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1
1.1

ANEXA 1 – PREVEDERILE LEGISLATIVE ÎN DOMENIU
Legislaţia orizontală
Tabelul 1 – Legislaţia orizontală

Nr.
crt.
1.

OUG nr. 78/16.06.2000

2.

L nr. 622/07.11.2001

3.

O nr. 860/26.09.2002

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

O nr. 863/26.10.2002
HG nr. 856/16.08.2002
HG nr. 1076/08.07.2004
HG nr. 1470/09.09.2004
HG 878/28.07.2005
OUG nr. 152/10.11.2005
HG nr. 1213/06.09.2006
HG nr. 564/26.04.2006

Actul normativ

Anexe PJGD Constanţa

Descriere
privind regimul deşeurilor, aprobată prin L nr. 426/18.07.2001 şi modificată de L nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a
localităţilor, OUG nr. 61/2006 pentru modificarea OUG nr. 78/16.06.2000 şi L nr. 27/2007.
pentru ratificarea Actului final al negocierilor dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană de adoptare a Acordului
privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului
(EIONET), adoptat la Bruxelles la 9 octombrie 2000, şi a Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea
României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului
pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, modificată de O
210/2004 şi O 1037/2005.
privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului
privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe
pentru aprobarea Strategiei şi Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor
care abrogă HG nr. 1115/10.10.2002 privind accesul publicului la informaţia de mediu
privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, modificată, completată şi aprobată de L nr. 84/2006
privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private
privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătura cu mediul
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1.2

Legislaţia specifică
Tabelul 2 – Legislaţia specifică

Nr.
crt.
1.

L nr. 6/1991

2.

HG nr. 173/13.03.2000

3.

L nr. 265/2002

4.

HG nr. 128/14.02.2002

5.
6.
7.

HG nr. 1357/2002
O nr. 818/17.10.2003
O nr. 2/2004

8.
9.

O nr. 757/26.11.2004
O nr. 344/16.08.2004

10.
11.

O nr. 2/5.01.2004
O nr. 128/04.03.2004

12.
13.

HG nr. 2406/21.12.2004
O nr. 338/2004

14.
15.
16.

O nr.2/211/118/2004
O nr. 1274/14.12.2005
O nr. 940/07.09.2005

17.

HG nr. 349/21.04.2005

18.

O nr. 95/12.02.2005

Actul normativ
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pentru aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al
eliminării acestora
pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari,
modificată şi completată de HG nr. 291/14.04.2005, HG nr. 975/2007, HG nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului, HG nr. 975 /2007
pentru acceptarea amendamentelor la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor
periculoase.
privind incinerarea deşeurilor, modificat de HG nr. 268/31.03.2005 şi Normativul Tehnic privind incinerarea deşeurilor, aprobat
prin O nr. 756/2004
pentru stabilirea autorităţilor publice responsabile de controlul şi supravegherea importului, exportului şi tranzitului de deşeuri ;
privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, completat şi modificat de O nr. 1158/2005
pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, modificat de O nr.
821/2006, O nr. 986/2006, O nr. 2188/2006
pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat prin O nr. 1230/2005
pentru aprobarea Normelor Tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare
în agricultură
pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României
privind aprobarea Listei cuprinzând standardele romane care adopta standarde europene armonizate ale căror prevederi se
refera la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, completată de HG nr. 1313/2006
pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice în vederea preluării responsabilităţii privind
realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje.
pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control a transportului deşeurilor pe teritoriul României
privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare
privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termica a deşeurilor rezultate din
activitatea medicala
privind depozitarea deşeurilor, completată de HG nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului
privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţionala de
Anexe PJGD Constanţa
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Nr.
crt.

Actul normativ

19.

O nr. 775/16.12.2005

20.
21.
22.

HG nr. 621/23.06.2005
O nr. 927/2005
O nr. 1229/30.11.2005

23.

O nr. 1281/2005

24.

O nr. 1224/2005

25.
26.
27.

O nr. 87/10.02.2005
HG nr. 448/19.05.2005
O nr. 901/2005

28.

O nr. 1223/2005

29.

O nr. 1225/2005

30.

HG nr. 992/25.08.2005

31.

O nr. 1018/2005

32.
33.

HG nr. 235/07.03.2007
HG nr. 788/2007

34.

O.MMDD nr. 951/2007

35.

O. MMDD nr. 1364/2006
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Descriere
deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri
pentru aprobarea Listei localităţilor izolate care pot depozita deşeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de
la respectarea unor prevederi ale HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor
privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată de HG nr. 1872/2006
privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind
realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, modificat de O nr. 194/2006, O nr. 360/2006 ,
O nr. 1325/2006 şi O nr. 968/2006
privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării
selective
pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind
realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetica a vehiculelor scoase din uz
privind aprobarea modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri
prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare
privind procedura de Înregistrare a producătorilor, modul de evidenta şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi
electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice, modificat de O nr. 1667/2007 şi O 706/2007
privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii
privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice, modificat de O nr. 1269/2006, O nr. 820/2006, O nr. 910/2007, O nr. 1704/2007
privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, modificată de HG nr.
816/2006, O nr. 1226/2007 şi O nr. 1771/2007
privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei deşeuri şi substanţe chimice periculoase a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi,
modificat şi completat de O nr. 257/2006, O nr. 1349/2007
privind gestionarea uleiurilor uzate
privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006
privind transferul de deşeuri
privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor, având ca anexă
"Metodologia pentru elaborarea, monitorizarea şi revizuirea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor";
privind aprobarea „Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 2 Sud-Est”
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1.3

Legislaţia conexă
Tabelul 3 – Legislaţia conexă

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

L nr.326/2001
L nr.139/2002
O MSF nr. 219/2002
L nr. 515/2002
O MEC nr. 128/2004

6.
7.

O MAPAM nr.723/2003
H.G. 1132/2008

Actul normativ
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Descriere
privind serviciile publice de gospodărie comunală modificată prin OUG 9/2002 şi OUG 197/2002
pentru aprobarea OG 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor
pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale .
pentru aprobarea Ordonanţei nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale.
privind aprobarea Listei cuprinzând standardele romane care adopta standarde europene armonizate ale căror prevederi se
refera la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale
privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
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ANEXA 2 – LISTA ABREVIERILOR UTILIZATE ÎN LUCRARE
Tabelul 4 – Lista abrevierilor utilizate în lucrare

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ADR
AFM
ANPM
APM
ARAM
ARPM
CJ
DEEE
EEE
GNM
HG
ICIM

13.
14.
15.

INS
DJS
Metodologie

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

MMDD
MMGA
PJGD
PNGD
PRGD
SEA
SNGD
VSU
RNP
R.B.D.D.
A.R.B.D.D.

Abrevierea

Anexe PJGD Constanţa

Semnificaţie
Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Administraţia Fondului pentru Mediu
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia Judeţeana pentru Protecţia Mediului
Asociaţia Româna de Ambalaje şi Mediu
Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului
Consiliul Judeţean
Deşeuri de echipamente electrice şi electronice
Echipamente electrice şi electronice
Garda Naţionala de Mediu
Hotărâre a Guvernului României
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia
Mediului
Institutul Naţional de Statistica
Direcţia Judeţeană de Statistică
Metodologie pentru elaborarea Planurilor Judeţene de Gestionare a
Deşeurilor, aprobată prin Ordinul MMDD nr. 951/2007
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile
Ministerul Mediului şi Gospodarii Apelor
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor
Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor
Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor
Evaluare Strategica de Mediu
Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor
Vehicule scoase din uz
Regia Naţionala a Pădurilor
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
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ANEXA 3 – DEFINIŢIILE TERMENILOR DE SPECIALITATE UTILIZAŢI ÎN LUCRARE
Tabelul 5 – Definiţiile termenilor utilizaţi în lucrare
Termenul

accident ecologic

acord de mediu
acordul de import pentru
organisme modificate
genetic
acte de reglementare

activitatea medicală

acumulatori

agent de transport
agent de transport
agenţi economici
agenţi economici
agenţi economici

Anexe PJGD Constanţa

Act Normativ
O.U.G. 195 / 2005 aprobată
prin
L. 265 / 2006
O.U.G. 195 / 2005 aprobată
prin
L. 265 / 2006
O.U.G. 195 / 2005 aprobată
prin
L. 265 / 2006

Definiţia
eveniment produs ca urmare a unor neprevăzute deversări/emisii de substanţe sau preparate periculoase/poluante, sub
formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice
necontrolate/bruşte, prin care se deteriorează sau se distrug ecosistemele naturale şi antropice
actul tehnico-juridic prin care se stabilesc condiţiile de realizare a proiectului, din punctul de vedere al impactului asupra
mediului; acordul de mediu reprezintă decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului, care dă dreptul
titularului de proiect să realizeze proiectul din punct de vedere al protecţiei mediului;
act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care dă dreptul titularului să realizeze o
activitate desfăşurata cu organisme/microorganisme modificate genetic şi stabileşte condiţiile în care aceasta poate avea
loc, conform legislaţiei specifice;
avizele de mediu, avizul Natura 2000, acordul de mediu, acordul de import/export plante şi/sau animale sălbatice nonO.U.G. 195 / 2005 aprobată
CITES, permisul CITES, autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră, acordul de import pentru organisme
prin
modificate genetic, autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu, autorizaţia privind activităţile cu organisme modificate
L. 265 / 2006
genetic;
orice activitate de diagnostic, prevenţie, tratament, monitorizare şi recuperare a stării de sănătate, care implică sau nu
Ordin MSF 219/2002
implică utilizarea de instrumente, echipamente ori aparatura medicală
surse de energie electrică - sunt alcătuiţi din una sau mai multe celule primare reîncărcabile, energia electrică obţinânduse prin transformarea directă a energiei chimice;
Tipuri de acumulatori:
- acumulatori litiu
H.G. 1057/2001
- acumulatori nichel-metal hidrură
- acumulatori nichel-cadmiu
- acumulatori cu plumb
- acumulatori tip pastilă
Legea 6/1991
orice persoana care organizează transportul deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri
Legea 6/1991
orice persoană care organizează transportul deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri
referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de ambalaje şi produse ambalate,
H.G. 621/2005
importatorii, comercianţii şi distribuitorii;
producătorii, distribuitorii, colectorii, companiile de asigurare, precum şi agenţii care au ca obiect de activitate tratarea,
H.G. 2406 / 2004
recuperarea, reciclarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv a componentelor şi materialelor acestora
referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de ambalaje şi produse ambalate,
H.G. 349/2002
importatorii, comercianţii şi distribuitorii
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Termenul
agricultură
agricultură

Act Normativ
Ordin MMGA 344/2004
Ordin MAPAM 49/2004
Ordin MAPAM 49/2004

ambalaj

H.G. 621/2005

ambalaj compozit

H.G. 621/2005

ambalaj primar

H.G. 621/2005

ambalaj reutilizabil

H.G. 621/2005

ambalaj secundar

H.G. 621/2005

ambalaj terţiar

H.G. 621/2005

ambalaje

H.G. 621/2005

amplasament de recepţie

H.G. 173/2000

ape uzate industriale
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Definiţia
creşterea tuturor tipurilor de culturi agricole în scop comercial, inclusiv a cantităţilor necesare pentru stocare şi
însămânţare
creşterea tuturor tipurilor de culturi agricole în scop comercial, inclusiv a cantităţilor necesare pentru stocare şi
însămânţare
orice obiect, indiferent de materialul din care este confecţionat ori de natura acestuia, destinat reţinerii, protejării,
manipulării, distribuţiei şi prezentării produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la
utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat aceloraşi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.
ambalaj confecţionat din materiale diferite care nu pot fi separate manual, nici unul dintre aceste materiale neavând o
pondere semnificativă pentru a putea fi încadrat la acel tip de material. Ambalajul compozit se raportează corespunzător
la materialul preponderent ca
greutate.
ambalaj de vânzare - ambalaj conceput şi realizat pentru a îndeplini funcţia de unitate de vânzare, pentru utilizatorul
final sau consumator in punctul de achiziţie;
ambalaj refolosit pentru acelaşi scop, a cărui returnare de către consumator ori comerciant este asigurată de plata unei
sume-sistem depozit, prin reachiziţionare sau altfel. Ambalajul reutilizabil se consideră introdus pe piaţă atunci când este
făcut disponibil pentru prima oară, împreună cu produsul pe care este destinat să îl conţină, să îl protejeze, să îl
manipuleze, să îl distribuie sau să îl prezinte. Ambalajul reutilizabil se consideră deşeu de ambalaj când se înlătură, la
sfârşitul duratei utile de viaţă. Ambalajul reutilizabil nu se consideră deşeu de ambalaj atunci când este returnat pentru a
fi refolosit. Ambalajul reutilizabil nu se consideră ambalaj introdus pe piaţă atunci când este refolosit pentru ambalarea
unui produs şi făcut disponibil din nou.
ambalaj grupat-supraambalaj - ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziţie o grupare a unui număr de
unităţi de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către utilizator sau consumatorul final ori dacă serveşte
numai ca mijloc de umplere a rafturilor in punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile
produsului;
ambalaj pentru transport - ambalaj conceput pentru a uşura manipularea şi transportul unui număr de unităţi de vânzare
sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării in timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru transport
nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
orice produs, indiferent de materialul din care este confecţionat ori de natura acestuia, destinat să cuprindă bunuri in
scopul reţinerii, protejării, manipulării distribuţiei şi prezentării produselor, de la materii prime la produse procesate, de
la producător pana la utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat aceloraşi scopuri este, de asemenea,
considerat ambalaj;
unul sau mai multe locuri geografice alese pentru depozitarea pe termen lung sau pentru eliminarea compuşilor
desemnaţi ;
orice fel de ape uzate ce se evacuează din incintele în care se desfăşoară activităţi industriale şi/sau comerciale, altele
decât apele uzate menajere şi apele meteorice (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea
apelor uzate orăşeneşti NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002);
Anexe PJGD Constanţa
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Termenul

Act Normativ

ape uzate industriale

ape uzate menajere

Ordin MMGA NR.344/2004

ape uzate orăşeneşti

Ordin MAPAM 49/2004
Ordin MMGA 344/2004

arie naturală protejată

O.U.G. 195 / 2005 aprobată
prin LEGEA 265 / 2006

arie specială de conservare

O.U.G. 195 / 2005 aprobată
prin LEGEA 265 / 2006

Autoritate competentă

Legea 6/1991

Autoritate competentă
autoritate competentă
autoritate competentă
autoritate competentă

H.G. 349/2005
Ordin MAPAM 49/2004
Ordin MMGA 344/2004
H.G. 162/2002

autoritate competentă
pentru protecţia mediului

H.G. 128/2002

autoritate competentă
pentru protecţia mediului

O.U.G. 195 / 2005 aprobată
prin LEGEA 265 / 2006

Autoritatea
autoturism nou

O.U.G. 38 / 2006
O.U.G. 38 / 2006

autoturism uzat

O.U.G. 38 / 2006

Anexe PJGD Constanţa

Definiţia
orice fel de ape uzate ce se evacuează din incintele în care se desfăşoară activităţi industriale şi/sau comerciale, altele
decât apele uzate menajere şi apele meteorice (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea
apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002);
apele uzate provenite din gospodării şi servicii, care rezultă de regulă din metabolismul uman şi din activităţile menajere
(conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011, cuprinse în
anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002);
ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale şi/sau ape meteorice (conform
Normelor tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr.188/2002)
zonă terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit şi având un regim special de ocrotire şi conservare, în
care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice,
paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită;
arie de interes comunitar desemnată printr-un act statutar, administrativ şi/sau contractual în scopul aplicării măsurilor
de conservare necesare pentru menţinerea sau restaurarea unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale
şi/sau a populaţiilor speciilor pentru care a fost desemnată;
autoritate guvernamentală desemnată de către o parte ca fiind răspunzătoare, în cadrul unei zone geografice
determinată, pentru a primi notificarea privind deplasarea transfrontieră a deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri,
precum şi orice informaţii referitoare la acestea şi pentru a răspunde la aceasta notificare, conform art. 6.
Autoritatea teritorială(regională sau locală)căreia îi revin atribuţii şi responsabilităţi ce decurg din prezenta hotărâre
autoritatea căreia îi revin atribuţii şi responsabilităţi ce decurg din prezentele norme tehnice;
autoritatea căreia îi revin atribuţii şi responsabilităţi ce decurg din prezentele norme tehnice
autoritatea căreia îi revin atribuţii şi responsabilităţi ce decurg din prezenta hotărâre
autoritatea centrală pentru protecţia mediului sau autoritatea teritorială pentru protecţia mediului care are stabilite
competenţele referitoare la instalaţiile de incinerare in Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul
deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001;
autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau agentiile pentru
protectia mediului, respectiv agentiile regionale pentru protectia mediului şi agentiile judetene pentru protectia
mediului, Administratia Rezervatiei Biosferei ®Delta Dunarii¯, precum şi Garda Nationala de Mediu şi structurile
subordonate acesteia
Administraţia Fondului pentru Mediu
un autoturism care nu a fost niciodată înmatriculat şi care nu a fost utilizat potrivit destinaţiei acestuia
orice autoturism înmatriculat în România având o vechime mai mare sau egală cu 12 ani de la data fabricaţiei, care
conţine cumulativ următoarele componente esenţiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi
echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute
din fabricaţie
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Termenul
avizul de mediu pentru
planuri şi programe

baterii

baterii sau acumulatori
pentru autovehicule
baterii sau acumulatori
uzaţi
baterii şi acumulatori
care conţin substanţe
periculoase

beneficiar de nămol
biodiversitate
biotehnologie
cantităţi minimale
capacitate nominala

cele mai bune tehnici
disponibile
certificat de distrugere
ciclu de viaţă al produsului
Pagina 18

Act Normativ
Definiţia
O.U.G. 195 / 2005 aprobată act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor
prin LEGEA 265 / 2006
privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării;
surse de energie electrică - sunt alcătuite din una sau mai multe celule primare nereîncărcabile, energia electrică
obţinându-se prin transformarea directă a energiei chimice.
Tipuri de baterii:
H.G. 1057/2001
- baterii zinc-carbon
H.G. 1132/2008
- baterii alcaline cu mangan
- baterii zinc
- baterii litiu-dioxid de mangan
- baterii tip pastilă;
H.G. 1057/2001
baterii sau acumulatori care se folosesc la autovehicule pentru pornire, aprindere şi iluminare;
H.G. 1132/2008
H.G. 1057/2001
baterii sau acumulatori care au devenit improprii folosirii pentru care au fost iniţial destinaţi;
H.G. 1132/2008
0. baterii şi acumulatori care conţin mai mult de 0,0005% mercur din greutate, comercializaţi pe piaţă;
1. baterii şi acumulatori care conţin:
mai mult de 25 mg mercur/celula, cu excepţia bateriilor alcaline cu mangan;
H.G. 1057/2001
H.G. 1132/2008
mai mult de 0,025% cadmiu din greutate;
mai mult de 0,4% plumb din greutate;
2. baterii alcaline cu mangan, care conţin mai mult de 0,025% mercur din greutate
orice persoană fizică şi juridică care este proprietar, arendaş sau reprezentant al acestora, care acceptă aplicarea
Ordin MAPAM 49/2004
nămolului pe terenul său
O.U.G. 195 / 2005 aprobată variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale şi complexelor ecologice;
prin LEGEA 265 / 2006
aceasta include diversitatea intraspecifică, interspecifică şi diversitatea ecosistemelor;
aplicaţie tehnologică în care se utilizează sisteme biologice, organisme vii, componentele sau derivatele acestora, pentru
O.U.G. 195 / 2005
realizarea ori modificarea de produse sau procedee cu folosinţă specifică;
H.G.173/2000
o concentraţie totală de minimum 50 ppm compuşi desemnaţi la un volum total de peste 5 dm3, considerate împreună
suma capacităţilor cuptoarelor din care se compune instalaţia de incinerare sau de coincinerare, specificată de
H.G.128/2002
constructor şi confirmată de operator, ţinându-se seama în special de puterea calorică a fiecărui tip de deşeu, exprimată
prin cantitatea de deşeuri incinerate pe oră
stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care
O.U.G. 195 / 2005 aprobată demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limită de emisie în scopul
prin LEGEA 265 / 2006
prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra
mediului în întregul său
H.G. 2406 / 2004
certificatul eliberat ultimului deţinător al vehiculului scos din uz de către unităţile autorizate pentru colectare/tratare
Legea 426/2001
intervalul de timp cuprins între data de fabricaţie a unui produs şi data când acesta devine deşeu;
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Termenul
ciclu de viaţă al produsului
colectare
colectare selectivă
combustie
compuşi desemnaţi
consumator

Act Normativ
Legea 426/2001
Legea 426/2001
H.G. 621/2005
Ordin MMPA 1215/2003
H.G. 173/2000
H.G. 621/2005

contract de finanţare

H.G. 448 / 2005

DEEE provenite de la
gospodării particulare

H.G. 448 / 2005

deplasare transfrontieră

Legea 6/1991

depoluare

H.G. 2406 / 2004

deponii

Legea 426/2001

depozit

H.G. 349 / 2005

depozit

Ordin MMPA 1215/ 2003

depozit

H.G. 162/2002

Anexe PJGD Constanţa

Definiţia
intervalul de timp cuprins între data de fabricaţie a unui produs şi data când acesta devine deşeu
strângerea, sortarea şi/sau regruparea (depozitarea temporară) a deşeurilor, în vederea transportului lor
colectarea deşeurilor de ambalaje pe tipuri de materiale şi/sau sortimente de materiale
tratarea deşeurilor prin oxidare termică în exces de aer
compuşi chimici sau clase de substanţe chimice supuse unui control special cfm. prezentei hotărâri
persoana fizică sau juridică ce foloseşte ambalaje sau produse ambalate pentru alte scopuri decât cele comerciale
orice acord sau contract de împrumut, leasing, închiriere ori vânzare referitor la orice echipament, indiferent de faptul că
acordul ori contractul respectiv sau orice acord ori contract colateral prevede ori nu efectuarea sau posibilitatea
efectuării unui transfer de proprietate privind echipamentul în cauză
DEEE provenite de la gospodării particulare şi surse comerciale, industriale, instituţionale şi alte surse care, datorită
naturii şi cantităţii lor, sunt similare celor provenite de la gospodării particulare
orice mişcare a deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri dintr-o zonă aflată sub jurisdicţia naţională a unui stat
spre/sau printr-o zonă aflată sub jurisdicţia naţională a altui stat sau spre o zonă ce nu e sub jurisdicţia naţională a nici
unui stat, cu condiţia ca cel puţin două state să fie implicate în această deplasare
golirea de fluide şi de substanţe chimice periculoase a vehiculelor scoase din uz cu respectarea prevederilor anexei nr. 1
la prezenta hotărâre
material rezultat prin decopertarea solului în urma excavaţiilor;
Un amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv;
spaţii interne de depozitare a deşeurilor, adică depozite în care un producător de deşeuri execută propria
eliminare a deşeurilor la locul de producere;
o suprafaţă permanent amenajată (adică pentru o perioadă de peste un an) pentru stocarea temporară a
deşeurilor, dar exclusiv:
instalaţii unde deşeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor în vederea efectuării unui transport
ulterior în scopul recuperări, tratări sau eliminării finale în alta parte;
 stocarea deşeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de 3 ani, ca regulă generală,
sau stocarea deşeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică de un an;
un depozit poate fi un buncăr, container, sac sau o suprafaţă pentru depozitarea deşeurilor solide, lichide sau păstoase
înainte de tratare;
- amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv:
spaţii interne de depozitare a deşeurilor, adică depozite în care un producător de deşeuri execută propria eliminare
a deşeurilor la locul de producere,
un loc stabilit pentru o perioadă de peste un an pentru stocarea temporară a deşeurilor, dar exclusiv:
spaţiul unde deşeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor pentru un transport ulterior în scopul
recuperării, tratării sau eliminării finale în altă parte,
- spaţiul de stocare a deşeurilor înainte de recuperare sau tratare, pentru o perioadă mai mică de 3 ani, ca regulă
generală, sau spaţiul de stocare a deşeurilor înainte de depozitare, pentru o perioadă mai mică de un an
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Termenul
depozit

Act Normativ
Ordin MMPA 1215/2003

depozitare subterană

H.G. 349 / 2005

depozitarea sanitară

Ordin MSF 219/2002

depozitarea temporară

Ordin MSF 219/2002

deşeuri municipale

H.G. 349/2005

deşeu

O.U.G. 195/2005

deşeu

Legea 426/2001

deşeu

H.G. 162/2002

deşeu reciclabil

O.U.G. 195 / 2005

deşeuri

Legea 6/1991

deşeuri

Legea 6/1991

deşeuri asimilabile
deşeuri asimilabile cu
deşeuri menajere
deşeuri biodegradabile

Legea 426/2001
Legea 426/2001
H.G. 162/2002

deşeuri de ambalaje

H.G. 621/2005

deşeuri de ambalaje
generate

H.G. 621/2005

deşeuri de ambalaje
reciclate

H.G. 621/2005
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Definiţia
un depozit poate fi un buncăr, container, sac sau o suprafaţă pentru depozitarea deşeurilor solide, lichide sau păstoase
înainte de tratare
mod de depozitare permanentă a deşeurilor într-o cavitate geologică adâncă
depozitarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în locuri special amenajate, denumite depozite de deşeuri
periculoase sau nepericuloase. Deşeurile periculoase sunt depozitate în depozitul de deşeuri după ce au fost supuse
tratamentelor de neutralizare
păstrarea pe o perioadă limitată a deşeurilor ambalate corespunzător în spaţii special destinate şi amenajate, până la
preluarea şi transportul lor la locul de eliminare finală
deşeuri menajere şi alte deşeuri care, prin natură sau compoziţie, sunt similare cu deşeurile menajere şi care sunt
generate pe raza localităţilor
Orice substanţă, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, pe
care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca;
orice substanţă sau orice obiect din categoriile stabilite în anexa nr. I B, pe care deţinătorul le aruncă, are intenţia sau
obligaţia de a le arunca;
definit în anexa nr. I A la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 426/2001
deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte
scopuri;
substanţele sau obiectele care sunt eliminate sau urmează a fi eliminate sau este necesar să fie eliminate in conformitate
cu legislaţia naţională;
substanţele sau obiectele care sunt eliminate sau urmează a fi eliminate sau este necesar să fie eliminate în conformitate
cu legislaţia naţională
deşeuri provenite din industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi
similare cu deşeurile menajere şi care sunt colectate, transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu acestea;
deşeuri provenite din industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi
similare cu deşeurile menajere şi care sunt colectate, transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu acestea
deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare sau de grădină, hârtia şi cartonul
orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definiţiei de deşeu, exclusiv deşeurile de producţie din
anexa nr. IA la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.78/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea 426/2001
cantitatea de ambalaje care devin deşeuri pe teritoriul naţional după ce acestea au fost utilizate pentru a conţine, a
proteja, a livra şi a prezenta produse. Deşeurile de ambalaje generate nu includ reziduurile de orice fel, rezultate din
producţia de ambalaje şi de materiale de ambalare ori din orice alt proces de producţie. Cantitatea de deşeuri de
ambalaje generate într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje introdusă pe piaţa naţională în anul
respectiv;
cantitatea de deşeuri de ambalaje generate care este reciclată, indiferent dacă reciclarea se face în ţară, într-un stat
membru al Uniunii Europene sau în afara Comunităţii Europene;
Anexe PJGD Constanţa
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Termenul
deşeuri de ambalaje
valorificate
deşeuri de ambalaje
valorificate sau incinerate
în instalaţii de incinerare
cu recuperare de energie
deşeuri de echipamente
electrice şi electronice sau
DEEE
deşeuri din comerţ
asimilabile cu cele
menajere
deşeuri din parcuri şi
grădini

deşeuri inerte

deşeuri istorice
deşeuri lichide
deşeuri menajere
deşeuri municipale

deşeuri municipale mixte

deşeuri municipale mixte
deşeuri nepericuloase

Anexe PJGD Constanţa

Act Normativ
H.G. 621/2005

H.G. 621/2005

H.G. 448 / 2005

Ordin MMPA 1215/2003

Definiţia
cantitatea de deşeuri de ambalaje generate pe plan naţional care este valorificată, indiferent dacă valorificarea se face în
ţară, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara CE;
cantitatea de deşeuri de ambalaje generate pe plan naţional este valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu
recuperare de energie, indiferent dacă valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie se
face în ţară, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în afara Comunităţii Europene;
echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, inclusiv toate
componentele, subansamblele şi produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea
devin deşeuri;
deşeuri rezultate din activităţi comerciale, magazine, activităţi de servicii publice şi industriale etc., cu condiţia să poată fi
depozitate împreună sau în acelaşi mod ca deşeurile menajere în funcţie de tipul şi cantitatea lor

deşeuri de origine vegetală provenind de pe suprafeţe folosite la grădinărit, din parcuri publice, cimitire şi spaţii verzi
amplasate de-a lungul străzilor
deşeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu
reacţionează în nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile şi nu afectează materialele cu care vin în contact întrH.G. 349 / 2005
un mod care să poată duce la poluarea mediului sau să dăuneze sănătăţii omului.
Levigabilitatea totală şi conţinutul de poluanţi ai deşeurilor, ca şi ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificative
şi în special să nu pericliteze calitatea apei de suprafaţă şi/sau subterane
H.G. 448 / 2005
DEEE provenite de la EEE introduse pe piaţă înainte de 1 ianuarie 2007.
H.G. 349 / 2005
orice deşeuri în formă lichidă, inclusiv apele uzate, dar exclusiv nămolurile
deşeuri provenite din activităţi casnice sau asimilabile cu acestea şi care pot fi preluate cu sistemele de precolectare
Legea 426/2001
curente din localităţi;
deşeuri menajere şi alte deşeuri care, prin natură sau compoziţie, sunt similare cu deşeurile menajere şi care sunt
H.G. 162/2002
generate pe raza localităţilor
deşeuri menajere şi comerciale, industriale şi din instituţii, care, din cauza naturii şi compoziţiei, sunt similare cu
H.G. 128 / 2002 modificată şi
deşeurile menajere, dar excluzând fracţiile indicate în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa
completată cu H.G. 268 /
gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, sub codul 20 01, care
2005
sunt colectate separat la sursă, şi excluzând alte deşeuri indicate sub codul 20 02 din aceeaşi anexă;"
deşeuri menajere şi comerciale, industriale şi din instituţii, care, din cauza naturii şi compoziţiei, sunt similare cu
deşeurile menajere, dar excluzând fracţiile indicate în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 155/1999 pentru
H.G. 128/2002
introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi a Catalogului European al Deşeurilor, sub numărul 20 01 care sunt colectate
separat la sursă, şi excluzând alte deşeuri indicate sub numărul 20 02 din aceeaşi anexă
H.G. 349/2005
deşeuri care nu sunt incluse în categoria deşeurilor periculoase conform lit. j)
Ordin MMPA 1215/2003
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Termenul

Definiţia
Deşeuri încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de
deşeuri periculoase
O.U.G. 195/2005
deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase ;
deşeuri definite în anexa nr. I C, I D şi I E la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.78/2000, aprobată cu modificări prin
deşeuri periculoase
H.G. 349/2005
Legea nr.426/2001;
orice deşeu solid sau lichid, aşa cum este definit în anexa nr. IA la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001. Pentru următoarele deşeuri periculoase cerinţele specifice pentru
deşeuri periculoase din prezenta hotărâre nu se aplică:
a) deşeuri lichide combustibile, inclusiv uleiuri uzate, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului
nr. 662/2001 privind gestiunea uleiurilor uzate, cu condiţia să respecte următoarele criterii:
conţinutul gravimetric de hidrocarburi aromatice policlorurate, de exemplu bifenili policloruraţi (PCB) sau fenol
pentaclorurat (PCP), este mai mic decât concentraţiile stabilite în legislaţia naţională relevantă;
HG 128 / 2002 modificată şi
aceste deşeuri nu sunt periculoase, deoarece conţin alţi componenţi enumeraţi în anexele nr. I D şi I E la
deşeuri periculoase
completată cu H.G. 268 /
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, în cantităţi
2005
sau concentraţii care nu permit atingerea obiectivelor stabilite la art. 5 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr.78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001;
puterea calorică netă se ridică la minimum 30 MJ/kg;
b) orice deşeuri lichide combustibile, care nu pot genera în gazele de ardere rezultate direct din combustia lor unele
emisii diferite de cele rezultate din combustia motorinei, definită conform art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 689/2004
privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, sau o concentraţie mai mare a emisiilor
decât cele rezultate din combustia motorinei.
deşeurile menţionate la art. 181 alin. (1), care se încadrează la categoriile sau tipurile generice de deşeuri periculoase,
deşeuri periculoase
Legea 426/2001
prezentate în anexa nr. I C, şi constituenţii acestor deşeuri, prezentaţi în anexa nr. I D, constituenţi care fac ca aceste
deşeuri să fie periculoase atunci când au una sau mai multe dintre proprietăţile descrise în anexa nr. I E
deşeuri definite în anexa nr. I C, I D şi I E la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.78/2000, aprobată cu modificări prin
deşeuri periculoase
H.G. 162/2002
Legea nr. 426/2001
deşeuri periculoase
H.G.128 / 2002 modificată şi
deşeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, care în urma proceselor de sterilizare termică devin deşeuri
rezultate din activitatea
completată cu H.G. 268 /
asimilabile celor menajere
medicală, depozitabile
2005
deşeurile solide, lichide şi gazoase rezultate din activităţile nucleare medicale, de diagnostic şi tratament, care conţin
deşeuri radioactive
Ordin MSF 219/ 2002
materiale radioactive;
deşeurile
deşeurile care includ ţesuturile şi organele, părţile anatomice rezultate din actele chirurgicale, din autopsii şi din alte
anatomopatologice şi parţi
Ordin MSF 219/ 2002
proceduri medicale; în această categorie se includ şi animalele de laborator utilizate în activitatea de diagnostic,
anatomice
cercetare şi experimentare;
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Termenul

Act Normativ

deşeurile chimice şi
farmaceutice

Ordin MSF 219/ 2002

deşeurile infecţioase

Ordin MSF 219/ 2002

deşeurile înţepătoaretăietoare

Ordin MSF 219/2002

deşeurile periculoase

Ordin MSF 219/2002

deşeurile radioactive

Ordin MSF 219/2002

deşeurile rezultate din
activităţi medicale

Ordin MSF 219/ 2002

deteriorarea mediului

deţinător
deţinător
deţinător
dezvoltare durabilă
dioxine şi furani
distribuitor
echipamente electrice şi
electronice sau DEEE

Anexe PJGD Constanţa

Definiţia
Substanţele chimice solide, lichide sau gazoase, care pot fi toxice, corosive ori inflamabile; medicamentele expirate şi
reziduurile de substanţe chimioterapice(cursul activităţilor de diagnostic, tratament, supraveghere, prevenirea bolilor şi
recuperare medicală, inclusiv de cercetare medicală şi producere, testare, depozitare şi distribuţie a medicamentelor şi
produselor biologice),care pot fi citotoxice, genotoxice, mutagene, teratogene sau carcinogene
deşeurile lichide şi solide care conţin sau sunt contaminate cu sânge ori cu alte fluide biologice, precum şi materialele
care conţin sau au venit în contact cu virusuri, bacterii, paraziţi şi/ sau toxinele microorganismelor
deşeurile care pot produce leziuni mecanice prin înţepare sau tăiere
deşeurile rezultate din activităţi medicale, care constituie un risc real pentru sănătatea umană şi pentru mediu şi care
sunt generate în unitatea sanitară în cursul activităţilor de diagnostic, tratament, supraveghere, prevenirea bolilor şi
recuperare medicală, inclusiv de cercetare medicală şi producere, testare, depozitare şi distribuţie a medicamentelor şi
produselor biologice
deşeurile solide, lichide şi gazoase rezultate din activităţile nucleare medicale, de diagnostic şi tratament, care conţin
materiale radioactive
toate deşeurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc în unităţile sanitare

alterarea caracteristicilor fizico-chimice şi structurale ale componentelor naturale şi antropice ale mediului, reducerea
diversităţii sau productivităţii biologice a ecosistemelor naturale şi antropizate, afectarea mediului natural cu efecte
O.U.G. 195 / 2005
asupra calităţii vieţii, cauzate, în principal, de poluarea apei, atmosferei şi solului, supraexploatarea resurselor,
gospodărirea şi valorificarea lor deficitară, ca şi prin amenajarea necorespunzătoare a teritoriului;
producătorul de deşeuri sau persoana fizică, persoana fizică autorizată să desfăşoare activităţi independente ori
Legea 426/ 2002
persoana juridică care are deşeuri în posesia sa. Se consideră deţinător şi persoana care transportă deşeuri, pe toată
durata transportului, până la livrarea lor, pentru tratare ulterioară, unei alte persoane;
H.G. 349/2005
definit în anexa nr. I A la Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 78/ 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/ 2001
producătorul de deşeuri sau persoana fizică, persoana fizică autorizată să desfăşoare activităţi independente ori
Legea 426/2002
persoana juridică care are deşeuri în posesia sa. Se consideră deţinător şi persoana care transportă deşeuri, pe toata
durata transportului, până la livrarea lor, pentru tratare ulterioară, unei alte persoane
O.U.G. 195 / 2005 APROBATĂ dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi
PRIN LEGEA 265 / 2006
satisface propriile necesităţi;
H.G. 128/2002
toate dioxinele dibenzo-p-policlorurate şi dibenzofuranii enumeraţi în anexa nr. 3
H.G. 448 / 2005
orice persoană care furnizează pe baze comerciale EEE unei persoane care urmează să le utilizeze
echipamentele care funcţionează pe bază de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice şi echipamentele de
H.G. 448 / 2005
generare, transport şi de măsurare a acestor curenţi şi câmpuri, incluse în categoriile prevăzute în anexa nr. 1 şi
destinate utilizării la o tensiune mai mică sau egală cu 1.000 volţi curent alternativ şi 1.500 volţi curent continuu

Pagina 23

PJGD Constanţa – ANEXA 3 – Definiţiile termenilor de specialitate utilizaţi în lucrare
Termenul
echivalent locuitor

echivalent locuitor (e.l.)

ecosistem

ecoturism

electrolit
eliminare
eliminare
eliminare
eliminare
eliminarea finală
eliminator
eluat
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Definiţia
încărcarea organică biodegradabilă având un consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) de 60 g O2/zi (conform
Ordin MAPAM 49/2004
Normelor tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 188/2002)
încărcarea organică biodegradabilă având un consum biochimic de oxigen la 5 zile - CBO5 - de 60 g O g/zi (conform
Normelor tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 188/2002).
Nămolurile provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi şi din alte staţii de epurare a apelor uzate cu o
Ordin MMGA NR.344/2004 compoziţie asemănătoare apelor uzate orăşeneşti pot fi utilizate în agricultură numai dacă sunt în conformitate cu
prezentele norme tehnice.
Concentraţiile de metale grele în solurile pe care se aplică nămoluri, concentraţiile de metale grele din nămoluri şi
cantităţile maxime anuale ale acestor metale grele care pot fi introduse în solurile cu destinaţie agricolă sunt prezentate
în tabelele nr. 1.1, 1.2 şi 1.3.
O.U.G. 195 / 2005 aprobată
complex dinamic de comunităţi de plante, animale şi microorganisme şi mediul abiotic, care interacţionează într-o
prin Legea
unitate funcţională;
265 / 2006
formă de turism în care principalul obiectiv este observarea şi conştientizarea valorii naturii şi a tradiţiilor locale şi care
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
O.U.G. 195 / 2005 aprobată
a) să contribuie la conservarea şi protecţia naturii;
prin Legea
b) să utilizeze resursele umane locale;
265 / 2006
c) să aibă caracter educativ, respect pentru natură - conştientizarea turiştilor şi a comunităţilor locale;
d) să aibă impact negativ nesemnificativ asupra mediului natural şi socio-cultural;
H.G. 1057/ 2001
soluţie de acid sulfuric şi apă distilată sau demineralizată
oricare dintre operaţiunile prevăzute în anexa nr. IIA la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu
H.G. 2406 / 2004
modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001
Legea 426/ 2001
orice operaţiune prevăzută în anexa nr. II A
Legea 6/ 1991
este orice operaţiune specificată în anexa IV a acestei convenţii
oricare dintre operaţiunile aplicabile prevăzute în anexa nr. NA la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000,
H.G. 448 / 2005
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001
totalitatea metodelor şi tratamentelor fizice, chimice şi biologice aplicate deşeurilor periculoase rezultate din activităţile
Ordin MSF 219/ 2002
medicale, care vizează eliminarea pericolelor şi riscurilor potenţiale asupra mediului şi asupra stării de sănătate a
populaţiei, precum şi reducerea volumului de deşeuri
orice persoană care primeşte deşeurile periculoase sau alte reziduuri şi care efectuează operaţiile de eliminare a acestor
Legea 6/1991
deşeuri
H.G. 349 / 2005
soluţia obţinută printr-un test de levigare a deşeurilor efectuat în laborator
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PJGD Constanţa – ANEXA 3 – Definiţiile termenilor de specialitate utilizaţi în lucrare
Termenul
emisie
emisie
evaluare de mediu
excesul de aer
excesul de aer
exportator
fişa internă a
gestiunii deşeurilor
gaz de depozit
gaze reziduale –
gaze de ardere
gazeificare
gestionare
gestionarea deşeurilor de
ambalaj
gospodărire

Act Normativ
Definiţia
H.G. 128 / 2002 modificată şi
degajarea directă sau indirectă din instalaţie de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomote din surse individuale ori difuze,
completată cu H.G. 268 /
în aer, apă sau sol;
2005
Evacuarea directă sau indirectă, din surse punctuale sau difuze, de substanţe, vibraţii, căldură ori zgomot în aer, apă sau
O.U.G. 195/2005
sol;
O.U.G. 195 / 2005 aprobată elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului şi a autorităţilor publice interesate de efectele implementării
prin Legea
planurilor şi programelor, luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul
265 / 2006
decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate;
Ordin MAPAM 1215/ 2003 cantitatea de aer pentru combustie suplimentară fată de cea necesară teoretic pentru combustie;
Ordin MAPAM 1215/2003 cantitatea de aer pentru combustie suplimentară faţă de cea necesară teoretic pentru combustie
orice persoană ce se afla sub jurisdicţia unui stat exportator, care organizează exportul de deşeuri periculoase sau de
Legea 6/ 1991
alte reziduuri;
formularul de păstrare a evidenţei deşeurilor produse în unităţile sanitare, cu date privind circuitul complet al deşeurilor
Ordin MSF 219/2002
de la producere şi până la eliminarea finală a acestora, conform Hotărârii Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea
evidenţei gestiunii deşeurilor şi a Catalogului European al Deşeurilor
H.G. 349 / 2005
amestecul de compuşi în stare gazoasă, generat de deşeurile depozitate
amestecuri gazoase cu componenţi solizi, lichizi şi gazoşi formate prin arderea deşeurilor, tratate în instalaţiile de
Ordin MMPA 1215/2003 epurare a gazelor. Gazele reziduale pot fi caracterizate adiţional prin definirea provenienţei lor de exemplu, tratarea
gazelor reziduale de după boiler, gazele reziduale la evacuarea din coşul de dispersie etc.
conversia deşeului cu compuşi carbonici în bioxid de carbon, monoxid de carbon şi hidrogen folosind un mediu de
Ordin MMPA 1215/2003
gazeificare (aer, oxigen, abur)
colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după
Legea 426/2001
închiderea acestora
gestionarea deşeurilor, aşa cum este definită în anexa nr. I A la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000,aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.
H.G. 621/2005
Deşeurile de ambalaje generate în alt stat, care sunt importate în vederea valorificării/reciclării, nu se consideră ca fiind
deşeuri de ambalaje gestionate pentru îndeplinirea obiectivelor naţionale din prezenta hotărâre;
înseamnă colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri, incluzând şi masurile de
Legea 6/1991
securitate ce trebuie luate după depozitarea în locurile special amenajate

gospodărirea ecologică
raţională a deşeurilor
periculoase şi a altor
reziduuri

Legea 6/1991

totalitatea masurilor practice necesare unei gospodăriri a acestor deşeuri periculoase sau a altor reziduuri, de natura sa
asigure protecţia sănătăţii omului şi a mediului înconjurător împotriva efectelor nocive ce pot rezulta din aceste reziduuri

importator

Legea 6/ 1991

este orice persoană ce se află sub jurisdicţia unui stat importator, care organizează importul de deşeuri periculoase sau
de alte reziduuri
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Termenul
incinerarea deşeurilor
incinerator de deşeuri
periculoase
informaţia privind mediul
informaţii referitoare la
dezmembrare

instalaţie de
coincinerare existentă

instalaţie de coincinerare

instalaţie de incinerare

instalaţie de incinerare /
coincinerare existentă
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Act Normativ
OMSF 219/2002
Ordin MMPA 1215/2003

Definiţia
- arderea deşeurilor în instalaţii speciale, denumite incineratoare, cu asigurarea unei temperaturi înalte de combustie ce
determină neutralizarea deşeurilor, utilizându-se echipamente de reţinere şi purificare a gazelor
instalaţii pentru eliminarea prin tratare termică, în principal a deşeurilor periculoase ;

O.U.G. 195 / 2005

orice informaţie scrisă, vizuală, audio, electronică sau sub orice formă materială despre;
toate informaţiile necesare pentru tratarea corespunzătoare şi ecologic raţională a vehiculelor scoase din uz. Aceste
informaţii vor fi puse la dispoziţie agenţilor economici care deţin instalaţii de tratare autorizate de către producătorii de
H.G. 2406 / 2004
vehicule şi producătorii de componente sub formă de manuale sau pe suport electronic, cum ar fi CD-ROM, servicii online
o instalaţie de coincinerare care funcţionează şi deţine autorizaţie de mediu emisă înainte de data de 31 decembrie 2004
sau care este înregistrată pentru coincinerare şi deţine acord de mediu emis înainte de data de 31 decembrie 2004, cu
H.G. 128/2002
condiţia ca instalaţia să fie pusă în funcţiune până la data de 31 decembrie 2005, sau este subiectul cererii acordului de
mediu înainte de data de 31 decembrie 2004, cu condiţia ca instalaţia să fie pusă în funcţiune până la data de 31
decembrie 2006
orice instalaţie fixă sau mobilă, al cărei scop principal este generarea energiei sau a unor produse materiale, care
foloseşte deşeuri drept combustibil uzual sau suplimentar sau în care deşeurile sunt tratate termic pentru eliminare. în
cazul în care coincinerarea are loc astfel încât scopul principal al instalaţiei nu este generarea de energie sau producerea
de produse materiale, ci tratarea termică a deşeurilor, instalaţia este considerată instalaţie de incinerare conform
H.G. 128/2002
definiţiei prezentate la pct. 8. Această definiţie se referă la amplasament şi la întreaga instalaţie, incluzând toate liniile de
coincinerare, recepţie a deşeurilor, depozitare, dispozitive de pretratare locală; sistemele de alimentare cu deşeuri,
combustibil şi aer; boilerul; dispozitivele de tratare a gazelor de ardere şi a apei uzate sau depozitarea reziduurilor; coşul
de fum; dispozitivele şi sistemele de control al coincinerării, de înregistrare şi urmărire a condiţiilor de coincinerare
orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără
recuperarea căldurii de ardere rezultate. Aceasta include incinerarea prin oxidarea deşeurilor, precum şi piroliza,
gazificarea sau alte procese de tratament termic, cum sunt procesele cu plasmă, în măsura în care produsele rezultate în
H.G. 128 / 2002 modificată şi
urma tratamentului sunt incinerate ulterior. Această definiţie se referă la amplasament şi la întreaga instalaţie,
completată cu H.G. 268 /
incluzând: toate liniile de incinerare, recepţie a deşeurilor, depozitare, dispozitive de pretratare locală; sistemele de
2005
alimentare cu deşeuri-combustibil-aer; boilerul; dispozitivele de tratare a gazelor de ardere şi a apei uzate sau
depozitarea reziduurilor; coşul de fum; dispozitivele şi sistemele de control al operaţiunilor de control al incinerării, de
înregistrare şi urmărire a condiţiilor de incinerare;
o instalaţie care funcţionează la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi care deţine autorizaţie de mediu conform
H.G. 128 / 2002 modificată şi normelor legale în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau deţine acord de mediu la data intrării în
completată cu H.G. 268 / vigoare a prezentei hotărâri, cu condiţia să înceapă să incinereze / coincinereze înainte de data de 28 decembrie 2004,
2005
sau este înregistrată de autoritatea competentă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în vederea obţinerii unui
acord de mediu, cu condiţia să înceapă să funcţioneze înainte de data de 28 decembrie 2004.
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Termenul
instalaţie de mărunţire a
vehiculelor scoase din uz
introducere pe piaţă
introducere pe piaţă
introducere pe piaţă
inventar naţional
inventar naţional
înlocuirea lichidului
levigat
lichidul de înlocuire
lichidul înlocuit
masă medie la gol a
vehiculului
nămol municipal

nămoluri

nămoluri tratate

nămoluri tratate
obiectiv de reciclare
obiectiv de valorificare sau
de incinerare în instalaţii
de incinerare cu recuperare
de energie
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Act Normativ
H.G. 2406 / 2004
H.G. 1057/ 2001
Legea 426/2001

Definiţia
orice instalaţie utilizată pentru tăierea în bucăţi sau pentru fragmentarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv în scopul
obţinerii de resturi metalice direct refolosibile;
acţiunea de a face disponibil pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs în vederea distribuirii şi/ sau utilizării;
acţiunea de a face disponibil pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs în vederea distribuirii şi/sau utilizării

H.G. 1057/2001

acţiunea de a face disponibil pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs în vederea distribuiri şi/sau utilizării
baza de date în care se descriu existenţa, tipul şi locul unde se găsesc în România toţi compuşii desemnaţi în cantităţi mai
H.G. 173/ 2000
mari decât cele minimale
baza de date în care se descriu existenta, tipul şi locul unde se găsesc în România toţi compuşii desemnaţi în cantităţi mai
H.G. 173/2000
mari decât cele minimale
H.G. 173/2000
evacuarea din echipamente a lichidelor ce conţin compuşi desemnaţi ţi umplerea echipamentelor cu alte lichide
H.G. 349 / 2005
orice lichid care a percolat deşeurile depozitate şi este eliminat sau menţinut în depozit;
compoziţii ce conţin compuşi desemnaţi în proporţii mai mici de 50 ppm şi care pot fi utilizate pentru înlocuirea lichidului
H.G. 173/2000
cu conţinut de compuşi desemnaţi mai mare decât cantităţile minimale din echipamente
H.G. 173/ 2000
compoziţii ce conţin compuşi desemnaţi şi care există în echipamente înainte de înlocuirea lichidului;
masă proprie a vehiculului, conform cărţii de identitate a vehiculului, minus masa conţinutului rezervorului de carburant
H.G. 2406 / 2004
umplut la 90 % din capacitate şi masa conducătorului auto evaluată la 75 kg
nămol rezultat din tratarea apelor uzate municipale şi industriale similare cu cele municipale, chiar şi atunci când este
Ordin MMPA 1215/2003
uscat sau tratat în vreun fel
1. nămoluri provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi şi de la alte staţii de epurare a apelor uzate cu
o compoziţie asemănătoare apelor uzate orăşeneşti;
Ordin MAPAM 49/ 2004
2. nămoluri provenite de la fosele septice şi de la alte instalaţii similare pentru epurarea apelor uzate;
3. nămoluri provenite de la staţiile de epurare, altele decât cele menţionate la pct. 1 şi 2;
nămolurile tratate printr-un proces biologic, chimic sau termic, prin stocare pe termen lung ori prin orice alt procedeu
Ordin MAPAM 49/ 2004 corespunzător care să reducă în mod semnificativ puterea lor de fermentare şi riscurile sanitare rezultate prin utilizarea
lor;
nămolurile tratate printr-un proces biologic, chimic ori termic, prin stocare pe termen lung sau prin orice alt procedeu
Ordin MMGA NR.344/2004 corespunzător care să reducă în mod semnificativ puterea acestora de fermentare şi riscurile sanitare rezultate prin
utilizarea lor;
H.G. 621/2005
cantitatea totală de deşeuri de ambalaje reciclate, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate;
H.G. 621/2005

cantitatea totală de deşeuri de ambalaje valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie,
raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generată;
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Termenul
operator
operator de transport
autorizat
operatorul depozitului
organizaţie de integrare
politică şi/ sau economică
persoana
piesă de înlocuire
piroliză/gazeificare
planuri de eliminare
prag de alertă
prevenire
prevenire

producător
producător
producător
producător individual
producător validat
program pentru
conformare
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Act Normativ
Definiţia
H.G. 128 / 2002 modificată şi
orice persoană fizică sau juridică ce exploatează sau controlează instalaţia ori căreia i s-a delegat puterea economică
completată cu H.G. 268 /
decizională pentru funcţionarea tehnică a instalaţiei;
2005
persoană autorizată de agenţiile teritoriale de protecţie a mediului pentru transferul compuşilor desemnaţi de la un
H.G. 173/ 2000
amplasament la altul
orice persoană juridică, învestită cu atribuţii şi responsabilităţi pentru administrarea unui depozit conform legislaţiei
H.G. 349 / 2005
naţionale; această persoană juridică poate fi alta la faza de pregătire faţă de cea de la urmărirea postînchidere
orice organizaţie constituită de state suverane, căreia acestea i-au conferit competenţe în domeniile reglementate prin
Legea 6/ 1991
prezenta convenţie şi care au fost autorizate în conformitate cu procedurile interne, să semneze, ratifice, accepte,
aprobe sau să confirme oficial convenţia sau să adere la ea
Legea 6/1991
orice persoana fizică sau juridică
H.G. 2406 / 2004
piesă destinată să înlocuiască la un vehicul acea piesă cu care vehiculul a fost omologat de tip
Ordin MMPA 1215/2003 descompunerea termică a substanţelor organice la temperaturi ridicate, în mare măsură în absenţa oxigenului
scheme întocmite de agenţii economici şi aprobate de agenţiile teritoriale de protecţie a mediului privind transferarea
H.G. 173/ 2000
compuşilor desemnaţi la un amplasament de recepţie
nivelul peste care există un risc pentru sănătatea oamenilor în urma unei expuneri de scurtă durată şi faţă de care
H.G. 162/2002
trebuie să se ia măsuri imediate conform legislaţiei în vigoare
măsurile care urmăresc atât reducerea cantităţii şi nocivităţii DEEE asupra mediului, cât şi a materialelor şi substanţelor
H.G. 448 / 2005
pe care acestea le conţin
Reducerea cantităţii şi nocivităţii pentru mediu a materialelor şi substanţelor utilizate în ambalaje şi deşeuri de ambalaje,
H.G. 621/2005
precum şi a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje în cadrul procesului de producţie, comercializare, distribuţie, utilizare
şi eliminare mai ales prin dezvoltarea de produse şi tehnologi curate.
orice persoană fizică, persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi independente sau persoană juridică din a cărei
Legea 426/ 2001
activitate rezultă deşeuri (producător iniţial) şi/ sau care a efectuat operaţiuni de pretratare, de amestecare sau alte
operaţiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziţiei acestor deşeuri
orice persoană a cărei activitate produce deşeuri periculoase sau alte reziduuri sau dacă aceasta persoană nu este
Legea 6/ 1991
cunoscută, persoana care este în posesia şi/ sau controlează aceste deşeuri;
H.G. 2406 / 2004
fabricantul de vehicule sau importatorul profesional al unui vehicul în România;
persoană fizică sau juridică care produce ori importă vehicule, dar care nu desfăşoară această activitate cu titlu
H.G. 2406 / 2004
profesional
orice persoană juridică, producător, importator autorizat de autoturisme sau distribuitor autorizat al acestuia, căreia i-a
O.U.G. 38 / 2006
fost aprobată cererea de înscriere în Program.
definit în Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 184/ 1997 pentru aprobarea Procedurii de
H.G. 349 / 2005
Realizare a Bilanţurilor de Mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997, cu
modificările şi completările ulterioare;
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Termenul
proprietar
punctul focal
raportul de aer

Act Normativ
O.U.G. 38 / 2006
Legea 6/1991
Ordin MMPA 1215/2003

reciclare

H.G. 448 / 2005

reciclare

H.G. 2406 / 2004

reciclare

Legea 426/2001

reciclare organică

H.G. 621 / 2005

reciclarea deşeurilor
de ambalaje
reciclarea deşeurilor de
ambalaje
recuperarea ambalajelor
si deşeurilor de ambalaje

H.G. 621 / 2005

recuperarea energiei

H.G. 349/2002

refolosire

H.G. 448 / 2005

reprezentant autorizat

H.G. 1057/2001

reutilizare

H.G. 2406 / 2004

reutilizarea ambalajelor

H.G. 621 / 2005

Anexe PJGD Constanţa

H.G. 349/2002

H.G. 349/2002

Definiţia
orice persoană fizică având domiciliul sau reşedinţa în România, care deţine în proprietate un autoturism uzat
înmatriculat pe numele său, precum şi moştenitorii săi
entitatea unei părţi, la care se fac referiri în art. 5, responsabila cu primirea şi comunicarea informaţiilor conform art. 13
şi 15.
raportul între cantitatea de aer de combustie folosită practic şi cea stabilită teoretic
reprelucrarea într-un proces de producţie a materialelor conţinute în deşeuri în acelaşi scop ca cel iniţial sau în alte
scopuri, cu excepţia valorificării energiei. Prin valorificarea de energie se înţelege utilizarea deşeurilor combustibile
pentru producerea de energie prin incinerare directă, împreună cu alte deşeuri sau separat, dar cu valorificarea căldurii
reprelucrarea deşeurilor într-un proces de producţie în vederea utilizării în scopul iniţial sau pentru alte scopuri, dar cu
excluderea valorificării energetice;
operaţiunea de reprelucrare intr-un proces de producţie a deşeurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri
tratarea aerobă (compostare) sau anaerobă (biometanizare), în condiţii controlate, utilizându- se microorganisme, a
părţilor biodegradabile ale deşeurilor de ambalaje, care produc reziduuri organice stabilizate sau metan.
Depozitarea în depozite nu poate fi considerată reciclare organică
operaţiunea de reprelucrare intr-un proces de producţie a deşeurilor de ambalaje pentru a fi reutilizate în scopul iniţial
sau pentru alte scopuri
operaţiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor de ambalaje pentru a fi reutilizate în scopul iniţial
sau pentru alte scopuri
colectare în vederea reutilizării şi, respectiv, a reciclării acestora
utilizarea deşeurilor de ambalaje combustibile ca mijloc de producere a energiei prin incinerarea directă cu sau fără alte
deşeuri, dar cu recuperare de căldură
orice operaţiune prin care DEEE sau componentele acestora sunt utilizate în acelaşi scop pentru care au fost concepute,
inclusiv utilizarea în continuare a echipamentelor sau componentelor acestora predate la punctele de colectare, la
distribuitori, la reciclatori ori la producători
persoana juridică cu sediul în România, desemnată de producător să acţioneze în numele său
orice operaţiune prin care componentele vehiculelor scoase din uz sunt utilizate în acelaşi scop pentru care au fost
concepute
orice operaţiune prin care un ambalaj care a fost conceput şi creat pentru a putea îndeplini în cursul ciclului său de viaţă
un număr minim de rotaţii este reutilizat într-un scop identic celui pentru care a fost conceput, recurgându-se sau nu la
produse auxiliare existente pe piaţa, care permit reumplerea ambalajului însuşi; un asemenea ambalaj reutilizat va
deveni deşeu de ambalaj atunci când nu va mai putea fi reutilizat;
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Termenul

reziduu

reziduuri din staţia
de epurare a apelor
sistem „depozit”
sistem-depozit
sistemul de gestionare
a deşeurilor
solicitant
stat de tranzit
stat exportator
stat importator

stat importator
state interesate
studiu agrochimic special
substanţă periculoasă
substanţă periculoasă
substanţă sau preparat
periculos
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Act Normativ

Definiţia
orice material lichid sau solid, inclusiv cenuşa de vatră şi zgura; cenuşi volante şi praf de cazan; produşi solizi de reacţie
H.G. 128 / 2002 modificată şi de la tratarea gazelor; nămol de la tratarea apelor uzate; catalizatori consumaţi şi cărbune activ epuizat, definit ca deşeu
completată cu
în anexa nr. I A la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/ 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/ 2001, care
H.G. 268 / 2005
este generat prin procesul de incinerare sau coincinerare, tratarea gazului de ardere şi a apei uzate sau din alte procese
ale instalaţiei de incinerare ori coincinerare
reziduurile din staţia de epurare a apelor includ reziduuri de la denisipatoare şi separatoare de grăsimi, site şi reziduuri
Ordin MMPA 1215/2003
de la curăţarea conductelor şi drenurilor
sistemul prin care cumpărătorul, la cumpărarea unei baterii şi/sau a unui acumulator pentru autovehicul, plăteşte
H.G. 1057/2001
vânzătorului o sumă de bani care ii este rambursată atunci când bateria şi/sau acumulatorul uzat cu electrolitul în el este
returnat persoanelor juridice care comercializează baterii şi/sau acumulatori pentru autovehicule.
sistem prin care cumpărătorul, la achiziţionarea unui produs ambalat în ambalaj reutilizabil, plăteşte vânzătorului o sumă
H.G. 621/2005
de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat;
totalitatea activităţilor de colectare separată la locul de producere, ambalare, depozitare intermediară, transport şi
Ordin MSF 219/2002
eliminare finală
orice persoană care solicită un acord de mediu sau o autorizaţie pentru depozitarea deşeurilor, conform prevederilor
H.G. 349 / 2005
prezentei hotărâri
orice stat, altul decât statul exportator sau importator, prin care se planifică sau se efectuează o deplasare transfrontieră
Legea 6/1991
a deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri
Legea 6/ 1991
partea care planifică iniţierea sau iniţiază deplasarea transfrontieră a deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri
partea pentru care se planifica sau se efectuează deplasarea transfrontieră a deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri,
Legea 6/1991
în scopul eliminării lor sau transbordării înainte de a fi eliminate intr-o zona ce nu se afla sub jurisdicţia naţională a nici
unui stat
partea pentru care se planifica sau se efectuează deplasarea transfrontieră a deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri,
Legea 6/1991
în scopul eliminării lor sau transbordării înainte de a fi eliminate intr-o zona ce nu se afla sub jurisdicţia naţională a nici
unui stat
Legea 6/1991
părţile care sunt state exportatoare sau importatoare şi de tranzit, fie ca sunt sau nu părţi la prezenta convenţie
Ordin MAPAM 49/ 2004 studiul agrochimic completat cu datele privind încărcarea solului şi plantei cu elementele poluante
orice substanţă considerată periculoasă potrivit art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind
H.G. 2406 / 2004
clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 451/2001
O.U.G. 195/2005
Orice substanţă clasificată ca periculoasă de legislaţia specifică în vigoare din domeniul chimicalelor;
orice substanţă sau preparat definit potrivit dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 200/2000
privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări
H.G. 448 / 2005
prin Legea nr. 451/2001, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase.
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Termenul
titularul proprietăţii
trafic ilicit

Act Normativ
Legea 426/ 2001
Legea 6/1991

tratare

Legea 426/ 2001

tratare

H.G. 349 / 2005

tratare

H.G. 448 / 2005

tratare

H.G. 2406 / 2004

tratare

H.G. 162/2002

unitatea sanitară

valorificare

OMSF 219/2002
Ordin MMGA 344/2004
Ordin MAPAM 49/ 2004
Ordin MAPAM 49/ 2004
Ordin MMGA 344/2004
H.G. 128 / 2002 modificată şi
completată cu
H.G. 268 / 2005
Legea 426/ 2001

valorificare

H.G. 621/2005

valorificare

H.G. 448 / 2005

valorificare

H.G. 2406 / 2004

valorificare

Legea 426/2001
H.G. 2406 / 2004
H.G. 621/2005

utilizare
utilizator de nămol
valori limită de emisie

valorificare energetică
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Definiţia
administratorul sau deţinătorul cu titlu al unei proprietăţi ori arendaşul care deţine proprietatea în urma unui contract
de arendare sau de locaţie. Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă cu privire la deţinătorii proprietăţii se vor aplica
în egală măsură responsabililor cu întreţinerea drumurilor publice, proprietarilor căilor ferate, deţinătorilor micilor
porturi şi ai zonelor de recreere în aer liber
orice deplasare transfrontieră a deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri, aşa cum este specificată în art. 9.
totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimbă caracteristicile deşeurilor, în scopul reducerii volumului şi
caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor
definită în anexa nr. 1A la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/ 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/
2001.
orice operaţiune efectuată după predarea DEEE unei instalaţii pentru depoluare, demontare, sfărâmare, valorificare sau
pregătire pentru eliminare, precum şi orice altă operaţiune efectuată pentru valorificarea şi/sau eliminarea DEEE;
orice activitate desfăşurată după ce vehiculul scos din uz a fost predat unui agent economic care desfăşoară activităţi de
depoluare, dezmembrare, tăiere, mărunţire, valorificare sau pregătire pentru eliminarea deşeurilor mărunţite, precum şi
orice altă operaţiune efectuată în vederea valorificării şi/sau eliminării vehiculelor scoase din uz şi a componentelor lor
definită în anexa nr. I A la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr.
426/2001.
orice unitate publică sau privată care desfăşoară activităţi cu profil sanitar
împrăştierea nămolurilor pe soluri sau orice altă aplicare a nămolurilor pe şi în soluri
orice persoană fizică sau juridică autorizată, implicată în încărcarea, transportul, depozitarea, împrăştierea şi
încorporarea nămolului în terenul agricol al beneficiarului;
masă exprimată în termenii parametrilor specifici, concentraţia şi/ sau nivelul unei emisii, care nu poate fi depăşit în
cursul uneia sau mai multor perioade de timp.
orice operaţiune menţionată în anexa nr. II B;
Orice operaţie aplicabilă deşeurilor de ambalaje, prevăzută în anexa nr. II B la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.78/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.426/2001
oricare dintre operaţiunile aplicabile prevăzute în anexa nr. II B la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001
oricare dintre operaţiunile prevăzute în anexa nr. II B la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001;
orice operaţiune menţionată în anexa nr. II B
utilizarea deşeurilor combustibile ca mijloc de generare a energiei, prin incinerare directă sau coincinerare, cu sau fără
alte deşeuri, dar cu recuperarea căldurii
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Termenul

Act Normativ

vehicul

H.G. 2406 / 2004

vehicul scos din uz

H.G. 2406 / 2004

zgură/cenuşă
zona aflată sub jurisdicţia
naţională a unui stat
zona sau instalaţie
zona sau instalaţie
aprobată
zonă aflată sub jurisdicţia
naţională a unui stat

H.G. 621/2005
Legea 6/ 1991
H.G. 173/ 2000
H.G. 173/ 2000
Legea 6/1991

zonă construibilă

Legea 426/ 2001

zonă construibilă

Legea 426/2001

zonă sau instalaţie
aprobată
zonă umedă

HG 173/2000

O.U.G. 195 / 2005

Definiţia
orice vehicul aparţinând categoriilor M sau N, precum şi vehiculele cu 3 roţi, astfel cum sunt definite prin Ordinul
Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind
condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile
publice din România - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia mototriciclurilor
un vehicul devenit deşeu, în sensul definiţiei din anexa nr. I A la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind
regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001
Termen folosit pentru reziduuri de combustibile topite sau sinterizate.
este orice zona terestră, maritimă sau aeriană asupra căreia un stat îşi exercită competenţa administrativă şi legislativă,
în conformitate cu legile internaţionale cu privire la protecţia sănătăţii omului şi a mediului înconjurător.
este o zona sau instalaţie pentru eliminarea deşeurilor periculoase sau a altor deşeuri
este o zonă sau instalaţie pentru eliminarea deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri, care are autorizaţia sau
permisiunea să opereze în acest scop, autorizaţie emisă de o autoritate competentă a statului în care se afla instalaţia
sau zona respectivă de eliminare
este orice zonă terestră, maritimă sau aeriană asupra căreia un stat îşi exercita competenta administrativa şi legislativa,
în conformitate cu legile internaţionale cu privire la protecţia sănătăţii omului şi a mediului înconjurător
suprafaţa pentru care s-a elaborat şi s-a aprobat un plan de urbanizare, un plan de construcţie pentru o clădire sau un
magazin, dar şi o suprafaţă în perimetrul căreia construcţiile sunt sistate pe durata elaborării planului de urbanizare sau
a planului de construcţie
suprafaţa pentru care s-a elaborat şi s-a aprobat un plan de urbanizare, un plan de construcţie pentru o clădire sau un
magazin, dar şi o suprafaţă în perimetrul căreia construcţiile sunt sistate pe durata elaborării planului de urbanizare sau
a planului de construcţie
este o zona sau instalaţie pentru eliminarea deşeurilor periculoase, sau a altor reziduuri, care are autorizaţia sau
permisiunea sa opereze în acest scop, autorizaţie emisa de o autoritate competenta a statului în care se afla instalaţia
sau zona respectiva de eliminare
întindere de bălţi, mlaştini, turbării, de ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare
sau curgătoare, dulce, salmastră sau sărată, inclusiv întinderea de apă marină a cărei adâncime la reflux nu depăşeşte 6
m.

Notă: Având în vedere că definiţiile din legislaţia europeană nu sunt încă armonizate, ele au fost preluate ca atare şi în legislaţia românească şi au înţelesul cuprins în actul
normativ care îl defineşte
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4

ANEXA 4 – ALTERNATIVE TEHNICE DE GESTIONARE A DEŞEURILOR

4.1
4.1.1

Alternative de colectare
Colectarea non-selectivă

Sistemul de colectare a deşeurilor non-selectivă este sistemul cel mai uşor de realizat. În acest sistem
fracţiile de deşeuri sunt colectate fără selectare într-un singur recipient, astfel încât transportul
deşeurilor poate fi efectuat cu un singur vehicul. În ciuda faptului că acest sistem se poate realiza cu
resurse şi 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 ţările cu economii dezvoltate, sistemele de colectare non-selective se transformă în din
ce în ce mai mult în sisteme selective de colectare.
4.1.2

Colectarea selectivă

Colectarea selectiva a deşeurilor reciclabile (inclusiv deşeuri 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.
Analizând situaţia actuală din judeţul Constanţa, un astfel de sistem de colectare selectivă individuală ar
necesita un efort investiţional mult prea mare în perioada 2007-2015, când sunt necesare investiţii şi
pentru atingerea altor ţinte, depăşindu-se astfel pragul de suportabilitate al populaţiei.
Sistemul de colectare selectivă propus este de aceea o combinaţie de colectare la punct fix şi colectare
individuală, fiind însă necesare studii de fezabilitate.
Hârtia şi cartonul, din cauza ţintelor foarte ridicate de reciclare şi a cerinţelor de calitate impuse de
reciclatori, vor fi colectate separat.
Modul de colectare a deşeurilor va fi stabilit prin studiile de fezabilitate pentru fiecare localitate a
judeţului, pentru a determina soluţia optimă.
Compoziţia deşeurilor menajere generate de populaţie este foarte variată, cantitatea şi fracţiile de
deşeuri conţinute în cantitatea totală fiind direct influenţată de tipul localităţii (mediu urban, rural).
Deşeurile menajere conţin într-un procent destul de ridicat deşeuri organice, biodegradabile, respectiv
un tot mai mare procent de deşeuri periculoase.
Fracţiile menţionate reprezintă sursă de materie primă secundară importantă pentru economie. Prin
colectare selectivă, cantitatea de deşeuri depozitate se reduce considerabil, respectiv impactul asupra
mediului înconjurător a deşeurilor depozitate poate fi diminuat, astfel colectare selectivă fiind activităţi
foarte importante. Totodată este important ca valorificarea deşeurilor colectate selectiv să fie
soluţionată din următoarele motive:
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costurile colectării selective a deşeurilor sunt semnificativ mai ridicat decât colectarea nonselectivă, astfel încât, dacă aceste deşeuri nu sunt valorificate, aceste costuri suplimentare nu
sunt justificate;
suportul populaţiei faţă de acest sistem poate fi pierdut şi prin urmare sistemul de colectare
selectivă va fi compromis (nu poate funcţiona).
Pentru implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor există mai multe metode
implementate şi funcţionale. O mare parte din aceste metode, cu unele simplificări, sunt folosite şi în
sistemele de colectare non-selectivă.
4.1.2.1

Sistem pubelă umedă/pubelă uscată

Acest sistem hibrid, a fost şi este folosit cu succes în Europa şi a devenit în multe zone (în special rurale),
sistemul preferat de colectare.
Colectarea DMS se realizează selectiv de către populaţie după cum urmează:
-

DMS mixt în „pubela umedă”

-

fracţiile reciclabile: hârtie, carton, metale, plastic în pubela uscată

Sistemul poate fi extins astfel:
-

o pubelă mică pentru: DEEE mici, baterii şi alte deşeuri periculoase

-

o pubela mică sau un container comun pentru sticlă,

-

saci galbeni speciali (sau pubele maro) pentru deşeuri verzi sezoniere.

4.1.2.2

Colectare prin saci

Principiul colectării selective prin saci este că deşeurile menajere reciclabile sunt colectate de la
populaţie în saci distribuiţi de companiile de transport. Această metodă este folosită în zonele unde
densitatea populaţiei este redusă, astfel recipientele de colectare selectivă amplasate în locuri speciale
nu sunt rentabile. Astfel de zone pot fi zonele rezidenţiale din oraşe cu case particulare, sau localităţi
rurale cu populaţie redusă. Acest sistem, din punct de vedere al randamentului, este mult inferior
sistemului cu recipiente special amplasate.
Tabelul 6 – Avantajele şi dezavantajele sistemului de colectare prin saci
Avantaje
costuri de colectare reduse;
prezintă mai puţine probleme de igienă;
materialul sacilor de colectare poate fi reciclat cu
uşurinţă
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Dezavantaje
este uşor de implementat, costurile investiţiei
iniţiale sunt reduse.
costurile de fabricaţie a sacilor este ridicată, astfel
costurile de funcţionare este destul de ridicată,
manipularea (încărcarea) poate fi realizată doar
manual,
deschiderea, şi manipularea sacilor este anevoios
(dificil).
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4.1.2.3

Recipiente special amplasate, insule de colectare

Recipientele special amplasate şi insulele de colectare pot fi mijloacele cele mai eficiente de
implementare a unui sistem de colectare selectivă.
Fracţiile de deşeuri care se pretează la acest sistem de colectare selectivă sunt:
deşeuri de hârtie şi carton;
deşeuri de materiale plastice;
deşeuri de sticlă,
deşeuri de metale,
deşeuri organice biodegradabile.
Considerând că zona de colectare experimentală este de 250 m, recipientele (insulele) trebuie
amplasate relativ des. Această metodă poate fi foarte eficient în zonele cu populaţie densă (de ex.
cartiere cu blocuri). Investiţia iniţială este destul de semnificativă, din cauza construirii unui număr mare
de insule, şi achiziţionării de recipiente de colectare, respectiv de utilaje de transport.
Insulele de colectare sunt amplasamente pe teren public, în zone rezidenţiale, fără supraveghere,
disponibile permanent, cu recipiente standardizate, pentru diferite fracţii reciclabile din deşeurile
menajere.
Insulele de colectare sunt în general alcătuite din 4 containere standardizate (de capacităţi diferite)
pentru colectarea selectivă a sticlei, hârtiei, metalelor şi a materialelor plastice (flacoane PET). Prin
culorile diferite ale containerelor, respectiv prin marcajele diferite şi convenţionale se asigură
identificarea tipurilor de deşeuri colectabile. Instalarea insulelor de colectare este recomandată în
localităţile cu minim 800 de locuitori, în zonele cele mai frecventate (magazine, instituţii publice etc.).
Este de recomandată instalarea unei insule pentru fiecare 800 de locuitori.
4.1.2.4

Centre de colectare

Centrele de colectare sunt zone de preluare şi stocare în mod izolat a deşeurilor menajere reciclabile
colectate selectiv, respectiv a deşeurilor periculoase din deşeurile menajere, până la transferul acestora
în locaţiile de tratare şi/sau eliminare specifice. În aceste centre, obiectivele de colectare vor fi
amplasate pe zone betonate, asfaltate, delimitate cu gard şi poartă de acces. Centrele de colectare vor
avea cel puţin 1 persoană permanent pentru asigurarea pazei.
În cadrul centrelor de colectare vor fi preluate şi stocate gratuit deşeurile reciclabile colectate prin aport
voluntar de la persoanele fizice şi juridice dar în cantităţi definite şi limitate. Tipurile de deşeuri
acceptate de centrele de colectare pot fi:
sticlă;
hârtie;
plastic;
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deşeuri verzi;
deşeuri textile;
deşeuri de metale (este de recomandat selectarea separată a metalelor magnetizabile, respectiv
celelalte metale);
deşeuri din construcţii şi demolări;
anvelope uzate;
mobilă, alte deşeuri voluminoase;
deşeuri inerte;
DEEE;
deşeuri periculoase (medicamente, acumulatori, baterii etc.)
În cadrul centrelor de colectare trebuie asigurate zonele de colectare cele mai mari pentru deşeurile de
hârtie, deşeurile de plastic, deşeurile biodegradabile de deşeuri verzi şi cele lemnoase, respectiv pentru
deşeurile inerte. Este foarte important ca forma, culoarea şi etichetele recipientelor să fie identice şi să
existe consecvenţă în fiecare fază de colectare a deşeurilor: în locuinţe, pe parcursul transportului şi în
cadrul centrelor de colectare. Mărimea, orificiile , materialul şi forma recipientelor vor fi determinate în
funcţie de tipurile de deşeuri colectate în acestea.
Este recomandat ca pentru deşeurile de ambalaj să fie utilizat un recipient de minim 1,1 m3, iar pentru
deşeurile verzi şi lemnoase containerele de 7-20 m3 sunt cele mai recomandate.
Deşeurile menajere periculoase pot fi următoarele: acumulatori, anvelope, vopsele, diluanţi, pesticide şi
ambalajele acestora etc. Pentru colectarea deşeurilor periculoase sunt necesare recipiente şi spaţii de
depozitare speciale, care trebuie să corespundă cu cerinţele impuse de legislaţia în vigoare. Sunt două
posibilităţi pentru a răspunde acestor cerinţe:
1. În cadrul centrului de colectare să se delimiteze o suprafaţă de 20-50 m2 care va fi acoperită, şi
protejată împotriva precipitaţiilor. Suprafaţa trebuie amenajată cu pavaj impermeabil rezistent
la acizi, chimicale şi hidrocarburi. Trebuie realizat un vas colector cu sistem de colectare
impermeabilizat, şi pantă pentru scurgere corespunzătoare.
2. A doua posibilitate este de amplasare în cadrul centrelor de colectare a unor containere
prefabricate pentru deşeuri periculoase de dimensiuni mari (10-30 m3) care prin construcţia
compactă respectă cerinţele legislaţiei în vigoare. Containerele vor fi dotate cu protecţie
împotriva atacului hidrocarburilor, acizilor şi a altor substanţe chimice, respectiv cu sistem de
colectare a levigatului. În acest caz containerul poate să înlocuiască suprafeţele de depozitare
acoperite. În ambele cazuri acumulatoarele trebuie colectate în recipiente etanşe, rezistente la
acizi.
Centrele de colectare trebuie realizate astfel încât să permită manevrarea facilă a utilajelor, şi a
vehiculelor de transport. Suprafaţa necesară pentru un centru de colectare care gestionează un volum
Pagina 36

Anexe PJGD Constanţa

PJGD Constanţa – ANEXA 4 – Alternative tehnice de gestionare a deşeurilor

de 5.000 m3 de deşeuri anual trebuie să fie de cel puţin de 900 m2 (recomandat până la 1.200 m2).
Centrele de colectare trebuie delimitate de garduri de protecţie şi poartă de acces pentru circulaţia
mijloacelor de transport.
Populaţia poate să aibă acces în incintă în timpul programului de funcţionare. Este necesară asigurarea
utilităţilor cum ar fi: drum de acces, electricitate, apă potabilă, canalizare şi telecomunicaţii. Suprafaţa
de depozitare, respectiv căile de acces din cadrul centrelor de colectare trebuie amenajate cu pavaje
rigide (asfalt, beton). Suprafaţa amenajată cu pavaje poate să atingă un procent de 70-80 % din
suprafaţa totală. Este recomandată utilizarea dispozitivelor de diminuare a zgomotului, respectiv centrul
de colectare trebuie să corespundă şi cerinţelor estetice prin realizarea de zone verzi cu arbuşti, gazon
etc. Pentru personalul de deservire trebuie asigurat un spaţiu administrativ de cel puţin 15-20 m2 cu
încălzire, asigurat cu sisteme de închidere şi protecţie, dotat cu toate echipamentele necesare
desfăşurării activităţilor. Centrele de colectare trebuie dotate cu următoarele:
1 container de 5 m3 pentru colectarea deşeurilor plastice;
1 container de 5 m3 pentru colectarea deşeurilor de hârtie;
containere de 1,1 m3 pentru colectarea deşeurile de sticlă;
1 container de 1,1 m3 pentru colectarea deşeurilor textile;
1 container de 1,1 m3 pentru colectarea deşeurilor de fier şi oţel;
1 container de 1,1 m3 pentru colectarea altor deşeuri din metale (în general aluminiu);
containere speciale de 0,55 m3 pentru colectarea deşeurilor periculoase;
1 container special de 1,1 m3 pentru colectarea deşeurilor periculoase (medicamente şi alte
deşeuri periculoase menajere);
1 container de 7 m3 pentru colectarea deşeurilor de mobilă şi alte vechituri;
1 container de 7 m3 pentru colectarea deșeurilor verzi bune pentru compostare;
1 container de 20 m3 pentru colectarea deşeurilor inerte.
În funcţie de utilizarea acestor containere, prin experienţa acumulată pe parcursul funcţionării,
recomandăm schimbarea funcţiei pe fracţii a containerelor în funcţie de necesităţi pentru funcţionare
optimă. (ex. dacă deşeurile verzi sunt într-o cantitate însemnată, dar cantitatea deşeurilor inerte este
redusă, atunci funcţia celor două containere poate fi schimbată).
Centrele de colectare trebuie amplasate, în măsura posibilităţilor, în apropierea zonelor cu populaţie
densă, peste 10.000 de locuitori. În judeţul Constanţa sunt 8 localităţi unde numărul locuitorilor
rezidenţi depăşeşte 10.000. În oraşele mari, cu un număr de 50.000 de locuitori, recomandăm
amplasarea a două centre de colectare, iar pentru un număr de 100.000 locuitori, 3 centre de colectare.
Cu fie care 100.000 de locuitori în plus se recomandă amenajarea unui centru de colectare adiţional. În
centrele de colectare prin depozitarea selectivă a deşeurilor se favorizează pregătirea materiilor prime
secundare uşor valorificabile, necontaminate şi neamestecate.
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4.1.3

Colectare „din poartă în poartă"

Această opţiune propune colectarea deşeurilor din locuinţe individuale şi apartamente. Sistemul se
bazează fie pe saci de colectare, fie pe recipiente de colectare. Beneficiile acestui sistem sunt:
-

confortul locatarilor;

-

dorinţa locuitorilor de a-şi asuma răspunderea depozitării adecvate a deşeurilor înainte de
colectarea acestora.

Principalul dezavantaj este că necesită costuri mai mari decât sistemele bazate pe europubele.
4.1.4

Europubele de 80, 120 sau 240 litri în vecinătatea locuinţelor

Această opţiune presupune folosirea unor recipiente cu roţi pentru colectarea deşeurilor. Beneficiile
acestei opţiuni sunt: uzare mică a pubelelor şi confort îmbunătăţit pentru locuitori.
4.1.5

Containere cu roţi, de capacitate 1100 litri

Acest sistem permite stocarea unui volum mai mare de deşeuri. Utilizarea acestui sistem este des
întâlnită în Europa de Est şi este preferat de mulţi operatori privaţi. Beneficiile includ rezistenţa
containerelor şi un confort relativ pentru locuitori. Aceste containere sunt mai greu de manevrat în
comparaţie cu europubelele.
4.1.6

Mini-autogunoiere în apropierea apartamentelor

În acest sistem, mini-autogunoierele sunt golite în vehiculele de colectare, permiţând stocarea unor
volume mari de deşeuri.
4.1.7

Mini-autogunoiere pentru transfer

În acest sistem, mini-basculantele sunt încărcate în vehiculele de colectare. Acest sistem este folosit
îndeosebi în Europa de Est. Sistemul nu favorizează eficienţa şi calitatea serviciilor.
4.1.8

Colectarea cu vehicule cu remorcă

Tractoarele cu remorcă sunt o opţiune practică pentru zonele rurale. Sistemul are avantajul accesului pe
străzi nepavate, întreţinerii şi reparaţiilor uşoare a vehiculelor, însă este mai costisitor.
4.1.9

Staţii de transfer

Staţiile de transfer sunt facilităţi speciale de gestiune a deşeurilor în care deșeurile municipale sunt
colectate de pe un areal mare şi transferate apoi prin intermediul altor vehicule şi recipiente speciale
(containere roll-off de mare capacitate). Utilizarea staţiilor de transfer duce la micşorarea costurilor de
transport şi a celor investiţionale prin eliminarea construirii de noi depozite conforme pentru fiecare
localitate. În general, staţiile de transfer sunt construite pentru arii de aprox. 60Km2 şi volumele anuale
de deşeuri ating cifra de 10.000 tone. Pentru volume şi distanţe mai mici, transportul direct cu camionul
este încă utilizat şi nu implică mari costuri de operare. Ar trebui reamintit faptul că staţiile de transfer
adaugă un preţ de 4-5 €/t la costul iniţial de colectare a deşeurilor. Pentru a fi justificate din punct de
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vedere economic, staţiile de transfer ar trebui să genereze economii de transport mai mari decât
costurile operaţionale. Staţiile de transfer pot ajunge la costuri de construcţie de la 500.000 la 2.000.000
euro şi în mod normal au nevoie de următoarele:
electricitate şi alte utilităţi, protecţie de incendiu;
personal de pază care să verifice deşeurile, puncte de cântărire;
echipamente de compactare a deşeurilor sau containere;
prevederi pentru apa uzată;
zone de încărcare şi descărcare uşor de folosit şi de operat.
În plus, pentru a eficientiza managementul deşeurilor, staţiile de transfer vor putea fi completate cu:
staţie de sortare pentru fracţiile reciclabile din deşeurile municipale: PET, sticlă, hârtie, metale,
staţie de compost
depozite de deşeuri voluminoase
depozite de DEEE
depozite de deşeuri periculoase din gospodării
staţie de tratare a deşeurilor din construcţii şi demolări
Staţiile de transfer sunt costisitoare atât în operare cât şi în construcţie. Acestea ar trebui instalate
numai în locurile în care este justificată prezenta lor din punct de vedere economic şi nu ar trebui
considerate ca o soluţie politică pentru închiderea unor depozite locale neconforme.
4.1.10 Sortarea deşeurilor de ambalaje în vederea reciclării
Materialele din ambalaje reprezintă un procent important (aprox. 15%) în totalul deşeurilor menajere şi
similare din comerţ şi industrie. O mare parte din ambalaje/ deşeuri din ambalaje este recuperabilă când
este stabilit şi organizat un sistem eficient de sortare.
Adevărata provocare o reprezintă colectarea şi recuperarea deşeurilor din ambalaje în mod economic
date fiind abilitatea judeţului de a plăti şi faptul că majoritatea schemelor de colectare şi sortare nu își
acoperă costurile de operare.
O a doua problemă ce trebuie luată în considerare o reprezintă tehnologia ce urmează a fi folosită,
având în vedere multele soluţii posibile existente (gradul de automatizare, procentul colectat, sortarea
în gospodărie vs. sortarea în centre etc.) Scopul unei instalaţii de sortare este separarea din amestecul
de deşeuri municipale şi din comerţ a fracţiilor valorificabile de material.
Principalele materiale sortate sunt:
-

hârtia şi cartonul

-

plasticul

-

sticla

-

lemnul şi metalele
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Instalaţiile de sortare a deşeurilor de ambalaje colectate în amestec (plastic, sticlă, metale etc.) sunt
instalaţii mai complexe din punct de vedere constructiv decât instalaţiile de sortare a hârtiei. În urma
procesului de sortare rezultă:
-

deşeuri care sunt valorificate material - 60%;

-

deşeuri care sunt valorificate energetic - 15%;

-

o parte din resturile de sortare, materialele neutilizabile şi cele cu conţinut de poluanţi, care
trebuie eliminate - 25%.

4.2

Alternative de transport

Colectarea, ca activitate logistică ridică numeroase şi complexe probleme. O importanţă majoră pentru
definirea şi implementarea unui sistem eficient de colectare şi transport a deşeurilor, o are definirea
traseelor optime de colectare (transportul deşeurilor). Pentru proiectarea unui sistem de colectare şi
transport trebuiesc luaţi în considerare factorii prezentaţi în Tabelul 7.
Problema constă în elaborarea traseelor de colectare optime şi stabilirea frecvenţelor 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 funcţionare să fie cât mai reduse. Pentru
soluţionarea problemei au un rol decisiv procedurile şi metodele de calcul matematice folosite pentru
probleme de transport.
Tabelul 7 – Factorii necesari pentru proiectarea unui sistem de transport a deşeurilor
Nr.
Factor principal
crt.
1.
Cantitatea şi structura
deşeurilor colectate
2.

Localizare

3.

Utilaje

4.

Date privind zonele
de colectare

5.

Date privind facilităţile de
transfer/tratare/eliminare
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Sub-factori
cantităţile de deşeuri generate
ponderea fracţiilor specifice (deşeuri reciclabile,
deşeuri periculoase, deşeuri din construcţii şi demolări etc.)
zonelor dens, mediu sau slab populate;
tipul localităţii (sate, comune, oraşe, zone rezidenţiale de case,
cartiere de blocuri etc.)
numărul utilajelor;
capacitate de transport;
tipul de recipiente pot fi transportate cu utilajele disponibile;
ce tipuri de recipiente pot fi utilizaţi pentru colectare;
care este randamentul de compactare a utilajelor;
posibilitatea de a transporta diferite fracţiuni.
lungimea rutelor de colectare/transport;
calitatea şi tipul rutelor de colectare/transport;
numărul recipientelor în care se colectează etc.
localizarea şi distanţele până la aceste facilităţi;
tipuri de deşeuri (fracţii) care pot fi tratate/eliminate;
capacitate de depozitare;
capacitatea de tratare/eliminare
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Trebuie ţinut cont şi de faptul că prin utilizarea la nivel regional a depozitelor de deşeuri, a
incineratoarelor şi a celorlalte facilităţi de tratare/eliminare a deşeurilor, distanţa de transport a
deşeurilor va fi mai mare, timpul de transport va creşte şi astfel utilajele moderne de transport, cu
randament ridicat de compactare vor avea un rol mai important, chiar dacă acest aspect duce la un efort
investiţional iniţial foarte mare.
Astfel, este recomandat ca maşinile cu şasiuri speciale (pt. deşeurile municipale) să fie dotate cu
motoare cu normă de poluare cel puţin EURO-3, respectiv cu suprastructuri cu capacităţi de compactare
nominală de 1:5 şi cu sistem de încărcare/golire şi bene adecvate pentru toate recipientele
standardizate utilizate. Volumul suprastructurii va determina capacitatea de deşeuri transportabile, dar
totodată va limita domeniul de utilizare. O suprastructură obişnuită are un volum de 16 m3.
Diferitele fracţii de deşeuri, respectiv diferitele recipiente de colectare necesită diferite metode de
colectare şi transport. Astfel:
Pentru transportarea deşeurilor mixte în staţii de tratare a deşeurilor, staţii de transfer sau
depozite ecologice, este recomandată utilizarea vehiculelor cu suprastructură închisă şi cu o
capacitate de compactare de 1:5 prin presare sau rotaţie. Vehiculule de colectare trebuie să
poată manevra (încărca) de la pubele de 110 litri până la containere de 1,1 m3.
Transportarea fracţiei reciclabile (uscate) în centrele judeţene este recomandată a fi realizată
prin mijloace de transport închise fără compactare sau în cazul în care deşeurile de sticlă sunt
manevrate (tratate) diferit, cu utilaje cu capacitate de compactare de 1:2.
Pentru transportul deşeurilor generate în instituţii, colectate în containere separate, respectiv
pentru deşeurile din construcţii şi demolări, trebuie utilizate vehicule pentru transportul
containerelor.
Pentru transportul deşeurilor de la insulele de colectare, respectiv a containerelor de la centrele
de colectare recomandăm utilizarea vehiculelor cu suprastructură specială;
o

Pentru containerele mici (5-7 m3) se recomandă utilizarea suprastructurii cu elevatoare
pe lanţ.

o

Pentru containerele mari (20-30 m3) suprastructuri cu sistem elevator cu cârlig (rollon/roll-off).

Transportul deşeurilor colectate selectiv de la populaţie va fi realizat cu ajutorul unor vehicule
speciale, compartimentate pentru următoarele tipuri de deşeuri: metale, plastic, sticlă, hârtie.
Se propune o frecvenţă de colectare iniţială de 2-3 ori pe săptămână, care va putea fi ajustată
pe parcursul funcţionării sistemului.
Transportul containerelor de 20-30 m3 umplute cu fracţii mixte de deşeuri reciclabile, cu deşeuri
din construcţii şi demolări din staţiile de transfer sau centrele de colectare trebuie realizate cu
maşini echipate cu suprastructuri cu elevatoare cu cârlig (roll-on/roll-off).
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Transportul deşeurilor periculoase de la centrele de colectare trebuie să fie realizat de către
operatori de transport autorizaţi, cu vehicule având suprastructura închisă. La transportul
deşeurilor periculoase trebuie procedat conform legislaţiilor în vigoare, acordându-se o atenţie
deosebită asupra documentatelor de transport.

4.3

Alternative de tratare a deşeurilor

Pentru atingerea ţintelor propuse în acest plan, recomandăm ca gestionarea deşeurilor în judeţul
Constanţa să fie realizată prin aplicarea conceptului de „gestiune integrată a deşeurilor”, caz în care
riscurile de mediu pot fi minimalizate. Scopul primordial al oricărui plan de gestionare a deşeurilor ar fi
eliminarea generării deşeurilor la sursă, dar deoarece acest lucru nu este posibil în totalitate,
diminuarea cantităţii de deşeuri rămâne scopul principal. La nivel industrial, este necesară elaborarea şi
implementarea tehnologiilor care protejează mediul, care au un necesar energetic cât mai redus şi care
duc la generarea unor cantităţi mai mici de deşeuri. În foarte multe cazuri, aceste tehnologii sunt
costisitoare şi nu pot fi implementate din motive financiare. Chiar dacă pornim de la premizele cele mai
favorabile, în toate situaţiile, în urma oricărei activităţi industriale sau casnice sunt generate diverse
cantităţi de deşeuri. Până acum, unica soluţie de eliminare a acestor deşeuri o reprezenta depozitarea
acestora în condiţii mai mult sau mai puţin salubre. Prin colectarea selectivă a deşeurilor, o serie de
componente pot fi valorificate, reducând astfel semnificativ, cantităţile eliminate prin depozitare.
Deşeurile rămase după selectare trebuie tratate/eliminate conform celor mai bune practici. Numai în
acest mod, impactul asupra mediului poate fi diminuat.
Tratarea preliminară a deşeurilor este procedura prin care poate fi redusă cantitatea de deşeuri şi
periculozitatea acestuia. Astfel deșeurilor pot fi manipulate mai uşor şi devin direct recuperabile.
PROCEDURI DE TRATARE A DEŞEURILOR

Proceduri fizice

Separare pe faze
Separarea componentelor
Alte proceduri fizice
Ingloba

Proceduri chimice

Neutralizare
Separare prin precipitare
Hidroliză
Reducţie
Oxidaţie
Oxidare chimică
Oxidare umedă
Oxidare supercritică umedă
Oxidare prin ozon
Metode electrochimice
Alte metode chimice

Proceduri biologice

Compostare
Generare de biogaz
Recuperarea metalelor
prin metode biologice

Proceduri termice

Incinerare
Piroliză

Figura 1 – Procedurile de tratare a deşeurilor
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Tratarea deşeurilor este un sistem tehnologic integrat alcătuit din proceduri aplicabile şi separat, care
include colectarea deşeurilor, depozitarea temporară, tratarea preliminară locală, transportul, respectiv
recuperarea, neutralizarea şi monitoring post închidere a depozitelor de deşeuri. Procedurile de tratare
a deşeurilor sunt prezentate în Figura 1. Procedurile prezentate pot fi aplicate atât individual cât şi în
diverse combinaţii.
4.3.1

Tratarea preliminară a deşeurilor

4.3.1.1

Mărunţire

Mărunţirea reprezintă trecerea unui material într-o granulaţie mai fină. Fiecare mărunţire servește
extinderii suprafeţei exterioare specifice. Pentru alegerea utilajului potrivit pentru mărunţire sunt
necesare următoarele informaţii:
proprietăţile fizice ale materialului care trebuie mărunţit precum granulaţia iniţială, consistenţa,
duritatea, fragilitatea şi fisionabilitatea scopul mărunţirii, ca de exemplu, procesele fizice sau
chimice la care va fi supus materialul mărunţit;
caracteristicile necesare ale materialului mărunţit precum mărimea şi distribuţia particulelor
mărunţite, mărimea medie a particulelor sau mărimea specifica a particulelor.
Tabelul 8 – Tipurile de utilaje utilizate pentru mărunţire
Proprietăţi deşeu

Tipul de deşeuri

Tipuri de mărunţire
Mărunţire brută

Material dur şi mediu dur,
erodant puternic

Deşeuri minerale, deşeuri de
sticlă, deşeuri de construcţii şi
Mărunţire medie
din ind. de construcţii
Mărunţire fină
Mărunţire brută

Material dur şi mediu dur,
erodant

deşeuri metalice (deşeuri de
fontă, deşeuri de tablă, deşeuri
Mărunţire medie
de așchiere, deşeuri de cabluri)
Mărunţire fină
Mărunţire brută

Material mediu dur-moale,
foarte puţin erodant

Deşeuri de hârtie, textil, lemn,
plastic şi cauciuc

Mărunţire medie
Mărunţire fină

Toate tipurile
de materiale
amestecate în
procente diferite

Mărunţire brută
Deşeuri mixte menajere
industriale solide.

şi
Mărunţire medie
Mărunţire fină
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Utilaj de mărunţire
concasor cu fălci
concasor cu role
concasor centrifug
concasor centrifug
concasor conic
concasor cu ciocane
moară cu ciocane
moară tip prall
concasor
foarfecă hidraulică
concasor centrifuge
moară cu ciocane
moară de tăiere
concasor cu role
moară de tăiere
moară cu ciocane
concasor cu ciocane
moară de tăiere
moară cu ciocane
moară de tăiere
moară tip prall
moară cu ciocane
foarfeci hidraulice
concasor cu role
concasor cu coliziune
moară de tăiere
moară cu ciocane
moară de tăiere
moară de erodare
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Mărunţirea este procedeul cel mai des utilizat pentru mărirea suprafeţei specifice a componentelor
deșeurilor biodegradabile, în vederea grăbirii procesului de tratare biologică (materialul se prepară
pentru descompunerea microbiană, iar mărirea suprafeţei duce la îmbunătăţită preluării cantităţii
necesare de apă necesare pentru procesul biologic). Mărunţirea poate fi aplicată la temperaturi
ambientale sau în condiţii de congelare. Pentru mărunţire se pot utiliza: mori rapide cu ciocane, mori
rapide sau lente de taiere, mori cu bile, tamburi rotativi, mori rașpel şi mori spiralate. Utilajele de
mărunţire, testate şi utilizate în domeniul gestionarii deșeurilor şi care de-a lungul celor 20 de ani s-au
dezvoltat la un nivel extrem de ridicat, sunt prezentate mai jos, precizându-se avantajele şi
dezavantajele lor legate de instalaţia de tratare a deşeurilor.
Scopul procesului de mărunţire este:
Producerea granulelor corespunzătoare pentru proceduri următoare
Separarea componentelor prin metode fizice (ex. cablurile electrice)
Mărunţire selectivă (mărimea granulelor de deşeuri este diferită în funcţie de componente)
4.3.1.1.1

Morile cu ciocane

Pentru mărunţirea deșeurilor municipale şi de producţie, precum deșeurile din lemn şi sticla morile cu
ciocane s-au dovedit a fi foarte eficiente. Ele se deosebesc, in principial, doar după tipul rotorului. Există
mori orizontale şi verticale cu ciocane montate flexibil.
Versiunea verticală a morii cu ciocane este caracterizata de un rotor vertical prevăzut cu ciocane de
lovire. Acest tip de moară a fost conceput la sfârșitul anilor 50 special pentru tratarea deșeurilor
menajere. Pentru a creste debitul acestei mori, care la început era scăzut, se aspira aerul din interiorul
morii prin orificiul de evacuare. Astfel se pot mărunţi şi părţile din deșeuri foarte ușoare precum hârtia
sau masele plastice.
Datorită faptului că morile verticale cu ciocane nu au o limitare a granulaţiei printr-un grătar, distribuţia
granulaţiei se poate varia prin modificarea numărului de ciocane. Prin mărirea numărului de ciocane
rezulta o granulaţie mai fină şi un debit mai mic pe unitatea de timp.
4.3.1.1.2

Concasorul percutant

Concasorul percutant consta dintr-o carcasa sudata din mai multe părţi din tabla sau profiluri din otel, al
cărei interior este căptușit cu placi de percuţie. Arborele, care se rotește cu aproximativ 500-1000
rot/min este prevăzut cu mai multe ciocane preschimbabile din otel rezistent la uzura. Arborele se
rotește intr-un lagăr montat pe carcasa. Plăcile de percuţie sunt așezate reglabil cu ajutorul unor pivoţi.
Atât distanta dintre plăcile de percuţie şi ciocane, cat şi înclinaţia plăcilor sunt reglabile. La intrarea unor
componente care nu se pot mărunţi in spaţiul de percuţie plăcile de percuţie pot fi ridicate iar
materialele nemărunţite sunt eliminate prin partea inferioara.
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Concasoarele percutante se alimentează prin partea superioară cu ajutorul benzilor transportoare, în
timp ce materialele mărunţite se elimină prin partea inferioară. Materialul este preluat in concasor de
către ciocane cu o viteza de aproximativ 25-40 m/s, şi sunt lovite de plăcile de percuţie de deasupra
arborelui. Plăcile de percuţie sunt astfel aranjate, încât materialul sa fie adus înapoi in circuitul de lovire.
Acest proces se repeta pana când materialul este mărunţit in așa măsura încât sa poată trece prin
spaţiul dintre arbore şi plăcile de percuţie, spaţiu ce este reglat in funcţie de dimensiunea dorita a
particulelor.
In cazul concasoarelor percutante trebuie avut in vedere, de exemplu, la prelucrarea deșeurilor din
construcţii şi demolări sa nu fie introdus beton cu armaturi de otel prea lungi, pentru ca acestea s-ar
putea învârti în jurul rotorului şi ar duce la blocarea instalaţiei.
4.3.1.1.3

Mori cu cuţite sau tocătoare

Moara poate fi cu arbore orizontal simplu sau dublu. Prin rotaţia în sensuri diferite a arborilor dubli
prevăzuţi cu cuţite materialul este atras intre cuţite. Mărunţirea are loc între uneltele de tăiere
indiferent de tipul materialului: moale, elastic sau dur. Gradul de mărunţire se fixează prin alegerea
distantei dintre cuţite respectiv prin lăţimea dinţilor la arborele cu cuţite. Pentru mărunţirea deşeurilor
menajere distanta dorită dintre cuţitele arborelui este de 0,1 mm şi pentru a garanta succesul procesului
de tocare, nu trebuie să depăşească 0,8 mm. Dacă gradul de mărunţire nu este corespunzător, sau dacă
distribuţia granulaţiei este neuniformă, instalaţiile pot fi reglate în mai multe trepte până când rezultatul
final este cel dorit.
Pentru a realiza un debit mare în cazul deşeurilor voluminoase acestea ar trebui în prealabil presate cu
ajutorul unei prese hidraulice înaintea umplerii morii cu cuţite. În cazul în care bucăţi grele din metal sau
alte părţi componente care nu pot fi mărunţite ajung în moară, arborele cu cuţite dispune de un sistem
de siguranţă automat, care acţionează arborele în sens invers pentru a debloca materialul respectiv şi
apoi îl opreşte. În acest caz materialul trebuie îndepărtat manual. Practica a demonstrat că, în instalaţiile
de mărunţire cu arbore cu cuţite, este mai convenabil dacă se îndepărtează manual materiale dure
precum metalele înainte de a fi admise în moară.
În funcţie de mărimea dinţilor, debitul de materiale mărunţite se situează în jurul valorii de 3 t/h.
Materialul mărunţit este caracterizat de margini tăiate curat şi un interval destul de mic al dimensiunilor
particulelor. Acest tip de moară se foloseşte cel mai des pentru mărunţirea deşeurilor din plastic,
deşeurilor din lemn, etc.
4.3.1.1.4

Raşpel cu sită

Acest tip de moară s-a dezvoltat special pentru prepararea deşeurilor în unităţi de compostare. Modul
de acţionare a unui rașpel cu sită poate fi comparat cu cel al unei site din bucătărie. Deasupra bazei
dispozitivului care parţial este prevăzut cu segmente cu orificii de cernere de diametre între 22 şi 45 mm
şi cu segmente cu dinţi de rupere ficşi, se mișcă braţele rașpelului, care împing şi fac deşeurile să
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alunece cu viteze între 8 şi 10 rot./min printre dinţii de rupere şi prin site. Materialele greu de mărunţit,
textilele, metalele, materialele plastice sau materialele dure se adună în rașpelul cu sită şi pot fi
evacuate printr-o clapa laterală a braţelor rașpelului.
Rașpelul cu sită se utilizează însă din ce în ce mai rar în tehnica de prelucrare a deşeurilor, datorită
faptului că:
•

efectul de mărunţire în cazul acestor dispozitive este mai mic decât în cazul morilor cu ciocane
sau cu cuţite;

•

rașpelul cu sită lucrează discontinuu.

4.3.1.2

Cernere

Acest procedeu este folosit în cadrul tratării deşeurilor mai ales pentru separarea deşeurilor în funcţie
de mărimea granulelor. Mai este utilizat pentru separarea fracţiilor de deşeurilor, respectiv pentru
eliminarea materiei din deşeurile contaminante cu fracţii dure şi fine. În general, în cadrul tratării
deşeurilor, sunt utilizate site cu tambur, site cu vibraţii şi separatoare balistice.
4.3.1.3

Compactare

Prin compactare deşeurile necompactate, cu porozitate ridicată sunt compactate la volumul cel mai mic
posibil. Scopul procedurii este pe de o parte depozitarea în zonele de transfer şi implicit transportul cu
costuri mai reduse, pe de altă parte tratarea deşeurilor pentru alte proceduri ulterioare.
4.3.1.4

Aglomerare

Prin aglomerare, din deşeurile solide pregătită prin mărunţire cu granulaţie fină, cu ajutorul procedurilor
de comprimare, refulare sau alte metode termice, se realizează granule mai mari cu formă simetrică sau
asimetrică. Scopul principal este de a creşte eficienţa procedurilor ulterioare de tratare. Prin aglomerare
înţelegem totodată şi aglomerarea materialelor plastice sensibile la căldură, respectiv peletizarea
deşeurilor organice mărunţite.
4.3.1.5

Spălare, curăţare

Activitatea de spălare şi curăţare reprezintă procedura de eliminare a contaminărilor superficiale,
facilitând astfel procedurile ulterioare de reciclare a deşeurilor (se aplică în special flacoanelor PET). Prin
acest procedeu, contaminarea trece în fază lichidă prin dizolvare, dispersare, emulsionare.În general
curăţarea deşeurilor se realizează pentru deşeurile care pot ajunge materie prima secundara într-un
proces de fabricare a ambalajelor alimentare. Astfel, în procesele de reciclare a deşeurilor din plastic şi
opţional şi pentru deșeurile din sticlă regăsim şi o etapă de curăţare a deşeurilor. Pentru obţinerea unor
granule din plastic de calitate ridicată este absolut necesară curăţarea acestora. Curăţarea poate fi
realizată cu apă sau fără apă, astfel întâlnim puricarea mecanică şi spălarea în tamburi speciali.
4.3.1.5.1

Purificare mecanică

Aceasta metodă de tratare mecanică a deşeurilor din plastic permite îndepărtarea deşeurilor de hârtie,
carton şi alte reziduuri fără apă. Ambalajele colectate de la populaţie sunt presate pentru a se elimina
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conţinutul rămas în acestea şi sunt apoi tocate sub formă de fulgi. Materialul tocat este apoi supus într-o
centrifugă unor acţiuni şi deformări mecanice semnificative. Ca urmare a acestui proces de centrifugare
hârtia este descompusă în celuloză, alte reziduuri aderente fulgilor de plastic şi aluminiul fiind
îndepărtate mecanic şi pneumatic. Jeturi de aer sub forţe mecanice ridicate împing aceste impurităţi
printr-o sită. Hârtia ajută la absorbţia grăsimilor şi umidităţii de pe fulgii de plastic, iar materialul rezultat
din procesul de purificare mecanică este de o calitate foarte ridicată.
4.3.1.5.2

Spălare în tamburi

Acest proces are doua avantaje, spălarea fulgilor de plastic şi sortarea prin flotare a diferitelor tipuri de
plastic. Instalaţiile de curăţare a deşeurilor pot fi uşor integrate în orice tip de instalaţie de reciclare a
deşeurilor de ambalaje.
4.3.2

Tratarea fizică a deşeurilor

Prin proceduri fizice de tratare a deşeurilor se înţelege totalitatea procedeelor de pregătire a materiei,
respectiv transformarea materiei prin care structura materialului nu este schimbată însă sunt schimbate
forma şi raportul maselor. Scopul principal ale acestor metode este de a facilita şi eficientiza reciclarea şi
neutralizarea deşeurilor, respectiv a uşura procedurile următoare.
4.3.2.1

Separarea de faze

Procedurile de separare de faze sunt folosite pentru deşeurile eterogene în care se găsesc materiale
diverse aflate în diverse faze (nămoluri, noroi, emulsii, deşeuri petroliere etc.), printr-o serie de
proceduri fizice care conduc la concentrarea componenţilor pe faze şi la reducerea volumului acestora.
Procedurile de separare pe faze este cel mai eficient în cazul în care componentul de separat (ex.
deşeurile periculoase sau petroliere) este prezent în general doar într-o singură fază. Procedurile cele
mai importante sunt: decantare, filtrare, centrifugare, sedimentare etc.
4.3.2.2

Separare pe componente

Procedurile de separare de faze este totalitatea procedurilor exclusiv fizice de tratare deşeuri de aceeaşi
fază dar alcătuite din mai multe componente prin separarea componenţilor acestora cu scopul
valorificării. Procedurile cele mai importante: schimburi de ioni, osmoză inversă, dializă electrică,
extracţia cu solvenţi, ultrafiltrare, adsorbţie cu filtru de cărbuni sau răşini, stripare, distilare, vaporizare,
separare mecanică, separare electrodinamică sau electrostatică, separare optică, separare mecanică.
4.3.2.3

Solidificarea

Solidificarea reprezintă procedeul de tratare a deşeurilor lichide solide prin amestecarea acestora cu
diferiţi lianţi (ciment, plastic sensibil la căldură, gips, sticlă etc.) stabili din punct de vedere mecanic şi
chimic, pentru formarea unui material solid care blochează dizolvarea componentelor toxice.

Anexe PJGD Constanţa

Pagina 47

PJGD Constanţa – ANEXA 4 – Alternative tehnice de gestionare a deşeurilor

4.3.3

Tehnici de sortare a deşeurilor

Sortarea reprezintă procesul de separare şi clasare a deşeurilor în funcţie de diferenţele dintre
caracteristicile lor fizice. În principiu există sortarea dimensională, sortarea densimetrică, sortarea
optică, sortarea magnetică, flotarea şi sortarea manuală.
4.3.3.1

Sortarea dimensională

Prin cernere se separă materiale de granulaţie diferită, în diverse clase granulometrice propuse. Acest
proces se mai denumeşte şi clasare. Prin cernerea cu sită se realizează separarea în funcţie de
dimensiunea caracteristică a granulelor, cu ajutorul unei suprafeţe de separaţie, prevăzută cu orificii
așezate geometric. Granulele care, la alunecarea peste sită, sunt într-o poziţie potrivită şi au dimensiuni
mai mici decât orificiile sitei, cad prin aceasta şi formează astfel materialul cu granulaţie fină. Restul
granulelor rămân în sită şi formează materialul cu granulaţie mare.
Materialele cu granulaţie fină, umede, fibroase şi lipicioase obturează uşor sitele. Astfel, se micșorează
suprafaţa de cernere, iar debitul de cernere scade. Pentru a evita obturarea sitelor, sunt folosite pentru
materiale greu de cernut sisteme de site speciale sau ajutoare pentru site. Cele mai importante ajutoare
pentru site sunt periile, lanţurile, încălzitoarele de site, jeturile de aer şi apă suplimentară pentru
anularea forţelor dintre particulele lipite una de cealaltă.Sunt folosite, în special, două tipuri de site
pentru sortarea dimensională: site cilindrice şi site cu vibraţie. O sită este considerată eficientă dacă 70%
din materialele cu dimensiunea particulelor mai mică decât ochiurile plasei pot trece prin acestea.
4.3.3.2

Sita tambur

Sita tambur este o sită cilindrică aceasta reprezintă un agregat de clasare verificat care poate fi utilizat
într-o instalaţie de preparare a deşeurilor, atât în prima treaptă de preparare, cât şi după procesul de
mărunţire. Debitul şi performanţele la separare ale unei site tambur sunt determinate de mărimea
orificiilor, diametrul, turaţia, elementele interiorului tamburului şi inclinaţia acestuia. Dat fiind faptul că
suprafaţa de cernere a unei site tambur este relativ mică, se încearcă prin diferite construcţii ale
peretelui interior (sita poligonală) ridicarea cât mai mult a materialului de cernut pe peretele tamburului
rotativ, pentru a obţine o cernere mai eficientă. Pentru a reduce şi mai mult timpul de prelucrare a
deşeurilor, sita tambur poate avea pe pereţii interiori diferite accesorii cu ajutorul cărora sa taie sacii în
care sunt colectate deşeurile. Astfel, sacii de deşeuri menajere colectaţi de agenţii de salubritate pot fi
desfăcuţi şi sortaţi rapid şi automat cu ajutorul sitei tambur.
4.3.3.3

Sita cu vibraţie

Aceasta sită face parte din categoria maşinilor de cernere dinamice şi s-a dovedit a fi eficientă ca agregat
de cernere a deşeurilor care nu se înfundă. Pentru acest gen de cernere se folosesc site maleabile din
cauciuc sau materiale plastice, montate pe un sistem de bare care basculează în contratimp. Aceasta
mişcare de basculare antrenează sita într-o mişcare de tip undă, cu o amplitudine considerabilă de 30
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pană la 50 mm pentru frecvenţe de oscilaţie de 600 până la 800 /min şi imprimă materialului de cernut
acceleraţii considerabile.
4.3.3.4

Separator balistic

Acest mecanism a fost realizat pentru separarea deşeurilor municipale în trei fracţii: grea, uşoară şi fină.
Separatorul balistic este format din pâlnia de încărcare şi puntea formată din mai multe benzi metalice
perforate şi care vibrează în contrasens una faţă de cealaltă. Puntea are o mică inclinaţie pentru a
imprima fracţiei grele o anumită acceleraţie.
Deşeurile mărunţite, în funcţie de forma şi gravitatea specifică fiecărei particule se deplasează în susul
sau în josul pantei. Particulele mai grele au tendinţa să se deplaseze în jos odată cu mişcarea benzilor şi
astfel se separa fracţia grea. Datorită mișcării de vibraţie şi de rearanjare continuă a deşeurilor pe
puntea separatorului, particulele uşoare cum ar fi hârtia, cartonul şi foliile de plastic se deplasează către
marginea superioară a separatorului, astfel formându-se fracţia uşoară. Fracţia fină reprezintă
particulele care au trecut prin orificiile benzilor metalice.
Procentajul de fracţie grea şi fracţie uşoară se determină prin modificarea inclinaţiei pantei. Înclinaţia se
află, în general, între 15-20%; această înclinaţie este proiectată pentru o rată de încărcare de
aproximativ 10 tone/h sau 90 m3/h.
4.3.3.5

Sita plată cu disc

O sită cu disc este un aparat de clasare în cascadă care constă dintr-un grătar de clasare cu mai multe
site parţiale așezate în trepte formate dintr-o multitudine de arbori paraleli plasaţi la distanţe egale unul
de altul cu discuri de antrenare hexagonale. Fiecare dintre aceste discuri de antrenare se roteşte în golul
dintre două corpuri de discuri învecinate.
Distanţele dintre aceste discuri determină mărimea orificiilor de cernere ale fiecărui nivel de cernere. De
exemplu, deşeurile presortare din construcţii se introduc printr-un dispozitiv de încărcare către primul
nivel de separare şi sunt accelerate şi separate în procesul de cernere prin aşezarea discurilor de
antrenare pe arbori precum şi prin creşterea turaţiei arborilor pe fiecare nivel în direcţia de antrenare a
materialului către celelalte nivele de separare. Arborii rotunjiţi dintre discurile de antrenare şi colţurile
rotunjite împiedică înţepenirea materialului de separat.
4.3.4

Sortarea densimetrică

Sortarea densimetrică este o metodă de clasare care se bazează pe echivalenţa specifică a materialelor
asemănătoare într-un curent de aer ascendent. Acest proces se mai denumeşte şi clasare. Echivalenţa
înseamnă că diferite particule vor atinge aceeaşi viteză finală de cădere. Dacă particulele sunt
echivalente, atunci acestea ar trebui să aibă în aceleaşi condiţii iniţiale aceeaşi traiectorie, respectiv
aceeași viteză de coborâre. Sortarea densimetrică se poate realiza şi cu ajutorul apei (vezi hidrociclonul).
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Separarea se realizează în funcţie de viteză de cădere a particulelor. Viteza de cădere depinde de forma
granulei şi de greutatea specifică a fiecărui material. Debitul este influenţat de masa volumetrică, de
umiditate, de compoziţia deşeurilor şi de mărunţirea prealabilă a deşeurilor de sortat.
O serie de tipuri de separatoare cu ajutorul curentului de aer s-au testat în Uniunea Europeană. Din
multitudinea de instalaţii de separare existente, în prelucrarea deşeurilor se folosesc cu precădere două
tipuri: separatorul cu aer rotativ şi instalaţia de aspirare.
4.3.4.1

Separatorul rotativ cu curent de aer

Separatorul rotativ cu curent de aer are trei elemente principale: un tambur rotativ, o cameră de
separare şi decantare şi un sistem de aer comprimat. Tamburul rotativ este înclinat cu aproximativ 15
grade faţă de orizontală şi are forma conică cu baza mare în sus. Deşeurile mărunţite şi deja cernute
sunt transportate cu ajutorul unei benzi rulante către partea superioară a tamburului. Prin duze de aer
comprimat se suflă aerul, paralel cu axa tamburului. În acest fel materialele uşoare sunt antrenate în sus
către camera de decantare. Materialul greu este transportat prin tambur în continuare şi iese prin baza
mică a tamburului. Pentru a asigura un curent de aer continuu de-a lungul întregului tambur, se suflă aer
suplimentar prin baza mică a tamburului. Mărimea granulaţiei şi selectivitatea pot fi variate prin
schimbarea volumului de aer, schimbarea presiunii aerului comprimat, prin modificarea unghiului de
înclinaţie al tamburului şi prin modificarea modului de încărcare a materialului mărunţit.
4.3.4.2

Instalaţia de aspirare

Componentele uşoare din deşeuri sunt aspirate de obicei de pe o bandă transportoare, de pe o sită cu
vibraţie sau dintr-o sită tambur şi sunt eliminate printr-un ciclon. Componentele uşoare pot fi: bucăţi de
hârtie, pungi de plastic, bucăţi de plastic, etc.
4.3.4.3

Hidrociclonul

Separarea diferitelor fracţiuni de materiale plastice dintr-un amestec de granule se realizează în cazul
hidrociclonului într-un câmp de forţe centrifugal. Geometria ciclonului realizează un vârtej interior
ascendent prin care este eliminată fracţiunea ușoară a amestecului şi un vârtej exterior descendent cu
ajutorul căruia se elimină fracţiunea grea. Hidrociclonul a fost proiectat special pentru separarea
diferitelor tipuri de deşeuri din plastic. Calitatea separării tipurilor de materiale cu ajutorul
hidrociclonului sunt determinate de tipul şi calitatea mărunţirii în prealabil a deşeurilor din plastic.
În cadrul testărilor făcute s-a utilizat un hidrociclon cu capacitate de 1 t/h. Materialele plastice folosite
au fost sortate din deşeurile menajere. Impurităţile au fost de 1 până la 5 % (hârtie, metal, nisip).
Compoziţia medie era de 80 - 85 % PE, 2-10 % PS şi 8 -15 % PVC. Testele au condus la eliminarea 100 % a
polietilenei cu impurităţi de 2-3 % PS. Impurităţi de PVC nu au fost găsite în PE. Prin sortarea ulterioară a
fracţiunii grele formată din PS şi PVC care a rezultat din hidrociclon s-a obţinut o concentraţie de 100%
PVC, pentru PS s-a obţinut o concentraţie de aprox. 95%, impurităţile au fost din PVC şi PE. Majoritatea
impurităţilor au fost eliminate împreună cu PVC-ul în fracţiunea grea.
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4.3.5

Sortarea magnetică

O sortare magnetică eficientă se realizează atunci când elementele feromagnetice sunt preluate de
magneţi în urma unei mărunţiri a deşeurilor şi a unei afânări, eliberându-se astfel, de alte impurităţi.
Mărimea elementelor feroase nu este limitată, dat fiind faptul ca magneţii pot atrage orice fel de
greutăţi. Acest tip de magneţi sunt utilizaţi în principal pentru presortarea magnetică grosieră a
deşeurilor mărunţite sau nemărunţite.
4.3.5.1

Separator magnetic

Sortarea magnetică se face în mare măsură cu magneţi așezaţi deasupra benzilor rulante de transport a
deşeurilor care sortează materialele feroase din curentul de deşeuri şi le elimină, ori perpendicular, ori
paralel cu direcţia transportorului de deşeuri.
Sortarea magnetică s-a dovedit a fi eficientă după mărunţire. Până acum au eşuat toate încercările de
obţinere a unui produs feromagnetic de bună calitate prin sortarea metalelor feroase înainte de a utiliza
un agregat de mărunţire. În cazul sortării magnetice a deşeurilor casnice, mărimea optimă a elementelor
este în jur de 10 până la 100 mm.
4.3.5.2

Separator cu curenţi turbionari

Tehnologia de separare constă în inducerea unor curenţi turbionari în corpuri care conduc electricitatea,
care prin acestea dezvoltă forţe într-un câmp magnetic.
În acest domeniu sunt mai cunoscute efectele secundare nedorite ale curenţilor turbionari: frânarea
datorită curenţilor turbionari, levitarea sau suspensia magnetică, sau pierderile datorate curenţilor
turbionari din transformatoare. Dar în cazul separării cu ajutorul curenţilor turbionari, rezultatele sunt la
fel de eficiente ca şi în cazul separării metalelor feroase cu ajutorul magneţilor.
Curenţii turbionari se formează atunci când un conductor electric se afla într-un câmp magnetic care se
modifică în timp şi spaţiu sau se mişca în acest câmp magnetic. Curenţii turbionari curg în interiorul
conductorului pe traiectorii închise şi forma lor nu este legată de forma conductorului.
Conform legilor lui Lenz aceşti curenţi formează la rândul lor un câmp magnetic în sens invers celui care
i-a creat. Din aceasta rezultă o forţă care acţionează asupra conductorului, accelerându-l să iasă din
câmpul magnetic iniţial. Prin scăderea conductibilităţii, forţa asupra conductorului este mai mică. Cu
creșterea densităţii (la volum constant aceasta înseamnă masă mai mare) trebuie aplicată o forţă mai
mare pentru a învinge inerţia masei şi a devia particula respectivă.
4.3.6

Sortare optică

Sortarea optică are rolul de a separa materialele valorificabile în funcţie de culoare, iar cu ajutorul
echipamentelor cu infraroșu se pot sorta şi în funcţie de tipul de material din care este confecţionat.
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Lumina care trece prin materialul reciclabil este preluată de un senzor. Un conductor de lumină din
materialul plastic conduce semnalul către unitatea de evaluare. Semnalul luminos este descompus în
culorile roșu, verde şi albastru iar separarea se face după culoare.
De exemplu, cu ajutorul unei instalaţii de sortare a sticlei se obţine o puritate de aproximativ 99,7%.
Cu ajutorul echipamentelor cu infraroșu se realizează forma curbei caracteristice pentru fiecare tip de
material, iar după evaluarea cu ajutorul unui program urmează activarea mecanismului de comandă al
clapetelor de evacuare, iar deşeurile cărora nu le sunt recunoscute curbele caracteristice sunt eliminate
din circuit. Aceasta sortare este, în principal utilizată pentru separarea diferitelor tipuri de materiale
plastice: PET, PS, PP, HDPE, LDPE, PVC, etc.
4.3.7

Sortarea manuală

La ora actuală, sortarea manuală este totuși cea mai de încredere metodă de separare voită şi de foarte
bună calitate a produselor secundare dintr-un amestec de deşeuri. Din deșeurile casnice sau din mica
industrie, comerţ şi instituţii, dar ţi din fracţiunile de deşeuri colectate separat, personalul de sortare
poate separa diferite calităţi de hârtie recuperată, sticle de diferite culori sau amestecate, folii din
polietilenă albă sau colorată etc., dar poate îndepărta şi impurităţi sau componente dăunătoare.
Prin conducerea direcţionată a sortării manuale se poate acţiona rapid şi fără intervenţii tehnice asupra
fluctuaţiilor preţurilor de pe piaţa a materiilor prime secundare.
Datorită faptului că sortarea manuală este foarte costisitoare, trebuie mărit randamentul de selectare
cu ajutorul utilajelor speciale. Pentru a mări productivitatea sortării manuale, materialele cu granulaţie
mică sunt îndepărtate prin sitare. Separatoare magnetice, suflătoare, benzi înclinate, maşini de împins,
au toate scopul de a pregăti deşeurile pentru sortarea manuală şi de a mări productivitatea personalului
de sortare. Există două tipuri de sortare: negativă şi pozitivă.
În cazul sortării pozitive este extras materialul recuperabil din fluxul de deşeuri şi este aruncat în
sertarele corespunzătoare.
În cazul sortării negative materialele care sunt considerate impurităţi care deranjează sunt extrase din
fluxul de materiale, pe bandă transportoare rămânând doar fracţiunea dorită.
Prin sortare negativă se obţin productivităţi mai mari, dar de calitate mai scăzută, în timp ce în cazul
sortării pozitive se obţine calitate foarte bună cu productivitate însă mult mai mică. Colectarea separată
a materialelor recuperabile creşte considerabil randamentul operaţiunii de sortare.
Sortarea prin flotaţie este avută în vedere când densităţile specifice ale unui amestec de materiale sunt
foarte apropiate.
Flotaţia se folosește la îndepărtarea impurităţilor din cărbuni, minereuri, barită, zgură, cernelurile negre
de tipar, deşeurile din materiale plastice şi multe altele. Domeniul principal de utilizare este cel al
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fabricării de hârtie, în care se prelucrează prin flotaţie hârtia tipărită recuperată, obţinându-se o hârtie
grafică deschisă la culoare.
4.3.8

Tehnici de compactare şi balotare a deşeurilor

Compactarea deşeurilor se realizează în vederea reducerii volumului deşeurilor, în special pentru
transportul acestora sau pentru stocare. Prin compactare se reduc, astfel, costurile de transport şi
dimensiunile spaţiului de stocare necesar.
În funcţie de tipurile de deşeuri prelucrate au fost dezvoltate diferite echipamente de compactare a
acestora. De exemplu, pentru deşeurile de ambalaje din plastic sunt recomandaţi tamburii cu ţepi, care
perforează deşeurile de ambalaje din plastic şi uşurează compactarea lor. Compactarea poate fi realizată
cu prese operate mecanic sau hidraulic. Presele pot fi dotate şi cu un mecanism de balotare a deşeurilor
compactate pentru uşurarea transportării lor. Compactarea poate fi întâlnită, de asemenea şi în
autovehiculele de colectare sau în autovehiculele de transport cu mecanisme speciale. În acest caz,
există containere prevăzute cu mecanisme de compactare a deşeurilor. În cazul autovehiculelor fără
astfel de mecanisme, compactarea poate fi realizată într-o staţie de transfer, înainte de transbordarea
deşeurilor într-un container de capacitate mai mare.
Compactarea mai este utilizată în cazul presării deşeurilor ce pot fi utilizate ca şi combustibil alternativ
într-o formă mai densă, şi anume pelete sau brichete. Presele de pelete au fost preferate faţă de cele
pentru brichete, datorită cantităţii mult mai mare de procesare şi a gradului de compactare mult mai
ridicat. Prin aceasta compactare a deşeurilor pentru combustibil alternativ, pe lângă avantajele
menţionate mai sus, se poate obţine şi o creștere a energiei termice dezvoltate de acestea.
4.3.9

Tratarea chimică al deşeurilor

În această categorie intră toate procedurile chimice de transformare a materialelor prin care se modifică
structura deşeurilor. Scopurile tratării chimice sunt multiple: neutralizarea în scopul valorificarea
deşeurilor sau eliminării deşeurilor (inertizare), sau reducerea concentraţiilor componentelor
periculoase.
Majoritatea procedeelor chimice sunt folosite la tratarea deșeurilor industriale. Fac excepţie procedurile
termochimice care sunt utilizate şi la deşeurile comunale. Procedurile chimice utilizate frecvent în
tratarea chimică a deşeurilor sunt: oxidarea (normală, umedă, supercritică H2O sau CO2), reducerea,
precipitarea, neutralizarea, calcinarea, clorinarea, ozonizarea, hidroliza, dehalogenarea, fotoliza, metode
electrochimie, proceduri catalitice, proceduri termochimice.
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4.3.10 Tratarea biologică a deşeurilor
Prin tratarea biologică a deşeurilor se înţelege totalitatea procedurilor de tratare prin care materialele
organice şi anorganice sunt descompuse cu ajutorul bacteriilor sau/şi a enzimelor în condiţii aerobe şi
anaerobe. Reglarea procesului se realizează prin: prezenţa sau lipsa oxigenului, asigurarea unei
temperaturi optime, reglarea permanentă a umidităţii. Principalele tipuri de proceduri sunt:
compostare, producere de biogaz, fermentare cu enzime.
Pentru a atinge ţintele de termen scurt pentru deşeurile biodegradabile, cu investiţii minime, este
necesară axarea pe cantităţile de deşeuri biodegradabile care pot fi colectate şi tratate relativ uşor.
Acestea includ în general hârtia, cartonul şi lemnul pentru reciclare, materialele din ambalaje pentru
acelaşi scop şi deşeuri verzi şi alimentare pentru compostare. Strategiile folosite pentru tratarea
deşeurilor municipale biodegradabile în Figura 2. Aceeaşi strategie este propusă pentru Regiunea 2 SE şi
implicit pentru judeţul Constanţa.

DEŞEURI MUNICIPALE BIODEGRADABILE

PREVENIRE
REDUCERE
REFOLOSIRE

SEPARARE LA SURSĂ

MATERIALE
RECICLABILE

TRATARE
BIOLOGICĂ

DEŞEURI REZIDUALE

TRATARE
MECANOBIOLOGICĂ

DEPOZITARE

Figura 2 – Strategii comune de tratare pentru deşeurile municipale biodegradabile

Pentru compostare, deşeurile verzi din parcuri, curţi , grădini şi pieţe trebuie colectate separat. Este
posibilă şi compostarea nămolului de la case (fose septice) şi de la instalaţii de tratare municipale (dacă
sunt conforme cu OM 344/2004). În general, deşeurile verzi sunt colectate fie în pubele speciale (brune
în România) sau în saci ce pot fi cumpăraţi în general din supermarketuri. Sacii sunt populari în rândul
gospodăriilor, având în vedere că cea mai mare cantitate de deşeuri verzi se produce spre sfârşitul
primăverii şi în toamnă. Deşeurile alimentare (exclusiv pielea şi oasele) din case pot fi compostate
alături de deşeurile verzi sau folosite ca hrană pentru animale. Aceasta este adevărată în special pentru
restaurante sau instituţii unde cantităţile generate de deşeuri alimentare sunt suficient de mari pentru a
justifica recuperarea zilnică şi folosirea lor ca hrana pentru animale.
4.3.10.1 Compostarea
Compostarea este un proces biologic controlat unde ca materie primă organică se poate folosi deşeuri
agricole şi industriale, deşeuri comunale, sau nămoluri provenite din tratarea apelor menajere. Ca
material de adaos se poate folosi solul, turba sau pământul de gazon.
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Amestecul astfel obţinut având umiditate suficienta sunt depuse in prisme. În prima fază a
descompunerii microbiene temperatura este de 30°C, apoi în urma procesului exoterm materialul se
încălzeşte la 60-70°C. La aceasta temperatura majoritatea bacteriilor patogene mor. În urma răcirii, în
compost apar colonii de ciuperci, iar după 1-2 luni se formează un material pământos fertil.
Compostul este un produs finit care se poate utiliza în agricultură iar depozitarea compostului nu
prezintă nici un impact negativ asupra mediului înconjurător. Compostul de bună calitate este un produs
valoros care se poate valorifica în agricultură, horticultură, sere etc. Compostul de slabă calitate poate fi
utilizată pentru acoperirea depozitelor de deșeuri.
Deşeurile biodegradabile sunt compostate în scopul reutilizării în cadrul ciclului de producţie vegetală ca
fertilizant sau ameliorator de sol. Varietatea tehnicilor de compostare este foarte mare, iar compostarea
poate fi efectuată în grădini private sau în staţii centralizate tehnologizate. Controlul procesului de
compostare se bazează pe omogenizarea şi amestecarea deşeurilor, urmată de aerare şi adeseori de
irigare. Acest lucru conduce la obţinerea unui material stabilizat de culoare închisă, bogat în substanţe
humice şi fertilizanţi.
Staţiile centralizate de compostare pot trata mai mult de 100.000 tone pe an de deşeuri biodegradabile,
dar dimensiunea tipică a unei staţii de compostare este de 10.000 până la 30.000 tone pe an. Deşeurile
biodegradabile trebuie separate înainte de compostare: deşeuri alimentare, din grădini, fragmente de
lemn si, într-o anumită măsură hârtie, sunt adecvate pentru obţinerea unui compost de calitate.
Compostarea aerobă a deşeurilor biodegradabile se face în instalaţii complexe, în celule închise, cu
colectare şi filtrare a gazelor degajate.
Procesul de compostare se realizează în momentul în care deşeurile biodegradabile sunt stivuite,
obţinându-se o structură ce permite difuzia oxigenului, având un conţinut de substanţă uscată ce
favorizează dezvoltarea microbiană. Temperatura biomasei creşte datorită activităţii microbiene şi
proprietăţilor izolatoare ale materialului stivuit. Temperatura atinge, de cele mai multe ori, 65-75°C în
câteva zile şi apoi descreşte încet. Aceasta temperatură înaltă ajută la eliminarea elementelor patogene
şi a seminţelor de buruieni.
Procesul de compostare este influenţat în mare măsură de următoarele proprietăţi ale materialului care
urmează a fi compostat:
granulaţia
umiditatea
conţinutul de aer in compost
temperatura
conţinutul de carbon şi de azot
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COLECTARE
- deșeuri biodegradabile
- deșeuri verzi şi din grădini

PRE-TRATAREA DESEURILOR
- clasificare
- separarea manuală a impurităţilor
- mărunţirea, dezmembrarea structurilor din lemn
Materiale
poluante
DESCOMPUNERE BIOLOGICĂ
- Faza 1 pierderi de
descompunere
(~ 35%)
DESCOMPUNERE BIOLOGICĂ
- Faza 2 pierderi de
descompunere
(~ 10%)
PREPARAREA PRODUSULUI FINIT
- mărunţire (deconglomerare)
- clasificare
- sortare
- separarea materialelor dure
Materiale
poluante

COMPOST FINAL

Figura 3 – Schema de principiu a procesului de compostare

4.3.10.2 Compostarea aerobă
Compostarea deşeurilor din parcuri şi grădini, care sunt libere de poluanţi, poate fi făcută în spaţii
deschise, fără aspirarea de aer în procesul de compostare.
Pentru a asigura o aerare suficientă, înălţimea pilonului de compostare trebuie sa nu fie mai mare de 1,5
m şi trebuie ajustată pentru densitatea materialului. Pilonul de compostare va lua forma caracteristică
de trapezoid. Presupunând o densitate de 0,5 t/m3, aproximativ 1.800 t pot fi compostate la un hectar
de teren la fiecare 6 luni.
În general, la o rata de colectare de 20% a deşeurilor verzi din gospodării, este necesar 1 ha pentru
compostarea pentru 100.000 locuitori. Staţiile trebuie situate la o distantă suficientă de așezările din
apropiere pentru a evita mirosurile neplăcute pentru cetăţeni.
Procesul de compostare prin fermentaţie poate fi accelerat prin aspirarea adiţională de aer. Sistemele
deschise necesită aspirări de aer de la fundul pilonului de compostare. Aerul trebuie tratat după aceea
în filtre de compost pentru a evita mirosurile neplăcute. Sub forţa ventilaţiei, timpul de compost poate fi
redus de 2-2,5 ori când există materiale omogenizate în proces de compostare. în general, procesul este
acoperit şi are loc pe o dală de ciment.
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Compostarea aerobă se poate face în modul cel mai simplu, fără costuri importante, la scara mică şi în
gospodăriile proprii, cât mai departe de zona locuită. În acest caz vor fi compostate în special deşeurile
verzi din gradină, livadă şi deşeuri biodegradabile din bucătărie (resturi de fructe şi legume). În cazul
curţilor mari (>5.000 mp) se poate face compost din deşeurile menţionate mai sus, la care se pot adăuga
şi dejecţii solide de la animale şi păsări.
În toate cazurile vor fi evitate resturile animale care emană un miros fetid şi în plus atrag rozătoarele. Nu
se recomandă compostarea deşeurilor verzi împreună cu cele de la animale în cazul curţilor mici şi
foarte mici, din cauza mirosurilor neplăcute. Pe acelaşi principiu, deşeurile verzi (frunze, crengi)
provenite din parcuri mari sau din grădini botanice pot fi compostate chiar pe locaţia respectiva, în unadouă boxe deschise, situate într-o parte mai ferită de accesul publicului. Compostul astfel obţinut are o
calitate superioară, iar costurile de obţinere sunt foarte mici.
O compostare aerobă simplă şi cu costuri relativ mici se poate face lângă depozitul de deşeuri, în câmp
deschis. Se obţine o calitate slabă a materialului organic stabilizat, precum şi emisii importante de gaze
cu efect de seră, dar se pot atinge ţintele de reducere a deşeurilor biodegradabile. Compostul de slabă
calitate provenit din compostarea deşeurilor colectate în amestec va putea fi utilizat doar pe depozit,
pentru nivelarea straturilor, sau la închiderea unor depozite. Nu poate fi utilizat în agricultură din cauza
impurificării cu plastice, cioburi de sticlă, ceramică etc.
Din procesul de compostare rezultă compostul, produs ce contribuie la îmbunătăţirea structurii solului.
Locuitorii din zona rurală pot fi încurajaţi să-şi composteze deşeurile organice proprii local. Deoarece în
această zonă majoritatea deşeurilor produse sunt de natură organică, compostarea locală este cea mai
recomandată opţiune. În planul de implementare a Directivei privind depozitarea deşeurilor, se
recomandă ca deşeurile biodegradabile din mediul rural să fie compostate individual.
4.3.10.3 Compostarea anaerobă
Compostarea aerobă este metoda de tratare biologică folosită pentru a recupera atât elementele
fertilizante, cât şi energia conţinută în deşeurile municipale biodegradabile. În plus, reziduurile solide
generate în timpul procesului sunt stabilizate. Procesul generează gaze cu un conţinut mare de metan
(55-70%), o fracţie lichidă cu un conţinut mare de fertilizanţi (nu în toate cazurile) şi o fracţie fibroasă.
Fermentarea se realizează în tancuri închise, cu producere de biogaz.
Tehnologia folosită este mai complexă, necesită o calificare înaltă a personalului de operare şi
întreţinere, o anumită calitate şi compoziţie specifice a deşeurilor utilizate, dar şi costuri mai mari decât
o compostare aerobă de nivel tehnic ridicat. În plus, la capacităţi mici, costurile de investiţie sunt de
două sau chiar de trei ori mai mari decât la capacităţi mari; astfel, o capacitate de 5000 tone/an poate
avea un cost de investiţie cuprins între 450-950 EUR/t, iar o capacitate de peste 50.000 tone/an poate
ajunge la 180-250 EUR/t.
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Tabelul 9 – Avantajele şi dezavantajele compostării
Avantaje
Tehnologie simplă, durabilă şi ieftină (cu excepţia
compostării în container);
Aproximativ 40-50% din greutate este recuperată
pentru dezvoltarea plantelor;
Recuperare maximă a fertilizanţilor, cerută de
sistemele agricole care utilizează suprafeţe mici
(adică P, K, Mg şi microfertilizanţi). Efect de
amendare al compostului;
Producerea de substanţe humice, microorganisme
benefice şi azot care
se eliberează încet, necesare în cazul grădinăritului
de peisaj şi al horticulturii;
Elimină seminţele şi agenţii patogeni din deşeu;
Posibilităţi de control al procesului (cu excepţia
celor mai multe instalaţii fără aerare forţată);
Poate fi realizat un mediu bun de lucru (de
exemplu, cabina presurizată echipată cu filtre).

Dezavantaje
Necesită o foarte bună separare la sursă a
deşeurilor municipale biodegradabile, inclusiv
informarea continuă a generatorilor de deşeuri;
Trebuie dezvoltată şi întreţinută o piaţă a
compostului;
Emisii periodice ale componentelor mirositoare, în
special când se tratează
deşeuri municipale biodegradabile;
pierdere de 20-40% a azotului (ca amoniu),
pierdere de 40-60% a carbonului (ca dioxid de
carbon);
Potenţiale probleme legate de vectori de
propagare (pescăruşi, şobolani, muşte), când se
tratează deşeuri municipale biodegradabile;
Este necesar personal instruit când se tratează
deşeuri municipale biodegradabile.

4.3.10.4 Fermentarea
Fermentarea este acea activitate microbiologică datorită căreia au loc transformările materialelor
organice. Microorganismele care direcţionează aceste procese sunt: bacterii, drojdii, mucegai în formă
suspendată sau fixată.
Fermentarea are loc în exclusivitate datorită activităţii enzimatice, de aceea cu supliment special de
enzime cu concentraţia acestora procesul poate fi influenţat. În practică sunt utilizate trei procedee de
fermentare, prezentate pe scurt în continuare.
4.3.10.4.1 Fermentarea separată, metoda uscată
În fermentarea separată - metoda uscată, deşeurile organice sunt mai întâi mărunţite într-un tocător
pentru a reduce dimensiunile particulelor.
Deşeul este apoi cernut şi amestecat cu apa înainte de a fi introdus în tancurile de fermentare (conţinut
de substanţa uscata de 35%).
Procesul de fermentare este condus la o temperatura de 25-55°C având ca rezultat producerea de
biogaz şi biomasă. Gazul este purificat şi folosit la un motor cu gaz; biomasa este deshidratată şi, deci,
separată în 40% apă şi 60% substanţă uscată (fibre şi reziduuri).
Fracţia de refuz este eliminată, de exemplu prin depozitare. Apa uzată obţinută în timpul procesului este
reciclată într-un rezervor de amestec, înainte de tancul de fermentare.
4.3.10.4.2 Fermentarea separată, metoda umedă
În fermentarea separată, metoda umedă, deşeurile organice sunt încărcate într-un tanc unde sunt
transformate într-o pasta (12% substanţă uscată). Pasta este mai întâi supusă unui proces de igienizare
(70°C, pH 10) înainte de a fi deshidratată. Pasta deshidratată este apoi hidrolizată la 40°C înainte de a fi
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deshidratată din nou.Lichidul rezultat în treapta secundară de deshidratate este direcţionat către un
filtru biologic unde are loc fermentarea, rezultând biogaz şi apă uzată. Această apă este reutilizată
pentru formarea pastei sau poate fi utilizată, de exemplu, ca fertilizant lichid. Fracţia fibroasă din
treapta secundară de deshidratare este separată în compost şi fracţii de refuz care vor fi eliminate, de
exemplu, la depozit.
Compostul necesită, de obicei, o procesare ulterioara, înainte de a fi vândut. Biogazul este purificat şi
utilizat într-un motor, rezultând electricitate, căldura şi gaze de ardere. O parte din căldură poate fi
utilizată pentru asigurarea unei temperaturi stabile proceselor de hidrolizare şi de filtrare biologică. În
acest proces, o tonă de deşeu menajer va genera:
160 kg de biogaz (150Nm3);
340 kg de lichid;
300 kg de compost;
200 kg de reziduuri (inclusiv 100 kg deşeu inert)
Potrivit analizelor, 10-30% din conţinutul în fertilizanţi (N-tot, P-tot şi K-tot) rămâne în compost.
4.3.10.4.3 Co-fermentarea, metoda umedă
În co-fermentare, deşeul organic este mărunţit şi cernut înainte de tratare. Deşeul mărunţit este apoi
amestecat fie cu nămol de la staţia de epurare, fie cu gunoi de grajd de la ferme, la un raport de 1:3-4.
Biomasa amestecată este supusă întâi unui proces de igienizare (70°C), înainte de a trece la faza de
fermentare, care este efectuată la o temperatură de 35-55°C.
Procesul generează biogaz şi o biomasă lichidă, ce este stocată înainte de a fi folosită ca fertilizant lichid
pentru sol. Biogazul este purificat şi utilizat într-un motor rezultând electricitate, căldură şi gaze de
ardere. O parte din căldură se poate utiliza pentru asigurarea unei temperaturi stabile proceselor de
igienizare şi de fermentare. . În acest proces, o tonă de deşeu menajer va genera:
160 kg de biogaz (150Nm3);
640 kg de fertilizant lichid:
0 kg de compost;
200 kg de reziduuri (inclusiv 100 kg deşeu inert).
Potrivit analizelor, 70-90% din conţinutul în fertilizanţi (N-tot, P-tot şi K-tot) rămâne în fertilizantul lichid.
Astfel, este posibil un grad mare de recuperare şi utilizare a elementelor nutritive.
Totuşi, trebuie subliniat faptul că fertilizanţii lichizi obţinuţi din nămol de la staţiile de epurare
orăşeneşti sunt mult mai dificil de vândut decât cel obţinut din gunoiul de grajd.
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Tabelul 10 – Avantajele şi dezavantajele fermentării
Avantaje
Aproape 100% recuperare a elementelor nutritive
din substanţa organică (azot, fosfor şi potasiu),
dacă materialul fermentat este înglobat imediat
după împrăştiere pe terenul arabil;
Producerea unui fertilizant igienic, fără riscul
răspândirii bolilor la plante sau animale. După
fermentare, azotul este mult mai accesibil
plantelor;
Reducerea mirosurilor, când este împrăştiat pe
terenuri arabile, în comparaţie cu împrăştierea
materialului nefermentat;
Producerea energiei neutre din punct de vedere al
emisiilor de CO2, sub formă de electricitate şi
căldură;
Înlocuirea fertilizanţilor comerciali.

Dezavantaje
Necesită separarea deşeurilor la sursă;
Fracţia fibroasă necesită o compostare adiţională
dacă se intenţionează folosirea în horticultură sau
grădinărit;
Trebuie dezvoltată o piaţă a fertilizanţilor lichizi
înainte de stabilirea metodei de tratare, în afara de
cazul în care lichidul are un conţinut foarte scăzut
de elemente nutritive şi deci poate fi evacuat în
canalizarea publică;
Emisiile de metan de la staţie şi metanul nears din
gazele de ardere (1- 4%) vor contribui negativ la
efectul de încălzire globală.

4.3.10.5 Producerea de biogaz
Producţia de biogaz cu amestec de bacterii anaerobe în două trepte, cu grupe bacteriene de producerea
de acid şi grupe bacteriene de producere de metan este o metoda de tratare a deşeurilor
(descompunere anaerobă). Deşeul ce ajunge la depunere prin consolidarea greutăţii deşeului şi datorită
influenţelor climatice trec printr-un proces de transformare. Acest proces de descompunere este
influenţat de următorii factori:
Atmosfera (prezenţa, sau absenţa oxigenului)
Cantitatea de precipitaţii căzută pe depozit
Umiditatea deșeului
Compoziţia deșeului
Omogenitatea deșeului
Înălţimea spaţiului de depozitare
Modul de realizare a depozitului
Activitatea microorganismelor.
Tabelul 11 – Bacteriile participante la producerea biogazului
Tip bacterii
Hidrolitice
Acidogene

Omoacetogene
Metanigene:

Rol în proces
descompun macromoleculele biodegradabile în substanţe mai simple
utilizează ca substrat compuşii organici simpli eliberaţi de bacteriile hidrolitice şi produc
acizi organici cu lanţ scurt, care la rândul lor reprezintă substratul pentru grupurile
următoare de bacterii
utilizează ca substrat produsele din bacterii acidogene dând naştere la acetat, hidrogen şi
anhidride carbonice
sintetizează acetat plecând de la anhidride carbonice şi hidrogen
produc metan




produc metan şi anhidride carbonice din acid acetic
produc metan plecând de la anhidride carbonice si hidrogen

Acetogene

acetoclastice
hidrogenotrofe
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Deşeuri biodegradabile
(proteine, grăsimi, albumine)
Bacterii
hidrolitice

Aminoacizi, zahăr, acizi graşi

Bacterii
acidogene

Acizi organici, alcool uşor

Bacterii
acetogene
(OPHA)

Bacterii
omoacetogene

H 2O
CO2

C2H 4O2
Bacterii
acetoclastice

Bacterii
hidrogenotrofe

CH4
Figura 4 – Procesul chimic de generare a biogazului

Instalaţiile de biogaz pot fi utilizate pentru tratarea dejecţiilor animale, pentru stabilizarea anaerobă a
nămolului orășenesc cu încărcătură mare biodegradabilă şi pentru compostarea fracţiei biodegradabila a
deșeurilor menajere. Avantajul este ca instalaţiile de biogaz au două produse finale: compostul şi
biogazul. Succesul introducerii procedeului de biogaz depinde de luarea în considerare a tuturor
conceptelor diferenţiate de degajare a deșeurilor.
Tabelul 12 – Componenţa biogazului

Materie
Metan
Bioxid de carbon (CO2)
Bioxid de azot
Oxigen (O2)
Hidrogen (H2)
Hidrogen sulfurat (H2S)

[Vol.-%]
(CH4) 40-75
25-60
(NO2) 0-7
0-2
0-1
0-1

În cazul introducerii anumitor deșeuri mai poate apărea în compoziţie hidrocarburi halogenate.
Materia primă trebuie să conţină suficiente substanţe organice pentru a permite un proces de
descompunere stabil. Se face o distincţie clară între deşeurile verzi din grădini şi parcuri şi cele menajere
prin capacitatea de descompunere, deoarece deşeurile verzi se descompun greu, pe când deșeurile
menajere sunt mai umede, conţin mai multe substanţe nutritive şi se descompun mai ușor. Înainte de a
fi introdusă în reactor materia primă este mărunţită, omogenizată şi pentru fiecare procedeu de
fermentare se vor realiza etape diferite.
Recuperarea de biogaz şi calitatea acestuia depind de materia primă procesată şi de instalaţiile utilizate.
Exploatările din prezent au un ordin de mărime de la 100 până la 200 Nm 3 pe tona de deșeuri
biodegradabile. Compoziţia biogazului variază în funcţie de fracţiile introduse şi de procesul de
fermentare utilizat şi anume într-o etapă sau în două etape.
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Fiecare tip de deşeu organic poate produce cantităţi diferite de biogaz. În Tabelul 13 este prezentată
estimarea cantităţilor de biogaz productibile prin fermentare anaerobă plecând de la diferite materiale
reziduale organice. În funcţie de aceste date în
Tabelul 14 sunt prezentate randamentele de biogaz şi energie în cogenerare referitoare la valorile medii
pe unitate de produs:
Tabelul 13 – Estimarea cantităţilor de biogaz productibile pe tipuri de deşeuri organice
Conţinut de SU Conţinut de SO Randament de biogaz
3
(%)
(% SU)
m / t SO
CRESCĂTORII
Dejecţii lichide bovine
6-11
68-85
200-260
Dejecţii solide bovine
11-25
65-85
200-300
Dejecţii lichide porcine
2.5-9.7
60-85
260-450
Dejecţii solide porcine
20-25
75-90
450
Dejecţii lichide păsări
10-29
75-77
200-400
Dejecţii solide păsări
32.0-32.5
70-80
400
Dejecţii solide ovine
25-30
80
240-500
Dejecţii solide cabaline
28
75
200-400
AGRICULTURA
Siloz de porumb
34
86
350-390
Siloz de ierburi
26-82
67-98
300-500
Fan
86-93
83-93
500
Trifoi
20
80
300-500
Paie
85-90
85-89
180-600
Coceni de porumb
86
72
300-700
AGRO-INDUSTRIE
Rebuturi distilaţie mere
2.0-3.7
94-95
330
Melasă
80
95
300
Zer
4.3-6.5
80-92
330
Rebuturi vegetale
5-20
76-90
350
Tipul de material

Tabelul 14 – Randamentele de biogaz şi energie în cogenerare pe tipuri de deşeu organic
Produs
Dejecţie lichidă bovine
Dejecţie solidă bovine
Dejecţie lichidă suine
Dejecţie solidă suine
Dejecţie lichidă avicole
Dejecţie solidă avicole
Dejecţie solidă ovine
Dejecţie solidă cabaline
Siloz de porumb
Siloz de ierburi
Fan
Trifoi
Paie
Coceni de porumb
Rebuturi mere
Melasa
Zer
Rebuturi vegetale
Coji de tomate
Rebuturi de la teasc
Pastă citrice
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Volum
(m3)

1

1
1
1
1

Greutatea
(t)
1
0.3
1
0.3
1
0.3
0.3
0.3
0.625
0.5
0.35
0.3
0.04
0.4
0.3
0.3
1
0.4
0.4
0.5
0.3

Biogaz
(m3)
15
10.1
15.6
23.5
44.5
29.3
21.1
18.9
67.6
89
137.8
64
12
123.8
2.6
68.4
15.3
14.5
29.8
357
36.8

Energie electrică
(KWh)
27
18
28
42
80
52
38
34
121
160
248
115
21
222
4.6
123
28
26
53.6
642.6
65.8

Energie termică
(KWh)
54
36
56
84.6
160
105
76
68
243
320
496
230
49
445
9.4
246
56
52
107
1285
131.7
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Ca şi în cadrul procedeelor aerobe în cazul introducerii de deșeuri biodegradabile se vor crea mirosuri
neplăcute. Datorită faptului că dospirea are loc într-un reactor închis, nu apar emisii daca prelucrarea
preliminară a materiei prime se realizează de asemenea, în spaţii închise. Deoarece metanul din biogaz
are efecte puternice în cadrul deteriorării stratului de ozon, acesta trebuie neapărat ars. O ardere cu
flacără deschisă a biogazului impur necesară, de exemplu în cazul unei defecţiuni a anumitor
echipamente, ar avea ca rezultat emisii de dioxid de sulf. Apele reziduale rezultate din procesul de
fermentare au un conţinut de săruri anorganice şi componente organice, astfel încât pot fi tratate în
staţiile de epurare a apelor reziduale orăşeneşti.
4.3.10.6 Tratarea termică a deşeurilor
4.3.10.6.1 Incinerare
Deşeurile incinerabile au o importanţă energetică majoră. Utilizarea acestora ca sursă alternativă de
combustibili duce la scăderea cantităţilor de combustibili fosili utilizaţi, reducându-se astfel cheltuielile
aferente extracţiei materiilor prime şi nu în ultimul rând diminuându-se cantităţile de deşeuri eliminate
prin depozitare, prelungind astfel durata de exploatare a acestora. În ţările vest europene folosirea
surselor de energie alternative este o metodă aplicată cu succes. Un procent de 8-12 % din energia
produsă este acoperit din surse alternative. (de ex. în Austria este folosită cu succes fitomasa).
În prezent există un număr de 467 de incineratoare care procesează pe an peste 50 de milioane de tone
de deşeuri municipale menajere din cele 15 ţări ale Uniunii Europene (din 200 de milioane). Cel mai
mare complex de incineratoare arde, pe an, 1 milion de tone de deşeuri municipale solide.
Incineratoarele, o dată scoase din serviciu, au fost repuse în funcţiune datorită necesităţii respectării
Directivei 2000 a UE privind incineratoarele, care a întrat în vigoare în Decembrie 2005 în toată Uniunea
Europeană, şi interzicerea în totalitate sau reducerea severă a cantităţii de deşeuri biodegradabile
permise a fi depozitate la depozitele de deşeuri. Ambele Directive au fost favorabile industriei de
incinerare.
Azi, incineratoarele de deşeuri municipale solide sunt exploatate la capacitatea totală, multe
incineratoare de deşeuri municipale solide fiind în construcţie şi în extindere în toată Uniunea
Europeană (sursă CEWEP, 2005). Un exemplu recent este oraşul Stuttgart, Germania, care tocmai şi-a
mărit capacitatea incineratorului pentru deşeuri municipale solide la 450.000 t/an. Prin incinerare se
reduce cantitatea de deşeuri organice din deşeurile municipale la aproximativ 5% din volumul iniţial şi se
sterilizează componentele periculoase, generând, în acelaşi timp, energie termică ce poate fi recuperată
sub formă de căldură (apă caldă/abur), de electricitate sau o combinaţie a acestora. Procesul de
incinerare conduce, de asemenea, la generarea de produse reziduale (Figura 5), la fel ca şi la generarea
de reziduuri din procesul de curăţare a gazelor de ardere, care trebuie depozitate la un depozit conform
sau într-o mină. În unele cazuri se generează şi ape uzate. Nu sunt recuperate elementele nutritive şi
substanţele organice.
Anexe PJGD Constanţa
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Deşeuri
Depozitare

Prepararea
materiei prime

Abur, energie
electrică

Ape uzate

Dozare
Combustibili
adiţionali

Incinerare

Valorificare
energetică

Tratarea apelor
de filtrare

Răcirea gazelor
de ardere

Spălarea gazelor
de ardere

Eliminare
gaze de
ardere
Coş

Aer

Colectarea şi eliminarea
zgurei şi a cenuşei

Eliminarea
cenuşii

Depozitarea zgurei
şi a cenuşei

Depozitare

Figura 5 – Procesul tehnologic de incinerare a deşeurilor

Aplicarea unor limite mult mai severe în ceea ce priveşte limita emisiilor date de Directiva privind
incinerarea permite amplasarea incineratoarelor pentru deşeuri chiar în oraşe (APM din Germania
raportează că emisiile de dioxid de la incineratoarele de deşeuri municipale solide au scăzut de 1000 de
ori din 1990 până în 2005).
Amplasarea incineratoarelor, chiar în oraşe, oferă două avantaje principale:
1. O mare parte din valoarea calorică a deşeurilor poate fi folosită pentru generarea de
electricitate şi pentru încălzirea centrală, compensând aproape 30% din Costurile de operare şi
întreţinere a incineratoarelor
2. Localizarea în sau lângă oraşe reduce, de asemenea, costurile de colectare a deşeurilor
municipale solide pentru că vehiculele de transport au de parcurs distante mai mici până la
centrul de tratare decât la gropile de gunoi sau instalaţiile de tratare mecano-biologică.
Alte avantaje ale incinerării în comparaţie cu tratarea mecano-biologică:
abilitatea de a transforma 100% conţinutul biodegradabil al deşeurilor municipale solide fată de
doar 50% în ceea ce priveşte tratarea mecano-biologică;
producerea de cantităţi mai mici de reziduuri faţă de tratarea mecano-biologică pentru
eliminare (în general cenuşă, 5% din fluxul de deşeuri); 25% din cenuşa generată, este folosită
de obicei, ca materie primă pentru reabilitarea drumurilor; în contrast, dacă depozitul de
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deşeuri nu este echipat cu un incinerator, 40 % din deşeuri ajung la depozit.
Totuşi, pentru incineratoare s-ar putea să fie nevoie de o investiţie puţin mai mare decât pentru
instalaţiile de tratare mecano-biologică, mai ales când sunt echipate pentru valorificarea energetică.
Informaţiile necesare pentru incinerarea deşeurilor sunt următoarele:
Starea de agregare (solid, sub formă de pastă, lichid, gaz)
Compoziţia chimică
Capacitatea calorică
Densitatea volumetrică
Temperatura de aprindere
Viteza de ardere
Conţinutul de metale grele (ex. plumb, cadmiu, mercur, cupru, vanadiu)
Conţinutul de alte metale (ex. fier, calciu, sodiu)
Conţinutul de materiale toxice
Conţinutul de compuşi halogenaţi (bromide, fluoride, cloride)
Dintre proprietăţile sus menţionate cele mai importante sunt: capacitatea calorică, conţinutul de
materie combustibilă, conţinutul de apă şi conţinutul de cenuşă. Aceşti parametri definesc capacitatea
de incinerare a deşeului. Cu ajutorul diagramei Tanner (Figura 6) se poate stabili dacă deşeurile pot fi
incinerate independent. Deşeurile care pot fi încadrate în zona delimitată cu linie groasă reprezintă
deşeuri care pot fi incinerate independent. În cazul unor deşeuri care nu pot fi încadrate în zona
respectivă trebuie aplicată ardere adiţională în cadrul incinerării.

Figura 6 – Diagrama Tanner
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Parametrii care definesc deşeurile care pot fi incinerate independent sunt:
capacitate calorică:

> 4200 KJ/kg;

conţinut de apă:

< 50-55%;

conţinut de cenuşă:

< 60%;

conţinut de materie combustibilă:

< 20%.

Deşi incinerarea se consideră a fi în general mai puţin costisitoare decât depozitarea la depozitele de
deşeuri, spaţiul pentru depozitele de deşeuri în aglomerata Europă de Vest este limitat, majoritatea
ţărilor limitând drastic depozitarea deşeurilor prin impunerea de taxe la depozitele de deşeuri (până la
40 de euro pe tonă) adiţional taxelor de tratare de la depozite, reducând mult din diferenţă. Taxa de
depozitare este justificată în baza faptului că incinerarea măreşte reducerea volumului de deşeuri şi
transformă o mare parte din deşeuri în energie.
Mai mult, cu cât deşeurile sunt din celuloză, deşeurile municipale solide sunt considerate gaz bioreînnoibil, care nu contribuie la emisiunea de gaze cu efect de seră (restul de materiale din plastic nu
pot fi reînnoite, dar până în prezent nu se cunosc alte căi prin care se poate elimina cu ușurinţă
murdăria rămasă, amestecurile şi plasticul prezente în deşeurile municipale solide). Incinerarea evită, de
asemenea, crearea de gaz metan la depozitele de deşeuri municipale solide, o problemă de sănătate şi
de mediu majoră. Un alt avantaj al incineratoarelor cu valorificare energetică (mai ales în ceea ce
priveşte tratarea mecano-biologică) este combustia directă a deşeurilor, fără a fi nevoie de un pretratarea deşeurilor (staţia de tratare mecano-biologică trebuie să-şi transforme ieşirile în combustibili
derivaţi din deşeuri, care e un pas adiţional în proces).
Energia provenită din instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale solide este considerată sustenabilă
cu cât mai mare este valoarea calorică a celulozei din plante care nu contribuie la producerea gazelor cu
efect de seră. Pe durata unor perioade, valorificarea energetică poate fi mai profitabilă decât reciclarea
unor fracţii de deşeuri, de obicei hârtie şi câteodată plastic. Oricum, în prezent, Comisia Uniunii
Europene are păreri împărţite în ceea ce priveşte favorizarea sau nu a valorificării în dauna reciclării
când este garantată de condiţiile pieţei sau condiţiile economice. Aceasta se aplică în cazul fracţiilor de
deşeuri contaminate ale căror valoare de piaţă este scăzută şi ale căror costuri de reciclare sunt mari.
Proiectarea unui incinerator de deşeuri municipale solide trebuie să fie în concordanţă cu Directiva UE
privind incinerarea deşeurilor şi cu Directivele IPPC BREF (privind cele mai bune practici). Rezervorul
unui incinerator ar trebui să conţină deşeurile de pe durata unei săptămâni pentru a permite bune
condiţii de procesare şi o mai bună consistentă de alimentare. De asemenea, este necesar suficient
combustibil pentru punerea în funcţiune şi stabilizarea incineratorului. Având în vedere creşterea
gradului de sortare al deşeurilor municipale solide, deşeurile rămase au o valoare calorică mai mare
datorită prezentei ridicate a deşeurilor de plastic (plasticul are o valoare calorică mult mai ridicată decât
deşeurile municipale solide amestecate, nesortate).
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Incineratoarele mai noi de deşeuri municipale solide sunt proiectate să accepte încărcături calorice mai
mari de deşeuri de plastic decât instalaţiile mai vechi.
Într-un incinerator de deşeuri municipale solide, deşeurile întrate sunt cântărite şi sunt răsturnate întrun rezervor pentru deşeuri. Rezervorul serveşte la depozitarea şi omogenizarea deşeurilor. Poate fi
adăugată şi o cantitate de până la 10% de nămol provenit de la staţiile de epurare. Deşeurile
voluminoase sunt răsturnate intr-un alt rezervor şi, după fărâmiţare, sunt adăugate în rezervorul
principal. Gurile de încărcare ale incineratorului sunt alimentate de o macara. Macaraua ia deşeurile din
rezervor şi le transferă în gurile de alimentare ale cuptorului. Deşeurile sunt apoi transferate în
incinerator prin intermediul unui grătar mobil cu o priză de aer controlată.
În incinerator, temperatura de combustie este păstrată la 850°C pentru a asigura combustia totală.
Există arzătoare de rezervă folosite pentru stabilizarea automată a temperaturii sau ca rezervă la
pornire.
Incinerarea deşeurilor de-a lungul grătarului mobil poate fi împărţită în patru paşi:
1. Uscarea deşeurilor prin utilizarea căldurii radiante din zona de combustie. în această etapă se
evaporează compuşi volatili, în timp ce deşeurile rămase continuă să crească în temperatură,
2. O pornire de ardere omogenă prin încălzirea de la radiaţiile de combustie,
3. Procesul de combustie este apoi întreţinut prin alimentare cu deşeuri datorită mişcării continue
a grătarului şi priză suficientă de aer pentru oxidarea deşeurilor şi răcorirea grătarului si,
4. Arderea combustibililor rămaşi şi generare de cenuşă cu un maxim de reziduuri organice de 3%.
În proces, aerul captat pentru combustie şi răcirea grătarului sunt controlate pentru atingerea
temperaturii de combustie minimă şi pentru minimalizarea generării şi transportului de cenușă. Cenuşa
de la bază este descărcată şi răcită via un bazin cu apă într-un rezervor de cenuşă. Gazele de combustie
sunt mai departe încălzite într-o cameră de post combustie la 12000C pentru a distruge complet toate
componentele organice rămase. Energia este recuperată într-un boiler care alimentează cu abur încălzit
o turbină în aval pentru a produce electricitate, de obicei conectată la un sistem de încălzire centrală.
Gazele de evacuare sunt apoi tratate pentru a atinge standardele privind emisiile Uniunii Europene prin
purificarea umedă cu o soluţie de sodă caustică şi o suspensie cu apă-lămâie. Apa folosită în timpul
procesului de curăţare este refolosită pentru răcirea gazelor de evacuare prin evaporare (răcire).
Taxele de tratare pentru incinerarea deşeurilor municipale solide variază. Taxele de tratare depind de
rata de piaţă, capacitatea instalaţiei, vârsta şi valorificarea energetică. Pentru incineratoarele conforme
cu cele din UE şi cu o capacitate de la 100.000 până la 300.000 t/an, taxele de tratare variază între 90140 €/t. Costurile de învestiţii pentru o instalaţie nouă de 200.000 t/an cu valorificare energetică sunt de
aproximativ 120 milioane €. Capitalul financiar al costurilor anuale şi costurile fixe de exploatare
reprezintă mai mult de 80% din totalul costurilor de incinerare.
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Tabelul 15 – Avantajele şi dezavantajele incinerării
Avantaje
Proces bine cunoscut, instalat în întreaga lume, cu
înalta disponibilitate şi condiţii stabile de operare;
Se poate obţine o recuperare energetică cu
eficienţă ridicată, de până la 85%, daca se
foloseşte cogenerarea de căldură şi electricitate,
sau numai căldura;
Toate deşeurile municipale solide, la fel ca şi unele
deşeuri industriale, pot fi eliminate, nesortate,
prin folosirea acestui proces;
Volumul deşeurilor se reduce la 5- 10% şi se
compune în special din zgura ce poate fi reciclată
ca material de umplutură în construcţia de
drumuri, dacă se sortează şi se spală;
Zgura şi celelalte materiale reziduale sunt sterile;
Producerea energiei neutre din punct de vedere al
emisiilor
de
CO2,
substituind
arderea
combustibililor fosili.

Dezavantaje
Investiţii mari;
Sistem avansat de curăţare a gazelor de ardere;
Generarea de cenuşi „zburătoare” şi
a produselor de la curăţarea gazelor de
ardere, care trebuie eliminate prin depozitare la
un depozit conform (cantităţi de aproximativ 2-5%
din greutatea deşeului de intrare);
Generarea NO2, a altor gaze şi particule

4.3.10.6.2 Piroliza
Piroliza este procedeul de descompunere chimică în condiţii controlate, în reactoare corespunzătoare
materialelor organice, respectiv a deşeurilor organice, pe baza căldurii, în mediu sărăcit în oxigen, sau
fără oxigen – eventual cu adiţie de gaz inert (ex. nitrogen). Pe baza procedurii produsele finite generate
din deşeuri sunt de natură gazoasă, lichidă (ulei, gudron, apă de descompunere cu conţinut de acizi
organici) şi solide. Acestea din urmă pot fi reutilizaţi în primul rând ca şi combustibili (gaz pentru
încălzire, ulei pentru încălzire, cocs), mai rar ca şi 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 deşeul organic
într-un gaz mediu calorific, în lichid şi o fracţie carbonizată având drept scop separarea sau legarea
compuşilor chimici pentru a reduce emisiile şi 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 şi, în unele cazuri, de
extracţia de ulei pirolitic. Piroliza, spre deosebire de incinerare, este endotermică. Ca alternativă la
incinerare, piroliza a apărut relativ recent. Fracţia gazoasă conţine majoritatea energiei din deşeurile
supuse pirolizei. Aceasta poate fi folosită la obţinerea de energie utilizând turbine.
Principala problemă este eterogenitatea deşeurilor municipale care sunt aduse pentru procesare. În
compoziţia acestora există o fracţie variabilă de material ne-combustibil ce trebuie să fie îndepărtată.
Variabilitatea compoziţiei deșeurilor pune şi probleme de reglare a procesului, pentru a răspunde
diferenţelor de umiditate şi de putere calorică. Marele său avantaj, în opoziţie cu incinerarea constă în
faptul că produşii extrem de toxici cum ar fi dioxina apar mult mai greu, datorită condiţiilor de
temperatură.

Pagina 68

Anexe PJGD Constanţa

PJGD Constanţa – ANEXA 4 – Alternative tehnice de gestionare a deşeurilor

Deşeurile sunt încărcate într-un siloz în care o macara amestecă materialul de intrare şi mută acest
material într-un tocător şi de aici într-un alt siloz. Deşeul amestecat este introdus apoi într-o cameră
etanşă, printr-un alimentator cu pâlnie, şurub sau piston. Deşeul mărunţit grosier intră într-un reactor,
în mod normal un tambur rotativ încălzit extern, funcţionând la presiune atmosferică. În absenţa
oxigenului, deşeurile sunt uscate şi apoi transformate la 500-700°C prin conversie termo - chimică (de
exemplu distilare distructivă, cracare termică), în hidrocarburi (gaz şi uleiuri/gudroane) şi reziduu solid
(produse carbonizate/cocs pirolitic) ce conţin carbon, cenuşă, sticlă şi metale ne-oxidate.
Tabelul 16 – Avantajele şi dezavantajele pirolizei
Avantaje
mai bună reţinere a metalelor grele în reziduurile
carbonizate decât în cenuşa de la arderea
convenţională (la 600°C, temperatura procesului,
reţinerea este după cum urmează:
100% crom, 95% cupru, 92% plumb,
89% zinc, 87% nichel şi 70% cadmiu);
Percolare scăzută a metalelor grele la depozitarea
fracţiei solide;
Producerea unui gaz cu valoare calorifică scăzută,
3
de 8 Mj/kg (10-12 MJ/Nm ) care poate fi ars într-o
cameră compactă de ardere cu un timp de retenţie
mic şi emisii foarte scăzute;
Producerea energiei neutre din punct de vedere al
emisiilor
de
CO2,
substituind
arderea
combustibililor fosili;
Cantitate mai mică de gaze de ardere decât în cazul
incinerării convenţionale;
Acidul clorhidric poate fi reţinut în sau distilat din
reziduul solid;
Nu se formează dioxine sau furani;
Procesul este adecvat fracţiilor dificile de deşeuri;
Producerea de zgură şi alte reziduuri sterile.

Dezavantaje
Deşeurile trebuie mărunţite sau sortate înainte de
intrarea în unitatea de piroliză pentru a preveni
blocarea sistemelor de alimentare şi transport;
Uleiurile/gudroanele pirolitice conţin compuşi
toxici şi carcinogeni, care, în mod normal, vor fi
descompuşi în timpul procesului;
Reziduul solid conţine aproximativ 20-30% din
puterea calorifică a combustibilului primar
(deşeurile solide municipale), care, totuşi, poate fi
utilizată într-o următoare zonă de ardere (unitate
de incinerare/gazeificare);
Cost relativ ridicat;
Alimentarea cu combustibil de rezervă este
necesară cel puţin în timpul pornirii.

Dacă temperatura procesului este de 500°C sau mai mică, procesul se numeşte uneori termoliză. Timpul
de retenţie al deşeurilor în reactor este tipic de 0,5-1 oră. Produsul fierbinte – gazul – cu temperatura
>300°C, este condus la o staţie de boilere, unde conţinutul energetic este utilizat pentru producerea
aburului sau a apei calde. Acesta nu este adecvat folosirii într-un motor cu ardere internă, din cauza
conţinutului mare de gudroane din faza gazoasă, care va condensa în momentul în care gazul este răcit
înainte de intrarea în motorul cu ardere internă. Cracarea termică a gudroanelor din gaz, urmată de
curăţarea gazului, poate rezolva necesităţile de purificare.
4.3.10.7 Gazeificarea
Gazeificarea reprezintă procesul de transformare a compuşilor cu potenţial caloric în gaze combustibile
(monoxid de carbon, metan şi hidrogen) care conţin în mod ideal, toată energia prezentă în produșii
naturali neprocesaţi. În practică, eficienţa transformării energiei este de 70% până la 90%. Gazeificarea
reprezintă o metodă de tratare termică, aplicabilă pentru transformarea deşeurilor organice într-un gaz
mediu calorific, produse reciclabile şi reziduuri.
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Gazeificarea se obţine prin degradarea termică a materialelor organice, într-un mediu lipsit de aer,
pentru a favoriza combustia totală. Prin acest proces IMG se urmăreşte producerea unui gaz curat şi a
unei zguri inerte care nu poluează mediul.
Gazeificarea este, în mod normal, urmată de combustia gazelor produse, într-un furnal şi în motoare cu
ardere internă sau în turbine simple de gaz, după o purificare corespunzătoare a gazului produs.
Deşeurile mărunţite grosier (câteodată deşeuri de la piroliză) intră într-un gazeificator, unde materialele
care conţin carbon reacţionează cu un agent de gazeificare, care poate fi aer, O2, H2O sub formă de abur
sau CO2. Procesul are loc la 800-1000°C (oxigenul insuflat în fluxul de gazeificare poate atinge 1.4002.000°C) depinzând de puterea calorifică, şi include un număr de reacţii chimice pentru a forma gazul
combustibil cu urme de gudron. Cenuşa este, de cele mai multe ori, vitrificată şi separată ca reziduu
solid.
Principala diferenţă dintre gazeificare şi piroliză este că prin gazeificare carbonul fixat este, de
asemenea, gazeificat. Staţiile de gazeificare pot fi proiectate ca un proces cu 1 sau 2 trepte.
Gazeificatorul însuşi poate fi în contracurent sau nu, de tip cu pat fix sau fluidizat sau, pentru staţii mari,
de tipul pat fluidizat cu barbotare sau circulare, funcţionând la presiune atmosferică sau sub presiune,
atunci când sunt combinate cu turbine de gaz. În unele cazuri, prima treaptă este o unitate de uscare, în
alte cazuri, o unitate de piroliză. Atât unităţile de piroliză cât şi cele de gazeificare pot fi instalate în faţa
unui cazan ce funcţionează cu cărbune dintr-o uzină de producere a energiei, lucru ce favorizează
arderea combinată cu un foarte mare raport energie/căldură.
Pentru ca procesul de gazeificare să se desfăşoare în mod corect, trebuie ca un anumit număr de
parametri să fie menţinuţi constanţi între anumite limite. Printre aceştia se numără:
Distribuţia în funcţie de dimensiunea particulelor
Gradul de umiditate
Cantitatea de cenuşă
Conţinutul de material volatil
Potenţialul caloric
Densitatea
Compoziţia materiei prime
Componentele principale ale unui sistem de gazeificare a deşeurilor municipale solide sunt următoarele:
Echipamentul de mărunţire şi reciclare
Gazeificatorul şi tratamentul termic
Echipamentul de răcire a gazului şi de curăţare
Echipamentul de utilizare a gazului
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Parametrii prezentaţi în continuare sunt parametri specifici procesului prin care se prelucrează 100 de
tone de deşeuri organice uscate pe zi:
Procentul de umiditate după procesul de uscare:

15%

Conţinutul de cenușă:

19% combustibil uscat = 57 kg/oră

Valoarea calorica:

12 MJ/kg după procesul de uscare

Gaz combustibil produs:

2,42 kg gaz/kg combustibil după uscare

Densitatea gazului combustibil:

1,137 kg/Nm3

Potenţial caloric minim al combustibilului:

4,39 MJ/Nm3

Eficienta termică:

78%

Procesul de transformare în energie electrică:

32%

Din mai multe motive, gazeificarea deşeurilor organice solide urbane reprezintă o alternativă atractivă în
ceea ce privește exploatarea comercială. Printre acestea se numără posibilitatea de a reduce volumul
deşeurilor, obţinerea de profit în urma gazelor produse în cadrul procesului şi posibilitatea obţinerii unui
nivel scăzut de emisii poluante rezultate în urma unui astfel de proces. Cele două configuraţii de bază
care sunt utilizate mai des, sunt gazeificarea în amonte şi în aval.
4.3.10.7.1 Gazeificarea în amonte
Metoda este utilizată datorită simplităţii sale. Aerul este trecut prin zona de încălzire la o viteză
insuficientă pentru a întreţine combustia totală, dar suficientă pentru a arde o cantitate de materie
primă şi pentru a creşte temperatura cantităţii rămase până la o valoare la care are loc descompunerea
termică. Aceasta este extrasă apoi din partea superioară a gazeificatorului. Pe măsură ce aerul trece prin
deşeuri, are şi rolul de a usca deşeurile cu potenţial caloric, înainte de intrarea acestora în zona de
gazeificare. Din nefericire, pe măsură ce aerul trece prin deşeuri, începe de asemenea şi procesul de
descompunere termică. În urma acestui proces rezulta uleiuri şi gudroane ce vor fi îndepărtate cu
ajutorul aerului, ceea ce duce la o pierdere a potenţialului energetic, precum şi la o alterare a produşilor
gazoşi.
4.3.10.7.2 Gazeificarea în aval
Aşa cum sugerează şi numele acesteia, funcţionează în direcţie inversă, aerul fiind tras în zona de
gazeificare printre deşeurile cu potenţial caloric. Deşi nu se obţine acelaşi grad de uscare, gazul
combustibil trece pe deasupra zonei cu temperatură ridicată, ceea ce duce la formarea de uleiuri şi
gudroane care sunt fie arse, fie descompuse.
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Tabelul 17 – Avantajele şi dezavantajele gazeificării
Avantaje
Grad înalt de recuperare şi folosire bună a
deşeurilor ca resursă energetică (se poate obţine o
recuperare energetică de până la 85%, dacă se
cogenerează electricitate şi căldură sau numai
căldură, fiind posibil un câştig energetic de 2535%);
Producerea energiei neutre din punct de vedere al
emisiilor
de
CO2,
substituind
arderea
combustibililor fosili;
O mai bună reţinere a metalelor grele în cenuşă în
comparaţie cu alte procese de combustie, în
special pentru crom, cupru şi nichel;
Percolare scăzută a metalelor grele la depozitarea
fracţiei solide (vitrificate);
Producerea de zgură şi alte reziduuri sterile;
Producerea unui gaz cu valoare calorifică scăzută
3
3
(insuflare de aer) de 5 MJ/Nm sau 10 MJ/Nm
(insuflare de oxigen), care poate fi ars într-o
cameră compactă de ardere cu un timp de
retenţie mic şi emisii foarte scăzute (sau poate fi
curăţat de particulele de gudron şi utilizat într-un
motor cu combustie internă);
Cantitate mai mică de gaze de ardere decât în
cazul incinerării convenţionale;
Sistemele de curăţare a gazelor de ardere pot
reţine praf, PAH, acid clorhidric, HF, SO2 etc., ceea
ce conduse la emisii scăzute;
Procesul este indicat şi pentru lemn contaminat.

Dezavantaje
Deşeurile trebuie mărunţite sau sortate înainte de
intrarea în unitatea de gazeificare, pentru a
preveni blocarea sistemelor de alimentare şi
transport;
Gazele conţin urme de gudroane cu compuşi toxici
şi carcinogeni, care pot contamina apa de răcire,
conducând la necesitatea de recirculare a apei de
spălare sau de tratare a acesteia ca deşeu chimic;
Proces complicat de curăţare a gazului în cazul
folosirii acestuia la un motor cu ardere internă;
Arderea gazului produs generează NO;
Reziduul solid poate conţine carbon neprocesat în
cenuşă;
Costuri mari:
 Investiţie iniţială: 20.000.000 € - amplasare în
vecinătatea CET
 Investiţie iniţială: 40.000.000 € - amplasare
independentă
Disponibile pe piaţă sunt numai puţine unităţi,
care nu sunt prototip.

4.3.10.8 STABILAT® uscat
O tehnologie relativ nouă, modernă şi care a fost deja implementată în câteva ţări din Uniunea
Europeană (Germania, Italia, Franţa, Marea Britanie, Spania) dar şi în Canada şi Statele Unite este
Tratarea mecano-biologică cu obţinerea de STABILAT uscat (Dry Stabilat), sau aşa numitul Herhof MBT.
Prin aceasta tehnologie, deşeurile colectate în amestec sunt mai întâi uscate şi apoi separate pentru
valorificare prin reciclare şi prin valorificare energetică a fracţiei combustibile.
Etapele principale ale procesului sunt următoarele: măcinarea, introducerea intr-un cuptor pentru
uscare - obţinându-se un Stabilat mixt uscat (cu max. 15% apă), apoi are loc separarea densimetrică a
fracţiilor în fracţii grele şi fracţii uşoare, separarea metalelor feroase cu ajutorul unei instalaţii cu
magnet, a metalelor neferoase, separarea fracţiilor combustibile care vor fi în final utilizate ca atare sau
peletizare pentru a fi transportate mai uşor. Părţile componente ale instalaţiei sunt:
Buncăr colector
Macara complet automatizată pentru umplerea tocătorului (shredder)
Pre-tăiere
Boxe care sunt umplute şi golite automat
Bandă transportoare în incintă complet închisă şi utilaje
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Proces de uscare a materialului, inclusiv cel organic, cu umiditate sub 15%
Sistem de ventilare pentru procesul de uscare cu schimbătoare de căldură şi turnuri de răcire
Separare cu utilizare de separatoare cu aer
Magneţi pentru separare metale feroase şi separatoare cu curent pentru metale neferoase
Mărunţire finală la 40 mm
Peletizare pentru pelete uşoare
Presă pentru încărcare în camioane
Peletizarea prafului
Staţie de tratare a apei din condens
Această tehnologie are avantaje în ceea ce priveşte maximizarea reciclării. Chiar şi acolo unde se face
colectare selectivă avansată, de peste 60%, experienţa 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 obişnuită, în care
materialele sunt murdare. În plus, prin această tehnologie pot fi separate şi anumite deşeuri periculoase
din deşeurile menajere, cum ar fi de exemplu bateriile şi acumulatorii pentru diverse echipamente
electronice. Materialul organic stabilizat, având putere calorică ridicată, poate fi utilizat ca şi combustibil
alternativ, producând cantităţi mai mici de bioxid de carbon (80%) comparativ cu combustibilii fosili sau
poate fi chimizat pentru obţinerea de metanol sau biodiesel. Capacitatea optimă de realizare şi de
operare a unei astfel de fabrici este cuprinsă între 80.000 şi 100.000 tone/an.
4.3.11 Tratarea mecano-biologică
Tratarea mecano-biologică reprezintă o tehnică importantă în gestionarea deşeurilor municipale.
Tratarea mecano-biologică a deşeurilor (TMB) înglobează ca termen, metode de tratare a deşeurilor
mixte care au ca rezultat îndepărtarea unor componente din deşeuri şi tratarea biologică a altor
componente. Prin aceste procedee se generează produse de ieşire stabile (deşeuri) care pot fi utilizate
în continuare pentru alte procese.
Tratarea mecano-biologică (TMB)1 de asemenea poate avea nivele tehnologice diferite: se poate aplica o
sortare mecanică, în combinaţie cu una manuală sau se pot introduce diferite sisteme şi instalaţii de
sortare avansată de la sortarea sticlelor pe culori, a sticlelor de plastic pe culori şi pe tipuri de plastic:
PVC, PPE, PET etc., până la sortarea aluminiului, a feroaselor, neferoaselor, a plasticelor şi compozitelor
uşoare etc. Evident, fiind un sistem cu o tehnologie avansată, vor creşte costurile în mod semnificativ.
Materialele combustibile de la TMB şi care nu au calitatea necesară reciclării pot fi mărunţite obţinânduse combustibil alternativ (RDF).

1

MBT – Mechano-Biological Treatment

Anexe PJGD Constanţa

Pagina 73

PJGD Constanţa – ANEXA 4 – Alternative tehnice de gestionare a deşeurilor
DEŞEURI MUNICIPALE
Recepţie
Tratare mecanică
Fracţie cu putere
calorifică ridicată

Fracţie
organică

Fracţie
valorificabilă

Tratare termică
Valorificare energetică

Tratare
biologică

Valorificare
materială

Produs de
fermentare aerobă
Tratare termică
Valorificare energetică

DEPOZITARE

Figura 7 – Schema fluxurilor de materiale într-o instalaţie TMB

În instalaţiile de tratare mecano-biologică sunt tratate deşeurile municipale colectate în amestec, printro combinaţie de procese mecanice şi biologice. În procesul de tratare mecano-biologică sunt separate
mecanic deşeurile valorificabile material şi energetic, iar în final, restul de deşeuri sunt inertizate
biologic. Deşeurile inertizate biologic, care reprezintă circa 40% din cantitatea totală introdusă în proces,
sunt eliminate.
În prezent, există 80 de asemenea staţii de TMB în Europa, variind de la 20.000 la 480.000 de tone pe an
(Madrid, Spania). Marea majoritate a staţiilor mari sunt situate în Spania, câteva în Germania, Austria,
Franţa şi Italia. În prezent, se procesează în aceste instalaţii aprox. 13 milioane tone/an (estimat pentru
2006) în UE (Jupiter Research, 2005). Studiul estimează de asemenea că pentru TMB costul de ansamblu
este puţin mai mare decât cel al incinerării, dar legislaţiile şi taxele distorsionează semnificativ
economiile (datorită cantităţii mari de deşeuri ce trebuie depozitată sau incinerată, economiile staţiilor
de tratament sunt scăzute în zonele unde costurile pentru depozitare şi incinerare sunt ridicate).
TMB a fost promovată iniţial ca o alternativă nedăunătoare mediului la incinerare privind reducerea
deşeurilor biodegradabile, dar mai are până să ajungă metoda de tratament folosită în Europa de Vest
faţă de incinerarea directă a deşeurilor municipale solide (DMS). Obiectivul original al TMB era acela de
a converti eficient DMS în compost şi CO2, dar acest obiectiv nu a fost îndeplinit, datorită prezentei
plasticului şi a altor contaminatori. În consecinţă, anumite procese au fost dezvoltate pentru a
transforma rezidiurile rezultate, în, spre exemplu, pelete de combustibil, printr-un proces adiţional
(combustibili din rezidiuri derivate).
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Ulterior, aceste pelete sunt folosite ca un substituent pentru combustibili în uzine ce funcţionează pe
baza de cărbuni (scepticii susţin că este mai ieftin şi mai eficient să se incinereze DMS în instalaţii ce
corespund directivei UE de incinerare (2000). Acestui lucru, cei care se opun răspund că noii catalizatori
şi enzime pot evolua să transforme mai eficient deşeurile organice în combustibili derivaţi).

DEŞEURI
Tratare mecanică
preliminară (100%)

Fracţii
> 80 mm
(30%)

Fracţii
40…80 mm
(48%)

Compactare sau
producţie de peleţi

Tratare biologică
(fermentare aerobă)

Fracţii
< 40 mm
(21%)

Reziduuri
(18%)

Tratare biologică
(fermentare anaerobă)

Tratare mecanică
ulterioară (45%)

Fracţii
< 80 mm
(40%)

Tratare termică
(35%)

DEPOZITARE

CO2, CH4 etc.
(21%)

Biogaz
(3%)

Metal
(1%)

Figura 8 – Diagrama fluxurilor de materiale pentru o staţie TMB

Pe ansamblu, Agenţia de Protecţie a Mediului din Germania a ajuns la concluzia, ca în ceea ce priveşte
procesele de tratament mecano-biologic de ultimă generaţie, acestea:
reduc volumul ce urmează a fi depozitat şi cantitatea de deşeuri biodegradabile depozitate (cu
aproape 50%);
trebuie să fie cuplate cu incineratoare moderne pentru aproape 35-40% din deşeul rămas şi cu
cea mai bună practică de depozitare;
duc la economii minore faţă de un tratament simplificat de tratare a levigatului şi de colectare a
gazului, dar acestea nu compensează investiţia şi costurile de operare;
este necesară incinerarea ulterioară pentru multe din fracţiile separate.
Tendinţe recente în TMB au fost încercările de a converti produsele biologice în combustibili lichizi, cum
ar fi etanolul. Cu toate acestea, o mare parte din fracţiunile organice este reprezentată de celuloză,
pentru care conversia economică vs. trestia de zahar pentru a produce etanol nu a fost găsită.
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Tabelul 18 – Principalele forme de TMB
Concepţie

Stabilizarea deșeurilor depozitabile

Prepararea compostului

Schema
D
E
Ş
E
U

D
E
Ş
E
U

Tratare biologică –
pregătirea materialelor
3
pentru ardere (RDF )

D
E
Ş
E
U

Uscare biologică (bio-drying) pregătirea materialelor
4
pentru ardere (SRF )

D
E
Ş
E
U

Producere biogaz

2

D
E
Ş
E
U

Tratare mecanică

Compostare aerobă

Reciclabil Resturi de
uscat
materiale

Depunere
deşeu stabilizat

Tratare mecanică

Compostare aerobă

Reciclabil Resturi de
uscat
materiale

Compost

Tratare mecanică

Tratare biologică

R
D
F

Uscare biologică

S
R
F

Reciclabil Resturi de
uscat
materiale
Tratare mecanică
Reciclabil Resturi de
uscat
materiale
Tratare mecanică

Fermentare anaerobă

Reciclabil Resturi de
uscat
materiale

Resturi
organice

B
I
O
G
A
Z

În funcţie de principalele ieșiri, TMB se poate împărţi în patru grupe:
TMB ce vizează producerea de biogaz;
TMB pentru producerea compostului;
TBM pentru producerea de combustibil solid;
TMB pentru stabilizarea deșeului înainte de depozitare;
În multe cazuri de TMB, produsele rezultate nu se folosesc ca sursă doar pentru un tip de utilizare
ulterioară ci ca o combinaţie a celor patru grupe mai sus menţionate.
Pe lângă principalele produse rezultate, în urma TMB se generează şi produse secundare cum a fi:
materiale reciclabile uscate (hârtie, metale, plastic)
resturi, care ajung la depozitele de deşeuri
ape uzate

2

Juniper: Mechanical-Biological-Treatment: A Guide for Decision Makers, Processes, Policies and Markets, The
Summary Report, 2005
3
RDF: Refuse Derived Fuel
4
SRF: Solid Recovered Fuel
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Deşeurile tratate mecano-biologic concurează pe piaţa internaţională cu alte categorii de combustibili
primari şi secundari (ex. anvelope, deşeuri de ambalaje, biomasă, plante energetice, combustibili fosili
tradiţionali).
Tabelul 19 – Utilizarea produselor rezultate ca urmare a procesului de TMB
Tip
Produs tip compost

Produse solide de ardere

Biogaz
Depozitare

Utilizare
producţia de alimente;
silvicultura;
producţia de vegetaţie cu conţinut de energie;
îmbogăţirea solului;
agricultura;
grădini;
fabricarea îngrăşămintelor;
acoperirea depozitelor de deşeuri;
terasamente drumuri şi construcţii;
ardere ca sursă secundară de energie în incineratoare;
materiale pentru coincinerare în centrale termice (din SRF);
sursă secundară de energie în industria cimentului;
sursă secundară de energie în cazane industriale;
materiale pentru ardere dedicate pentru anume centrale termice;
sursă secundară de energie pentru centrale termice în general.
producerea de energie electrică sau termică în amestec cu alte gaze
acoperirea depozitelor de deşeuri
depozitarea resturilor bio-stabile

Tabelul 20 – Avantajele şi dezavantajele utilizării deşeurilor TMB ca şi combustibili

Avantaje
preţ redus (în străinătate de obicei gestionarul
deşeurilor plăteşte pentru tratare în industria
cimentului, aşa numita „gate-fee”)
disponibilitate în cantităţi ridicate;
sursă de energie internă (reduce dependenţa de
import a energiei);
înlocuieşte sursele de energie convenţionale,
contribuind la reducerea efectului de seră;

Anexe PJGD Constanţa

Dezavantaje
caracter eterogen pronunţat, cu caracteristici de
combustie variate;
implică probleme tehnice în cazul anumitor
tehnologii de incinerare;
rentabilitate scăzută, în cele mai multe cazuri
putând fi utilizat doar în cantităţi limitate;
opoziţie din partea locuitorilor din zona de
amplasament a incineratorului;
impact ridicat asupra mediului datorită conţinutului
ridicat în metale grele;
implică investiţii importante atât în vederea
pregătirii materialului pentru combustie, cât şi
pentru controlul evacuărilor;
degradare în cazul depozitarii îndelungate putând
genera mirosuri neplăcute.
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4.3.11.1 Valorificarea deşeurilor TMB în centrale energetice
Capacitatea calorică a SRF (Solid Recovered Fuel – produs din deşeurile tratate mecano-biologic) este
mai redusă decât a altor combustibili generaţi din deşeuri (ex. ambalaje plastice), dar este mai ridicată
decât a altor produse cu biomasă.
Avantajele utilizării SRF în centralele energetice sunt date în principal de: reducerea costului cu
combustibilii convenţionali, veniturile din bursa de emisii, respectiv utilizarea energiilor regenerabile.
Pe baza bibliografiei internaţionale se poate afirma că utilizarea SRF în cadrul centralelor energetice nu
este o practică foarte des întâlnită în prezent. De exemplu, în 2005 în Marea Britanie nu exista nici o
centrală energetică care să utilizeze combustibili de acest tip, iar în Germania şi Italia au fost doar câteva
încercări de acest gen. Principalul motiv este că au apărut numeroase probleme din punct de vedere
tehnologic, de la avarii la nivelul cazanelor, până la riscuri ridicate de incendiu, respectiv imposibilitatea
de a utiliza cenuşa în industria de construcţii.
4.3.11.2 Valorificarea deşeurilor TMB în industria de ciment
Utilizarea deşeurilor tratate mecano-biologic în cadrul industriei a cimentului este cu mult mai avansată
decât la centralele energetice. Motivul este că problemele care apar la utilizarea în centralele energetice
nu se regăsesc în cadrul industriei de ciment (ex. nu se generează cenuşă, deoarece componentele
anorganice sunt integrate în produsul final).
Cu toate acestea unele fabrici de ciment nu au dorit introducerea combustibililor alternativi motivând
potenţiale influenţele negative exercitate asupra produsului finit, şi nu în ultimul rând poziţia locuitorilor
din zonă faţă de activităţile de incinerare a deşeurilor. Totuşi luând în considerare costurile reduse ale
combustibililor alternativi, aceştia ar putea reprezenta o variantă demnă de luat în calcul în vederea
creşterii rentabilităţii acestei industrii.
Practica internaţională ne arată că o fabrică de ciment, utilizează gratuit combustibil alternativ şi în plus,
ca şi valorificator, poate percepe o taxă de la gestionarul/generatorul de deşeuri pentru preluarea
acestora în vederea incinerării. În ciuda acestor premize favorabile, pe baza evaluărilor efectuate, se
arată că în anul 2005 utilizarea deşeurilor tratate mecano-biologic nu era o soluţie acceptată pe scară
largă în Europa.
În Europa, Belgia este ţara cu procentul cel mai ridicat din punct de vedere a utilizării combustibililor
alternativi generaţi din deşeuri (50%), şi totuşi în 2005 cantitatea de SRF din total era numai 10%. În
Germania procentul de utilizare a acestui tip de combustibili este de 38%, din care SRF a fost doar cu
titlu experimental în cantitate mică (de menţionat că pe baza estimărilor, capacitatea de utilizare a SRF
în industria de ciment din Germania ar fi de 500.000 tone pe an). În 2005 au fost utilizări reduse şi în
Italia şi Austria. În industria de ciment din Marea Britanie capacitatea de utilizare a SRF a fost estimată la
150.000-350.000 tone în anul 2008.
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Parametrii calitativi primordiale pentru combustibili secundari (SRF) generaţi din deşeuri sunt5:
capacitate calorică,
umiditate,
conţinutul de cenuşă,
compoziţia chimică,
conţinutul în metale grele.
Combustibili secundari (SRF) au fost clasificaţi în mai multe moduri (Tabelul 21). În acest studiu vom
folosi categoriile conform CEN/TS 15359:2006. La baza clasificării stau cele trei proprietăţi principale:
-

valoarea medie a capacităţii calorice nete;

-

valoarea medie a conţinutului de clor;

-

valoarea cea mai ridicată dintre conţinutul de mercur-valoarea mediană, sau valoarea
corespunzătoare procentului de 806.

După proprietăţile menţionate s-au evidenţiat 5 categorii. Categoriile sunt prezentate mai jos:
Tabelul 21 – Clasele de SRF
Proprietatea
Capacitate calorică
Conţinut de clor
Conţinut de mercur

Valoarea
Medie
Medie
Mediană
80%

U.M.
MJ/kg.
%
Mg/MJ
Mg/MJ

Clasa 1
≥ 25
≤ 0,2
≤ 0,02
≤ 0,04

Clasa 2
≥ 20
≤ 0,6
≤ 0,03
≤ 0,06

Clasa 3
≥ 15
≤ 1,0
≤ 0,08
≤ 0,16

Clasa 4
≥ 10
≤ 1,5
≤ 0,15
≤ 0,30

Clasa 5
≥3
≤3
≤ 0,50
≤ 1,00

Pe baza clasificării de mai sus, SRF pot fi codificate. De exemplu: codul unui SRF cu capacitate calorică de
19MJ/kg (NCV), cu conţinut în clor de 0,5%, respectiv cu conţinut în mercur de 0,016 mg/MJ (mediană)
şi 0,05 mg/MJ (puncte procentuale 80) este: NCV3;Cl2;Hg2.
Universitatea din Miskolc (Ungaria) a studiat în detaliu, pe parcursul ultimilor ani exigenţele anumitor
ramuri industriale faţă de combustibili secundari. In cadrul studiilor totodată au identificat exigenţele
fabricilor de ciment. Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos. Datele din Tabelul 22 comparate
cu categoriile de SRF, se poate observa că combustibilul secundar de categoria de calitate SRF poate fi
utilizat în industria de ciment.
Potrivit valorilor de valorificare în industria de ciment (20MJ/kg), 22% din volumul total de deşeuri
stabilizate are capacitatea calorică ce atinge valoarea de 20MJ/kg, astfel acesta poate fi adăugat în zona
de sinterizare. Un procent de 17-18% adiţională din deşeuri atinge valoarea de 11 MJ/kg, astfel acestea
pot fi adăugate în zona de precalcinare.
Trebuie luat în considerare că deşeurile stabilizate au un volum cu mult mai redus faţă de volumul iniţial.
Astfel, trebuie luat în calcul şi un procent de 25-37% pierderi faţă de volumul total de deşeuri, deci

5

Tubergen J., Glorius T., Waeyenbergh E.: Classification of solid recovered fuels, European Recovered Fuel
Organisation, 2005.
6
este valoarea, cu care valorile măsurate în procent de 80% sunt mai mici sau egale.
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cantitatea de deşeuri stabilizate biologic este de 63-75% din cantitatea totală de deşeuri. În continuare
după calcule cantitatea de deşeuri aditivate în zona de sinterizare este de 13,9-16,5% din cantitatea
totală de deşeuri. Volumul aditivat în zona de precalcinare este 10,7-12,75% din volumul total. Astfel
cantitatea totală aditivată, conform calculelor, este de 24,6-29,25% din cantitatea totală tratată
mecano-biologic.
Tabelul 22 – Exigenţele fabricilor de ciment faţă de combustibili secundari

Parametrii

Capacitate calorică
Clor (Cl)
Fluor (F)
Umiditate
Sulf (S)
Cenuşă
Granulozitate
Densitate
Granule <3 mm
Antimon (Sb)
Arsen (As)
Beriliu (Be)
Plumb (Pb);
Cadmiu (Cd)
Crom (Cr)
Cobalt (Co)
Cupru (Cu)
Mangan (Mn)
Nichel (Ni)
Mercur (Hg)
Seleniu (Se)
Taliu (Tl)
Telur (Te)
Vanadiu (V)
Zinc (Zn)
Staniu (Sn)

U.M.

RAL-GZ
724

RAL-GZ
725

Valoare
medie

80 %

MJ/kg
16(20)
%
%
%
%
%
mm
3
t/m
%
mg/kg S.U.
25
mg/kg S.U.
5
mg/kg S.U.
0,5
mg/kg S.U. 70-190)
mg/kg S.U.
4
mg/kg S.U. 40 (125)
mg/kg S.U.
5
mg/kg S.U. 120 (350)
mg/kg S.U. 50 (250)
mg/kg S.U. 25 (80)
mg/kg S.U.
0,6
mg/kg S.U.
3
mg/kg S.U.
1
mg/kg S.U.
3
mg/kg S.U.
10
mg/kg S.U.
mg/kg S.U.
30

16 (20)

60
13
2
200 (-)
9
120 (250)
12
- (-)
100 (500)
160)
1,2
5
2
5
25
70

Fabrică de ciment

7

Centrală energetică

Zonă de
sinterizare

Precalcinare

coincinerare

Incinerare

Incinerare

focar cu
grătar

focar cu pat
de fluid

20-24
1
0,1
20
0,5
15

11-20 (15)
1,5
0,1
25
0,5
30
80/30
0,2

11 - 17
2
0,03

11-20 (15)
1
0,1

11 -17
0,8
0,01

0,4
7-30 %

0,3

100
20
3
300
10
120
100
800
100
200
1
3
3
3
30
5000
100

120
10
5
300
15
350
15
500
200
200
2

2
30
25
0,2-0,5
5
60
6

20
12
3
200
15
70
6
400
100
35
1,5
2
2
1,1
15
5000
35

400
9
250
30
800
600
160
1,2

1,5

2

20
1000
150

40

0,15-0,35
35
4
200
6
80
300
150
50
0,5
2,5
0,6
8
550

100

Tabelul 23 – Procentele de ieşire şi capacitatea calorică din total de deşeuri menajere intrate în TMB
Volumul total de deşeuri
pentru tratare mecano-biologică
Pierdere
Stabilizat
Capacitate calorică
20 MJ/kg
11 MJ/kg
Total.: (fabrică de ciment)

100%
25-37%
63-75%
14-16,5%
11-13,5%
25-30%

Este important de menţionat că procentele de mai sus depind în mare măsură de tehnologiile de tratare
mecano-biologică utilizate, astfel încât valori mai ridicate sau chiar scăzute pot apărea în practică. Prin
tratare mecano-biologică pierderile prin evaporare şi uscare reprezintă un procent ridicat din deşeurile

7

pe baza evaluării Universităţii din Miskolc - Ungaria
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menajere tratate8. Reziduul de deşeuri biostabilizat în procent de 50-50% este împărţit între incinerare
şi depozitare9.
Din cantitatea de deşeuri menajere colectate selectiv:
68% va fi valorificat ca material reciclabil (hârtie, plastic, sticlă, metale);
25% (organic) va fi valorificată biologic;
10% va fi depozitată.

TMB
100%
Pierdere
25-37%
Incinerare
34,5%
Fabrică de ciment
24,6-29,25%

34,5%

Centrală energetică/
Incinerator
5,25-9,9%

1,72-3,26%

Depozitare
36,22-37,76%
Figura 9 – Utilizarea deşeurilor menajere tratate mecano-biologic

4.3.12 Depozitarea deşeurilor
Un depozit este definit ca fiind orice amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor prin depozitare
pe sol sau în subteran.
4.3.12.1 Clasificarea depozitelor de deşeuri
Depozitele de deşeuri pot fi clasificate în funcţie de anumite criterii de bază. BRANDL a clasificat
depozitele de deşeuri după următoarele criterii.
A. În funcţie de perioada de depozitare a deşeurilor:
depozite finale de deşeuri
depozitare temporară a deşeurilor
B. În funcţie de calitatea deşeurilor:
depozit de deşeuri menajere solide
depozit de deşeuri menajere lichide
depozit de deşeuri periculoase
depozit de deşeuri inerte (deşeuri de producţie nepericuloase)

8
9

Conform măsurătorilor Universităţii din Miskolc este de 25-37%, în tabel 31%
Conform măsurătorilor Universităţii din Miskolc este de 34,5-34,5%
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C. În funcţie de pre-tratarea deşeurilor:
depozit cu materiale inerte: deşeurile nu conţin sau conţin în cantităţi foarte minime materiale
periculoase pentru mediu;
depozit cu materiale reziduale: depozitarea materialelor reziduale generate în urma
procedurilor de tratare a deşeurilor (materialele periculoase pentru mediu sunt prezente în
condiţii stabile, sub forme greu solubile);
depozit de reactoare: procesele biochimice şi reacţiile fizico-chimice se desfăşoară în condiţii de
control maxim într-o perioadă definită de timp;
depozit pentru materialele care necesită o atenţie deosebită: ex. deşeuri radioactive,
depozitarea în condiţii speciale şi cu atenţie a deşeurilor periculoase;
depozit de deşeuri menajere: depozite în care în lipsa facilităţilor pentru tratare, deşeurile mixte
provenite din gospodării, ateliere de producţie, instituţii publice, deşeuri stradale etc. sunt
depozitate fără tratare; aceste depozite prezintă un risc crescut asupra medului înconjurător.
D. În funcţie de modul de construire:
depozite executate prin umplere;
depozite libere sau acoperite;
depozite deschise sau închise;
depozit realizat aproape de suprafaţa terenului;
bazine realizate cu diguri de pământ;
depozite realizate sub formă de haldă, sau sub formă de deal;
depozite realizate prin sprijinirea de un deal sau prin umplerea unei văi;
depozite localizate liber, de suprafaţă, parţial sau total acoperite;
depozite subterane;
depozite în zone de săpătură;
depozite în zone miniere abandonate;
depozite realizate în peşteri sau grote.
4.3.12.2 Stabilirea locaţiilor pentru depozitele de deşeuri
În cazul depozitării deşeurilor trebuie procedat cu precauţie în fiecare caz în parte pentru evitarea
impactului negativ asupra mediului. În majoritatea situaţiilor trebuie realizate compromisuri, deoarece
nu există zone care să corespundă simultan tuturor criteriilor de selecţie. Fiecare situaţie în parte
trebuie analizată separat.
Prognozele în general trebuie realizate pe perioada de funcţionare a depozitului, adică minim 30 ani.
Este necesară cunoaşterea sistemului de colectare a deşeurilor, respectiv a elementelor acestuia (utilaje
de transport, recipiente de colectare, etc.). Colectarea trebuie să funcţioneze ca un sistem de logistică
proiectată cu precizie.
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Trebuie evaluată reţeaua de drumuri utilizate pentru colectarea şi transportul deşeurilor: care este
fluxul traficului rutier actual, şi cum se va modifica acesta după construcţia depozitului (din cauza
transporturilor de deşeuri). Avantaje în alegerea locaţiei pentru depozite sunt constituite şi de existenţa
liniilor industriale de cale ferată şi prezenţa utilităţilor în apropiere.
De asemenea, un criteriu important pentru stabilirea locaţiei unui depozit de deşeuri îl reprezintă
minimizarea şi optimizarea costurilor de construire şi operare. Principiul de urmat este de a construi un
depozit cât mai sigur şi modern cu cel mai mic efort investiţional posibil. Cu cât condiţiile de protecţie
naturală sunt mai bune cu atât mai puţin trebuie investit pentru realizarea protecţiei artificiale. Pentru a
asigura securitatea maximă a depozitului trebuie realizată întotdeauna şi protecţia artificială.
Cerinţele tehnice pentru amplasarea şi construirea depozitelor de deşeuri se regăsesc în Directiva
privind depozitarea deşeurilor.
Pentru a stabili locaţia optimă a depozitelor de deşeuri, este necesară analizarea următoarelor criterii:
Zona de colectarea a deşeurilor şi mărimea acesteia.
Numărul de locuitori şi obiceiurile de consum ale acestora.
Cantitatea de deşeuri generată şi prognozată pentru toată durata de funcţionare a depozitului.
Compoziţia actuală a deşeurilor generate şi tendinţa acesteia.
Sistemul de colectare a deșeurilor planificat şi elementele acestuia (utilaje, recipiente etc.)
Infrastructura zonei, în special reţeaua de drumuri.
Alegerea amplasamentului optim dintre mai multe variante posibile se va face pe baza unei analize
multicriteriale complexe care va cuprinde:
criterii geologice, pedologice şi hidrogeologice: caracteristicile şi modul de dispunere a
straturilor geologice; structura, adâncimea şi direcţia de curgere a apei subterane; distanţa fata
de cursurile de apa şi alte ape de suprafaţă; starea de inundabilitate a zonei; folosinţa terenului;
clasa de seismicitate; criterii legate de pericole de alunecare, tasare;
criterii climaterice: direcţia dominantă a vânturilor faţă de așezările umane sau alte obiective;
regimul precipitaţiilor;
criterii economice: capacitatea depozitului şi durata de exploatare (minimum 10 ani); distanţa
medie de transport al deşeurilor; necesitatea unor amenajări secundare (drumuri de acces,
utilităţi etc.);
criterii suplimentare: vizibilitatea amplasamentului şi modul de încadrare în peisaj; accesul
la amplasament; existenţa unor arii protejate de orice natura; existenta în zona a unor
aeroporturi, linii de înaltă tensiune sau obiective militare.
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4.3.12.3 Structura unui depozit ecologic de deşeuri
Un depozit de deşeuri trebuie să aibă în componenţă următoarele instalaţii şi echipamente fixe
principale:
Poarta de acces şi sistem de paza şi supraveghere
Echipamentul de cântărire şi de recepţie a deşeurilor
Facilităţi pentru verificarea deşeurilor şi laborator
Reţea de drumuri interioare
Zone pentru depozitarea deşeurilor (celule)
Instalaţii pentru tratarea levigatului
Instalaţii pentru colectarea şi evacuarea gazului de depozit
Garaje, ateliere şi spaţii de parcare pentru utilaje
Echipament pentru curăţarea roţilor vehiculelor
Birouri administrative şi construcţii sociale
4.3.13 Tratarea VSU
Procesarea (tratarea) vehiculelor scoase din uz, atât de către uzura îndelungată şi de către accidente
cuprinde următoarele faze:
o

colectarea

o

depoluarea

o

dezmembrarea

o

tocarea

o

tratarea

o

depozitarea/eliminarea reziduurilor din aceste procese.

În următorii ani, conform estimărilor APIA, punctele de colectare se vor afla sub presiunea unui număr
din ce în ce mai mare de VSU predate. Din punct de vedere administrativ, suprafaţa de depozitare
temporară necesară este foarte mare (8-10 m2 pentru o berlină). În plus, punctele respective trebuie
amenajate corespunzător din punct de vedere al protecţiei mediului.
Conform obligaţiilor legale, Dealer-ii auto au început să organizeze din 2006 şi propriul sistem de
colectare a vehiculelor scoase din uz (aparţinând mărcilor comercializate de aceștia).
Cele mai importante unităţi industriale care ar putea să preia oţelul rezultat din dezmembrări. sunt
amplasate în alte judeţe: Galaţi, Călăraşi, Hunedoara. Având în vedere distanţele până la aceste oţelării,
transportul de la parcurile de dezmembrare din judeţ va trebui să atingă volume ce să asigure caracterul
său economic. Influenţa acestei situaţii asupra punctelor de colectare judeţene va consta în presiunea
de a depozita cât mai multe VSU.
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Exista un shredder aparţinând S.C. Remayer S.A. cu o capacitate de 8000 tone/luna instalat în Bucureşti.
Acesta însă nu funcţionează la întreaga capacitate din cauza numărului redus de vehicule care sunt
scoase din uz şi predate S.C. Remayer S.A. pentru tratare. Din cauza costurilor de transport, în restul
ţării, vehiculele scoase din uz se tratează prin dezmembrarea elementelor importante şi apoi balotarea
în vederea valorificării materialului feros.
VEHICULE ÎN UZ

Îmbătrânire

Accidente

VSU natural

VSU prematur

V.S.U.

Reutilizare/Reprocesare

Depoluare

Baterii, combustibili

Îndepărtare baterii, fluide, anvelope etc.

Reutilizare/Reciclare

Dezmembrare

Piese de schimb,materiale

Îndepărtarea părţilor componente

Recuperare

Tocare

Metale

Tocarea vehiculului, recuperare metal

Recuperare energetică

Tratarea reziduurilor de la tocător

Materiale, combustibili

Tratare termică/mecanică

Depozitarea finală a reziduurilor
la depozitul de deşeuri

Figura 10 – Schema bloc a colectării, tratării şi eliminării VSU

10

Rapoartele firmelor care dezmembrează VSU arată că se reușește valorificarea a peste 80% din masa
acestora (socotit faţă de masa rămasă după depoluarea VSU predat). La depoluare, scăderea de masă
este de 3% (cf. Studiului menţionat al Institutului de Cercetări Electrotehnice). Se pot toca şi VSU întregi,
ca atare, dar cerinţele din Anexa I a Directivei 53/2000 impun îndepărtarea anvelopelor, sticlei
parbrizului şi a altor asemenea materiale, suplimentar faţă de operaţiunile executate în etapa de
depoluare, fapt ce favorizează dezmembrarea faţă de tocare.
După depoluare şi dezmembrare, masa ce este trimisa la tocător scade până la 70%. La tocare, după
obţinerea materialelor ce vor fi trimise la reciclat, rămâne o fracţie ce teoretic poate fi la rândul ei
sortata şi reciclata, dar tehnologia implicată este costisitoare, ceea ce face ca, de obicei, fracţia
nevalorificabilă să fie trimisă la depozitele ecologice pentru deşeuri menajere, după o pre-tratare ce
elimină sau neutralizează compuşii periculoşi. Reciclabilitatea unui VSU este măsurată prin metoda
prevăzută în standardul ISO 22628: 2002-Vehicule rutiere – Reciclabilitate şi recuperabilitate – Metoda

10

Sursa: Metodologia de urmărire a realizării obiectivelor privind reutilizarea, reciclarea şi valorificarea vehiculelor
scoase din uz, elaborată de Institutul de Cercetări Electrotehnice București
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de calcul. Există mai multe metode de analiză a fluxurilor de masă din tratarea VSU, inclusiv în ce
privește masa medie a unui VSU. Dintre acestea, este folosita în continuare metoda recomandata de
The European Group Association for Automotive Recyclers (EGARA), care este aliniată la prevederile
Directivei 2000/53/CE privind VSU.
Astfel, masa unui VSU este considerată ca fiind cu 11% mai mică faţă de masa înscrisă în fişa tehnică a
vehiculului nou. Aplicând aceasta metodă de reducere şi ţinând seama de diferenţele de masă între
autovehiculele aparţinând diverselor mărci, masa medie a unui lot de 100 de autovehicule scoase din uz
din categoria M1 este de 79 de tone, iar pentru un lot de 100 de autovehicule de tip N1, masa estimată
este de 116 tone (conform Metodologiei elaborate de Institutul de Cercetări Electrotehnice). Cantitatea
de fluide recuperate dintr-un VSU este în medie de 18,6 kg, cantitatea de material feros este de 533 kg
iar cea de material neferos de 74,6 kg. Coroborat cu procentul de valorificare indicat de firmele
operatoare (80%), rezultă o cantitate de 20% x 829 kg ce reprezintă deşeuri nevalorificabile ce trebuie
supuse pre-tratării în vederea depozitarii la rampe sau a incinerării.
Tabelul 24 – Cantitatea de deșeuri, pe categorii, conţinută într-un VSU convenţional (ponderat N1-M1)
Material
De la depoluare
Metalice feroase
Metalice neferoase
Nemetalice, din care:
-

sticlă
cauciuc
materiale plastice
alte (textile, azbest, grafit etc.)

Total

Procent
2,24
66,75
9,00
22,01

Greutate
18,56
553,44
74,60
182,40

7,90
7,60
9,00
2,51

24,00
63,00
74,60
20,80

100%

829

Sursa: Metodologia monitorizării VSU , Institutul de Cercetari Electrotehnice

Deșeurile periculoase rezultate din procesarea VSU reprezintă aproximativ 3,95% din masa acestora.
Aceste deșeuri periculoase sunt însă foarte diverse (deși se găsesc în special în fracţia lichidă), astfel
încât colectarea, depozitarea şi manipularea lor sunt operaţiuni dificile, care necesită instruire şi
supraveghere. Pentru a contracara aceasta ameninţare, se impune încurajarea proiectelor ce includ
componente de procesare VSU cu recuperarea avansată a materialelor ne-metalice.
În prezent, eliminarea vehiculelor scoase din uz este o activitate economică profitabilă din cauza faptului
că se valorifică doar componentele metalice (aproximativ 70% din masa vehiculului), restul fiind
eliminate prin depozitare. Instalaţiile de dezmembrare şi reciclare au în general un nivel tehnic scăzut şi
nu respectă condiţiile minime din Anexa I a Directivei VSU. Pentru orientare, o prezentare a costurilor de
colectare şi tratare întâlnite pe plan european este redată în Tabelul 25.
Deșeurile periculoase rezultate din procesarea VSU reprezintă aproximativ 3,95% din masa acestora.
Aceste deșeuri periculoase sunt însă foarte diverse (deși se găsesc în special în fracţia lichidă), astfel
încât colectarea, depozitarea şi manipularea lor sunt operaţiuni dificile, care necesită instruire şi
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supraveghere. Pentru a contracara aceasta ameninţare, se impune încurajarea proiectelor ce includ
componente de procesare VSU cu recuperarea avansată a materialelor ne-metalice.
Tabelul 25 – Costurile de colectare şi tratare a VSU
EUR/VSU
Media
Minim Maxim
Cheltuieli
EUR
%
EUR
EUR
Transportul VSU la punctul de dezasamblare 54,4 10%
18,8
97,5
Cumpărarea VSU
154,7 28%
55,6 257,5
Cheltuieli de personal
212,2 39%
64,6 435,3
Regie
97,5 18%
22,4 184,5
Amortizări şi provizioane
27,3
5%
4,7
50,5
Total Cheltuieli
546,1 100% 286,8 913,1
Venituri
Vânzarea de piese second-hand
494,6 96% 248,7 858,7
Vânzarea de elemente de caroserie
23,1
4%
4,9
36
Total venituri
517,7 100% 256,3 844,6
Venitul brut rezultat
-28,4
-131,9
38,4
Sursa: Datele originale extrase din "Studiul economic al managementului VSU, ADEME, 2003)
Tabelul 26 – Costurile procesării reziduurilor de la tocătorul VSU
Ţara
Austria
Belgia
Danemarca
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Spania
Suedia
Marea Britanie
Polonia
Ungaria
Cehia

11

Cost
(€/t)
140
55
70-110
40-60
60-170
75-80
70-90
20-60
90-100
30-35
25-30
40
30

4.3.14 Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări
Deșeurile provenite din construcţii şi demolări reprezintă deșeurile rezultate din activităţi precum
construcţia clădirilor şi infrastructurii civile, demolarea totală sau parţială a clădirilor şi infrastructurii
civile, modernizarea şi întreţinerea străzilor. Sunt constituite din două componente individuale de
interes: deşeuri din construcţii şi deşeuri din demolări.
Deşeurile din construcţii şi demolări, respectiv, materialele de construcţii din demolări, solul excavat,
sunt deşeuri generate în cantităţi din ce în ce mai mari în mediul urban. Aceste deşeuri sunt depozitate
necontrolat sau sunt eliminate în depozitele ecologice fără o prealabilă sortare şi tratare.
Autorităţile publice locale şi judeţene care eliberează autorizaţiile de construire trebuie să condiţioneze
operatorii economici din domeniul construcţiilor (reparaţia drumurilor, construcţia de drumuri,

11

Sursa: R.Zoboli et al., Regulation an Innovation in the area of end-of-life Vehicles, ed. F.Leone, Milan, 2000 (plus
case studies)
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construcţia de clădiri noi precum şi lucrările de renovare şi modernizare sau restaurare), cu privire la
locurile de depozitare a acestor categorii de deşeuri. O anumită cantitate de deşeuri sortate din
demolări şi construcţii sau materiale excavate pot fi folosite ca materiale de căptuşire a straturilor
depozitelor de deşeuri sau pentru drumurile din perimetrul depozitelor.
Deşeurile provenite din construcţii şi demolări trebuie depuse pe un depozit controlat dar nu neapărat
salubru, în special dacă materialul este în mare parte inert. Deșeurile provenite din construcţii şi
demolări au fost identificate de către UE ca o prioritate a fluxului de deșeuri. Datorita volumului mare,
acestea necesita un spaţiu mare de depozitare. De asemenea, necesită resurse şi tehnologii pentru
separarea şi recuperarea lor, tehnologii accesibile şi în general puţin costisitoare.

DDEEŞŞEEUURRII DDIIN
N CCO
ON
NSSTTRRUUCCŢŢIIII ŞŞII DDEEM
MO
OLLĂĂRRII

FACILITĂŢI DE TRATARE-SORTARE
Fracţii reziduale

Fracţii reutilizabile

ELIMINARE

Materiale de
construcţii
reciclate

-

Valorificare în:
Construcţii civile
Construcţii industriale
Infrastructură rutieră

Figura 11 – Fluxul de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări

Principalele măsuri privind gestionarea acestor tipuri de deşeuri sunt următoarele:
-

Colectarea separată la locul de generare, pe tipuri de material

-

Promovarea reciclării şi reutilizării deşeurilor din construcţii şi demolări

-

Asigurarea de capacităţi de tratare/sortare a acestora

-

Asigurarea depozitării controlate a deşeurilor ce nu pot fi valorificate, conform
reglementărilor în vigoare.

Principala metodă utilizată pentru tratarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări este
reciclarea, cu o rată de reciclare de peste 80 %. O reciclare eficientă necesită o separare la sursă. Multe
din deşeurile provenite din construcţii şi demolări sunt reciclabile şi pot fi reutilizate în producerea de
balast pentru drumuri sau în producerea de ciment, dacă exista facilităţi adecvate. UE a raportat o
descreştere a depozitării de deşeuri provenite din construcţii şi demolări când taxele de depunere sunt
mai mari decât cele încasate de firmele de reciclare.
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Cantitatea depozitată poate fi redusă semnificativ prin folosirea unei simple mărunţiri şi a unei facilităţi
de sortare care poate recupera de la 60 la 70% din deşeurile provenite din construcţii şi demolări.
Utilajele specifice pentru tratarea deşeurilor din construcţii şi demolări pot fi amplasate în centrele de
colectare cu aport voluntar sau în spaţii amenajate în apropierea depozitelor ecologice.
4.3.15 Gestionarea nămolurilor din staţiile de epurare
4.3.15.1 Utilizarea în agricultură
Condiţia promovării nămolului ca fertilizator în agricultură este ca solul să nu fie afectat în mod negativ
de componentele acestuia. Limitele permise pentru ca nămolul să fie utilizat în agricultură sunt:
Tabelul 27 – Limitele permise pentru utilizarea nămolului în agricultură
Element
Plumb
Cadmiu
Crom
Cupru
Nichel
Mercur
Zinc
PCB
PCDD

UM

mg/kg DS

ng/kg DS

Limita
900
10
100
800
200
8
2500
0,2
100

Aceasta înseamnă un continuu control al nămolului şi solului. Nămolul de la epurarea apelor uzate are
un conţinut de 97 % apă. Prin centrifugare sau filtrare conţinutul de apă poate fi micşorat la 70 – 80 %.
Procesul de deshidratare este o precondiţie pentru un transport economic şi o posibilă depozitare /
eliminare. Cerinţele de reutilizare în agricultură presupun un nivel de uscare mai mare, de 90 %, pentru
a asigura faptul că nămolul nu este fermentabil şi poate fi stocat în silozuri până la reutilizare.
4.3.15.2 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 instalaţie separată sau în combinaţie cu
un incinerator. Co-incinerarea într-o fabrică de ciment necesită o valoare calorifică suficientă.
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4.3.16 Analiza comparativă a unor alternative tehnice aplicabile
În tabelul de mai jos se prezintă analiza comparativă a principalelor tehnologii de tratare a deşeurilor biodegradabile municipale: compostare, fermentare
anaerobă, incinerare, piroliză şi gazeificare.
Tabelul 28 – Analiza comparativă a principalelor tehnologii de tratare a deşeurilor biodegradabile municipale
Rezumat al tehnologiilor de
tratare a deşeurilor
municipale biodegradabile
Tehnologie cu rezultate
dovedite grad de utilizare
Principiul de bază

Costul tratării
Aplicabilitate
Deşeuri acceptate

Acceptă deşeu menajer umed?
Acceptă deşeu menajer uscat?
Acceptă deşeuri din grădini şi
parcuri?
Acceptă deşeuri de la hoteluri şi
restaurante?
Acceptă hârtie şi carton?
Fracţii de deşeuri excluse
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Metodă biologică
Fermentare
Compostare
anaerobă
Da foarte folosită
Da folosită

Metodă termică
Incinerare

Piroliză

Gazeificare

Da foarte folosită

Parţial puţine staţii

Parţial puţine staţii

Combustie

Conversie termochimică
anaerobă

Conversie termochimică

Mediu, până la mare
Bună
Toate deşeurile,
deoarece tehnologia de
curăţare a gazelor este
bună, iar reziduurile
solide sunt minimizate
prin reducerea volumului
Da
Da
Da

Mediu, până la mare
Medie
În particular convenabilă
pentru fracţiile de
deşeuri contaminate,
bine definite

Da
Da
Da

Degradare prin acţiunea
microorganismelor
anaerobe
Mediu, până la mare
Bună
Numai deşeuri umede
separate la sursă, din
cauză că doar substanţa
şi nutrienţii vor fi
recuperaţi pe cât posibil
puri
Da
Da
Nu

Mare, până la foarte mare
Depinde de tehnologie
Numai deşeuri uscate
separate, dacă nu este
combinată cu o
tehnologie de curăţare
mai bună a gazelor
de ardere
Posibil, (în mod normal nu)
Posibil
Posibil

Da

Da

Da

Da

Mici cantităţi de hârtie
Metal, plastic, sticlă (staţii
fără o tratare avansată:
nu se acceptă deşeuri de
origine animală)

Nu
Metal, plastic, sticlă, deşeuri
din grădini (staţii fără o
tratare avansată: nu se
acceptă deşeuri de origine
animală)

Da
Nu există

Da
Deşeu menajer umed

Degradare prin acţiunea
microorganismelor
aerobe
Mic, până la mare
Bună
Numai deşeuri separate la
sursă, din cauză că doar
substanţa şi nutrienţii vor
fi recuperaţi pe cât posibil
puri

Posibil, (în mod normal nu)
Da
Da

Posibil, dar în mod
normal nu
Posibil
Deşeu menajer umed
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Rezumat al tehnologiilor de
tratare a deşeurilor
municipale biodegradabile
Influenţa asupra mediului
Solide
Aer
Apă
Controlul mirosurilor
Mediu de lucru
Recuperarea energiei

Ciclul carbonului (% din greutate)
Recuperarea fertilizanţilor (kg fertilizant/tona
de deşeu la intrare)

Produse pentru reciclare sau recuperare, (%
din greutatea deşeurilor introduse)

Reziduuri pentru altă tehnică de tratare
a deşeurilor sau pentru depozitare
(% din greutatea deşeurilor introduse)
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Metodă biologică
Fermentare
Compostare
anaerobă

Metodă termică
Incinerare

Mare
Scăzută
Medie – Mare
Scăzut - bun
Scăzut – bun
Nu

Medie - Mare
Medie
Mare
Scăzut - bun
Mediu - bun
Da;
3200 MJ/t de deşeu

Medie - Mare
Medie - Mare
Mare
Bun
Bun
Da;
2700 MJ/t de deşeu

50% în compost
50% în aer
Da;
2,5-10 kg N
0,5-1 kg P
1-2 kg K
40-50% compost

75% în fibre/lichide
25% ca biogaz
Da;
4,0-4,5 kg N
0,5-1 kg P
2,5-3 kg K
30%
fibre
50-65% fluide

1% în solide
99% în aer
Nu

2-20% din sitare (plastic, 2-20% din sitare (plastic,
metal, sticlă, pietre)
metal, sticlă, pietre)

15-25% cenuşă
(inclusiv zgură, sticlă)

3% cenuşă zburătoare
(inclusiv reziduuri de la
curăţarea gazelor)

Piroliză

Gazeificare

Medie
Medie
Medie – Mare
Mediu - bun
Bun
Da;
Aproximativ 70% din
incinerare + energia
conţinută în produsul
secundar
20-30% în solide
70-80% în aer
Nu

Medie
Medie – Mare
Medie – Mare
Bun
Bun
Da;
La fel ca la incinerare

30-50% produse
carbonizate (inclusiv
cenuşă, zgură, sticlă)
3% metale
2-3% reziduuri de la
curăţarea gazelor

15-25% cenuşă vitrificată
(inclusiv zgură, sticlă)
3% metale

2% în solide
98% în aer
Nu

2% reziduuri
de la curăţarea gazelor
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5
5.1

ANEXA 5 – COSTURI INVESTIŢIONALE
Centre de colectare
Tabelul 29 – Costuri unitare de investiţie pentru centrele de colectare (EUR)

5.2

Elemente de investiţii

P.U.

U.M.

Suprafaţă betonată
Amenajare teren
Acoperire
Gard
Poarta
Clădire social-administrativă
Container 32mc
Container 32mc (tip eurolift)
Container 32mc (inchis)
Container 12mc
Container rezistent la acid (0,55mc)
Container pentru deşeuri periculoase
Vehicul transport container 32mc
Vehicul transport deşeuri periculoase
Costuri C+M
Utilităţi
Cheltuieli de proiectare
Total costuri

60
48.000
30
12
4.800
12.000
3.200
7.200
4.400
2.700
200
6.600
120.000
60.000

mp
buc
mp
m
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

Cu rampă
Fără
Cant. Valoare Cant.
1.700 102.000 1.300
1 48.000
300
9.000
50
200
2.400 200
1
4.800
1
1 12.000
1
5 16.000
1
2
1
4.400
1
2
5.400
2
15
3.000
10
1
6.600
1
1 120.000
1
1 60.000
1
393.600
33.456
37.058
464.114

rampă
Valoare
78.000
1.500
2.400
4.800
12.000
3.200
14.400
4.400
5.400
2.000
6.600
120.000
60.000
314.700
26.750
24.217
365.667

Staţii de transfer
Tabelul 30 – Costuri unitare de investiţie pentru staţiile de transfer dotate cu presă (EUR)
Elemente de investiţii

P.U.

U.M.

Vehicul de transport (transfer) 112.000 buc
Remorca (transfer)
28.000 buc
Presă+sistem de ghidaj
buc
Recipient/cuvă presă
5.000 buc
Sistem de comandă
12.000 buc
Pod basculă
15.000 buc
Drumuri şi căi de acces
60 mp
Rampa şi alte construcţii anexe
360 mp
Loc acoperit pentru golire
320 mp
Gard
10 m
Poartă
5.000 buc
Clădire social administrativă
57.000 buc
Amenajare teren
8 mp
Costuri C+M
Utilităţi
Cheltuieli de proiectare
Total costuri

Anexa PJGD Constanţa

10 kt/an
20 kt/an
Cantitate Valoare Cantitate Valoare
1 112.000
2 224.000
1
28.000
2
56.000
1 125.000
1 150.000
5
25.000
8
40.000
1
12.000
1,5
18.000
1
15.000
1
15.000
4.500 270.000
4.500 270.000
200
72.000
300 108.000
200
64.000
300
96.000
388
3.880
388
3.880
1
5.000
1
5.000
1
57.000
1
57.000
2.500
20.000
2.500
20.000
808.880
1.062.880
121.332
159.432
46.511
61.116
976.723
1.283.428
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Tabelul 31 – Costuri unitare de investiţie pentru staţiile de transfer tip „Walking Floor” (EUR)
Elemente de investiţii

P.U.

U.M.

Cap tractor WF
72.000 buc
Remorcă WF
76.000 buc
Instalaţie hidraulică
40.000 buc
Pod basculă
15.000 buc
Drumuri şi căi de acces
60 mc
Rampa şi alte construcţii anexe
360 mp
Loc acoperit pentru golire
320 mp
Gard
10,0 m
Poartă
5.000 buc
Clădire social administrativă
57.000 buc
Amenajare teren
8 mp
Costuri C+M
Utilităţi
Cheltuieli de proiectare
Total costuri

5.3

10 kt/an
20 kt/an
Cantitate Valoare Cantitate Valoare
2 144.000
3 216.000
2 152.000
3 228.000
1
40.000
1,5
60.000
1
15.000
1
15.000
4.500 270.000
4.500 270.000
200
72.000
300 108.000
200
64.000
300
96.000
388
3.880
388
3.880
1
5.000
1
5.000
1
57.000
1
57.000
2.500
20.000
2.500
20.000
842.880
1.078.880
126.432
161.832
48.466
62.036
1.017.778
1.302.748

Staţiile de sortare
Tabelul 32 – Elementele minime ale unei instalaţii de sortare (buc.)
Bandă orizontală (separare fluxuri)
Bandă de alimentare
Separator mecanic (sită, ciur, separator balistic etc.)
Banda de sortare efectivă
Separator magnetic
Bandă de evacuare

Cu o bandă
2
2
1
1
2

Cu două benzi
3
3
1
2
2
2

Tabelul 33 - Costuri unitare de investiţii pentru staţia de sortare (EUR)
Elemente de investiţie
Pregătire teren
Hala de sortare
Depozit baloţi
Clădire socială (interioară)
Spaţiu pentru manipulare
Instalaţia de sortare
Sistem de aerisire
Instalaţie de comanda
Dispozitiv de balotat şi bandă de alimentare
Stivuitor cu sistem prindere baloţi
Încărcător frontal
Containere
Costuri C+M
Utilităţi
Cheltuieli de proiectare
Total costuri
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P.U.

U.M.

8
320
180
600
60
480.000
80.000
20.000
400.000
44.000
72.000
4.400

mp
mp
mp
mp
mp
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

Cu o bandă
Cu două
Cant. Valoare
Cant.
3.500
28.000 5.500
1.920 614.400 2.160
500
90.000 1.000
60
36.000
60
1.200
72.000 1.400
1 480.000
1,3
1
80.000
1,5
1
20.000
1,4
1 400.000
1
2
88.000
2
1
72.000
1
10
44.000
10
2.024.400
303.660
69.842
2.397.902

benzi
Valoare
44.000
691.200
180.000
36.000
84.000
624.000
120.000
28.000
400.000
88.000
72.000
44.000
2.411.200
361.680
83.186
2.856.066
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5.4

Staţie de tratare mecano-biologică
Tabelul 34 – Costuri unitare de investiţii pentru componenta mecanică (EUR)
Elemente de investiţie
Componenta mecanică

P.U.

U.M.

30-50 kt
Cant.

Hală

280 mp

2.000

Clădire socială şi de comandă/control

600 mp

80

60 mp

1.200

140 mp

750

20 mp
8 mp
80.000 buc

1

Spaţiu pentru manipulare
Spaţiu acoperit golire / predepozitare
Depozit baloţi
Amenajare teren
Instalaţie de comanda
Mecanism de alimentare

Valoare

75-100 kt
Cant.

560.000 2.000

Valoare

120-150 kt
Cant.

Valoare

560.000

2.500

700.000

80

48.000

120

72.000

72.000 1.200

72.000

1.500

90.000

750

105.000

1.500

210.000

2.000

40.000 2.500

50.000

3.500

70.000

8.000

64.000 9.000

72.000 11.000

80.000

1

80.000

1,5

48.000
105.000

88.000
120.000

44.000 buc

1

44.000

1

44.000

2

88.000

Utilaj de mărunţire

320.000 buc

1

280.000

1

320.000

2

640.000

Separator gravimetric

240.000

120.000 buc

1

120.000

1

120.000

2

Instalaţie electrică

60.000 buc

1

60.000

1

80.000

1

80.000

Separator turbionar

120.000 buc

1

120.000

1

120.000

1

120.000

Separator magnet

48.000 buc

1

48.000

1

48.000

1

48.000

Climatizare

180.000 buc

0,8

144.000

1

180.000

1,5

270.000

Instalaţie de balotat

280.000 buc

1

280.000

1

280.000

2

560.000

40.000 buc

1

40.000

2

80.000

3

120.000

Sistem de transport

160.000 buc

0,8

128.000

1

160.000

1,5

240.000

Vehicul pentru încărcare deşeu TMB

100.000 buc

1

100.000

1

100.000

2

200.000

Vehicul pentru încărcare cu cabină mobil (lift)

250.000 buc

1

250.000

2

500.000

2

500.000

4.400 buc

4

17.600

4

17.600

6

26.400

Vehicul de transport (pentru interior staţie TMB) 112.000 buc

1

112.000

2

224.000

3

336.000

Vehicul de transport (pentru exterior staţie TMB) 148.000 buc

2

296.000

2

296.000

4

Instalaţie de împachetat

Container

Costuri C+M

3.008.600

3.556.600

592.000
5.410.400

Tabelul 35 – Costuri unitare de investiţii pentru componenta biologică (EUR)
Elemente de investiţie
Componenta biologică
Amenajare teren
Suprafeţe betonate speciale

P.U.

U.M.

30-50 kt
Cant.

Valoare

75-100 kt
Cant.

Valoare

120-150 kt
Cant.

Valoare

4 mp

4.500

18.000 6.500

26.000 12.000

48.000

280.000 5.000

400.000 10.000

800.000

80 mp

3.500

Clădire socială şi de comandă/control

12.000 buc

1

12.000

1

12.000

1

12.000

Bazin colectare levigat

80.000 buc

1

80.000

1

80.000

2

120.000

Separator gravimetric

120.000 buc

1

120.000

2

240.000

2

240.000

Separator

100.000 buc

1

100.000

1

100.000

2

200.000

Instalaţie de amestecare

220.000 buc

1

220.000

1

220.000

1

220.000

Vehicul pentru încărcare

100.000 buc

1

100.000

1

100.000

2

200.000

20.000 buc

1

20.000

1

30.000

2

Instalaţie de comandă
Costuri C+M

950.000

1.208.000

40.000
1.880.000

Tabelul 36 – Total costuri unitare de investiţii pentru staţie TMB (EUR)
30-50 kt

75-100 kt

120-150 kt

3.958.600

4.764.600

7.290.400

Infrastructură

140.530

169.143

258.809

Cheltuieli de proiectare

163.965

197.350

301.968

4.263.096

5.131.093

7.851.178

TOTAL COSTURI - Instalaţie TMB
Costuri C+M

TOTAL Instalaţie TMB
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5.4.1

Staţie de compostare
Tabelul 37 – Costuri unitare de investiţii pentru staţie de compostare deşeuri verzi (EUR)
Elemente de investiţii
Amenajare teren
Suprafeţe betonate speciale
Garaj
Gard
Poartă
Clădire socială şi de comandă/control
Colectare levigat
Utilaj de mărunţire
Sita
Încărcător frontal
Instalaţie de comandă
Sistem de aerare (conducte, folie)
Costuri C+M
Utilităţi
Cheltuieli de proiectare
Total costuri
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P.U.

U.M.

4
68
200
12
4.800
14.000
20.000
160.000
88.000
72.000
6.000
-

mp
mp
mp
ml
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

1
Cant.
2500
1500
200
300
1
1
1
1
1
1
1
1

kt/an
Valoare
10.000
102.000
40.000
3.600
4.800
14.000
20.000
160.000
88.000
72.000
6.000
80.000
600.400
90.060
34.523
724.983

3
Cant.
3500
2500
200
350
1
1
1
1
1
1
1
1

kt/an
Valoare
14.000
170.000
40.000
4.200
4.800
14.000
20.000
160.000
88.000
72.000
6.000
120.000
713.000
106.950
40.998
860.948
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5.4.2

Depozit de deșeuri
Tabelul 38 – Costuri unitare de investiţii pentru depozitul de deşeuri (EUR)

Alte costuri

Spatiu bazin

Maşini

Elemente de investiţie

5.4.3

Compactor
Buldozer
Autobasculantă
Instalaţie stropire cu apă a depozitului
Încărcător frontal
Total
Amenajare teren
Izolaţie
Strat drenaj
Drain + cămine de redirecţionare
Sistem de monitorizare fund deponeu şi bazin de levigat
Puţ de monitorizare
Depozit temporar de deşeuri periculoase
Colector pluvial
Taluz de protecţie
Total
Drum de acces
Drumuri interioare depozit
Cladire socială şi birouri administrative
Garaj şi atelier
Parcare
Spălătorie
Pod basculă
Spălătorie şi dezinfectare roţi autovehicule de transport
Separator ulei
Platforme betonate
Gard
Poartă acces
Utilităţi
Instalaţie de comandă
Organizare trafic
Iluminare exterioară
Statie meteorologică
Amenajare spaţii verzi
Total
Cheltuieli de proiectare
Total general

P.U.

U.M.

320.000
180.000
88.000
80.000
72.000
6,0
14,0
22,0
4,0
4.000
32.000
22,0
14,0
360
240
960
360
60
148
60.000
80.000
20.000
60
12
10.000
4
20.000
12.000
12,0
-

buc
buc
buc
buc
buc
mc
mp
mp
mp
buc
buc
ml
mp
m
m
mp
mp
mp
mp
buc
buc
buc
mp
m
buc
buc
buc
buc
buc
buc
mp
-

800000 mc
Cant.
Valoare
1
320.000
1
180.000
1
88.000
1
80.000
1
72.000
740.000
120.000 720.000
70.000 980.000
25.000 550.000
25.000 100.000
280.000
8
32.000
1
32.000
1.500
33.000
30.000 420.000
3.147.000
500 180.000
900 216.000
140 134.400
240
86.400
800
48.000
300
44.400
1
60.000
1
80.000
2
40.000
500
30.000
3.000
36.000
1
10.000
25.000 100.000
1
20.000
1
28.000
1
40.000
1
12.000
2.500
30.000
1.195.200
254.110
5.336.310

Incineratoare
Tabelul 39 – Costuri unitare de investiţii pentru incineratoare (EUR)
Elemente de investiţie
Proiectare
Construcţii
Linie tehnologică
Instalaţie de purificare gaze de evacuare
Regularizare
Instalaţii de valorificare energetică
Indepărtare resturi materiale
Punere în funcţiune
Total

Anexa PJGD Constanţa

Capacitate
Capacitate
100 kt
200 kt
2.293.200
3.765.000
17.199.000 28.237.500
29.047.200 47.690.000
13.759.200 22.590.000
9.937.200 16.315.000
2.293.200
3.765.000
1.146.600
1.882.500
764.400
1.255.000
76.440.000 125.500.000
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5.4.4

Vehicule de colectare
Tabelul 40 – Centralizarea costurilor unitare de investiţii pentru vehicule de specifice (EUR)
Tip vehicul
Vehicule de colectare cu compactare – pentru deşeurile mixte
Vehicule cu compactare – pentru deşeurile verzi
Vehicule de colectare selectivă – pentru fracţiile reciclabile
Vehicul transport container 32mc
Vehicul transport deşeuri periculoase
Vehicul de transport (transfer)
Cap tractor WF
Remorcă WF
Încărcător frontal
Vehicul pentru încărcare deşeu TMB
Vehicul pentru încărcare cu cabină mobil (lift)
Vehicul de transport (pentru interior staţie TMB)
Vehicul de transport (pentru exterior staţie TMB)
Compactor
Buldozer
Autobasculantă

5.4.5

P.U.
165.000
165.000
140.000
120.000
60.000
112.000
72.000
76.000
72.000
100.000
250.000
112.000
148.000
320.000
180.000
88.000

Insule şi recipiente de colectare

Costurile investiţionale unitare pentru recipientele de 0,12mc sunt de 30 EUR.
Tabelul 41 – Costuri de investiţii pentru insule de colectare (EUR)
Elemente de investiţie

P.U.

Suprafaţă amenajată
Containere 1,1 mc din metal
Containere 1,1 mc din material plastic
Containere de 1,3-1,5 mc din material
plastic, cu golire inferioară
Containere de 2,0-2,4 mc din material
plastic, cu golire inferioară

25
300
270

3 fracţii
4 fracţii
5 fracţii
Cant. Preţ Cant. Preţ Cant. Preţ
mp 12 300
16 400
20 500
buc 3
900
4 1.200 5 1.500
buc 3
810
4 1.080 5 1.350

600

ml

3

1.800

4

2.400

5

3.000

950

mp

3

2.850

4

3.800

5

4.750

UM

Tabelul 42 – Costuri de investiţii pentru compostare menajeră individuală (EUR)

Elemente de investiţie P.U. Cant. Valoare
Ladă din lemn - 1mc
26 35.000 910.000
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6
6.1

ANEXA 6 - COSTURI DE OPERARE ŞI ÎNTREŢINERE
Centre de colectare
Tabelul 43 – Costurile de operare şi întreţinere a centrelor de colectare (EUR/an)
Elemente de cost
Valoare
Costuri de personal
3.842
Combustibili
1.057
Costuri de transport
2.880
Alte costuri materiale
1.035
Costuri cu asigurările
408
Alte costuri de exloatare
311
Costuri de mentenanţă
350
Costuri de management
988
Total
10.872

6.2

Staţii de transfer
Tabelul 44 – Costurile de operare şi întreţinere pentru staţii de transfer (EUR/t)
Elemente de cost
10 kt/an 20 kt/an
Costuri de personal
30.169 42.978
Combustibili
13.536 27.072
Costuri de transport
44.467 116.005
Costuri cu energia
14.000 28.000
Alte costuri materiale
16.000 32.000
Costuri cu asigurările
9.399
5.939
Pază
17.299 17.299
Costuri de management
16.757 33.199
Total
161.627 302.493
Cost EUR / t
16,16
15,12

6.3

Staţii de sortare
Tabelul 45 – Necesarul de personal pe schimburi al staţiei de sortare (persoane)
Angajaţi
Selectare
Manipulanţi
Şef de staţie
Şef producţie

1 bandă
12
3
1
1

2 benzi
24
4
1
1

Tabelul 46 – Costurile de operare şi întreţinere a staţiilor de sortare (EUR/t)
Categorie de costuri
o bandă două benzi
Costuri de personal
230.543
419.832
Costuri cu energia
66.000
132.000
Alte costuri materiale
24.000
48.000
Costuri cu asigurările
10.382
12.936
Alte costuri de exloatare
4.800
9.600
Costuri de management
33.573
62.237
Total
369.298
684.604
Cost EUR / t
30,77
28,53
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6.4
6.4.1

Tratare mecano-biologică
Componenta de tratare mecanică
Tabelul 47 – Costurile de operare şi întreţinere a instalaţiilor TMB – componenta mecanică (EUR/t)
Elemente de cost
Costuri de personal
Costuri cu energia
Costuri de transport
Costuri de balotare/ambalare
Alte costuri materialele
Costuri cu asigurările
Alte costuri de exploatare
Costuri de management
Total
Cost EUR/t

6.4.2

30-50 kt
131.278
330.000
70.000
200.000
170.000
15.043
34.000
95.032
1.045.353
20,91

75-100 kt
193.161
580.000
140.000
400.000
270.000
17.783
54.000
165.494
1.820.438
18,20

120-150 kt
216.000
825.000
210.000
600.000
360.000
27052
72.000
231.005
2.541.057
16,94

Componenta de tratare biologică
Tabelul 48 – Costurile de operare şi întreţinere a instalaţiilor TMB – componenta biologică (EUR/t)
Elemente de cost
Costuri de personal
Costuri cu energie/combustibili
Alte costuri materialele
Costuri cu asigurările
Alte costuri de exploatare
Costuri de management
Total
Cost EUR/t

30-50 kt 75-100 kt 120-150 kt
29.261
39.015
58.522
31.250
62.500
93.750
65.000 110.000 142.500
4.750
5.240
6.040
108.000 187.000 253.500
23.826
40.375
55.431
262.087 444.130 609.743
5,24
4,44
4,06

Tabelul 49 – Costurile de operare şi întreţinere a instalaţiilor TMB – total (EUR/t)
Elemente de cost
Costuri de personal
Costuri cu energie/combustibili
Costuri de transport
Costuri de balotare şi
Alte costuri materialele
Costuri cu asigurările
Alte costuri de exploatare
Costuri de management
Total
Cost EUR/t
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30-50 kt
160.539
361.250
70.000
200.000
235.000
19.793
142.000
118.858
1.307.440
26,15

75-100 kt
232.176
642.500
140.000
400.000
380.000
23.023
241.000
205.869
2.264.568
22,65

120-150 kt
274.522
918.750
210.000
600.000
502.500
33.092
325.500
286.436
3.150.800
21,01

Anexe PJGD Constanţa

PJGD Constanţa – ANEXA 6 – Costuri de operare şi întreţinere

6.5

Staţii de compostare
Tabelul 50 – Costurile de operare şi întreţinere a instalaţiilor de compostare (EUR/t)
Elemente de cost
Costuri de personal
Alte costuri de exploatare
Costuri cu combustibilii
Alte costuri materiale
Costuri cu asigurările
Alte costuri
Costuri de management
Total
Cost EUR/t

6.6

1 kt/an 3 kt/an
19.507 19.507
6.500 16.200
1.750
5.250
4.800 11.700
3.452
4.100
960
2.340
3.697
5.910
40.666 65.007
40,67
21,67

Depozite de deșeuri
Tabelul 51 – Costurile de operare şi întreţinere pentru depozite de deşeuri (EUR/t)
Elemente de cost
Costuri de personal
Costuri cu combustibili
Costuri cu energia
Alte costuri materiale
Costuri de manipulare
Alte costuri cu tratare şi analiză levigat
Costuri cu analize de laborator
Costuri cu taxe şi impozite
Costuri cu paza
Costuri cu întreţinerea căilor de acces
Alte costuri de exploatare
Costuri de management
Total
Cost EUR / t

6.7

Valoare
73.783
82.080
16.200
46.266
208.000
112.000
25.000
21.533
61.524
35.741
2.200
64.639
748.965
13,14

Incinerator
Tabelul 52 – Ponderea costurilor de exploatare din costurile totale (%)
Pondere costuri
Cheltuieli fixe
Cheltuieli variabile
Costuri cu reparaţii capitale
Costuri de tratare/eliminare zgură şi cenuşă

Raport
34,37%
11,65%
23,84%
30,13%

Tabelul 53 – Costurile de operare şi întreţinere estimate pentru incinerator (EUR/t)
Elemente de costuri
Costuri de personal + impozite şi taxe
Costuri cu combustibili, energie
Alte costuri variabile
Alte costuri fixe
Total
Cost EUR / t
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Deşeu TMB Deşeu mixt
(100 kt)
(200 kt)
581.411
736.709
740.880 1.537.800
2.757.832 3.977.160
3.842.168 6.948.331
7.922.291 13.200.000
79,22
66,00
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6.8

Insule de colectare
Tabelul 54 – Costurile de întreţinere anuale pentru insulele de colectare (EUR/insulă)
Elemente de cost
Cost total 3 fracţii 4 fracţii 5 fracţii
Costuri de personal
10.444 104
144
176
Combustibili
18.196 180
244
304
Uleiuri auto
544
4
8
8
Anvelope
2.936
28
40
48
Intreţinere
9.140
92
120
152
Cheltuieli cu asigurările
4.488
44
60
76
Costuri de exploatare
6.636
68
88
112
Alte costuri
1.344
12
16
24
Costuri generale
7.520
76
100
124
Vehicul de schimb
6.120
60
80
104
Întreţinere containere
17.585 176
235
294
TOTAL
84.953 844
1.135
1.422

6.9

Colectarea deșeurilor
Tabelul 55 – Costurile de operare şi întreţinere anuale a vehiculului de colectare (EUR/an/vehicul)
Elemente de cost
Costuri de personal
Combustibili
Uleiuri auto
Anvelope
Intreţinere
Cheltuieli cu asigurările
Costuri de exploatare
Alte costuri
Costuri generale
Vehicul de schimb
Total (EUR/an)
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16 m 3
20 m 3
39.855 39.855
28.345 30.360
1.074
1.232
2.288
3.168
10.287 10.736
5.280
5.720
12.634 13.907
2.788
2.914
14.357 15.105
3.520
4.840
120.428 127.838
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7

ANEXA 7 – PROIECTE - REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE
Tabelul 56 – Proiectele de extindere/modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Iniţiatorul proiectului

Denumirea proiectului supus reglementării

Primăria Valu lui Traian
Primăria Cuza Voda
Primăria Ostrov
Primăria Chirnogeni
Primăria Deleni
Primăria Deleni
Primăria Deleni
Primăria Deleni
CL Bărăganu
Primăria Lipniţa
Primăria Cobadin

12

Primăria Mihai Viteazu

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Primăria Cumpăna
Primăria Peştera
Primăria Castelu
Primăria Mereni
Primăria Mereni
Primăria Peștera
Primăria Limanu
Primăria Ostrov
Primăria Topraisar
Primăria Topraisar

23

CL Săcele

24

CL Crucea

25

CL Dobromir

26

CL Dobromir

27

C.N. A.P.M.C. S.A.

28

CL Pantelimon

29

Primăria Ghindăreşti

30

CL Saligny

31

CL Oltina

32

Primăria Corbu

33
34

CL Gârliciu
CL Oltina

35

S.C. Five Holding S.R.L.

36

CL Oltina

Canalizare menajera, comuna Valu lui Traian
Înfiinţare reţea de apă, extindere reţea apă, modernizare drumuri
Alimentare cu apa a localităţii Galiţa
Înfiinţare reţea de apă uzată (canalizare, SE) şi modernizare reţea apă
Canalizare menajeră în Deleni
Canalizare menajeră în Petroşani
Canalizare menajeră în Şipote
Canalizare menajeră în Pietreni
Canalizare menajeră în Lanurile
Alimentare cu apă a localităţilor Canlia, Cuiugiuc, Goruni, Izvoarele
Alimentare cu apă potabilă, sat Conacu
Reţea de canalizare şi staţie de epurare în localităţile Mihai Viteazu şi
Sinoe
Modernizare şi extindere canalizare menajeră
Reţea de canalizare şi staţie de epurare în localitatea Peştera
Canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Nisipari
Canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Mereni
Canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Osmancea
Reţea de canalizare şi staţie de epurare in localităţile M. Viteazu şi Sinoe
Canalizare menajeră zona 2Mai-Vama Veche
Sistem de canalizare în Comuna Ostrov
Alimentare cu apă a localităţii Potârnichea
Reabilitare şi extindere reţea cu apă a localităţii Topraisar
Înfiinţare reţea de canalizare cu staţie de epurare, construcţie poduri şi
podeţe şi achiziţie echipament pentru intervenţii în situaţii de urgenţă –
Săcele
Alimentare cu apă în satele Stupina şi Gălbiori şi canalizare în satele
Crucea, Gălbiori, Stupina,
Alimentare cu apă în sat Văleni
Alimentare cu apă şi canalizare în sat Văleni, comuna Dobromir şi
reabilitarea căminelor culturale, sat Văleni şi Lespezi, comuna Dobromir
Mini-staţii de epurare în Portul Constanţa
Alimentare cu apă potabilă, reţea de canalizare şi staţie de epurare în sat
Runcu, comuna Pantelimon,
Canalizare, staţie de epurare şi înlocuire reţea alimentare cu apă în
localitatea Ghindăreşti
sistem de canalizare menajeră pentru comuna Saligny, loc. Faclia, Saligny,
Ştefan cel Mare,
canalizare menajeră în loc. Oltina
Execuţie reţea de canalizare apă menajeră, staţii de pompare şi staţie de
epurare ape uzate, Localităţile Corbu, Vadu şi Luminiţa
Înfiinţare reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare - Gârliciu
Canalizare menajeră în localitatea Oltina
Alimentare cu apă, canalizare menajeră şi pluvială la Ansamblul
Rezidenţial Spectrum – Constanţa, Zona Pescărie
Modernizare alimentare cu apă
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ANEXA 8 – CAPACITĂŢILE DE RECICLARE A DEŞEURILOR DIN JUDEŢUL CONSTANŢA
Tabelul 57 – Capacităţile de reciclare a deşeurilor la nivelul judeţului Constanţa (2008)

Nr
crt

1

2

3
4
5
6
7

8

Agent economic
(date de identificare: numele societăţii, CUI,
adresă, telefon, fax, persoană de contact)
Sediul social
SC ENERGIA SA, CUI RO1890977, CONSTANTA,
STR.BABA NOVAC, NR.165,TEL.0241623690,
FAX.0241639518, CIOCARLAN
SC ALTEPRO SRL, CUI RO 11973352, Jud. TULCEA,
Loc. MINA ALTAN, Clădirea Metalo-Chimice
Tel.0788571274; 0341407356
SC MM RECICLYNG SRL, CUI R13768770,
CONSTANTA, BD. AUREL VLAICU NR.290A,
TEL/FAX.548700; 0723372163
SC AV FLEX SRL, CONSTANTA,
STR. INTERIOARA NR.4, 0241690969, fax.0241690656
SC ECOMAR TEAM SRL, CONSTANTA,
STR. VICTOR BABES NR.20, CAMERA 1, tel: 0740861050
SC ELECTRO ACCES INTERNATIONAL SRL,
CONSTANTA, STR. I.C. BRATIANU, NR.17
SC GRANULAT SRL ; CUI RO18492674,
OVIDIU, STR. TULCEI, DEPOZIT NR.12, tel.0241252370,
Anghel Cristian
SC PRO NATURE GROUP SRL ; CUI RO18492674,
CONSTANTA,B-DUL FERDINAND NR.24, CAMERA 1

SC ECOPLAST INDUSTRIES GROUP SRL, CUI RO 11973352,
CONSTANTA str. Panait Moșoiu nr.19, cam. 1
Tel. 0241612242, Fax 0241612011
SC PRONATURE PREST SRL, CONSTANTA,
10 STR.R. OPREANU NR.10 SC.B, AP 16,
JUDETUL CONSTANTA
9
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Punct de lucru

Categorii de
deșeuri de
ambalaje
reciclate

Tehnologia de reciclare utilizată

Capacitatea
de
prelucrare
(tone/an)

CONSTANŢA,
STR.BABA NOVAC NR.165

mărunţire deșeuri de mase
plastice si introducerea acestora
in procesul de fabricaţie a
navetelor

plastic
(HDPE si LDPE)

576

CORBU,
DJ 226 Km 25,

granulare si ambalare deșeuri

PET

1920

CONSTANTA,
BD. AUREL VLAICU NR.290A

instalaţie de reciclare PET,
instalaţie regranulare polietilena

PET, plastic
(HDPE şi LDPE)

PET -864;
(HDPE şi LDPE)
-576

CONSTANŢA,
STR. INTERIOARĂ NR.4
TUZLA,
INCINTA FERMA NR.1
MIRCEA VODA,
FERMA 1, HALA 1, C19

tocare, extrudare, regranulare
deșeuri mase plastice
tocare, mărunţire deșeuri mase
plastice
tocare deșeuri de mase plastice si
fabricare cablu canalet

plastic
(HDPE, LDPE)
plastic
(HDPE, LDPE si PVC)
plastic
(HDPE, LDPE)

OVIDIU ,
STR. TULCEI, DEPOZIT NR.12

tocare, granulare deșeuri de
mase plastice

plastic

CORBU,
incinta SC Rompetrol Industrial
Parks SA, staţie sablare,
Lot 173./11
Lumina ,
str. I.C. Brătianu nr.11,
parcela A 434/7, A434/8
MEDGIDIA,
INCINTA SC IMUM SA,
JUDETUL CONSTANTA

măcinare, spălare, ambalare

(PET)

măcinare, extrudare, deșeuri
plastic
mase plastice; prespălare,
(HDPE, LDPE, PP),
sortare, măcinare spălare, uscare PET
plastic
măcinare, spălare, uscare,
(HDPE, LDPE, PP),
ambalare
PET

60
264
576
840

384
(HDPE, LDPE, PP)
- 960;
PET -3840
_
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Agent economic
Categorii de
Nr
(date de identificare: numele societăţii, CUI,
deșeuri de
Punct de lucru
Tehnologia de reciclare utilizată
crt
adresă, telefon, fax, persoană de contact)
ambalaje
Sediul social
reciclate
SC VMB LUX SONOR SRL, CUI RO 6396975,
plastic
măcinare, spălare, uscare,
11 Constanta, Str. Interioara nr. 3,
Str. Interioara nr. 3
(HDPE, LDPE, PP),
ambalare
Tel. 0241620941, Fax 0241632302
PET
comuna Săcele SC PRIMERA HOLDING SRL,
12
Baza de recepţie Săcele,
granulare deșeuri
PET
Constanta, aleea Pelicanului nr. 8, bl.AV 39, sc.D, ap.55
judeţul Constanţa
Techirghiol,
13 SC RAW STAR SA TECHIRGHIOL, str. Rascoalei Nr. 65
granulare si ambalare deșeuri
PET
str. Răscoalei nr. 65
plastic
SC LEX SYSTEMS INC SRL ,
Corbu, DJ 226,
măcinare, spălare, uscare,
14
(HDPE, LDPE, P),
CONSTANTA, str. Brizei nr. 24, bloc FC10, sc. A
zona Rompetrol
extrudare, peletizare, ambalare
PET
Valu lui Traian,
recuperarea si reciclarea
SC BRANIC SRL, CONSTANTA,
15
str. Calea Dobrogei,
deșeurilor de material plastic prin plastic
str. Al. Lăpușneanu, nr.95, bl.LV 31, ap.22
Școala de Șoferi
compactare si granulare
SC AYDENIZ PREST COM SRL, Constanta,
16
Medgidia, str. Silozului nr.2
granulare
plastic (HDPE)
str. I.C. Brătianu nr.21 , tel:0722658276

Capacitatea
de
prelucrare
(tone/an)
134,4

_
460,8
672

480
_

Sursa de date: APM Constanţa
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ANEXA 9 – PROGNOZE DETALIATE PE REGIUNI DE COLECTARE
Tabelul 58 – Regiunile de colectare

Vulturu

Grădina

Seimeni

Adamclisi

Tortomanu

Mihail Kogălniceanu

23 August

Dumbrăveni

Saraiu
Horia

Fântânele

Saligny

Târguşor

Rasova

Ion Corvin

Ciocârlia

Poarta Albă

Agigea

Cerchezu

Dobromir

Cuza Vodă

Lumina

Eforie

Comana

Gîrliciu

Săcele

Siliştea

Deleni

Peştera

Valu lui Traian

Bărăganu

Independenţa

Topalu

Istria

Cernavodă

Oltina

Castelu

Basarabi

Mereni

Albeşti

Pantelimon

Mihai Viteazu

Lipniţa

Nicolae Bălcescu

Ovidiu

Costineşti

Chirnogeni

Ghindăreşti

Corbu

Băneasa

Mircea Vodă

Năvodari

Pecineaga

Limanu

Crucea

Cogealac

Ostrov

Cobadin

Constanţa

Topraisar

Negru Vodă

Aliman

Medgidia

Tuzla

Mangalia

Cumpăna

Vama Veche

Amzacea

2 Mai

Techirghiol

Hăgieni

Ciobanu
Hârşova

Cap Aurora
Jupiter
Mamaia
Neptun
Olimp
Saturn
Venus
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9.1

Judeţul Constanţa
Tabelul 59 – Prognoza deşeurilor generate în judeţul Constanţa

1

1.1

1.2
1.3
1.5
1.6
1.7
1.8

Total - CONSTANŢA (kt/an)
Deşeuri municipale (deşeuri menajere şi asimilabile din
comerţ, industrie, instituţii) din care:
Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie
din care:
Urban
Rural
Turism
Deşeuri asimilabile colectate în amestec din comerţ,
industrie, instituţii
Deşeuri municipale (menajere şi asimilabile) colectate
separat
Deşeuri din grădini şi parcuri
Deşeuri din pieţe
Deşeuri stradale
Deşeuri menajere generate şi necolectate, din care:

2006

2009

2010

2011

2012

2013

292,745 295,687 297,673

299,680

301,712

303,769

305,852

307,961

155,096 165,004 162,444

180,769

178,357

175,861

176,235

168,624

151,472 155,718 152,478
0,271
5,527
6,092
3,353
3,758
3,874

151,233
25,481
4,055

148,472
25,694
4,190

145,661
25,872
4,328

145,221
26,470
4,544

138,266
25,807
4,550

Urban
Rural
Turism

2007

2008

48,725

48,804

47,865

47,686

46,942

46,178

46,172

44,067

19,165

21,718

27,714

33,506

39,221

45,070

47,323

59,692

8,961
1,482
23,204
36,112
4,941
31,061
0,110

9,033
1,494
23,390
26,245
0,120
26,122
0,003

9,105
1,506
23,577
25,463

9,178
1,518
23,766
3,258

9,251
1,530
23,956
2,456

9,325
1,542
24,147
1,646

9,400
1,554
24,340
0,827

9,475
1,567
24,535

25,463

3,258

2,456

1,646

0,827

Tabelul 60 – Prognoza populaţiei în regiunea judeţul Constanţa
CONSTANŢA
Total
Urban
Rural
Turişti echivalent
Număr turişti/an

Pagina 108

2006
727.850
506.852
209.724
11.274
806.858

2007
731.983
505.745
213.982
12.256
926.204

2008
2009
2010
2011
2012
2013
730.533
729.104
727.709
726.347
725.022
723.730
504.290
502.834
501.379
499.923
498.468
497.013
213.366
212.750
212.135
211.519
210.903
210.287
12.877
13.519
14.195
14.905
15.651
16.430
972.514 1.021.140 1.072.197 1.125.807 1.182.097 1.241.202
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9.2

Regiunea 1 – Hârşova

1

1.1

1.2
1.3
1.5
1.6
1.7
1.8

Zona 1 - HÂRŞOVA (kt/an)
2006
2007
2008
2009
2010
Deşeuri municipale (deşeuri menajere şi asimilabile din
9,895 10,048 10,106
10,165
10,223
comerţ, industrie, instituţii) din care:
Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie
3,145
3,710
3,687
5,423
5,382
din care:
Urban
3,121
3,211
3,138
3,125
3,066
Rural
0,024
0,499
0,550
2,297
2,316
Turism
Deşeuri asimilabile colectate în amestec din comerţ,
1,961
1,978
1,935
1,931
1,898
industrie, instituţii
Deşeuri municipale (menajere şi asimilabile) colectate
0,522
0,620
0,795
1,116
1,311
separat
Deşeuri din grădini şi parcuri
0,363
0,368
0,371
0,373
0,376
Deşeuri din pieţe
0,060
0,061
0,061
0,062
0,062
Deşeuri stradale
0,939
0,953
0,959
0,966
0,973
Deşeuri menajere generate şi necolectate, din care:
2,905
2,359
2,297
0,294
0,222
Urban
0,103
0,002
Rural
2,803
2,357
2,297
0,294
0,222
Turism
Tabelul 61 – Prognoza deşeurilor generate în regiunea de colectare 1-Hârşova

2011

2012

2013

10,282

10,341

10,400

5,337

5,381

5,172

3,005
2,332

2,996
2,386

2,847
2,325

1,864

1,862

1,772

1,512

1,593

2,016

0,378
0,063
0,980
0,148

0,381
0,063
0,986
0,075

0,384
0,063
0,993

0,148

0,075

Tabelul 62 – Prognoza populaţiei în regiunea de colectare 1-Hârşova
HÂRŞOVA
Total
Urban
Rural
Turişti echivalent
Număr turişti/an

Anexa PJGD Constanţa

2006
29.452
10.529
18.923

2007
29.813
10.506
19.307

2008
29.728
10.476
19.252

2009
29.642
10.446
19.196

2010
29.556
10.416
19.141

2011
29.470
10.385
19.085

2012
29.384
10.355
19.029

2013
29.299
10.325
18.974

Pagina 109

PJGD Constanţa – ANEXA 9 – Prognoze detaliate pe regiuni de colectare

9.3

Regiunea 2 – Cogealac

1

1.1

1.2
1.3
1.5
1.6
1.7
1.8

Zona 2 - COGEALAC (kt/an)
2006
2007
2008
2009
2010
Deşeuri municipale (deşeuri menajere şi asimilabile din
6,464
6,631
6,671
6,710
6,750
comerţ, industrie, instituţii) din care:
Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie
0,030
0,620
0,680
2,894
2,915
din care:
Urban
Rural
0,030
0,620
0,680
2,894
2,915
Turism
Deşeuri asimilabile colectate în amestec din comerţ,
1,549
1,591
1,549
1,575
1,547
industrie, instituţii
Deşeuri municipale (menajere şi asimilabile) colectate
0,217
0,293
0,382
0,716
0,848
separat
Deşeuri din grădini şi parcuri
0,296
0,302
0,305
0,307
0,309
Deşeuri din pieţe
0,049
0,050
0,050
0,051
0,051
Deşeuri stradale
0,766
0,783
0,789
0,794
0,800
Deşeuri menajere generate şi necolectate, din care:
3,557
2,991
2,916
0,373
0,281
Urban
Rural
3,557
2,991
2,916
0,373
0,281
Turism
Tabelul 63 – Prognoza deşeurilor generate în regiunea de colectare 2-Cogealac

2011

2012

2013

6,790

6,830

6,870

2,932

2,999

2,916

2,932

2,999

2,916

1,518

1,516

1,439

0,985

1,045

1,332

0,311
0,051
0,805
0,188

0,313
0,052
0,811
0,095

0,315
0,052
0,816

0,188

0,095

Tabelul 64 – Prognoza populaţiei în regiunea de colectare 2-Cogealac
COGEALAC
Total
Urban
Rural
Turişti echivalent
Număr turişti/an
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2006
24.015

2007
24.503

2008
24.432

2009
24.362

2010
24.291

2011
24.221

2012
24.150

2013
24.080

24.015

24.503

24.432

24.362

24.291

24.221

24.150

24.080
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9.4

Regiunea 3 – Cernavodă

1

1.1

1.2
1.3
1.5
1.6
1.7
1.8

Zona 3 - CERNAVODĂ (kt/an)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Deşeuri municipale (deşeuri menajere şi asimilabile din
11,181 11,287 11,352
11,416
11,481
11,546
comerţ, industrie, instituţii) din care:
Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie
5,574
5,981
5,887
6,767
6,675
6,579
din care:
Urban
5,561
5,717
5,596
5,553
5,451
5,346
Rural
0,013
0,264
0,292
1,214
1,224
1,233
Turism
Deşeuri asimilabile colectate în amestec din comerţ,
1,917
1,919
1,881
1,870
1,839
1,807
industrie, instituţii
Deşeuri municipale (menajere şi asimilabile) colectate
0,711
0,809
1,033
1,273
1,489
1,711
separat
Deşeuri din grădini şi parcuri
0,352
0,355
0,357
0,360
0,362
0,365
Deşeuri din pieţe
0,058
0,059
0,059
0,060
0,060
0,060
Deşeuri stradale
0,912
0,919
0,926
0,932
0,939
0,945
Deşeuri menajere generate şi necolectate, din care:
1,657
1,245
1,209
0,155
0,117
0,078
Urban
0,182
0,004
Rural
1,475
1,241
1,209
0,155
0,117
0,078
Turism
Tabelul 65 – Prognoza deşeurilor generate în regiunea de colectare 3-Cernavodă

2012

2013

11,611

11,676

6,592

6,303

5,330
1,262

5,071
1,232

1,805

1,720

1,795

2,263

0,368
0,061
0,952
0,039

0,370
0,061
0,958

0,039

Tabelul 66 – Prognoza populaţiei în regiunea de colectare 3-Cernavodă
CERNAVODĂ
Total
Urban
Rural
Turişti echivalent
Număr turişti/an
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2006
28.599
18.638
9.960

2007
28.760
18.598
10.163

2008
28.677
18.544
10.133

2009
28.595
18.491
10.104

2010
28.512
18.437
10.075

2011
28.429
18.384
10.046

2012
28.346
18.330
10.016

2013
28.264
18.277
9.987
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9.5

Regiunea 4 – Băneasa

1

1.1

1.2
1.3
1.5
1.6
1.7
1.8

Zona 4 - BĂNEASA (kt/an)
2006
2007
2008
2009
2010
Deşeuri municipale (deşeuri menajere şi asimilabile din
9,139
9,321
9,376
9,431
9,486
comerţ, industrie, instituţii) din care:
Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie
1,659
2,321
2,344
4,613
4,604
din care:
Urban
1,627
1,677
1,636
1,638
1,607
Rural
0,032
0,644
0,708
2,974
2,997
Turism
Deşeuri asimilabile colectate în amestec din comerţ,
1,988
2,016
1,969
1,976
1,941
industrie, instituţii
Deşeuri municipale (menajere şi asimilabile) colectate
0,407
0,505
0,651
1,023
1,206
separat
Deşeuri din grădini şi parcuri
0,371
0,378
0,380
0,383
0,386
Deşeuri din pieţe
0,061
0,062
0,063
0,063
0,064
Deşeuri stradale
0,960
0,978
0,985
0,992
0,999
Deşeuri menajere generate şi necolectate, din care:
3,693
3,062
2,983
0,382
0,288
Urban
0,054
0,001
Rural
3,639
3,061
2,983
0,382
0,288
Turism
Tabelul 67 – Prognoza deşeurilor generate în regiunea de colectare 4-Băneasa

2011

2012

2013

9,541

9,597

9,652

4,590

4,655

4,493

1,574
3,016

1,569
3,086

1,489
3,004

1,906

1,903

1,809

1,395

1,474

1,871

0,388
0,064
1,005
0,193

0,391
0,065
1,012
0,097

0,394
0,065
1,019

0,193

0,097

Tabelul 68 – Prognoza populaţiei în regiunea de colectare 4-Băneasa
BĂNEASA
Total
Urban
Rural
Turişti echivalent
Număr turişti/an
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2006
30.110
5.537
24.573

2007
30.597
5.525
25.072

2008
30.509
5.509
25.000

2009
30.421
5.493
24.928

2010
30.333
5.477
24.856

2011
30.245
5.461
24.784

2012
30.157
5.445
24.711

2013
30.069
5.430
24.639
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9.6

Regiunea 5 – Medgidia
Tabelul 69 – Prognoza deşeurilor generate în regiunea de colectare 5-Medgidia

1

1.1

1.2
1.3
1.5
1.6
1.7

Zona 5 - MEDGIDIA (kt/an)
Deşeuri municipale (deşeuri menajere şi asimilabile din
comerţ, industrie, instituţii) din care:
Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie
din care:
Urban
Rural
Turism
Deşeuri asimilabile colectate în amestec din comerţ,
industrie, instituţii
Deşeuri municipale (menajere şi asimilabile) colectate
separat
Deşeuri din grădini şi parcuri
Deşeuri din pieţe
Deşeuri stradale
Deşeuri menajere generate şi necolectate, din care:

1.8

Urban
Rural
Turism

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

29,745

30,077

30,250

30,423

30,596

30,770

30,944

31,119

13,296

14,554

14,355

17,517

17,307

17,087

17,148

16,419

13,250
0,046

13,623
0,931

13,329
1,027

13,238
4,279

12,991
4,316

12,740
4,347

12,701
4,447

12,080
4,338

5,329

5,346

5,237

5,212

5,125

5,035

5,028

4,791

1,800

2,071

2,645

3,377

3,956

4,549

4,779

6,032

0,980
0,162
2,539

0,990
0,164
2,564

0,997
0,165
2,582

1,004
0,166
2,601

1,011
0,167
2,619

1,018
0,168
2,637

1,025
0,170
2,655

1,032
0,171
2,673

5,639

4,388

4,267

0,546

0,412

0,276

0,139

0,434
5,206

0,011
4,378

4,267

0,546

0,412

0,276

0,139

Tabelul 70 – Prognoza populaţiei în regiunea de colectare 5-Medgidia
MEDGIDIA
Total
Urban
Rural
Turişti echivalent
Număr turişti/an

Anexa PJGD Constanţa

2006
79.627
44.478
35.148

2007
80.243
44.381
35.862

2008
80.012
44.253
35.759

2009
79.781
44.126
35.656

2010
79.550
43.998
35.552

2011
79.319
43.870
35.449

2012
79.089
43.743
35.346

2013
78.858
43.615
35.243
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9.7

Regiunea 6 – Ovidiu

1

1.1

1.2
1.3
1.5
1.6
1.7
1.8

Zona 6 - OVIDIU (kt/an)
2006
2007
2008
2009
2010
Deşeuri municipale (deşeuri menajere şi asimilabile din
176,981 178,256 179,375
180,504
181,644
comerţ, industrie, instituţii) din care:
Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie
110,424 114,548 112,388
114,503
112,619
din care:
Urban
109,201 112,250 109,954
108,980
107,007
Rural
0,043
0,867
0,958
3,983
4,020
Turism
1,180
1,430
1,476
1,540
1,592
Deşeuri asimilabile colectate în amestec din comerţ,
26,988 26,900 26,400
26,234
25,826
industrie, instituţii
Deşeuri municipale (menajere şi asimilabile) colectate
12,588 14,034 17,860
20,346
23,756
separat
Deşeuri din grădini şi parcuri
4,942
4,961
4,999
5,037
5,076
Deşeuri din pieţe
0,817
0,820
0,827
0,833
0,839
Deşeuri stradale
12,798 12,845 12,944
13,044
13,144
Deşeuri menajere generate şi necolectate, din care:
8,424
4,148
3,959
0,507
0,382
Urban
3,557
0,086
Rural
4,829
4,061
3,959
0,507
0,382
Turism
0,038
0,001
Tabelul 71 – Prognoza deşeurilor generate în regiunea de colectare 6-Ovidiu

2011

2012

2013

182,793

183,953

185,124

110,694

110,556

105,489

104,998
4,051
1,645

104,683
4,145
1,727

99,707
4,049
1,732

25,407

25,396

24,251

27,230

28,519

35,883

5,115
0,846
13,245
0,256

5,154
0,852
13,347
0,129

5,194
0,859
13,449

0,256

0,129

Tabelul 72 – Prognoza populaţiei în regiunea de colectare 6-Ovidiu
OVIDIU
Total
Urban
Rural
Turişti echivalent
Număr turişti/an
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2006
2007
2008
401.425 401.985 401.076
364.877 364.080 363.033
32.605 33.267 33.171
3.943
4.638
4.872
400.231 466.572 489.901

2009
400.175
361.985
33.075
5.115
514.396

2010
399.288
360.937
32.980
5.371
540.115

2011
398.413
359.889
32.884
5.640
567.121

2012
397.551
358.842
32.788
5.921
595.477

2013
396.702
357.794
32.692
6.216
625.251
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9.8

Regiunea 7 – Costineşti

1

1.1

1.2
1.3
1.5
1.6
1.7
1.8

Zona 7 - COSTINEŞTI (kt/an)
2006
2007
2008
2009
2010
Deşeuri municipale (deşeuri menajere şi asimilabile din
22,950 23,413 23,725
24,047
24,382
comerţ, industrie, instituţii) din care:
Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie
7,011
8,419
8,491
12,785
12,815
din care:
Urban
4,904
5,046
4,931
4,913
4,820
Rural
0,059
1,199
1,321
5,523
5,569
Turism
2,049
2,174
2,239
2,349
2,426
Deşeuri asimilabile colectate în amestec din comerţ,
4,589
4,645
4,570
4,588
4,536
industrie, instituţii
Deşeuri municipale (menajere şi asimilabile) colectate
1,194
1,430
1,853
2,638
3,126
separat
Deşeuri din grădini şi parcuri
0,849
0,865
0,875
0,887
0,898
Deşeuri din pieţe
0,140
0,143
0,145
0,147
0,149
Deşeuri stradale
2,199
2,239
2,267
2,296
2,326
Deşeuri menajere generate şi necolectate, din care:
6,968
5,673
5,524
0,707
0,533
Urban
0,161
0,004
Rural
6,739
5,667
5,524
0,707
0,533
Turism
0,067
0,002
Tabelul 73 – Prognoza deşeurilor generate în regiunea de colectare 7-Costineşti

2011

2012

2013

24,729

25,090

25,464

12,837

13,077

12,700

4,725
5,607
2,505

4,710
5,737
2,630

4,476
5,592
2,631

4,483

4,506

4,319

3,636

3,865

4,936

0,910
0,150
2,356
0,357

0,922
0,152
2,388
0,179

0,935
0,155
2,420

0,357

0,179

Tabelul 74 – Prognoza populaţiei în regiunea de colectare 7-Costineşti
COSTINEŞTI
Total
Urban
Rural
Turişti echivalent
Număr turişti/an

Anexa PJGD Constanţa

2006
2007
2008
68.970 70.059 70.239
16.554 16.518 16.470
45.501 46.424 46.291
6.915
7.117
7.478
386.494 436.496 458.321

2009
70.431
16.423
46.157
7.851
481.237

2010
70.643
16.375
46.024
8.244
505.299

2011
70.874
16.328
45.890
8.656
530.564

2012
71.127
16.280
45.756
9.090
557.092

2013
71.398
16.233
45.623
9.542
584.947
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9.9

Regiunea 8 – Albeşti

1

1.1

1.2
1.3
1.5
1.6
1.7
1.8

Zona 8 - ALBEŞTI (kt/an)
2006
2007
2008
2009
2010
Deşeuri municipale (deşeuri menajere şi asimilabile din
26,390 26,654 26,818
26,983
27,150
comerţ, industrie, instituţii) din care:
Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie
13,956 14,852 14,611
16,267
16,040
din care:
Urban
13,807 14,194 13,895
13,785
13,531
Rural
0,025
0,504
0,557
2,317
2,337
Turism
0,124
0,154
0,159
0,166
0,172
Deşeuri asimilabile colectate în amestec din comerţ,
4,404
4,409
4,323
4,299
4,230
industrie, instituţii
Deşeuri municipale (menajere şi asimilabile) colectate
1,727
1,957
2,496
3,017
3,529
separat
Deşeuri din grădini şi parcuri
0,808
0,815
0,821
0,827
0,833
Deşeuri din pieţe
0,134
0,135
0,136
0,137
0,138
Deşeuri stradale
2,093
2,110
2,126
2,141
2,157
Deşeuri menajere generate şi necolectate, din care:
3,269
2,377
2,307
0,295
0,222
Urban
0,451
0,011
Rural
2,814
2,366
2,307
0,295
0,222
Turism
0,004
0,000
Tabelul 75 – Prognoza deşeurilor generate în regiunea de colectare 8-Albeşti

2011

2012

2013

27,317

27,486

27,656

15,805

15,828

15,133

13,273
2,355
0,177

13,232
2,409
0,186

12,594
2,352
0,187

4,159

4,156

3,965

4,053

4,253

5,361

0,839
0,139
2,173
0,149

0,846
0,140
2,190
0,075

0,852
0,141
2,206

0,149

0,075

Tabelul 76 – Prognoza populaţiei în regiunea de colectare 8-Albeşti
ALBEŞTI
Total
Urban
Rural
Turişti echivalent
Număr turişti/an
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2006
65.652
46.238
18.999
415
20.133

2007
66.022
46.137
19.384
501
23.136

2008
65.859
46.004
19.329
527
24.293

2009
65.697
45.871
19.273
553
25.507

2010
65.535
45.738
19.217
580
26.783

2011
65.376
45.606
19.161
609
28.122

2012
65.218
45.473
19.105
640
29.528

2013
65.062
45.340
19.050
672
31.004
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