercializarea și păstrarea în 

siguranță a componentei în materiale valorificabile);  

• Controlul prestării serviciului de salubritate (de exemplu elaborarea unor bilanțuri 

asupra cantităților și materialelor, ca și examinarea costurilor ca bază pentru o 

eventuală continuare sau schimbare, respectiv îmbunătățire, a obiectivelor de 

management al deșeurilor);  

• Informarea și consilierea producătorilor de deșeuri în vederea micșorării 

cantităților de deșeuri generate, ca și încurajarea măsurilor de valorificare;  

• Conceperea și emiterea unor prevederi locale (hotărâri ale consiliului local, norme 

și regulamente) considerate ca fiind cea mai importantă bază legală; 

• pentru realizarea îndepărtării deșeurilor, cu posibilitatea influențării 

comportamentului cetățenilor în spiritul reducerii cantităților de deșeuri (de 

exemplu reglementarea salubrizării deșeurilor, obligația de a avea recipiente pentru 

resturi, și de a folosi sistemul de salubrizare, colectare și transport, taxe etc.) ca și 

formarea unei conștiințe în spiritul unei salubrizări mai sigure și ecologice.  

În prezent problema managementului deșeurilor se manifestă tot mai acut din 

cauza creșterii cantității și diversității acestora, precum și a impactului lor negativ, tot mai 

pronunțat, asupra mediului înconjurător. Depozitarea deșeurilor pe sol fără respectarea 

unor cerințe minime, evacuarea în cursurile de apă și arderea necontrolată a acestora 

reprezintă o serie de riscuri majore atât pentru mediul ambiant cât și pentru sănătatea 

populației. 



 

 22 
 

Gestionarea deșeurilor cuprinde toate activitățile de colectare, transport, tratare, 

valorificare și eliminare a deșeurilor, inclusiv monitorizarea acestor operații și 

monitorizarea depozitelor de deșeuri după închiderea lor. 

Obiectivele prioritare ale gestionării deșeurilor sunt prevenirea și reducerea 

producerii de deșeuri și a gradului de periculozitate al acestora prin:  

- dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale;  

- dezvoltarea tehnologiei și comercializarea de produse care prin modul de fabricare, 

utilizare sau eliminare nu au impact sau au cel mai mic impact posibil asupra 

creșterii volumului sau periculozității deșeurilor, ori asupra riscului de poluare;  

- dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finală a substanțelor 

periculoase din deșeurile destinate valorificării;  

- valorificarea materială și energetică a deșeurilor, cu transformarea acestora în 

materii prime secundare, ori utilizarea deșeurilor ca sursă de energie.  

Astfel se asigură protejarea resursele naturale prin folosirea materiilor prime 

secundare din deșeuri și se reduce poluarea mediului cauzată de eliminarea lor. 

Prin implementarea prevederilor legale în activitatea curentă a agenților economici 

și a administrațiilor publice locale, se preconizează că impactul gestionării deșeurilor 

asupra mediului și sănătății umane se va reduce semnificativ.  

Conform legislației în vigoare, obiectivul general al Strategiei Naționale de 

Gestionare a Deșeurilor și a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, este dezvoltarea 

unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, eficient din punct de vedere economic și 

care să asigure protecția sănătății populației și a mediului. Pentru îndeplinirea obiectivelor 

de mai sus este necesară implicarea practic a întregii societăți, reprezentată prin autorități 

publice, generatori de deșeuri, asociații profesionale, societatea civilă.  

Obiectivele specifice pentru gestionarea deșeurilor sunt:  

- asigurarea celor mai bune opțiuni pentru colectarea și transportul deșeurilor 

municipale, în vederea unei cât mai eficiente valorificări și eliminări a acestora 

pentru asigurarea unui management ecologic rațional;  

- reutilizarea, reciclarea, tratarea în vederea recuperării sau eliminării și eliminarea 

corespunzătoare a deșeurilor din construcții și demolări;  
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- prevenirea eliminării necontrolate pe soluri și în apele de suprafață a nămolurilor 

orășenești provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate;  

- adoptarea și implementarea de măsuri în vederea prevenirii generării deșeurilor de 

ambalaje, asigurării valorificării și reciclării și minimizarea riscului determinat de 

substanțele periculoase din ambalaje,  

- punerea în practică a obiectivelor Planului Național de Gestionare a Deșeurilor.  

În vederea conformării cu cerințele legislative în domeniul gestionării deșeurilor, 

proiecte integrate de management al deșeurilor se vor derula în conformitate cu Planul 

Național de Gestionare a Deșeurilor și cu Planurile Regionale de Gestionare a Deșeurilor.  

Programele de investiții vor include activități legate de ierarhia în ceea ce privește 

managementul deșeurilor (prevenire, colectare și colectare selectivă, valorificare și 

reciclare, tratare și eliminare), dupa închiderea depozitelor de deșeuri neconforme.  

Proiectele respective vor acoperi aglomerările urbane și rurale, la nivel 

județean/regional. De asemenea, se urmărește extinderea/finalizarea sistemelor de 

management al deșeurilor, astfel încât acestea să acopere tot teritoriul țării și întreaga 

populație.  

Scopul îl constituie crearea unui sistem modern de management al deșeurilor care 

să contribuie la reducerea cantității de deșeuri depozitate, prin stabilirea unui sistem 

adecvat care să trateze fiecare tip de deșeuri în parte, în vederea protejării mediului.  

În paralel, se vor derula proiecte de conștientizare a populației, având în vedere 

faptul că, pentru realizarea sistemelor eficiente de gestionare integrată a deșeurilor nu este 

suficientă doar dezvoltarea infrastructurii, ci și implicarea populației. A contribui la 

conservarea și refolosirea resurselor existente este mai mult decât dovada unei bune 

politici civice, este exact ceea ce trebuie să facă fiecare cetățean în vederea protejării 

mediului în care trăim. Reducerea volumului de deșeuri depozitate și protejarea resurselor 

naturale presupun implementarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor, 

valorificarea și reciclarea deșeurilor refolosibile.  

Fiecare cetățean trebuie să conștientizeze faptul că, dacă nu acționează în direcția 

colectării selective a unor deșeuri care se generează zilnic (ambalaje de hârtie și carton, 

recipiente din plastic, sticlă sau metal, deșeuri electrice și electronice și baterii) și le aruncă 
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amestecat în pubele sau containere de gunoi, acest lucru se va reflecta, foarte curând, nu 

doar în gradul ridicat de poluare care afectează sănătatea umană și a mediului, ci și în 

prețul pe care trebuie să-l plătească pentru produsele noi din același material, pentru 

serviciul de salubritate etc. 

Managementul deșeurilor include operațiuni de colectare, transportare, 

recuperare, achiziționare, prelucrare și eliminare a deșeurilor, în rând cu 

supravegherea oricărei operațiuni și întreținerea locurilor de eliminare a deșeurilor.  

Deșeurile generate din activitățile umane reprezintă unul din semnele evidente ale 

relației tensionate dintre om și mediu. Astfel, intervențiile antropice asupra mediului 

datorate progresului tehnologic, corelate cu gestionarea defectuoasă a deșeurilor duc la o 

diminuare semnificativă a resurselor naturale și la regresul factorilor de mediu.  

Dezvoltarea în timp a societății creează premise favorabile valorificării 

componentelor recuperate din DMS (deseuri menajere solide). Introducerea unor noi 

tehnologii în gestionarea deșeurilor depinde în mare măsură de capacitatea populației de a 

suporta costurile pe care le implică acestea.  

Este foarte importantă conștientizarea faptului că prin valorificarea potențialului 

economic al deșeurilor se permite realizarea de surse propriii de venituri. Soluțiile posibile 

de valorificare a acestui potențial sunt determinate de componența deșeurilor și de 

existența pieții pentru produsele rezultate. 

În prezent în foarte multe zone ale lumii, printre care și țara noastră, se preferă 

practicile de gestionare a deșeurilor cu efort minim pentru poluator, practici neconforme 

cu principiile de protecție a mediului și cu conceptele de dezvoltare durabilă. 

Colectarea DMS  

Proiectarea unui sistem de colectare a deșeurilor nu este un demers simplu. 

Colectarea deșeurilor reprezintă de fapt un sistem integrat și dependent de o serie de 

factori, cum ar fi:  

- Distanțele până la locurile de depozitare;  

- Distanțele până la facilitățile de tratare;  

- Structura deșeurilor din zona de colectare;  

- Structura teritoriului aferent zonei de colectare (deal, munte, șes etc.);  
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- Calitatea infrastructurii (tipurile de drumuri, lățimea lor etc.). 

Sistemul de colectare a DMS se proiectează în același timp cu sistemul de transport 

al deșeurilor. 

Un sistem integrat de colectare-transport a DMS va avea următoarele componente:  

- Pre-colectare în recipiente standard;  

- Colectarea selectivă a fracțiilor reciclabile și nereciclabile;  

- Transportul DMS (pe fracții); 

- Verificarea și analiza deșeurilor;  

- Sortarea DMS; 

- Depozitarea temporară;  

- Compactarea DMS; 

- Reciclarea DMS; 

- Tratarea DMS;  

- Depozitarea DMS;  

- Dezinfectarea vehiculelor de transport;  

- Dezinfectarea periodică a recipientelor de colectare;  

- Monitorizarea factorilor de mediu.  

Colectarea non-selectivă  

Sistemul de colectare a deșeurilor non-selectivă este sistemul cel mai ușor de 

realizat. În acest sistem fracțiile de deșeuri sunt colectate fără selectare într-un singur 

recipient, astfel încât transportul deșeurilor poate fi efectuat cu un singur vehicul. În ciuda 

faptului că acest sistem se poate realiza cu resurse și costuri cele mai scăzute, se poate 

afirma că acesta este unul foarte învechit în zilele noastre. Impactul negativ al acestui 

sistem asupra mediului înconjurător în raport cu sistemele selective este foarte ridicat. În 

țările cu economii dezvoltate, sistemele de colectare non-selective se transformă în din ce 

în ce mai mult în sisteme selective de colectare.  

Din punct de vedere ecologic, colectarea non-selectivă este o metodă mai puțin 

favorabilă deoarece calitatea fracțiilor de deșeuri reciclabile este mai scăzută, iar 

posibilitățile de tratare și valorificare a deșeurilor sunt limitate. 
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Colectarea selectivă  

 Colectarea selectivă este una din cele mai importante etape ale unui management 

modern al deșeurilor. Aceasta metodă de colectare presupune ca generatorul de deșeuri 

(de exemplul: locatarul unui apartament sau personalul dintr-o instituție publică sau 

privată) să depună deșeurile separate pe categorii (de exemplu hârtie, plastic, metal) în 

recipient diferite. 

Un astfel de sistem de colectare selectivă ar necesita un efort investițional mai mare, 

fiind necesară punerea la dispoziția generatorilor a mai multor recipiente, eventual de tip 

diferit (recipiente pentru colectare plastic, recipiente pentru colectare sticlă, recipiente 

pentru colectare metale, recipiente pentru colectare DEEE etc.) și transportarea ulterioară, 

separată, a acestor categorii de deşeuri . 

Colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile (inclusiv deșeuri de ambalaje) se poate 

realiza individual, prin puncte sau centre de colectare. Colectarea individuală se poate 

realiza fie în amestec, fie pe tip de material. 

Avantajele colectării selective: 

➢ Prin colectare selectivă, cantitatea de deșeuri depozitate se reduce considerabil 

➢ Recuperarea materialelor reciclabile și transformarea acestora în materii prime  

Colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile (inclusiv deșeuri de ambalaje) se poate 

realiza individual, prin puncte sau centre de colectare. Colectarea individuală se poate 

realiza fie în amestec, fie pe tip de material. Un astfel de sistem de colectare selectivă 

individuală ar necesita un efort investițional mai mare. Sistemul de colectare 

 

Transportul DMS  

O cantitate mare de deșeuri se transportă încă pe distanțe lungi. În condițiile în care 

angajamentele asumate de România, au presupus închiderea tuturor depozitelor 

neconforme de deșeuri, este evidentă o creștere și mai mare a distanțelor la care vor fi 

transportate deșeurile în vederea depozitării. 

Colectarea și transportul deșeurilor, ca activități logistice ridică probleme 

numeroase și complexe. O importanță majoră pentru definirea și implementarea unui 
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sistem eficient de colectare și transport a deșeurilor, o are definirea traseelor optime de 

colectare (transportul deșeurilor). 

Problema principală constă în stabilirea traseelor de colectare optime și a 

frecvențelor de colectare (ex. de două ori pe săptămână în zonele cu blocuri, o dată pe 

săptămână în sate etc.), astfel încât utilajele disponibile să fie utilizate la maximum, iar 

cheltuielile de funcționare să fie cât mai reduse. Pentru soluționarea problemei au un rol 

decisiv procedurile și metodele de calcul matematice folosite pentru probleme de 

transport.  

Trebuie ținut cont și de faptul că prin utilizarea la nivel regional a depozitelor de 

deșeuri, a incineratoarelor și a celorlalte facilități de tratare/eliminare a deșeurilor, 

distanța de transport a deșeurilor va fi mai mare, timpul de transport va crește și astfel 

utilajele moderne de transport, cu randament ridicat de compactare vor avea un rol mai 

important, chiar dacă acest aspect duce la un efort investițional inițial foarte mare. 

Astfel, este recomandat ca mașinile cu șasiuri speciale (pt. deșeurile municipale) să 

fie dotate cu motoare cu normă de poluare cel puțin EURO-3, respectiv cu suprastructuri cu 

capacități de compactare nominală de 1:5 și cu sistem de încărcare/golire și bene adecvate 

pentru toate recipientele standardizate utilizate. Volumul suprastructurii va determina 

capacitatea de deșeuri transportabile, dar totodată va limita domeniul de utilizare. O 

suprastructură obișnuită are un volum de 16 m3.  

Diferitele fracții de deșeuri, respectiv diferitele recipiente de colectare necesită 

diferite metode de colectare și transport. Astfel:  

o Pentru transportarea deșeurilor mixte în stații de tratare a deșeurilor, stații de transfer 

sau depozite ecologice, este recomandată utilizarea vehiculelor cu suprastructură 

închisă și cu o capacitate de compactare de 1:5 prin presare sau rotație. Vehiculule de 

colectare trebuie să poată manevra (încărca) de la pubele de 110 litri până la 

containere de 1,1 m3.  

o Transportarea fracției reciclabile (uscate) în centrele județene este recomandată a fi 

realizată prin mijloace de transport închise fără compactare sau în cazul în care 

deșeurile de sticlă sunt manevrate (tratate) diferit, cu utilaje cu capacitate de 

compactare de 1:2.  
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o Pentru transportul deșeurilor generate în instituții, colectate în containere separate, 

respectiv pentru deșeurile din construcții și demolări, trebuie utilizate vehicule pentru 

transportul containerelor.  

o Pentru transportul deșeurilor de la insulele de colectare, respectiv a containerelor de 

la centrele de colectare recomandăm utilizarea vehiculelor cu suprastructură specială;  

Pentru containerele mici (5-7 m3) se recomandă utilizarea suprastructurii cu 

elevatoare pe lanț.  

Pentru containerele mari (20-30 m3) suprastructuri cu sistem elevator cu cârlig 

(roll-on/roll-off).  

Transportul deșeurilor colectate selectiv de la populație va fi realizat cu ajutorul 

unor vehicule speciale, compartimentate pentru următoarele tipuri de deșeuri: metale, 

plastic, sticlă, hârtie. Se propune o frecvență de colectare inițială de 2-3 ori pe săptămână, 

care va putea fi ajustată pe parcursul funcționării sistemului.  

 Transportul containerelor de 20-30 m3 umplute cu fracții mixte de deșeuri 

reciclabile, cu deșeuri din construcții și demolări din stațiile de transfer sau centrele de 

colectare trebuie realizate cu mașini echipate cu suprastructuri cu elevatoare cu cârlig 

(roll-on/roll-off).  

Transportul deșeurilor periculoase de la centrele de colectare trebuie să fie realizat 

de către operatori de transport autorizați, cu vehicule având suprastructura închisă. La 

transportul deșeurilor periculoase trebuie procedat conform legislațiilor în vigoare, 

acordându-se o atenție deosebită asupra documentatelor de transport.  

 

Tratarea și eliminarea D.M.S.  

Pentru atingerea țintelor impuse de UE, se recomandă ca gestionarea deșeurilor să 

fie realizată prin aplicarea conceptului de „gestiune integrată a deșeurilor”, caz în care 

riscurile de mediu pot fi minimalizate. Scopul primordial al oricărui plan de gestionare a 

deșeurilor ar fi eliminarea generării deșeurilor la sursă, dar deoarece acest lucru nu este 

posibil în totalitate, diminuarea cantității de deșeuri rămâne scopul principal. La nivel 

industrial, este necesară elaborarea și implementarea tehnologiilor care protejează mediul, 



 

 29 
 

care au un necesar energetic cât mai redus și care duc la generarea unor cantități mai mici 

de deșeuri. 

 

Figura nr. 2 Procedurile de tratare a deșeurilor 

 

În foarte multe cazuri, aceste tehnologii sunt costisitoare și nu pot fi implementate 

din motive financiare. Chiar dacă pornim de la premizele cele mai favorabile, în toate 

situațiile, în urma oricărei activități industriale sau casnice sunt generate diverse cantități 

de deșeuri.  

Până acum, unica soluție de eliminare a acestor deșeuri o reprezenta depozitarea 

acestora în condiții mai mult sau mai puțin salubre.  

Prin colectarea selectivă a deșeurilor, o serie de componente pot fi valorificate, 

reducând astfel semnificativ, cantitățile eliminate prin depozitare. Deșeurile rămase după 

selectare trebuie tratate/eliminate conform celor mai bune practici. Numai în acest mod, 

impactul asupra mediului poate fi diminuat. 

Tratarea deșeurilor este ansamblu de procedee fizico-mecanice, chimice sau 

biologice, aferent prelucrării deșeurilor, în scopul diminuării factorilor de risc asupra 

mediului, al reducerii spațiilor de depozitare, precum și al valorificării lor. Legislația 
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națională și internațională definește mai mulți termeni din domeniul managementului 

deșeurilor ce țin de eliminare.  

Convenția Basel privind transportarea transfrontieră a deșeurilor și eliminarea 

acestora specifică operațiuni de eliminare și utilizare a deșeurilor, codificate conform 

tabelelor de mai jos. 

Tabel nr. 3 Operațiuni de eliminare a deșeurilor 

Cod Operațiune 

D1 Înhumare sau depozitare pe sol 

D2 Tratări prin contact cu solul 

D3 Injectare în subteran 

D4 Evacuări în bazine de suprafață 

D5 

Depozitarea pe teren special amenajate (dispunerea în celule 

etanșe separate, acoperite și izolate unele de altele și de mediul 

înconjurător). 

D6 
Evacuare deșeurilor solide într-un receptor de apă, exceptând 

mările și oceanele. 

D7 Evacuare în mări, oceane, inclusiv inserarea pe fundul mării. 

D8 

Tratament biologice nespecificat nicăieri în prezenta anexă, din 

care rezultă, în final, compuși sau amestecuri, care se elimină 

prin intermediul oricăror operații enumerate la D1-D12. 

D9 

Tratamente fizico-chimice, nespecificate în această anexă, din 

care rezultă în final, compuși sau amestecuri, care se elimină 

prin intermediul oricărei operații la D1-D12 

D10 Incinerare pe sol. 

D11 Incinerare pe mare 

D12 Stocări permanente 

D13 
Amestecarea înainte de a se încadra în oricare dintre 

operațiunile enumerate la D1-D12. 

D14 
Reambalarea înainte de a se încadra în oricare din operațiunile 

enumerate D1-D13. 

D15 

Stocarea înainte de efectuarea oricărei operațiuni enumerate la 

D1-D12, cu excepția depozitării temporare înaintea colectării, 

pe zone de producere. 
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Tabel nr. 4 Operațiuni de utilizare /reutilizare a deșeurilor 

Cod Operațiune 

R1. 
Utilizarea ca material combustibil (altfel decât în incinerare 
directă) sau ca mijloc de producere a energiei.  

R2. Recuperarea/ regenerarea solvenților  

R3. 
Reciclarea/recuperarea substanțelor organice care nu sunt 
utilizate ca solvenți  

R4. Reciclarea/recuperarea metalelor sau compușilor metalici  
R5 Reciclarea / recuperarea altor materiale neorganice  
R6. Regenerarea acizilor și bazelor  
R7. Recuperarea componenților folosiți pentru înlăturarea poluării  
R8. Recuperarea componenților rezultați de la cataliză  
R9. Rerafinarea uleiurilor uzate sau alte reutilizări ale acestora  

R10. 
Împrăștierea pe sol pentru ameliorarea lui sau în scopuri de 
reconstrucție ecologică, inclusiv operațiunile de compostare și 
alte procese de transformare biologică  

R11. 
Utilizarea deșeurilor rezultate de la oricare din operațiile 
numerotate R1-R10  

R12. 
Schimbul de deșeuri între deținători pentru a putea fi supuse 
uneia dintre operațiunile enumerate R1-R11  

R13. 
Stocarea de deșeuri pentru a fi supuse uneia dintre operațiunile 
enumerate la R1-R12.  

 

Tratarea preliminară a deșeurilor este procedura prin care poate fi redusă 

cantitatea de deșeuri și periculozitatea acestuia. Astfel deșeurilor pot fi manipulate mai 

ușor și devin direct recuperabile.  

Tratarea deșeurilor este un sistem tehnologic integrat alcătuit din proceduri 

aplicabile și separat, care include colectarea deșeurilor, depozitarea temporară, tratarea 

preliminară locală, transportul, respectiv recuperarea, neutralizarea și monitoring post 

închidere a depozitelor de deșeuri. Procedurile de tratare a deșeurilor sunt prezentate în 

Figura.... Procedurile prezentate pot fi aplicate atât individual cât și în diverse combinații. 

Sortarea deșeurilor  

Sortarea reprezintă procesul de separare și clasare a deșeurilor în funcție de 

diferențele dintre caracteristicile lor fizice. Materialele din ambalaje reprezintă un procent 

important (aprox. 15%) în totalul deșeurilor menajere și similare din comerț și industrie. O 

mare parte din ambalaje/ deșeuri din ambalaje este recuperabilă când este stabilit și 
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organizat un sistem eficient de sortare. Provocarea o reprezintă colectarea și recuperarea 

aceste deșeuri în mod economic (cu costuri minime). 

O a doua problemă ce trebuie luată în considerare o reprezintă tehnologia ce 

urmează a fi folosită, având în vedere multele soluții posibile existente (gradul de 

automatizare, procentul colectat, sortarea în gospodărie vs. sortarea în centre etc.) 

Scopul unei instalații de sortare este separarea din amestecul de deșeuri municipale 

și din comerț a fracțiilor valorificabile de material. Instalațiile de sortare a deșeurilor de 

ambalaje colectate în amestec (plastic, sticlă, metale etc.) sunt instalații mai complexe din 

punct de vedere constructiv (Figura nr 4) decât instalațiile de sortare a hârtiei. 

În urma procesului de sortare rezultă:  

- deșeuri care sunt valorificate material - 60%;  

- deșeuri care sunt valorificate energetic - 15%;  

- materialele neutilizabile, care trebuie eliminate - 25%.  

În funcție de modul de realizare a sortării, putem întâlni: sortare dimensională, 

gravimetrică, optică, magnetică, flotarea și sortarea manuală. 

 

Figura nr. 3 Schema de principiu a unei stații de sortare 
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Tratarea chimică al deșeurilor  

În această categorie intră toate procedurile chimice de transformare a materialelor 

prin care se modifică structura deșeurilor. Scopurile tratării chimice sunt multiple: 

neutralizarea în scopul valorificarea deșeurilor sau eliminării deșeurilor (inertizare), sau 

reducerea concentrațiilor componentelor periculoase.  

Majoritatea procedeelor chimice sunt folosite la tratarea deșeurilor industriale. Fac 

excepție procedurile termochimice care sunt utilizate și la deșeurile comunale. Procedurile 

chimice utilizate frecvent în tratarea chimică a deșeurilor sunt: oxidarea (normală, umedă, 

supercritică H2O sau CO2), reducerea, precipitarea, neutralizarea, calcinarea, clorinarea, 

ozonizarea, hidroliza, dehalogenarea, fotoliza, metode electrochimie, proceduri catalitice, 

proceduri termochimice.  

Tratarea biologică a deșeurilor  

Prin tratarea biologică a deșeurilor se înțelege totalitatea procedurilor de tratare 

prin care materialele organice și anorganice sunt descompuse cu ajutorul bacteriilor sau/și 

a enzimelor în condiții aerobe și anaerobe. Reglarea procesului se realizează prin: prezența 

sau lipsa oxigenului, asigurarea unei temperaturi optime, reglarea permanentă a umidității. 

Principalele tipuri de proceduri sunt: compostare, producere de biogaz, fermentare cu 

enzime.  

Pentru a atinge țintele de termen scurt pentru deșeurile biodegradabile, cu investiții 

minime, este necesară axarea pe cantitățile de deșeuri biodegradabile care pot fi colectate 

și tratate relativ ușor. Acestea includ în general hârtia, cartonul și lemnul pentru reciclare, 

materialele din ambalaje pentru același scop și deșeuri verzi și alimentare pentru 

compostare.  

Pentru compostare, deșeurile verzi din parcuri, curți, grădini și piețe trebuie 

colectate separat. Este posibilă și compostarea nămolului de la case (fose septice) și de la 

instalații de tratare municipale (dacă sunt conforme cu OM 344/2004).  

În general, deșeurile verzi sunt colectate fie în pubele speciale (brune în România) 

sau în saci ce pot fi cumpărați în general din supermarketuri. Sacii sunt populari în rândul 

gospodăriilor, având în vedere că cea mai mare cantitate de deșeuri verzi se produce spre 

sfârșitul primăverii și în toamnă.  
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Deșeurile alimentare (exclusiv pielea și oasele) din case pot fi compostate alături de 

deșeurile verzi sau folosite ca hrană pentru animale. Aceasta este adevărată în special 

pentru restaurante sau instituții unde cantitățile generate de deșeuri alimentare sunt 

suficient de mari pentru a justifica recuperarea zilnică și folosirea lor ca hrana pentru 

animale.  

Compostarea  

Compostarea este un proces biologic controlat unde ca materie primă organică se 

poate folosi deșeuri agricole și industriale, deșeuri comunale, sau nămoluri provenite din 

tratarea apelor menajere. Ca material de adaos se poate folosi solul, turba sau pământul de 

gazon. 

Fermentarea  

Fermentarea este acea activitate microbiologică datorită căreia au loc 

transformările materialelor organice. Microorganismele care direcționează aceste procese 

sunt: bacterii, drojdii, mucegai în formă suspendată sau fixată.  

Fermentarea are loc în exclusivitate datorită activității enzimatice, de aceea cu 

supliment special de enzime cu concentrația acestora procesul poate fi influențat. În 

practică sunt utilizate trei procedee de fermentare : umeda, uscata si cofermentare. 

 

Figura nr. 4 Procesul chimic de generare a biogazului 



 

 35 
 

Tratarea termică a deșeurilor  

Incinerarea  

Deșeurile incinerabile au o importanță energetică majoră. Utilizarea acestora ca 

sursă alternativă de combustibili duce la scăderea cantităților de combustibili fosili 

utilizați, reducându-se astfel cheltuielile aferente extracției materiilor prime și nu în 

ultimul rând diminuându-se cantitățile de deșeuri eliminate prin depozitare, prelungind 

astfel durata de exploatare a acestora. În țările vest europene folosirea surselor de energie 

alternative este o metodă aplicată cu succes.  

 

Figura nr. 5 – Procesul tehnologic de incinerare a deșeurilor 

Prin incinerare se reduce cantitatea de deșeuri organice din deșeurile municipale la 

aproximativ 5% din volumul inițial și se sterilizează componentele periculoase, generând, 

în același timp, energie termică ce poate fi recuperată sub formă de căldură (apă 

caldă/abur), de electricitate sau o combinație a acestora.  
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Procesul de incinerare conduce, de asemenea, la generarea de produse reziduale 

(Figura nr 6), la fel ca și la generarea de reziduuri din procesul de curățare a gazelor de 

ardere, care trebuie depozitate la un depozit conform sau într-o mină. În unele cazuri se 

generează și ape uzate. Nu sunt recuperate elementele nutritive și substanțele organice. 

 

Piroliza  

Piroliza este procedeul de descompunere chimică în condiții controlate, în reactoare 

corespunzătoare materialelor organice, respectiv a deșeurilor organice, pe baza căldurii, în 

mediu sărăcit în oxigen, sau fără oxigen – eventual cu adiție de gaz inert (ex. nitrogen).  

Pe baza procedurii produsele finite generate din deșeuri sunt de natură gazoasă, 

lichidă (ulei, gudron, apă de descompunere cu conținut de acizi organici) și solide. Acestea 

din urmă pot fi reutilizați în primul rând ca și combustibili (gaz pentru încălzire, ulei 

pentru încălzire, cocs), mai rar ca și materie primă secundară în industria chimică, 

respectiv în alte scopuri (ameliorarea solului, tratarea apelor uzate).  

Piroliza este o metodă termică de pre-tratare, care poate fi aplicată pentru a 

transforma deșeul organic într-un gaz mediu calorific, în lichid și o fracție carbonizată 

având drept scop separarea sau legarea compușilor chimici pentru a reduce emisiile și 

levigatul din mediu.  

Piroliza poate fi o metodă de tratare propriu-zisă, dar, de cele mai multe ori, este 

urmată de o treaptă de combustie și, în unele cazuri, de extracția de ulei pirolitic. Piroliza, 

spre deosebire de incinerare, este endotermică. 

Ca alternativă la incinerare, piroliza a apărut relativ recent. Fracția gazoasă conține 

majoritatea energiei din deșeurile supuse pirolizei. Aceasta poate fi folosită la obținerea de 

energie utilizând turbine. 

Gazeificarea  

Gazeificarea reprezintă procesul de transformare a compușilor cu potențial caloric 

în gaze combustibile (monoxid de carbon, metan și hidrogen) care conțin în mod ideal, 

toată energia prezentă în produșii naturali neprocesați. În practică, eficiența transformării 

energiei este de 70% până la 90%. Gazeificarea este o metodă de tratare termică, aplicabilă 

pentru transformarea deșeurilor organice într-un gaz mediu calorific, produse reciclabile și 

reziduuri. Gazeificarea se realizează prin degradarea termică a materialelor organice, într-
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un mediu lipsit de aer, pentru a favoriza combustia totală. Prin acest proces se urmărește 

producerea unui gaz curat și a unei zguri inerte care nu poluează mediul. 

 

Tratarea mecano-biologică  

Tratarea mecano-biologică (TMB) reprezintă o tehnică importantă în gestionarea 

deșeurilor municipale. TMB înglobează ca termen, metode de tratare a deșeurilor mixte 

care au ca rezultat îndepărtarea unor componente din deșeuri și tratarea biologică a altor 

componente.  

 

Prin aceste procedee se generează produse de ieșire stabile (deșeuri) care pot fi 

utilizate în continuare pentru alte procese. TMB poate avea nivele tehnologice diferite: se 

poate aplica o sortare mecanică, în combinație cu una manuală sau se pot introduce diferite 

sisteme și instalații de sortare avansată de la sortarea sticlelor pe culori, a sticlelor de 

plastic pe culori și pe tipuri de plastic: PVC, PPE, PET etc., până la sortarea aluminiului, a 

feroaselor, neferoaselor, a plasticelor și compozitelor ușoare etc. Evident, fiind un sistem 

cu o tehnologie avansată, vor crește costurile în mod semnificativ. Materialele combustibile 

de la TMB și care nu au calitatea necesară reciclării pot fi mărunțite obținându-se 

combustibil alternativ (RDF). 

 

În instalațiile de tratare mecano-biologică sunt tratate deșeurile municipale 

colectate în amestec, printr-o combinație de procese mecanice și biologice. În procesul de 

tratare mecano-biologică sunt separate mecanic deșeurile valorificabile material și 

energetic, iar în final, restul de deșeuri sunt inertizate biologic. 
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Figura nr. 6 Diagrama fluxurilor de materiale pentru o stație TMB 

 

Metoda STABILAT®  

O tehnologie relativ nouă, modernă și care a fost deja implementată în câteva țări 

din Uniunea Europeană (Germania, Italia, Franța, Marea Britanie, Spania) dar și în Canada 

și Statele Unite este Tratarea mecano-biologică cu obținerea de STABILAT uscat (Dry 

Stabilat), sau așa numitul Herhof MBT. Prin aceasta tehnologie, deșeurile colectate în 

amestec sunt mai întâi uscate și apoi separate pentru valorificare prin reciclare și prin 

valorificare energetică a fracției combustibile. Această tehnologie are avantaje în ceea ce 

privește maximizarea reciclării. Chiar și acolo unde se face colectare selectivă avansată, de 

peste 60%, experiența a arătat că prin această tehnologie mai pot fi selectate din amestec 

în jur de 17% materiale reciclabile. Materialele reciclabile separate au o calitate mai bună 

decât materialele reciclabile separate prin tratarea mecano-biologică obișnuită, în care 

materialele sunt murdare. În plus, prin această tehnologie pot fi separate și anumite 
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deșeuri periculoase din deșeurile menajere, cum ar fi de exemplu bateriile și acumulatorii 

pentru diverse echipamente electronice. 

Materialul organic stabilizat, având putere calorică ridicată, poate fi utilizat ca și 

combustibil alternativ, producând cantități mai mici de bioxid de carbon (80%) comparativ 

cu combustibilii fosili sau poate fi chimizat pentru obținerea de metanol sau biodiesel. 

 

Tratarea deșeurilor municipale periculoase 

Condiția pentru toate sistemele de colectare o constituie existența instalațiilor de 

tratare și eliminare. Toate componentele organice trebuie incinerate la temperaturi mari. 

Tratarea deșeurilor menajere periculoase este complexă și cere facilități și metode de 

tratare specifice. În primul rând, operatorii de colectare trebuie:  

• să sorteze în mod adecvat deșeurile menajere periculoase pe diferite fracții;  

• să stocheze temporar deșeurile (de obicei până la 30 de zile) în clădiri acoperite și 

bine aerisite, cu pardosea de beton, dotate cu facilități de colectare a apei uzate;  

• sa contracteze operatori autorizați pentru colectarea deșeurilor.  

Tratamentul general al deșeurilor menajere periculoase urmărește doua căi 

principale:  

• incinerarea termică pentru fracții organice, în conformitate cu Directivele UE  

• tratarea fizico - chimică pentru acizi și baze.  

 

Tratarea DEEE 

DEEE provin de la gospodăriile particulare și surse comerciale, industriale, 

instituționale și alte surse care, datorită naturii și cantității lor, sunt similare celor 

provenite de la gospodării particulare și sunt denumite în continuare, conform 

prevederilor legale, DEEE provenite la gospodăriile particulare. 

La nivel național există patru sisteme care preiau responsabilitățile de colectare și 

reciclare ale producătorilor de echipamente electrice și electronice.  

1. Asociația ECOTIC : pentru categoriile 3, 4, 7, 9.  

2. Asociația ROREC: pentru categoriile 1-10, cu excepția categoriei 5 literele b-f.  

3. Asociația RECOLAMP: pentru categoria 5 literele b-f.  
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4. Asociația ENVIRON: pentru categoriile 1-10, cu excepția categoriei 5 literele b-f.  

Acest tip de deșeuri pot avea în componență diverse elemente (plastic, metal, sticlă).  

Unele DEEE conțin și materiale periculoase (plumb, mercur, cadmiu, crom, substante 

clorurate sau bromurate), care eliberate în aer, apă sau sol pot avea efecte dăunătoare, pe 

termen lung atât pentru mediu cât și pentru sănătatea popuației. Din acest motiv, este util 

să se colecteze separat DEEE, atât din punct de vedere al reciclării, cât şi al protecţiei 

mediului. 

Măsurile ecologice dorite în procesul de tratare a DEEE-urilor sunt reprezentate de 

metode precum: 

• Dezmembrarea deseurilor și neutralizarea substantelor periculoase; 

• Dezmembrarea și refolosirea componentelor; 

• Dezmembrarea și reciclarea materialelor; 

• Incinerarea în vederea obținerii de energie; 

• Eliminarea substanțelor nepericuloase rămase. 

Din reciclarea DEEE-urilor rezulta doua tipuri de materiale: materiale destinate 

valorificarii și materiale destinate eliminării. 

Materiale valorificate: 

• carcasele din plastic sunt incinerate în instalațiile de recuperare a energiei; 

• Cupru, aluminiu și fierul recuperat pot fi  folosite ca materie primă în 

fabricarea de produse noi; 

• Calculatoarele, telefoanele mobile și alte produse IT conțin cantități mici de 

metale prețioase care sunt de asemenea recuperate și pot fi refolosite; 

• Tuburi fluorescente și becuri cu consum redus de energie conțin mercur care 

este recuperat și eliminat într-un mod sigur și controlat în timp ce pulberea 

fluorescentă poate fi reutilizată la producerea de noi surse de iluminat; 

• Sticla poate fi curațată și reutilizată. 
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Tratarea vehiculelor scoase din uz (VSU)  

Industria europeană de autovehicule reprezintă un sector economic principal, care 

asigură o contribuție majoră la valoarea adăugată (circa 3% din P.I.B.-ul Uniunii Europene 

și aproximativ 7% din producția totală a acesteia), facilitează interacțiunea socială și 

distribuția bunurilor pe întreg cuprinsul continentului, generează activitate economică și 

inovativă pentru alte industrii importante și noi locuri de muncă în sectorul C&D, este în 

continuare orientată spre viitor, activând difuzarea noilor tehnologii în întreaga economie 

și leagă economia națională de economia mondială, motiv pentru care se regăsește 

permanent în centrul dezbaterilor europene în privința creșterii competitivității 

industriale. 

Directiva 2000/53/CE referitoare la vehiculele aflate la sfârșitul vieții, transpusă în 

legislația românească prin HG 2406/2004, prevede măsuri legate de produs sau de sistem 

(cum sunt interdicțiile pentru materiale, sistemul de colectare sau sistemul de calcul 

pentru monitorizarea atingerii obiectivelor) și urmărește creșterea gradului de reutilizare, 

reciclare și valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz, în scopul limitării acumulării 

deșeurilor neprocesabile, precum și depozitarea acestora în condiții de siguranță pentru 

mediu. 

Procesarea (tratarea) vehiculelor scoase din uz, atât de către uzura îndelungată și de 

către accidente cuprinde următoarele faze:  

o colectarea  

o depoluarea  

o dezmembrarea  

o tocarea  

o tratarea  

o depozitarea/eliminarea reziduurilor din aceste procese.  

 

Gestionarea deșeurilor din construcții și demolări  

Deșeurile provenite din construcții și demolări reprezintă deșeurile rezultate din 

activități precum construcția clădirilor și infrastructurii civile, demolarea totală sau 

parțială a clădirilor și infrastructurii civile, modernizarea și întreținerea străzilor. Sunt 
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constituite din două componente individuale de interes: deșeuri din construcții și deșeuri 

din demolări.  

Deșeurile din construcții și demolări, respectiv, materialele de construcții din 

demolări, solul excavat, sunt deșeuri generate în cantități din ce în ce mai mari în mediul 

urban. Aceste deșeuri sunt depozitate necontrolat sau sunt eliminate în depozitele 

ecologice fără o prealabilă sortare și tratare. 

Principalele măsuri privind gestionarea acestor tipuri de deșeuri sunt următoarele:  

- Colectarea separată la locul de generare, pe tipuri de material  

- Promovarea reciclării și reutilizării deșeurilor din construcții și demolări  

- Asigurarea de capacități de tratare/sortare a acestora  

- Asigurarea depozitării controlate a deșeurilor ce nu pot fi valorificate, conform 

reglementărilor în vigoare.  

Principala metodă utilizată pentru tratarea deșeurilor provenite din construcții și 

demolări este reciclarea, cu o rată de reciclare de peste 80 %. O reciclare eficientă necesită 

o separare la sursă.  

Multe din deșeurile provenite din construcții și demolări sunt reciclabile și pot fi 

reutilizate în producerea de balast pentru drumuri sau în producerea de ciment, dacă 

exista facilități adecvate. Deșeurile din construcții și demolări pot fi reciclate cu ușurință72, 

unii operatori care realizează operația de valorificare raportând un procent de peste 90%.  

Acest proces se poate atinge prin două metode:  

o sortarea preliminară la locul de generare în containere sau grămezi;  

o utilizarea de echipamente pentru concasare și cernere pentru reciclarea 

betonului și cărămizilor.  

Incinerarea în pat fluidizat  

Aceasta reprezintă o a treia opțiune de valorificare. Aceasta necesită atât pre-tratare 

cât și uscare pentru că particulele din nămol trebuie distribuite egal în camera de 

incinerare. Rezultatele incinerării în pat fluidizat sunt diferite. Numai câteva tipuri de 

combustibili solizi permit o configurare stabilă a patului fluidizat. Instalația trebuie să fie 

proiectată în așa fel încât în timpul exploatării în condiții normale, nămolul de la stațiile de 

epurare să ardă fără aprindere adițională. 
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Gestionarea Namolurilor  

Nămolul se formează ca rest sau amestec de sedimente din procesul de epurare care 

are loc la stațiile de epurare municipale sau în diverse procese industriale (fabrici din 

industria chimică în general). Nămolurile pot fi vâscoase, lipicioase și puternic mirositoare, 

proprietăți care fac manipularea acestuia dificilă .  

Nămolurile nepericuloase pot fi eliminate prin depozitare, în condițiile respectării 

criteriilor de acceptare a deșeurilor la depozitare. De asemenea, nămolurile pot fi 

eliminate/valorificate prin incinerare sau co-incinerare.  

Nămolul de la stațiile de epurare a apelor uzate orășenești poate fi valorificat și în 

agricultură, în condițiile respectării prevederilor OM nr. 344/708/ 2004. 

Utilizarea în agricultură  

Principala opțiune de valorificare a nămolului este reprezentată de utilizarea 

acestuia în agricultură. Prima condiție în ceea ce privește utilizarea nămolului ca 

îngrășământ este aceea legată de conținutul de metale grele și alți compuși chimici, astfel 

încât prezența acestora să nu afecteze într-o manieră negativă solul fertilizat. 

Valorificarea energetică  

Toate tipurile de valorificări energetice precum: co-incinerarea în fabricile de 

ciment, arderea combustibililor sau incinerarea în pat fluidizat necesită o putere calorifică 

suficientă a nămolului. Aceasta presupune ca procesul de uscare să se producă într-o 

instalație separată sau în combinație cu un incinerator. Co-incinerarea într-o fabrică de 

ciment necesită o valoare calorifică suficientă. 

Co-incinerarea în fabricile de ciment  

Aceasta reprezintă o a doua opțiune de valorificare pentru nămolurile care nu 

corespund din punct de vedere calitativ utilizării în agricultură, datorită depășirii 

pragurilor prevăzute de legislație. Această alternativă necesită o anumită valoare calorică 

și implicit un proces de uscare prealabilă. În cuptoarele de klinker ale fabricilor de ciment, 

pe lângă valoarea combustibilă pe care o are, nămolul poate fi utilizat și ca materie 

secundară, datorită cenușii fine rezultate în procesul de ardere. 
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Pe parcursul ultimilor ani au fost dezvoltate mai multe tehnologii noi pentru 

distrugerea substanțelor toxice. O parte dintre aceste sunt actualmente în operare 

comercială și oricum pot fi aplicate pentru eliminarea stocurilor de deșeuri. Cele mai noi 

tehnologii, care sunt la o etapă avansată de dezvoltare sunt:  

- hidrogenare în fază gazoasă,  

- oxidarea electrochimică,  

- metal topit,  

- sare topită,  

- procesul electronului solvatat,  

- oxidare supercritică a apei,  

- arcul de plasma. 

 

Depozitarea deșeurilor  

Depozitarea deşeurilor nu este o soluţie viabilă, iar distrugerea acestora nu este o 

soluţie acceptabilă, datorită emisiilor rezultate şi reziduurilor extrem de concentrate şi 

poluante. Cea mai bună soluţie este, ca întotdeauna, să prevenim generarea unor astfel de 

deşeuri şi să le reintroducem în ciclul produselor prin reciclarea elementelor componente, 

atunci când există metode viabile din punct de vedere ecologic şi economic. 

UE depune eforturi pentru a îmbunătăți gestionarea deșeurilor în statele membre 

care au politici  neadecvate în domeniu, recomandându-le diverse instrumente economice, 

cum ar fi impunerea de taxe pe depozitele de deșeuri, pentru a-i motiva pe producători să 

recupereze bunurile la sfârșitul   ciclului lor de viață. De asemenea, cetățenii ar putea fi 

obligați să plătească pentru deșeurile pe care le produc. 

Taxa de depozitare: constituie un instrument economic care se doreşte a determina 

reducerea cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare. Ca efect secundar, presupune 

reaşezarea ierarhiei deşeurilor din punct de vedere al intrării dintr-o etapă în cealaltă, 

practic, cantităţile de deşeuri care sunt direcţionate spre reciclare şi tratare trebuie să 

crească pentru a reduce cantitatea de deşeuri care rămâne pentru etapa de eliminare 

finală. Acest instrument, însă, trebuie bine fundamentat atât din punct de vedere al 

motivaţiei precum şi din punct de vedere al cuantificării. Important este ca impactul 
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acestui instrument economic să se resimtă până în prima etapă a fluxului de deşeuri şi să 

aibă ca efect secundar, cel puţin, reducerea cantităţilor de deşeuri generate. 

  Taxa de depozitare nu se presupune a fi doar un instrument economic de reducere a 

cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare, ci şi un instrument care reflectă o mai 

atentă considerare a externalităţilor de mediu pe care activitatea de depozitare le 

presupune 

Un depozit este definit ca fiind orice amplasament pentru eliminarea finală a 

deșeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran 

Depozitele de deșeuri pot fi clasificate în funcție de anumite criterii de bază. 

BRANDL a clasificat depozitele de deșeuri după următoarele criterii.  

A. În funcție de perioada de depozitare a deșeurilor:  

o depozite finale de deșeuri  

o depozitare temporară a deșeurilor  

B. În funcție de calitatea deșeurilor:  

o depozit de deșeuri menajere solide  

o depozit de deșeuri menajere lichide  

o depozit de deșeuri periculoase  

o depozit de deșeuri inerte (deșeuri de producție nepericuloase)  

C. În funcție de pre-tratarea deșeurilor:  

o depozit de materiale inerte: deșeurile nu conțin sau conțin în cantități foarte minime 

materiale periculoase pentru mediu;  

o depozit de materiale reziduale: depozitarea materialelor reziduale generate în urma 

procedurilor de tratare a deșeurilor (materialele periculoase pentru mediu sunt 

prezente în condiții stabile, sub forme greu solubile);  

o depozit de reactoare: procesele biochimice și reacțiile fizico-chimice se desfășoară în 

condiții de control maxim într-o perioadă definită de timp;  

o depozit pentru materialele care necesită o atenție deosebită: ex. deșeuri radioactive, 

depozitarea în condiții speciale și cu atenție a deșeurilor periculoase;  

o depozit de deșeuri menajere: depozite în care în lipsa facilităților pentru tratare, 

deșeurile mixte provenite din gospodării, ateliere de producție, instituții publice, 
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deșeuri stradale etc. sunt depozitate fără tratare; aceste depozite prezintă un risc 

crescut asupra medului înconjurător.  

D. În funcție de modul de construire:  

o depozite executate prin umplere;  

o depozite libere sau acoperite;  

o depozite deschise sau închise;  

o depozit realizat aproape de suprafața terenului;  

o bazine realizate cu diguri de pământ;  

o depozite realizate sub formă de haldă, sau sub formă de deal;  

o depozite realizate prin sprijinirea de un deal sau prin umplerea unei văi;  

o depozite localizate liber, de suprafață, parțial sau total acoperite;  

o depozite subterane;  

o depozite în zone de săpătură;  

o depozite în zone miniere abandonate;  

o depozite realizate în peșteri sau grote.  

Ciclul de viață al unui depozit conform de deșeuri, conform Directivei 99/31/EC 

include 4 elemente de bază :  

1. Construcția;  

2. Exploatarea depozitului (înhumarea deșeurilor);  

3. Recultivarea;  

4. Perioada post-recultivare.  

Forma și durata ciclului de viață depinde de mărimea depozitului. Durata perioadei 

post-recultivare depinde în deosebi de componența și proprietățile deșeurilor depozitate. 

Practic, aceasta se încheie atunci când se sfârșesc toate procesele de stabilizare a 

deșeurilor și depozitul în întregime trece din „corp străin” în element adaptat al mediului. 

De obicei pentru DMS ce nu au fost prealabil tratate, perioada aceasta constituie 10-20 de 

ani monitorizarea la orice etapă e de importanță majoră. De aceea ea se petrece pe 

parcursul depozitării DMS și în perioada de 10-20 de ani după recultivarea depozitului. De 

menționat faptul, că în caz de depistare a influenței negative a depozitului, în perioada de 
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post-recultivare proprietarul depozitului este obligat să înlăture aceste consecințe cu 

costuri proprii.  

Modul de exploatare a unui depozit de deșeuri este stabilit de către operatorul 

depozitului în funcție de următoarele criterii:  

▪ natura deșeurilor acceptate;  

▪ specificațiile autorizației de mediu;  

▪ starea fizică a deșeurilor;  

▪ condițiile meteo din momentul depozitarii;  

▪ topografia și geologia terenului;  

▪ adâncimea pânzei freatice.  

Operațiile desfășurate la un depozit de deșeuri includ:  

▪ recepția calitativă și cantitativă a deșeurilor;  

▪ depozitarea deșeurilor în celule;  

▪ compactarea deșeurilor;  

▪ acoperirea zilnică a deșeurilor;  

▪ colectarea și tratarea levigatului;  

▪ colectarea și utilizarea gazului de depozit;  

▪ auto-monitorizarea emisiilor și controlul calității factorilor de mediu;  

▪ asigurarea stabilității depozitului;  

▪ asigurarea acoperirii și închiderii;  

▪ controlul apei freatice;  

▪ monitorizarea regulată în timpul exploatării și post-închidere.  
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CEI TREI R 

Procesul de reciclare a deșeurilor menajere include operații de colectare, sortare a 

deșeurilor reciclabile și procesarea lor în produse care pot fi realizate. Operația de 

reciclare a deșeurilor menajere trebuie percepută de societatea civilă ca cel mai simplu 

mijloc de a contribui la protecția mediului. 

Reciclarea a fost definită astfel: „Reciclarea ar trebui să însemne reprocesarea în 

cadrul procesului de producție a deșeurilor pentru scopul inițial sau pentru alte scopuri 

incluzând reciclarea organică, dar excluzând refacerea energiei”.  

Este util să distingem cele 3 forme diferite ale reciclării:  

• reciclarea în cerc închis: un proces de reciclare în care deșeurile sunt utilizate în același 

scop ca și cel original sau în alt scop ce necesită proprietăți cel puțin la fel de severe ca și 

aplicația anterioară așa încât, după una sau mai multe folosiri acest material să poată fi 

utilizat înapoi pentru scopul inițial  

• reciclarea în cerc deschis: un proces de reciclare în care deșeurile sunt utilizate pentru alt 

scop decât cel inițial și nu vor mai fi utilizate din nou pentru același scop inițial  

• reciclarea pe verticală: un proces de reciclare în care (o parte din) deșeurile ce provin 

dintr-un material uzat sunt folosite pentru a face un produs ce nu necesită proprietăți atât 

de severe ca cele anterioare.  

Din păcate, populația României nu dispune încă de suficientă informație privind la 

ce anume poate fi reciclat, ce se întâmplă cu deșeurile colectate și ce se obține prin 

reciclarea lor. Informația se află la același nivel scăzut și în ceea ce privește colectarea 

selectivă a deșeurilor și bunele practici din domeniu  

Depozitarea întâmplătoare pe sol a deșeurilor, evacuarea acestora în cursurile de 

apă, arderea necontrolată a deșeurilor din mediul urban, toate reprezintă un risc major 

pentru mediul ambiant.  

În aceste condiții, România se confruntă cu mari dificultăți în ceea ce privește 

gospodărirea corectă a deșeurilor menajere, în special datorită următoarelor cauze:  

• nivel civic și educațional scăzut al populației, în raport cu problematica deșeurilor;  

• lipsa totală de informații și responsabilizare în ceea ce privește situația și circuitul 

deșeurilor;  
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• proliferarea surselor și tipurilor de deșeuri prin multiplicarea și diseminarea 

agenților economici, în special în comerțul stradal și în piețe;  

• creșterea impresionantă a ambalajelor, în special a celor din hârtie și plastic, în 

circuitul de consum;  

• preocupări insuficiente ale APL pentru abordarea și rezolvarea problemelor de 

salubritate, pe tot fluxul cunoscut: colectare-transport-depozitare-reintegrare în natură;  

• reducerea semnificativă a activității de preluare a materialelor refolosibile din 

deșeuri și a ambalajelor;  

• lipsa de voință politică a diferitelor structuri ale statului de a se implica profund în 

rezolvarea gestionării deșeurilor;  

• neabordarea de către mass-media, la nivelul necesar, a acestui subiect.  

În ultimii ani industria deșeurilor a devenit principala preocupare a acțiunilor de 

protecția mediului. Cel mai important obiectiv al politicilor de mediu este evitarea 

producerii de deșeuri și reciclarea materialelor. 

Măsurile ce pot fi adoptate în vederea prevenirii și reducerii deșeurilor sunt: 

• încurajarea adoptării, încă din faza de proiectare a produselor, a unor soluții care să 

reducă impactul asupra mediului și generarea de deșeuri în procesul de fabricație și 

pe perioada de utilizare a produselor/ Cercetarea și dezvoltarea de tehnologii mai 

curate și mai puțin poluatoare; 

• încurajarea producției și comercializării de produse cu utilizări multiple, durabile 

din punct de vedere tehnic și care, dupa ce devin deșeuri, pot fi valorificate în mod 

corespunzator și a căror eliminare este compatibilă cu principiile de protecție a 

mediului; 

• Promovarea eco-desgnelui și a etichetelor ecologice;  

• Reducerea la sursă a deseurilor (ex. Restrictii la cumpararea unor produse ce sunt 

supraambalate); 

• Utilizarea eficientă a resurselor; 

• Achiziționarea unor utilaje moderne ce pot prelucra eficient un produs; 

• Monitorizarea fluxului de materii utilizate și rezultate 

• Stabilirea unui progam de recilcare a deșeurilor; 
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• Identificarea firmelor specializate in transportul, eliminarea si reciclarea deseurilor; 

• Încurajarea importului unor tipuri de ambalaje pentru care există tehnologii de 

reciclare/valorificare; 

• Reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viată a acestora; 

• Dezvoltarea şi extinderea sistemelor de colectare separată a deșeurilor în vederea 

promovării unei reciclării de înaltă calitate; 

• Dezvoltarea/implementarea tehnologiilor/instalaţiilor de reciclare şi/sau 

valorificare cu randament ridicat de extragere și utilizare a materiei prime din 

deșeuri; 

• Susţinerea recuperarii energiei din deşeuri, după caz, pentru deşeurile care nu pot fi 

reciclate; 

•  Reducerea cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare 

Abordarea UE în domeniul gestionării deşeurilor se bazează pe trei principii 

majore: 

• Prevenirea generării deşeurilor – factor considerat a fi extrem de important în 

cadrul oricărei strategii de gestionare a deşeurilor, direct legat atât de îmbunătăţirea 

metodelor de producţie cât şi de determinarea consumatorilor să îşi modifice cererea 

privind produsele (orientarea către produse verzi) şi să abordeze un stil de viaţă care să 

genereze cantităţi reduse de deşeuri. 

• Reciclare şi reutilizare – în cazul în care sunt generate deşeuri, încurajarea unui 

nivel ridicat de recuperare a materialelor componente, preferabil prin reciclare materială. 

În acest sens sunt identificate câteva fluxuri de deşeuri pentru care reciclarea materială 

este prioritară: deşeurile de ambalaje, vehicule scoase din uz, deșeuri de baterii, deşeuri 

din echipamente electrice şi electronice. 

• Îmbunătăţirea eliminării finale a deşeurilor şi a monitorizării – în cazul în care 

deşeurile nu pot fi recuperate, acestea trebuie eliminate în condiţii sigure pentru mediu şi 

sănătatea umană, cu un program strict de monitorizare. 

Obiectivele de bază ale politicii actuale a Uniunii Europene privind deşeurile 

constau în prevenirea generării deşeurilor şi în promovarea reutilizării, reciclării şi 

recuperării pentru asigurarea protecţiei mediului.  
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Deşeurile sunt din ce în ce mai mult percepute ca o sursă de materie primă 

valoroasă pentru sectorul industrial, cu abordări cum ar fi reutilizarea, reciclarea şi 

recuperarea de energie, este aplicată reglementarea deşeurilor de ambalare, a vehiculelor 

scoase din uz, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, deşeurilor 

biodegradabile şi anvelopelor. Politica europeană se axează îndeosebi pe activităţi de 

separare a deşeurilor biodegradabile de la depozitele de deşeuri, dar şi de reciclare şi 

recuperare, acest fapt contribuind la prevenirea poluării mediului şi la reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră. 

Pe scurt cele trei „R”-uri provin de la englezescul „Reduce-Reuse-Recycle”, în 

traducere liberă „Redu-Refolosește-Reciclează”. Sintagma exprimă conștientizarea 

problemelor de mediu și un mod de a promova un comportament ecologic în randul 

tuturor oamenilor. Conceptul trebuie vazut și ca o ierarhie a etapelor de management al 

deșeurilor atât pentru indivizi, cât și pentru companii. 

Cel mai eficient mod de a reduce cantităţile de deşeuri generate este Prevenirea 

apariţiei acestora. Prevenirea presupune măsuri luate înainte ca o substanţă, material sau 

produs să devină deşeu, prin care se reduc: cantităţile de deşeuri (inclusiv prin reutilizarea 

produselor sau prelungirea duratei de viață a acestora), impactul negativ al deşeurilor 

generate asupra sănătăţii populației şi asupra mediului, conţinutul de substanţe 

periculoase în materiale şi produse 

Tabel nr. 5 Măsuri de prevenire a apariție deșeurilor 

Tipul de 
deseu 

Masuri de prevenire 

HARTIE 
/CARTON 

- folosirea cu precădere a documentelor în format electronic;  
- arhivarea documentelor în format electronic; 
 - scanare în loc de printare documente și e-mail-uri pe format de hârtie;  
- printarea pe cât posibil: față - verso;  
- reutilizarea foilor de hârtie ca ciorne (unde este posibil);  
- reutilizarea ambalajelor de carton;  
- evitarea achiziționării de echipamente/materiale supraambalate; 

PLASTIC 

- evitarea articolelor şi ambalajelor din materiale plastice, preferandu-se 
cele din materiale prietenoase cu mediul.  
- evitarea articolelor de unică folosinţă pentru servirea meselor sau pentru 
curăţenie; ele vor fi înlocuite, pe cât posibil cu articole care se pot spăla şi 
refolosi 

CAUCIUC / - mentenanța utilajelor mobile pentru a preveni uzura prematura;  
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ANVELOPE - reutilizarea anvelopelor scoase din uz ca fendere/amortizoare pentru 
nave / cheu sau alte utilizări;  
- achiziționarea de anvelope cu o calitate superioară a materalului rulabil 
pentru prelungirea duratei de utilizare; 

DEEE-URI 

- achiziționarea de echipamente cu o durata medie de functionare mai 
mare.  
- utilizarea echipamentelor electrice în parametrii optimi conform 
instrucțiunilor de la producator.  
- mentenanța echipamentelor electrice astfel încât să se prevină 
deteriorarea sau defectarea lor.  
- mentenanța rețelei de energie electrică (prize, cabluri, tablouri etc) 
pentru a preveni deteriorarea echipamentelor in timpul functionarii. 

FIER 
VECHI 

- mentenanța utilajelor și echipamentelor pentru prelugirea duratei de 
utilizare;  
- întreținerea corespunzatoare a căilor de acces, scărilor, pasarelelor, 
platformelor, echipamentelor metalice, pentru prevenirea apariție ruginei 
și a degradării lor premature;  
- achiziționarea de materiale, echipamente, utilaje cu o durată medie de 
utilizarea mai mare. 

STICLA 
- reutilizarea pe cat posibil a recipientelor de sticla;  
- achizitionarea de geamuri (pentru cladiri) cu o rezistenta superioara la 
socurile mecanice; 

ULEI UZAT 

- mentenanța preventivă a utilajelor și echipamentelor; 
 - utilizarea de filtre speciale și/sau de o calitate superioară care mențin 
proprietatile uleiurillor pe o perioadă mai mare de timp.  
-utilizarea unor instalații speciale de filtrare, decantare pentru 
recuperarea uleiului uzat. 

FILTRE 
UZATE 

- folosirea de filtre din material reciclabil sau reutilizabile;  
- mentenanța preventivă a utilajelor / instalațiilor. 

 

Există deja o serie de strategii de prevenire a apariţiei deşeurilor: 

• Îmbunătăţirea design-ului produselor astfel încât acestea să fie mai fiabile, 

reparabile, demontabile, modernizabile;  

• Utilizarea eficientă a materialelor şi materiilor prime, alegerea materialelor prime 

de înaltă calitate şi cu toxicitate redusă; 

• Optimizarea proceselor şi tehnologiilor astfel încât pierderile să fieminime; 

• Minimizarea ambalajelor utilizate pentru livrarea produselor sau materiilor prime. 

Beneficii     Oportunităţi  
Reducerea pierderilor de materiale   Eficientizarea proceselor  
Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate  Identificarea de pierderi neconsiderate înainte  
Reducerea spaţiilor necesare depozitării  Conştientizarea angajaţilor 
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deşeurilor       Îmbunătăţirea imaginii companiei 
Reducerea presiunii legislative: măsurare,  Reducerea costurilor de producţie, 
raportare, taxare  

 

Reducerea – inseamna sa consumam mai putin (sa cumparam mai putin si sa 

folosim mai putin), fiind prima si cea mai importanta etapa din ierarhie. Aici pot fi incluse 

stingerea luminii cand iesim din camera, dusuri scurte (max. 5 min.), oprirea apei cand ne 

spalam pe dinti, termostate cu  programare, izolarea peretilor, evitarea spalatului vaselor 

sub jetul de apa sau a folosirii prea dese a masinii de spalat. De asemenea, trebuie evitata 

cumpararea de alimente ambalate (care genereaza deseuri greu degradabile) si cel mai 

important – mereu cand mergem la cumparaturi sa ne punem intrebarea: chiar am nevoie 

de acest lucru? 

 

Refolosirea – este urmatoarea etapa dupa reducere si cauta o alternativa de 

folosire a materialelor care in mod normal ar fi considerate deseuri. Aici putem da exemplu 

obiectele la mana a doua (vanzare/cumparare), repararea lucrurilor acolo unde se poate, 

reutilizarea peturilor si a recipientelor din plastic, folosirea fiecarei bucati de hartie 

(utilizarea hartiilor nescrise pe verso pentru diferite notari minore) sau donarea efectiv a 

obiectelor netrebuincioase altor oameni.  

 

Reutilizarea cuprinde operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare prin care 

produselor sau componentele produselor care au devenit deşeuri sunt pregătite pentru a fi 

reutilizate, fără alte operaţiuni de pre-tratare. 

Reutilizarea produselor, a produselor secundare şi a deşeurilor prezinta urmatoarele 

beneficii: 

• Reducerea consumului de resurse  

• Reducerea cantitatii de deseuri depozitate 

• Beneficii sociale 

• Pentru producatori reutilizarea produselor reprezinta o metoda mai ieftina 

comparativ cu creearea de noi bunuri, activitate ce implica achizitionarea de 

materiale noi, costuri pentru energie, apa si forta de munca necesare. 
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•  produsele reutilizate pe piață sunt la un preț mai mic 

Reutilizarea este posibilă în cadrul unei organizatii când sunt refolosite produse.  

Strategii ce pot fi considerate: 

✓ Valorificarea produselor secundare fără valoare economică înproduse finite 

sau materii prime. 

✓ Schimbul de deşeuri / produse secundare în care acestea devin materie 

primă pentru o altă companie. 

✓ Setarea unor centre de reutilizare şi schimb virtual de deşeuri sau produse 

utilizate. 

✓ Remanufacturarea prin reparare, modernizare sau utilizarea anumitor 

componente ale unui produs deja utilizat. 

✓ Reutilizarea ambalajelor în cadrul lanţului de furnizor. 

Beneficii      Oportunităţi  
Reducerea consumului de resurse   Valorificarea produselor deja utilizate  
Reutilizarea unor resurse valoroase   Reducerea procesării şi a costurilor de producţie 
înglobate în deşeuri sau produse utilizate  Îmbunătăţirea imaginii companiei  
Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate  Implicarea comunităţii 
Beneficii economice     Crearea de locuri de muncă verzi  
Beneficii sociale 

 

 

Reciclarea reprezinta operațiunea de valorificare prin care deșeurile sunt 

transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială 

sau pentru alte scopuri. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include 

valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil.  

Operatiunea este valoraoasa deoarece: 

• Mult mai puţină energie este necesară pentru a transforma materialele reciclate 

în produse noi, comparativ cu a incepe producţia cu materiale primare, brute 

• utilizarea materialelor reciclate economiseşte resurse naturale, multe dintre 

acestea provenind din surse neregenerabile. 

• Reciclarea elimină costurile depozitării reziduurilor sau a incinerării lor 

• reduce cantitatea de deșeuri ce trebuie depozitată pe platformele de gunoi sau 

incinerate 
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Reciclarea deşeurilor nu este posibilă fără colectarea selectivă la sursă, aceasta 

fiind o condiţie esenţială pentru maximizarea valorificării deşeurilor. Reciclarea deşeurilor 

generează venituri suplimentare companiilor, în special atunci când este vorba de deşeuri 

de hârtie, carton, plastic, metal, lemn, metale rare, sticlă etc.  

Aspecte esenţiale în generarea beneficiilor şi oportunităţilor: 

Selectare corespunzătoare la sursă. 

Sistem eficient de colectare şi depozitare (compactoarele reduc volumul deşeurilor 

colectate şi permit scădere costurilor cu transportul). 

Colaborarea cu organizatii autorizate pentru transportul si reciclarea deseurilor. 

Utilizarea unor tehnologii de reciclare performante. 

Cunoaşterea proprietăţilor şi valorilor deşeurilor. 

Prin reciclare deseurile sunt colectate selectiv pentru reutilizarea materialelor 

prime din care sunt alcatuite. Astfel, se obtin produse noi, care pot fi reintroduse in 

circuitul economic. 

Beneficii      Oportunităţi  

Reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate   Valoarea deşeurilor reciclabile este în 
creştere 
Generarea unor surse suplimentare de venit    Materialele reciclate devin o alternativă 
Conformarea cu legislatia      viabilă 
Reducerea taxarii /evitarea penalitatilor   Crearea şi dezvoltarea industriei reciclatoare 
       Crearea de locuri de munca verzi 
   

Alte operaţiuni de valorificare, cum ar fi valorificarea energetică (recuperarea de 

energie din tratarea termică a deşeurilor) – operaţiuni care au drept rezultat principal 

faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost 

utilizate într-un anumit scop, sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi 

scopului respectiv 

Valorificarea energetica a deseurilor 

Transformarea deşeurilor care nu se pretează reciclării în energie 

Calitatea reciclării depinde de calitatea deşeurilor sortate. Dacă reciclarea de calitate nu 

este posibilă, cea mai bună soluţie este de a transforma materialele necorespunzătoare în 

energie. 

Alegerea acestei soluţii este determinate de următorii factori: 
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Selectarea necorespunzătoare a deşeurilor şi materialelor care are ca rezultat 

materialele prea murdare sau contaminate; materialele amestecate (dificil de separat). 

Materialele sunt degradate după reciclări repetate. Cererea de pe piața pentru materiale 

reciclate 

 

Beneficii      Oportunităţi  

Reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate   Valoarea deşeurilor reciclabile este în 
creştere 
Reducerea emisiilor cu effect de sera rezultate  Materialele reciclate devin o alternativă 
din depozitarea deseurilor     viabilă 
Valorificarea unor material cu aport energetic  Crearea şi dezvoltarea industriei important 
care sunt dificil de incinerat prin coincinerare  reciclatoare   
       Crearea de locuri de munca verzi 

Instalatiile de incinerare moderne pot produce energie electrica și caldură în urma 

arderii deșeurilor. De asemenea, deșeurile pot fi folosite ca și combustibil în anumite 

procese industriale. 

Cu toate acestea trebuie menţionat faptul că, procesele industriale care pot utiliza 

deşeuri municipale drept combustibil secundar au nevoie de o fracţie cu un nivel caloric 

ridicat. Pentru a obține o astfel de fracție trebuie să existe o etapă de pre-tratare a 

deşeurilor municipale solide iar tratarea mecanico-biologică (TMB) poate fi o opţiune 

foarte bună. 

Tratarea mecanico-biologică (TMB) reprezintă un termen utilizat pentru procesele 

şi instalaţiile de tratare a deșeurilor reziduale care combină: 

 → separarea mecanică a diferitelor fluxuri şi fracţii de deșeuri, de exemplu, materialele 

reciclabile, deșeurile biodegradabile, deșeurile cu o putere calorică superioară și deșeurile 

inerte;  

→ tratarea biologică a fracției biodegradabile: fie e aerobă (tratarea în brazde sau în 

sisteme de containere deschise) sau anaerobă (tratarea în camere de digestie) – digestia 

anaerobă; 

Eliminarea deseurilor (în principal prin depozitare) 

Conform Directivei Cadru 2008/98/CE privind deşeurile, în cazul în care procesul de 

valorificare nu are loc, toate deseurile sunt supuse eliminarii în condiții de siguranță 

pentru mediu și sănătatea umană. 
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Depozitarea este metoda de eliminare cel mai puțin agreată, având în vedere 

spațiile mari de depozitare necesare, impactul asupra mediului (sol, ape subterane, aer) și 

mirosului dezagreabil generat. Această metodă nu implică recuperarea materialelor. 

Depozitele ecologice sunt în principiu spaţii de depozitare de deşeuri menajere 

izolate în partea inferioară împotriva infiltrării levigatului către pânza freatică prin straturi 

succesive de argilă şi folii izolante, scurgerile de materiale lichide colectându-se în partea 

inferioară a gropilor (haldelor) prin colectoare speciale. Lichidul colectat este fie reutilizat 

pentru reumectare, fie trimis la staţiile de epurare a apei. În partea superioară, izolaţia se 

realizează de asemenea prin straturi de pământ şi argilă care sunt completate cu un strat 

polimeric format din geomembrană din polietilenă de înaltă densitate, geotextile și straturi 

de drenare.   

Unele depozite ecologice moderne pot fi prevăzute cu instalaţii de captare a gazului 

metan provenit din procesele anaerobe de descompunere, acest gaz utilizându-se fie direct 

ca şi combustibil, fie pentru generarea de abur sau energie electrică. 

În funcție de tipul de deșeuri acceptate, depozitele de deșeuri se clasifică în: 

• depozite pentru deșeuri periculoase (clasa a) 

• depozite pentru deșeuri nepericuloase (clasa b) 

• depozite pentru deșeuri inerte (clasa c) 

În cazul în care gazul format în depozitul de deșeuri nu este evacuat, acumularea 

acestuia prezintă o serie de riscuri: pericol de incendiu prin auto-aprindere, degajare de 

mirosuri neplacute, cresterea acumulării gazelor ce contribuie la efectul de seră. De aceea, 

este necesară existanța unui sistem de colectare și evacuare a gazului. Acest sistem este 

constituit din puțuri de colectare gaze, conducte de colectare gaze, staţie de reglare gaze. 

Impactul depozitelor de deșeuri asupra mediului: 

• Poluarea aerului cu mirosuri neplăcute şi cu suspensii antrenate de vânt în cazul 

depozitelor în care nu se practică exploatarea pe celule şi acoperirea cu materiale 

inerte 

• Poluarea aerului datorata emisiilor de gaze rezultate în urma descompunerii 

deşeurilor (metan, CO2, etc.) 
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• Cu toate ca in legislatie este specificat faptul ca depozitele de deseuri trebuie sa fie 

prevazute cu un sistem de colectare a levigatului, există încă depozite de deșeuri 

vechi care nu dispun de acest sistem sau care sunt incorect 

impermeabilizate/gestionate. Acest lucru duce la contaminarea apelor subterane și 

a solului provocat de antrenarea levigatului ce poate conține metale grele (Ni,Pb, 

Cr,etc), sulfați, cloruri, acizi, bifenili policlorurați (PCB) etc. 

• Din punct de vedere igienico-sanitar, depozitele de deşeuri reprezintă adevărate 

focare de infecţie, acest mediu favorizând proliferarea rozătoarelor, insectelor, 

anumitor specii de păsări 

Pentru îndeplinirea obiectivelor strategice în domeniul gestionării deşeurilor este 

necesară implicarea, practic, a întregii societăţi, care va trebui să îşi împartă 

responsabilităţile 

• Producători de bunuri – vor trebui să realizeze produse utilizând mai multe 

materiale reciclate şi mai puţine materii prime neregenerabile. De asemenea, vor trebui să 

proiecteze produse care să genereze mai puţine deşeuri şi să îşi asume responsabilitatea 

privind impactul asupra mediului al produselor lor pe durata întregului ciclu de viaţă al 

acestora;  

• Comercianţii: o vor trebui să reducă cantităţile de deşeuri generate din activitatea de 

comercializare a produselor, o vor iniţia campanii de sensibilizare şi de informare 

direcţionate către publicul larg sau către o categorie specifică de consumatori referitor la 

prevenirea generării deşeurilor.  

• Generatori de deşeuri (persoane fizice şi juridice) – o vor avea posibilitatea să îşi 

reducă cantităţile de deşeuri, achiziţionând produse şi servicii care generează mai puţine 

deşeuri prin modificarea comportamentului de consum reducând astfel impactul asupra 

mediului, o au obligaţia să îşi separe deşeurile în vederea reciclării;  

• Autorităţi publice centrale şi locale (mediu, administraţie, sănătate, industrie, 

finanţe) – o vor trebui să asigure servicii adecvate pentru gestionarea tuturor categoriilor 

de deşeuri, pentru fiecare pas din ierarhia deşeurilor o vor trebui să asigure informarea şi 

constientizarea populaţiei privind posibilităţile de reducere a cantităţilor de deşeuri 

generate, precum şi asupra opţiunilor de gestionarea a deşeurilor;  
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• Industria de gestionare a deşeurilor – va trebui să investească în cele mai bune 

tehnici disponibile din domeniul reciclarii/valorificarii deşeurilor şi să asigure servicii 

convenabile de gestionare a deşeurilor pentru utilizatori, astfel încât să permită acestora să 

îşi recicleze şi valorifice deşeurilor generate.  

• Asociaţii profesionale, institute de cercetare-dezvoltare şi ONG-uri – vor avea un rol 

important atât în dezvoltarea cunoaşterii, cât şi în informarea şi conştientizarea privind 

opţiunile de reducere a cantităţilor de deşeuri şi de gestionare a acestora. 

O mai bună gestionare a deşeurilor poate contribui la: 

• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - în special metan de la depozitele de 

deşeuri dar şi dioxid de carbon de emisie (prin reutilizare şi reciclare); 

• creşterea eficienţei utilizării resurselor - economisirea energiei şi reducerea 

consumului de materiale prin intermediul deşeurilor prevenirea, reutilizarea, reciclarea şi 

recuperarea de energie din surse regenerabile; 

• protejarea sănătăţii publice prin gestionarea în condiţii de siguranţă a 

substanţelor potenţial periculoase; 

• protejarea ecosistemelor (soluri, ape subterane, emisiile în aer). 

 


