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Colectarea si transportul deseurilor si materialelor reciclabile 
 
Colectarea si transportul deseurilor si a materialelor reciclabile reprezinta o componenta 
importanta in procesul de gestionare a deseurilor, desi aceasta este de cele mai multe ori sub-
evaluata, ea reprezinta intre 60%-80% din costul total de gestionare a deseurilor si materialelor 
reciclabile, de aceea orice imbunatatire adusa acestei componente poate reduce mult acest cost. 
 
Pentru realizarea eficienta si  organizarea optima a colectarii si a transportului deseurilor si 
materialelor reciclabile se vor avea in vedere anumite caracteristici de referinta.  

• marimea zonei de colectare; 
• structura economica a zonei; 
• nivelul de trai al populatiei; 
• conditiile urbanistice; 
• cerintele clientilor; 
• alegerea sistemului adecvat de colectare. 

 
Colectarea deseurilor 
 
Tipul de container, volumul acestuia, combinatia containerelor si frecventa de ridicare a deseurilor 
influenteaza atat compozitia deseurilor menajere colectate, cat si cantitatea si calitatea materialelor 
reciclabile colectate separat. 
 
Sisteme de pubele  
Pentru a facilita un sistem rational si mecanizat de colectare a deseurilor trebuie limitat numarul de 
tipuri si marimi de pubele, iar forma lor de executie trebuie standardizata. 
 
Cosuri de gunoi si tomberoane de gunoi 
Pentru colectarea deseurilor, drept cea mai mica unitate se utilizeaza astazi din ce in ce mai rar, 
cosurile de gunoi cu un volum de 35 si 50 l din tabla de otel zincata sau din plastic. Acestea sunt 
incomode, atat din punct de vedere al transportului, dar si din punctul de vedere al capacitatii 
disponibile; in cazul unor deseuri mai voluminoase, aceste cosuri se dovedesc a fi neincapatoare, 
astfel incat deseurile trebuie depozitate langa tomberon si transportate separat.  
 
In cosuri de gunoi de diferite forme si marimi sunt adunate deseuri de mici dimensiuni de pe strazi, 
din piete sau parcuri care apoi sunt golite manual in autovehiculele de colectare.  
 
Urmeaza apoi tomberoanele cu un volum de 70 si 110 l, care se realizeaza tot cu sectiune rotunda, 
dar numai din material plastic. 
 
Pubele mari si containere pentru deseuri 
Datorita cantitatii crescande de deseuri s-au proiectat containere cu volum de 660, 770 si 1100 l 
din tabla de otel si pubele de 120 si 240 l, mai rar de 360 l din material plastic, care sunt utilizate 
in special in colectarea deseurilor menajere  si a materialelor reciclabile din domeniul casnic. 
Pentru colectarea de cantitati mici de deseuri periculoase, pubelele se produc din tabla de otel.  
 
Pubelele, respectiv containerele, au o sectiune dreptunghiulara si sunt prevazute cu 2, respectiv 4 
roti. Ele pot fi mutate de catre utilizator si se pot manipula usor de catre personalul firmelor de 
salubritate. Containerele de dimensiuni mari cu volum de 660, 770 si 1100 l sunt prevazute cu roti 
dirijabile. Containerele suple proiectate in special pentru utilizarea lor in locuri inguste (precum in 
subsol) cu volum de 660 si 770 l se produc si din material plastic. Ele necesita un loc special de 
amplasare de unde personalul de descarcare sa le ia si sa le duca la autovehiculul de colectare si 
inapoi.  
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Containerele de 1100 l isi gasesc utilizare in special, acolo unde se aduna cantitati mai mari de 
deseuri, respectiv in zone intens populate, in intreprinderi industriale, la manifestari sportive, in 
piete si la targuri. In afara greutatii reduse a pubelelor din material plastic, acestea prezinta 
avantaje, in special in ceea ce priveste suprafata neteda a pubelei, rezistenta la coroziune a acestora 
si nivelul scazut al zgomotului in cazul procesului de colectare a deseurilor. 
 

Figura 1: Pubela mare (240 l) 

 
 

Figura 2: Container  din tabla de otel (1100 l) 

 
De regula, in astfel de pubele se aduna deseurile menajere, deseurile asimilabile din comert, 
industrie, institutii si partial deseuri de productie si deseuri periculoase solide.  
 
In special in cazul colectarii deseurilor de productie si acolo unde in perioade scurte se produc 
regulat cantitati mari de deseuri se folosesc pubele mari cu volum de pana la 40 m3. Acestea sunt 
in special recipiente intre 4 si 20 m3 si containere intre 10 si 40 m3, precum si recipiente cu 
instalatie proprie de comprimare (container cu compactare). Acestea sunt containere mari pentru 
deseuri care se descarca prin procedura de schimbare a pubelei. Transportul containerelor cu 
deseuri lichide, namoluri orasenesti si deseuri periculoase se va efectua in conditii tehnice si de 
siguranta speciale.  
 
Datorita faptului ca autovehiculele de transport pentru aceste containere trebuie sa ajunga pana in 
imediata apropiere a acestora, se pun conditii speciale pentru amplasamentul lor si zona de acces. 
Containerele trebuie astfel amplasate incat sa fie un loc gol pentru inca un recipient de acelasi tip 
care sa poata fi descarcat inainte de a-l incarca pe celalalt plin. Containerele si recipientele 
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deschise sau inchise se incarca cu ajutorul sistemelor de ridicare, rulare, alunecare si asezare prin 
rasturnare. Continutul containerelor deschise este protejat in timpul transportului cu prelate sau 
plase. 

 
Figura 3: Containere de capacitati foarte mari  

 
 
 
Sisteme de containere speciale pentru materiale reciclabile 
 
Containere de colectare pentru sticla 
Sticla este colectata in pubele cu volum intre 1,1 si 5,5 m3 din otel sau plastic. Colectarea selectiva 
in functie de culoarea sticlei joaca un rol din ce in ce mai important. Din ce in ce mai des se 
amplaseaza pubele de colectare  a sticlei separat pentru fiecare culoare in parte (alba, verde si 
bruna). Sticla alba ocupa un procent foarte ridicat din productia de ambalaje.  
 

Figura 4: Containere de colectare a sticlei pe culori (bruna, alba, verde) 

 
Containerele de colectare au orificii rotunde care in parte sunt protejate ori de tevi de ghidare ori 
de bucati de cauciuc. In autovehiculul de colectare aceste containere se golesc prin preluarea cu 
macaraua de ridicare si deschiderea clapetei de la baza containerului. Se utilizeaza autovehicule de 
colectare cu recipiente mari, de exemplu cu un volum de pana la 60 m3 sau containere mai mici, cu 
volum de pana la 28 m3. Deoarece aceste containere sunt plasate in zone intens populate trebuie 
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luate masuri de limitare a zgomotelor (de exemplu, captusirea interiorului containerului cu 
cauciuc). 
 
Containere de colectare pentru hartie 
De obicei se utilizeaza containere cu volume de 1,1 pana la 5,5 m3 din otel sau material plastic. 
Acestea sunt prevazute cu deschideri sub foma de fanta dreptunghiulara, pentru a ingreuna 
aruncarea altor tipuri de materiale. Acestea se pot goli cu ajutorul macaralelor de la autovehiculul 
de colectare prin deschiderea clapetei de la baza containerului sau prin schimbarea containerului. 
Pentru a micsora pericolul de incendiu se recomanda, in cazul utilizarii containerelor din plastic, 
luarea unor masuri speciale.  
 
Pentru a imbunatati gradul de incarcare a vehiculelor se utilizeaza si instalatii de comprimare. Dat 
fiind faptul ca hartia se aduce personal in locurile de colectare special amenajate, aceasta este de 
obicei de foarte buna calitate si fara sa aiba impuritati. Calitatea hartiei scade de multe ori prin 
sortarea necorespunzatoare in locuinte, adaugandu-se si materialele de legare a acesteia sau chiar 
aruncarea premeditata in containerele de colectare pentru hartie a altor materiale. In aceste 
conditii, vanzarea hartiei este greu de realizat. 

  
Containere de colectare pentru dozele de aluminiu si/sau conserve metalice 
Colectarea de doze de aluminiu si/sau conserve metalice in containere separate are, spre deosebire 
de colectarea sticlei si a hartiei, o importanta scazuta. Se poate aduna fie numai aluminiu fie toate 
tipurile amestecate, uneori si cu alte deseuri metalice. Aceasta colectare este problematica datorita 
costurilor ridicate de preluare, determinate de cantitatile scazute de materiale colectate si de 
greutatea scazuta a cutiilor din aluminiu comparativ cu volumul ocupat. Vanzarea acestor tipuri de 
deseuri este destul de dificila daca nu sunt prelucrate in vederea reciclarii in industrie.  
 
Se pot folosi pubele din otel sau plastic cu volum intre 1,1 si 5,5 m3. Golirea are loc dupa ce 
pubela a fost preluata de macaraua unui autovehicul de colectare prin deschiderea clapetei de la 
baza containerului in autovehiculul de colectare sau prin schimbarea containerului.  
 
Containere de colectare pentru ambalaje usoare  
In acest tip de container se colecteaza ambalaje comerciale din materiale plastice, metale si 
materiale compozite. Colectarea amestecata a acestora necesita o sortare ulterioara care se face de 
obicei manual. Cantitatea de deseuri care ramane dupa sortare este destul de mare astfel ca pentru 
cresterea gradului de recuperare este necesar sa se dezvolte o procedura mai eficienta de sortare a 
materialelor plastice precum si crearea unei piete de ambalaje din materiale plastice sortate si de 
produse secundare din plastic.  
 
Pentru fiecare tip de ambalaj din material plastic pot fi utilizate containere de 4 m3 capacitate, 
acestea trebuie pozitionate in zone aglomerate, unde sa poata avea acces un numar cat mai mare de 
oameni. 
 
Acest exemplu de containere prezentate in document sunt utilizate in Germania, la noi in tara pot fi 
utilizate containerele mari, metalice, de 1,1 m3 la care capacul se poate bloca cu lacat si vor fi 
prevazute cu fante de forme si dimensiuni diferite in functie de tipul deseurilor reciclabile ce 
trebuie introduse .  
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Figura 5: Container de 4 m3 pentru colectarea selectiva a recipientilor PET 

 
 
Containere cu mai multe compartimente 
In containerele cu mai multe compartimente, cu pereti despartitori partial reglabili, se colecteaza in 
compartimente separate deseuri din sticla (uneori si separate pe culori), deseuri din hartie, deseuri 
metalice, deseuri din plastic si textile, precum si deseuri municipale periculoase (cum ar fi baterii 
si acumulatori uzati sau medicamente expirate), in compartimente speciale. Spre deosebire de 
celelalte containere, acestea se golesc doar prin procedura de schimbare a containerului. Acesta 
este incarcat dupa ce a fost descarcat un container similar de pe autovehiculul de colectare si 
transport si este golit intr-un loc special amenajat, astfel ca materialele reciclabile sa ramana 
separate. Containerele cu mai multe compartimente au de obicei volume intre 7,7 si 22 m3 (vezi 
figura 6). Pentru compartimentele de colectare ale sticlei se pot lua masuri suplimentare de 
reducere a zgomotului.  
 
In punctele de colectare mai mari se pot asigura containere compartimentate pentru colectarea 
deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) voluminoase (vezi figura 6). 
 
Figura 6: Exemple de containere compartimentate pentru colectarea selectiva a DEEE, respectiv 

pentru deseuri din sticla, hartie si plastic. 
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Punctele de colectare trebuie sa fie astfel alese incat sa existe spatiul necesar pentru schimbarea 
containerului si pentru manevrele autovehiculului de colectare si transport. Dezavantajos este 
faptul ca impartirea pe compartimente nu este intotdeauna corespunzatoare. Aceasta duce la 
umplerea insuficienta a diferitelor compartimente, deoarece schimbarea containerului trebuie 
facuta imediat dupa ce un compartiment se umple.  
 
 
Sisteme de colectare 
 
Metode de colectare 
Metodele de colectare sunt de cele mai multe ori impartite in scheme cum ar fi: "colectarea in 
puncte de colectare"  (sau aport voluntar) si "colectarea din poarta in poarta".  
 
Metoda de colectare in puncte de colectare este aceea in care "locatarilor li se cere sa duca 
deseurile la unul din punctele de colectare special amenajate" de catre autoritatile locale 
responsabile sau de catre firma de salubritate. Pentru aceasta metoda un container sau mai multe 
containere de deseuri de capacitate mai mare, sunt pozitionate in strada sau in locuri special 
amenajate in apropierea zonelor intens populate. Specific pentru aceasta metoda de colectare este 
faptul ca aceste containere sunt pozitionate in afara si nu in interiorul proprietatii locatarilor.  
In cazul colectarii selective a deseurilor, intr-un astfel de punct de colectare vom regasi atat 
containere speciale pentru materialele reciclabile cat si containere pentru deseurile in amestec. 
 
In schemele de colectare din poarta in poarta, "locatarii pun deseurile intr-o pubela/sac plasat intr-
un anumit loc, intr-o anumita zi, in afara locuintei lor".   
De asemenea, in cazul colectarii selective a deseurilor vor exista mai multe astfel de pubele/saci in 
care se vor depune anumite tipuri de deseuri si care vor fi preluate de firmele de salubritate in zile 
diferite de colectare. Tabelul de mai jos prezinta unele caracteristici comune ale acestor categorii.  
 
Tabel 1: Comparatie intre sistemele de colectare 

Caracteristici Metoda de colectare  
in puncte de colectare 

Metoda de colectare 
din poarta in poarta 

Definitie: Deseurile sunt duse de catre 
locatar de la locuinta sa la punctul 
de colectare. 

Colectarea deseurilor de la 
locuinta/de acasa. 

Sortare: 
 

Sortarea se face sau nu de catre 
locatar. Pot fi sortate sau nu la 
centru. 

Sortarea se face sau nu de catre 
locatar. Pot fi sortate  sau nu la 
centru. 

Materiale colectate: Materiale separate sau materiale 
in amestec. 

Materiale separate sau materiale in 
amestec. 

Containere: 
 

Comunal 
 

Individual (poate fi comunal in 
cazul  blocurilor de apartamente). 

Necesitatea 
transportarii de la 
consumator: 

Redusa pana la mare Nu exista 

Necesitatea 
transportarii pentru 
colectare: 

Redusa Mare 
 

Cantitatea colectata De la mare la mica Mare 
Nivelul de 
contaminare: 

Scazut - in  cazul colectarii 
selective, 
Mare - in  cazul colectarii mixte 

Scazut - in  cazul colectarii 
selective, 
Mare - in  cazul colectarii mixte 
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Se poate vedea ca unele caracteristici, in special contaminarea, depind mai mult de faptul ca 
materialul este colectat separat sau nu, decat de metoda de colectare utilizata.  
 
 
Moduri de colectare 

 
Colectarea in amestec 
Colectarea in amestec este cea mai simpla metoda de colectare. Totodata, acest mod de colectare 
limiteaza posibilitatile ulterioare de reciclare si tratare a deseurilor. Colectarea in amestec a 
deseurilor nu implica nici un efort din partea generatorului de deseuri, in ceea ce priveste 
selectarea pe tipuri de deseuri. 

 
Pentru sortarea materialelor reciclabile din deseuri colectate in amestec este nevoie de o instalatie 
de sortare mecanica. In aceasta instalatie vor fi sortate, in diferite etape, elementele componente 
ale deseurilor, cu utilaje corespunzatoare sau manual. Sortarea ulterioara a materialelor reciclabile 
din deseuri implica mai putina atentie si mai putin interes in pregatirea si colectarea lor din partea 
celor care produc deseurile si, de asemenea, implica o munca suplimentara pentru sortare cu 
consum de energie, forta de munca si mijloace tehnice. Calitatea materialelor reciclabile sortate 
este inferioara dupa ce acestea au fost amestecate in recipientele autovehiculelor de colectare 
uneori chiar comprimate sau maruntite. Materialele reciclabile sortate pot fi murdare sau umede, 
ceea ce le face greu de procesat si valorificat in continuare. Preluarea amestecata a tuturor 
grupurilor de materiale reciclabile a demonstrat ca hartia, plasticul si sticla sunt greu de sortat in 
instalatii de sortare obtinand doar partial materiale pentru procesul de reciclare. 

 
Colectarea selectiva 
In cazul colectarii selective a materialelor reciclabile si a deseurilor in amestec, intervalele de 
colectare trebuie sa corespunda sistemului de colectare utilizat. Perioadele dintre colectarile 
succesive ale deseurilor in amestec pot fi scurtate avand in vedere conditiile de igiena, pe baza 
reducerii cantitatilor de deseuri prin preluarea in paralel a materialelor reciclabile. In cazul 
materialelor reciclabile uscate, precum sticla si hartia, frecventa colectarii este determinata doar de 
dimensiunile pubelelor. Pubelele cu deseurile biodegradabile colectate separat vor fi golite, pe 
considerente de igiena, cel putin o data pe saptamana.  
 
Prin preluarea materialelor reciclabile se intelege colectarea elementelor componente din deseuri 
din care materialele pot fi recuperate. Obiectivul preluarii acestor materiale din deseuri si 
reintroducerea lor in procesele de productie ca materie prima secundara il reprezinta economisirea 
materiilor prime primare si reducerea cantitatilor de deseuri eliminate. In acelasi timp se pot 
economisi cantitati mari de energie. De exemplu, pentru topirea cioburilor (materia prima 
secundara) in cazul productiei de sticla sunt necesare numai 2/3 din energia necesara pentru 
producerea sticlei din materii prime primare. Preluarea acestor materiale face parte din domeniul 
reciclarii deseurilor si implica o diminuare a cantitatii de deseuri depozitate. Alaturi de economia 
de energie si de materii prime se obtine indirect o diminuare a deseurilor de productie specifice 
prin diminuarea cantitatii de materiale auxiliare si suplimentare. Alaturi de preluarea materialelor 
reciclabile din deseurile menajere este necesar sa se colecteze si sa se sorteze materialele 
reciclabile din deseurile asimilabile din comert, industrie si institutii si, de asemenea, din deseurile 
de productie.  
 
In ceea ce priveste cantitatea de deseuri periculoase din deseurile municipale, aceasta trebuie 
colectata separat. Desi, aceasta cantitate nu reprezinta mai mult de 1–3% din deseurile municipale, 
aceste deseuri trebuie separate din fluxul de deseuri municipale. Agentii de salubritate pot organiza 
campanii speciale de colectare periodica numai a deseurilor municipale periculoase prin metoda de 
colectare din usa in usa, sau pot desemna containere speciale pentru aceste deseuri in puncte de 
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colectare. De asemenea, mai exista posibilitatea returnarii deseurilor periculoase centrelor 
comerciale de unde au fost procurate sau direct producatorilor de astfel de produse. O a patra 
optiune ar fi colectarea la cerinta a deseurilor municipale periculoase, de exemplu, asociatiile de 
locatari pot organiza o campanie de colectare a acestor deseuri si pot apela la agentii de salubritate 
pentru ridicarea lor. In toate aceste cazuri trebuie avut in vedere ca aceste deseuri trebuie colectate 
pe tipuri de deseuri solide sau lichide, in asa fel incat sa nu se ajunga la diferite reactii chimice 
daunatoare sanatatii omului sau chiar mediului inconjurator.  
 
Pentru a avea succes in astfel de campanii de colectare a deseurilor, pentru inceput acestea trebuie 
sa fie fara taxe din partea populatiei generatoare de deseuri. 
 
Tabel 2: Proceduri de colectare a materialelor reciclabile 

Sistem cu aducerea materialelor reciclabile 
 la un punct de colectare 

 (aport voluntar) 

Sistem cu preluarea materialelor 
reciclabile  

direct de la cel ce produce deseurile 
 (din poarta in poarta) 

Punct de 
colectare pe 

strada 

Punct de colectare central Puncte de colectare descentralizate  
(aproape de casa) 

• colectare 
in colete 
(hartie) 
• colectare 

in saci (haine 
vechi) 

 

• containere de depozitare 
(sticla, hartie, tabla tratata cu 
staniu, ambalaje usoare) 
• containere cu mai multe 

compartimente 
• centre de reciclare 

• pubele pentru materiale reciclabile (sticla, 
hartie, tabla alba, ambalaje usoare, materiale 
biodegradabile)  
• pubele speciale  

 
Procesul de colectare a deseurilor cuprinde si traseul acestora de la umplerea pubelei la umplerea 
vehiculului de colectare si la umplerea autovehiculelor de transport. In acest context, un sistem de 
colectare se va baza pe combinatia mijloacelor tehnice de lucru si forta de munca umana, in 
special: 

• procedura de colectare; 
• tipurile de pubele folosite; 
• autovehiculele folosite; 
• personalul. 

Intr-o zona cu diferite tipuri de constructii si o serie de intreprinderi mai mari si institutii, 
colectarea nu poate fi facuta cu ajutorul unui singur sistem. Corespunzator conditiilor din spatiu 
vor trebui utilizate si diferite tipuri de sisteme de colectare.  
Evaluarea unui sistem de colectare si testarea organizarii conform cererilor se poate efectua pe 
baza urmatoarelor criterii: 

• nivel economic; 
• siguranta muncii; 
• conditii de igiena; 
• efectele asupra colectarii de materiale reciclabile; 
• cerintele impuse de statiile de reciclare, tratare si eliminare a deseurilor; 
• aspecte urbanistice; 
• confortul utilizatorilor; 
• frecventa reparatiilor necesare; 
• gradul de solicitare fizica a personalului de incarcare. 

Aceste criterii trebuie analizate intotdeauna impreuna si intr-o relatie echilibrata, pentru a evita 
neglijarea unor domenii si prin aceasta prejudicierea intregului sistem.  
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Proceduri de colectare 
 
Exista trei feluri de proceduri de colectare:  

• procedura de colectare prin golirea pubelei; 
• procedura de colectare prin schimbarea pubelei; 
• procedura de colectare in saci de unica folosinta.  

La acestea se adauga colectarea fara un sistem anume, care se utilizeaza in transportul deseurilor 
voluminoare. Pentru fiecare proces de colectare in parte exista sisteme de recipiente si utilaje 
speciale, cu sisteme de incarcare corespunzatoare. 
 
Procedura de colectare prin golirea pubelei 
In cazul procedurii de colectare prin golirea pubelei, in special la transportul deseurilor menajere si 
al deseurilor asimilabile de la intreprinderi, se utilizeaza pubele prevazute cu roti, care se golesc 
prin intermediul unei instalatii de ridicare si rasturnare intr-un autovehicul de colectare si apoi se 
pun inapoi in acelasi loc. Transportul pubelelor de la locul lor la marginea drumului si inapoi se va 
face de catre utilizator sau de catre angajatii firmei de salubritate. Sistemul de prindere prevazut pe 
pubela usureaza munca personalului de incarcare. Pentru aceasta se utilizeaza pubele diferite in 
mare masura standardizate, care vor fi golite in autovehiculele, prevazute cu un sistem combinat 
de prindere pentru mai multe tipuri de pubele.  
 

Figura 7: Sisteme de colectare prin golirea pubelei. 
 

 
 

In functie de cantitatea de deseuri si conditiile de spatiu se utilizeaza pubele de diferite tipuri si 
marimi. In afara de sistemul de prindere autovehiculele de colectare sunt prevazute la ora actuala 
cu un mecanism de compactare a deseurilor, astfel incat sa se poata incarca de doua sau trei ori 
mai multe pubele. Se utilizeaza autovehicule cu spatiu de colectare a deseurilor de pana la 23 m3

 
Tipurile de deseuri colectate: 

• deseuri menajere  sau asimilabile acestora, colectate in amestec; 
• deseuri menajere pe fractiuni (sticla, hartie, plastice, biodegradabile si restul); 

 
Avantaje: 

 usurinta in manipulare; 
 nu necesita un spatiu vast de desfasurare; 
 costuri de exploatare mici. 

 
Dezavantaje: 

 costuri de investitii relativ mari; 
 personal relativ numeros; 
 durata colectarii relativ ridicata. 
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Procedura de colectare prin schimbarea pubelei 
Aceasta procedura poate fi utilizata in aceeasi masura in cazul deseurilor cu densitate mare, 
precum deseurile din constructii si demoalri si namolul orasenesc, cat  si al deseurilor cu densitate 
mai scazuta cum ar fi deseurile menajere si deseurile rezultate in intreprinderile industriale, marile 
hoteluri, institutii, administratii si spatiile de locuit. 
In cazul acestei proceduri pubelele pline de la fata locului se schimba cu pubele goale de acelas 
tip. Dupa golirea acestora, pubelele se vor plasa intr-un alt loc. Daca este necesar sa se transporte 
pubele de tipuri si marimi diferite, sau daca golirea se face neregulat numai la cerere, atunci 
pubelele vor fi readuse dupa golirea lor in instalatia de eliminare inapoi de unde au fost luate. In 
acest caz se vorbeste despre „transport direct”. 
 

Figura 8: Sisteme de colectare prin schimbarea pubelei/containerului: 

 
 
Din motive economice se utilizeaza containere de peste 4 m3 care se pot manipula cu ajutorul unor 
sisteme de rasturnare diferite. 
Este posibila comprimarea continutului containerului cu o presa fixa sau in containere prevazute 
cu un sistem de compactare propriu. 

 
Tipurile de deseuri colectate: 

• deseuri menajere  sau asimilabile acestora, colectate in amestec; 
• deseuri menajere pe fractiuni nealterabile(sticla, hartie, plastice) 
• deseuri cu densitate mare din constructii si demolari; 
• namoluri orasenesti; 

 
Avantaje: 

 usurinta in manipulare si intretinere; 
 personal putin; 
 durata colectarii relativ mica; 
 costuri de investitii relativ mici; 
 costuri de exploatare mici. 

 
Dezavantaje: 

 necesita un spatiu de desfasurare relativ mare; 
 riscul de a transporta containerele pe jumatate goale; 
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Procedura de colectare in saci de unica folosinta 
In cazul procedurii de colectare in saci de unica folosinta deseurile sunt adunate curat si igienic in 
saci de hartie sau plastic si se incarca direct in autovehiculele de colectare. Procedura de colectare 
se scurteaza datorita faptului ca nu mai este nevoie ca pubelele golite si repuse la locul lor, iar 
operatiunea de curatare a acestora este eliminata. Incarcarea sacilor se face de obicei manual, ceea 
ce reprezinta o solicitare fizica mai mare a personalului.  
 
Volumul sacilor este limitat datorita acestui fapt si al rezistentei sacilor la maxim 110 l. In mod 
obisnuit se folosesc saci de 50 si 70 l.  
 
Avand in vedere obiectivul de a evita producerea de deseuri suplimentare, cresterea cu 3% a 
cantitatii de deseu prin materialul sacului trebuie privita ca ingrijoratoare.  
De regula se folosesc saci de gunoi atunci cand se produc cantitati mai mari de deseuri (de 
exemplu de sarbatori, in campinguri, la targuri sau diferite manifestari la care participa multa 
lume) precum si acolo unde cerintele de igiena de colectare a deseurilor sunt foarte stricte (de 
exemplu in camine si spitale). De multe ori sacii se aduna inainte de transport in containere.  

 
Tipurile de deseuri colectate: 

• deseuri menajere  sau asimilabile acestora colectate in amestec; 
• deseuri menajere pe fractiuni(sticla, hartie, plastice, biodegradabile si restul); 

 
Avantaje: 

 usurinta in manipulare si intretinere; 
 personal putin; 
 durata colectarii este foarte scurta; 
 costuri de investitii mici; 
 costuri de exploatare mici. 

 
Dezavantaje: 

 riscul ruperii sacilor; 
 necesitatea diferitelor tipuri de saci in functie de tipul de deseu colectat; 

 
Procedura de colectare fara sistem  
Colectarea fara sistem, in cadrul careia deseurile se colecteaza neunitar dupa marime si forma sau 
in containere deschise, se utilizeaza la ora actuala numai in cazul colectarii deseurilor 
voluminoase. Deseurile voluminoase trebuie asezate la indemana personalului  de incarcare a 
autovehiculelor pentru a putea fi usor incarcate. 
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Umplerea autovehiculelor de colectare 
 
Instalatia de umplere a vehiculelor de colectare 
Printr-un sistem de ridicare si rasturnare pneumatic sau hidraulic care se afla in partea din spate a 
autovehiculului de colectare, pubelele pline cu deseuri sunt preluate, iar continutul este golit printr-
o deschidere adaptata formei si dimensiunii pubelei in interiorul vehiculului sau rasturnat intr-o 
cavitate de preluare (albie). Golirea recipientului in autovehicul se face prin rasturnarea si totodata 
ridicarea  acestuia. Se poate asigura incarcarea vehiculului fara a produce praf, atunci cand intre 
pubela si dechiderea pentru umplere se realizeaza o legatura integrala. Pentru aceasta, deschiderea 
trebuie sa corespunda diferitelor forme si dimensiuni ale pubelei.  
 
Modificarea treptata a pubelelor a facut necesara montarea a mai multor sisteme diferite de 
umplere la un vehicul. Aceste sisteme pot lucra independent unul de altul. In cazul deschiderilor 
duble se pot goli in acelasi timp doua pubele diferite cu ajutorul sistemelor corespunzatoare de 
ridicare si rasturnare a pubelelor prin deschideri corespunzatoare asezate una langa alta in vehicul. 
Pubelele sunt de regula de 120/240 l si de 1100 l. Instalatiile de ridicare si rasturnare pot fi 
actionate independent una de alta si golirea pubelelor de 120 l si de 240 l poate fi realizata cu 
reducerea cantitatii de praf emanat. In acest caz insa este prevazuta o deschidere proprie 
corespunzatoare fiecarui tip de pubela in parte. Prin intermediul unor deschideri combinate se pot 
goli mai multe tipuri de pubele diferite.  
 
Preluarea pubelelor se face de obicei cu asa numitul “sistem pieptene”, care apuca de jos un maner 
fixat in partea din fata a pubelei. Un “pieptene dublu” poate apuca independent una de alta 2 
pubele de 120/240 l. Dupa o modificare a parametrilor este posibila si ridicarea unei pubele de 
1100 l. Un avantaj mare a apucarii cu pieptene este ca pot fi manipulate pubele de diferite 
dimensiuni cu aceeasi instalatie de ridicare si rasturnare. Exista si instalatii de apucare cu 
“pieptene cu brat de ridicare rabatabil” pentru preluarea suplimentara a pubelelor de 1100 l cu fus. 
(vezi figura 9 si 10)    

 
Figura 9: Sisteme hidraulice de ridicare si rasturnare pentru preluarea cu pieptene sau cu fus  
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Figura 10: Sistem hidraulic de ridicare si rasturnare pentru preluarea cu pieptene  sau cu fus 

 
 
 
Deseurile voluminoase sunt ridicate de catre personal direct in albie care se afla la o inaltime relativ 
mica (vezi figura 11). 
 

Figura 11:  Sistem de colectare a deseurilor voluminoase 
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Sistem de comprimare in autovehiculele de colectare 
La colectarea deseurilor menajere si asimilabile si a deseurilor voluminoase se utilizeaza 
autovehicule speciale inchise. Acestea au spatii de incarcare inchise cu sisteme diferite de 
comprimare a deseurilor. Ele se incarca prin deschiderile obisnuite sau cu sisteme aflate la partea din 
spate a autovehiculului.  
 
In cazul autovehiculelor cu sistem de comprimare rotativ deseurile cad prin deschizatura din peretele 
posterior fix al vehiculului intr-un tambur care se roteste in jurul propriei axe. Tamburul care se 
roteste cu aproximativ 4 rotatii pe minut este prevazut cu un melc (spirala) interior sudat. Tamburul 
se va roti in asa fel incat spirala sa deplaseze deseurile catre partea din fata a vehiculului. Prin 
deplasarea continua a deseurilor catre fata (catre peretele din fata a tamburului) se obtine o 
comprimare de 2 pana la 4 ori. Prin rostogolirea continua si prin presarea si ruperea bucatilor mai 
mari printre spirele melcului si a partilor fixe ale carcasei apare un efect de micsorare si amestecare 
fara de care nu este posibila comprimarea deseurilor mai voluminoase. Trebuie insa avute in vedere 
efectele amestecarii asupra prelucrarii ulterioare a deseurilor. In cazul arderii, acest efect este 
benefic, in cazul sortarii pentru recuperarea de substante care se pot revalorifica este daunator. In 
special apare umezirea si murdarirea hartiei prin resturile biodegradabile de la bucatarie. 
 
Autovehiculele cu sistem de presare a deseurilor se incarca intotdeauna printr-o anticamera plasata 
imediat dupa deschiderea pentru incarcare. O placa de presiune actionata hidraulic ce este legata de 
un perete de presare goleste anticamera si umple prin comprimare containerul vehiculului de 
transport.  Peretele din fata a containerului poate fi actionat hidraulic pe toata lungimea 
containerului. Cel mai mare grad de comprimare se obtine in domeniile de lucru ale placii de presare 
si peretelui impingator.  
La inceputul operatiunii de umplere peretele din fata se impinge pana aproape de anticamera. Incet, 
incet odata cu umplerea containerului peretele din fata gliseaza pana la pozitia cea mai din fata 
pastrandu-se insa in mod automat constanta presiunea din interiorul incarcaturii si gradul de 
comprimare pe toata lungimea containerului. Factorul de comprimare maxim care poate fi obtinut in 
acest fel este de 3:1. In acest caz insa nu se obtine o amestecare a deseurilor. Doar in prima faza in 
anticamera este posibila o oarecare micsorare a deseurilor foarte voluminoare. (vezi figura 12) 
 

Figura 12: Procesul de incarcare a containerului cu presa 

 
 

Pentru a se evita dezvoltarea de presiuni in peretii containerului acestia trebuie intariti. Incarcarea 
peste masura a containerului si prin aceasta depasirea sarcinii admisibile pe osie se poate evita cu 
ajutorul unor semnalizatori, care pornesc atunci cand se ajunge la sarcina limita admisibila si 
intrerup procesul de incarcare.  
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Transportul deseurilor  
 
Prin transportul deseurilor se intelege totalitatea proceselor care incep dupa colectarea deseurilor si 
se incheie cu predarea acestora la instalatiile de reciclare, tratare si sau eliminare a acestora. 
Transportul deseurilor este de doua feluri: transport la distanta mica si transport la distanta mare. 
Dupa colectarea deseurilor de la locul la care acestea au fost generate urmeaza transportul la distanta 
mica la instalatia de reciclare tratare si/sau eliminare a deseurilor care se gaseste in apropiere sau la o 
statie de transfer. De la statia de transfer deseurile ajung prin transportul la distanta mare la o 
instalatie centrala de reciclare, tratare si/sau eliminare.  

Sisteme de transport 
 
Din punct de vedere al gradului de incarcare exista 3 tipuri de transport: transport plin, transport gol 
si transport intermediar. Un transport intermediar apare atunci cand un autovehicul de colectare nu 
are de unde sa fie incarcat la maxim intr-o zona de colectare. 

 
Transportul rutier al deseurilor 
Autovehiculele de colectare si transport al deseurilor sunt camioane cu recipiente speciale, care se 
incarca direct sau camioane pe care se pot monta pentru transport containere de capacitate mare care 
se monteaza deja incarcate. Acestea din urma se pot folosi atat pentru transportul la distante mici cat 
si la distante mari.  
Un autovehicul poate fi utilizat daca respecta anumite conditii constructive ca de exemplu 
dimensiuni ale containerului de incarcare si incarcarea maxima pe fiecare axa.  
 

Figura 13: Transportul rutier al deseurilor si/sau al materialelor reciclabile 

 
 
O conditie principala impusa autovehiculelor de colectare este sa poata incarca cat mai multe 
deseuri. Marirea din ce in ce mai mult a capacitatii autovehiculelor este limitata de greutatea maxim 
admisa si de usurinta de manevrare a autovehicului. 
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La fixarea dimensiunii vehiculului de colectare si transport se vor avea in vedere: 
• incarcatura utila; 
• distanta catre statia de transfer sau la statia reciclare, tratare si/sau eliminare; 
• sistemul de recipiente; 
• topografie, limitarile si dificultatile in traficul rutier; 
• latimea drumurilor pe distantele parcurse de vehiculele de colectare sau de transport; 
• timpul de lucru zilnic si pauzele angajatilor; 
• marimea echipei de colectare a deseurilor. 

 
Transportul deseurilor pe cai feroviare 
Toate transporturile feroviare au in comun faptul ca deseurile dupa colectarea lor cu autovehicule 
rutiere trebuie sa ajunga la o statie de transfer. Acolo, de cele mai multe ori, dupa compactare se 
incarca in vagoane si se transporta la diferite instalatii de reciclare, tratare si/sau eliminare a 
deseurilor. Transportul feroviar se poate face in containere de comprimare, in containere cu sistem 
rotativ de comprimare, sau in cazul deseurilor necomprimate, in vagoane deschise la partea 
superioara acoperite cu prelate sau plase.  
 
Un avantaj in cazul transportului feroviar este independenta acestui tip de transport de conditiile 
meteorologice si faptul ca circulatia rutiera nu este ingreunata. De aceea trebuie acordata o atentie 
deosebita accesului la cale ferata in cazul planificarii unei statii de transfer sau a unei instalatii de 
reciclare, tratare si/sau eliminare a deseurilor.  
 
Datorita cantitatilor mari si gradului de incarcare mare care se poate transporta numai cu un tren, 
transportul feroviar este indicat in special in cazul deseurilor masive cu densitate mare ca de 
exemplu fier vechi, zgura, deseuri din constructii si demolari sau namoluri orasenesti. Transportul 
feroviar al deseurilor menajere si al celor asimilabile din comert, industrie si institutii devine 
interesant si fezabil numai atunci cand trebuie transportate la distante foarte mari, sau cand nu exista 
depozite de deseuri in apropierea oraselor.  

 
Transportul deseurilor pe cai navale  
Deseurile pot fi incarcate in statiile de transfer si pe nava de transport sau in containere pe diferite 
nave. De asemenea, pe calea apei se pot transporta cantitati mult mai mari de deseuri in comparatie 
cu transportul pe cai rutiere. Transportul naval al deseurilor se intalneste relativ rar. Nivelul ridicat 
sau scazut al apei si ingheturile pot ingreuna transportul naval regulat. In astfel de cazuri navele 
transportoare pot juca rol de tampon pentru cateva zile. De asemenea trebuie avute in vedere 
perioadele de transport mari uneori, chiar saptamani sau chiar luni de transport, perioade care sunt 
admisibile doar in cazul deseurilor nealterabile.  

 
 

Transbordarea in statii de transfer 
 
Transportul deseurilor implica transportarea acestora de la locul de colectare la centrele de reciclare, 
tratare si/sau eliminare, iar in cazul distantelor foarte mari, deseurile pot fi duse la statiile de transfer 
unde vor fi transbordate in autovehicule de capacitati mari si apoi transportate la centrele de 
reciclare, tratare si/sau eliminare. 
 
Transbordarea deseurilor la o statie de transfer se poate face fie direct din autovehiculul de colectare 
intr-un alt mijloc de transport fie indirect prin stocarea intermediara intr-un buncar. In cazul folosirii 
unor prese pentru deseuri este nevoie de buncare de stocare intermediare. Acestea indeplinesc si 
rolul unui depozit tampon, prin care se asigura o functionare continua, in cazul livrarii in etape a 
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deseurilor. De acolo deseurile sunt transportate, de exemplu, cu ajutorul podurilor rulante cu benzi 
zimtate, cu ajutorul platbenzilor sau a utilajelor de impingere catre dispozitivele de incarcare. 
 
In principiu, intr-o statie de transfer se desfasoara 3 operatiuni principale: 

• predare (tipul de predare); 
• pregatire (transbordare cu sau fara comprimare); 
• incarcare (corespunzator tipului de mijloc de transport folosit in continuare). 

 
Predarea 
Predarea deseurilor se poate face doar cu ajutorul autovehiculelor administatiei locale sau, in unele 
cazuri, cu autovehicule private. Daca autovehiculele private au permisiunea de a livra direct deseuri, 
este necesar sa se prevada, pe langa un cantar si o casa de marcat, locuri de descarcare suplimentare 
corespunzatoare autovehiculelor private care au dreptul sa livreze. 

 
Pregatirea 
Prin pregatire in cadrul operatiunii de transbordare a deseurilor se intelege manipularea deseurilor 
dupa predare in cadrul statiei de transfer. Deseurile pot fi incarcate direct sau dupa ce au fost in 
prealabil stocate temporar intr-un buncar si compactate sau nu in mijloacele de transport pentru 
distante mari.  

 
Incarcarea si descarcarea mijloacelor de transport 
Modul de incarcare depinde de mijlocul de transport folosit. Transportul la distanta se poate face pe 
cai rutiere, navale sau feroviare. Predarea deseurilor se face de regula cu autovehicule rutiere. Si 
transportul la distanta a deseurilor este indicat a se face de regula pe cai rutiere (figura 14). In cazul 
transportului rutier containerele de capacitate mare montate pe vehicul se incarca direct. 

 
Figura 14: Sisteme de transbordare rutiere si feroviare 

 
 
In cazul transportului feroviar containerele de capacitate mare deja incarcate sunt preluate de un pod 
rulant si asezate pe vagonul trenului. La destinatie de obicei acestea sunt reincarcate in camioane, 
pentru a ajunge mai usor la depozitul de deseuri sau la instalatia de reciclare, tratare si/sau eliminare.  
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Figura 15: Descarcarea autovehiculelor rutiere in containerele feroviare 

 
 
Este posibila si descarcarea directa din autovehiculele de colectare in vagoane de capacitate mare 
deschise la partea superioara. Descarcarea la destinatie se va realiza cu ajutorul unei instalatii de 
macarale cu graifar. Ajustajele de tabla din interiorul recipientelor inlesnesc utilizarea completa a 
capacitatii de umplere. Golirea se face prin rotirea recipientului in jurul propriei axe in sens invers. 
(figura 15). Capacitatea recipientelor este de aprox. 73 m3 pana la 50 tone deseuri. 

 
La transportul naval la distante mari autovehiculele de colectare fie rastoarna direct continutul in 
nava de transport deschisa la partea superioara (figura 16), fie prin intermediul unor prese de deseuri 
in recipiente de capacitate mare care vor fi transportate cu ajutorul macaralelor pe navele care 
transporta containere. Navele cu fundul plat deschise la partea superioara pot fi descarcate la 
destinatie cu ajutorul macaralelor cu graifar. Emisia de praf in cazul incarcarii navelor deschise se 
poate combate prin desfasurarea operatiunii intr-un mediu acoperit si printr-o usoara depresiune 
(efect de vid).  
 

Figura 16: Statie de transbordare pentru transporturi navale 

 

 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului – ICIM Bucuresti 20



Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor 

Figura 17: Reprezenatarea sistematica a diferitelor variante de transportare a deseurilor 
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DEFINITII: 
• deseuri municipale = deseuri menajere de la populatie + deseuri asimilabile din comert, industrie 

si institutii + deseuri din gradini si parcuri + deseuri din piete + deseuri stradale + deseuri 
voluminoase. In HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei 
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, categoria de deseuri mentionate mai sus se 
regasesc la codurile: 

15  Ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante si imbracaminte 
de protectie, nespecificate in alta parte – cu exceptia ambalajelor din deseurile 
industriale si a codurilor 15 02 02 si 15 02 03; 

20 Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv 
fractiuni colectate separat. 

 
• fractie organica = fractie biodegradabila 
 
• namol orasenesc = namolul rezultat de la epurarea apelor uzate orasenesti. In HG 856/2002 

privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv 
deseurile periculoase, categoria de deseuri mentionate mai sus se regaseste la codul: 

19 08 05  Namol orasenesc de la epurarea apelor uzate menajere 
 
• deseuri din constructii si demolari = deseuri rezultate in urma reabilitarii infrastructurii existente, 

in urma demolarii  si construirii de cladiri noi, respectiv in urma reconstruirii si extinderii retelei 
de transport. In HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei 
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, categoria de deseuri mentionate mai sus se 
regaseste la codul: 

17  Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente 
contaminate) 

 
• deseuri municipale periculoase = detergenti si dezinfectanti + vopsele, lacuri si diluanti + baterii 

si acumulatori uzati + pesticide si ierbicide + alte chimicale + becuri si tuburi fluorescente + 
echipamente electrice si electronice + medicamente. In HG 856/2002 privind evidenta gestiunii 
deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, 
categoria de deseuri mentionate mai sus se regasesc la codurile: 

20 01 13  Solventi 
20 01 14  Acizi 
20 01 15  Baze 
20 01 17  Substante chimice fotografice 
20 01 19  Pesticide 
20 01 21  Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur 
20 01 23  Echipamente abandonate cu continut de CFC (clorfluorocarburi) 
20 01 26  Uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25 
20 01 27  Vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continand substante periculoase 
20 01 29  Detergenti cu continut de substante periculoase 
20 01 31  Medicamente citotoxice si citostatice 
20 01 33  Baterii si acumulatori inclusi in 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 si baterii 

si acumulatori nesortati continand aceste baterii 
20 01 35  Echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 

20 01 21 si 20 01 23 cu continut de componenti periculosi 
20 01 37  Lemn cu continut de substante periculoase 

 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului – ICIM Bucuresti 22



Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor 

• deseuri de productie = deseuri rezultate direct din procesele de productie. In HG 856/2002 
privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv 
deseurile periculoase, categoria de deseuri mentionate mai sus se regasesc la codurile: 

02 Deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare si 
pescuit, de la prepararea si procesarea alimentelor – cu exceptia codului 02 01 
06 

03  Deseuri de la prelucrarea lemnului si producerea placilor si mobilei, pastei de 
hartie, hartiei si cartonului 

04  Deseuri din industriile pielariei, blanariei si textila  
05 Deseuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale si tratarea 

pirolitica a carbunilor 
06  Deseuri din procese chimice anorganice 
07  Deseuri din procese chimice organice  
08  Deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (ppfu) straturilor de 

acoperire (vopsele, lacuri si emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor si 
cernelurilor tipografice  

09  Deseuri din industria fotografica 
10  Deseuri din procesele termice  
11 Deseuri de la tratarea chimica a suprafetelor si acoperirea metalelor si a altor 

materiale; hidrometalurgie neferoasa 
12  Deseuri de la modelarea, tratarea mecanica si fizica a suprafetelor metalelor si a 

materialelor plastice 
13  Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi  
14  Deseuri de solventi organici, agenti de racire si carburanti 
15  Ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante si îmbracaminte 

de protectie, nespecificate în alta parte – cu excepţia ambalajelor din deşeurile 
municipale 

16  Deseuri nespecificate in alta parte – cu excepţia codurilor 16 04 şi 16 10  
19  Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare a apelor 

uzate si de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial – cu 
excepţia codului 19 08 05 
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