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Reciclarea materialelor din deseurile municipale
Reciclarea materialelor din deseurile municipale implica:
• prelucrarea intermediara precum sortarea, maruntirea si/sau compactarea;
• transportarea;
• valorificarea materialelor;
• prelucrarea finala.
Avantajele reciclarii sunt conservarea resurselor naturale si reducerea spatiului de depozitare. Totusi
colectarea, transportul, valorificarea si prelucrarea finala a materialelor necesita energie
suplimentara, iar cele mai multe programe de reciclare sunt subventionate economic.
Problemele fundamentale in reciclarea materialelor sunt legate de:
• identificarea materialelor reciclabile;
• identificarea oportunitatilor de reutilizare si reciclare;
• identificarea pietelor de desfacere pentru materialele valorificabile.
Un obiectiv principal in gestionarea deseurilor il reprezinta maximizarea duratei de functionare a
depozitelor si minimizarea cantitatilor de deseuri depozitate. In acest scop trebuie identificate
materialele care pot fi retrase din fluxul de deseuri pentru indeplinirea acestui obiectiv.
Programele de reciclare si dezvoltare trebuie sa ia in considerare pietele pentru materialele
valorificabile, infrastructura de colectare si costurile generale. In cele mai multe cazuri, materialele
valorificabile sunt de calitate inferioara fata de cele initiale, astfel ca pretul pe piata trebuie sa fie
atractiv pentru potentialii cumparatori.

Plastice
Infrastrucura. Infrastructura de colectare si prelucrare pentru plastice nu trebuie stabilita la nivel
national. In general, aceasta este limitata la zone locale. Insa, multi consumatori care doresc sa
recicleze deseurile din plastic constata ca nu exista centre specializate de preluare a acestor deseuri.
In multe zone au fost realizate proiecte pilot de colectare separata a deseurilor din plastic, in special
a sticlelor PET, acestea avand un rezultat destul de bun.
Greutate specifica mica. Raportul volum/greutate pentru deseurile din plastic este foarte mare, in
special pentru produsele cu polistiren (PS). Din acest motiv, comunitatile izolate nu-si pot permite
sa colecteze si sa transporte plasticele separat.
Potentialul de contaminare. Deseurile din plastic aduse la unitatile de procesare sunt, in general
contaminate cu materiale straine. Materialele straine, cum ar fi alimentele cauzeaza uzarea
granulatorilor si a altor echipamente utilizate in sortarea si reciclarea acestor materiale.
Oportunitati de reutilizare si reciclare. Dezvoltarea infrastructurii de colectare trebuie sa
urmareasca cerintele pietei, astfel incat valoarea materialelor valorificate sa poata acoperi costurile
de colectare, prelucrare si transport. Centrele de colectare pot asigura o compactare si balotare a
deseurilor din plastic in vederea reducerii costurilor de transport. De asemenea, in cazul mai multor
tipuri de deseuri din plastic cu destinatii diferite pentru fiecare, centrele de colectare pot asigura o
sortare a acestor deseuri in functie de cerintele unitatilor de procesare si apoi o compactare si
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balotare a deseurilor gata sortate. Astfel de prelucrari pot fi dezvoltate in functie de evolutia pietei de
desfacere a produselor din materiale reciclate.
Unitatile de procesare ale materialelor reciclabile isi stabilesc in general instalatiile de prelucrare in
zone dens populate, in care se genereaza cantitati mari de materiale valorificabile. Reciclatorii
trebuie sa plateasca costurile de transport la unitatile centralizate. Produsele realizate din plasticul
reciclat au un cost de fabricatie mai ieftin fata de cele realizate din materii prima

Doze metalice
Infrastructura. Nu exista o infrastructura separata de colectare a deseurilor din doze metalice.
Acestea sunt colectate in amestec cu deseurile menajere. Alte deseuri metalice pot fi duse la centrele
de colectare a materialelor reciclabile, insa numai in cantitati mari. Centrele se pot regasi in anexele
Planului National de Gestionare a Deseurilor, plan aflat pe site-ul MMGA. Infrastructura de
colectare si prelucrare pentru dozele metalice poate fi dezvoltata doar la nivel local.
Greutate specifica acceptabila. Raportul volum/greutate pentru dozele metalice este acceptabil, insa
pentru dozele de aluminiu este destul de mare. Cantitatea generata de astfel de deseuri este estimata
a fi destul de mica, dar pe viitor se asteapta o crestere semnificativa.
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Potentialul de contaminare. Deseurile de doze metalice aduse la unitatile de reciclare pot fi
contaminate cu alimente care conduc la uzarea echipamentelor utilizate in sortarea si prelucrarea
acestor materiale.
Oportunitati de reutilizare si reciclare. Dozele metalice trebuie acceptate la punctele cu plata
contracost si la centrele de colectare a deseurilor reciclabile din diferite centre comerciale. Dozele
aduse la centrele de colectare sunt concasate, balotate si transportate la unitatile centrale de
procesare sau instalatiile de recuperare. La instalatiile de recuperare, cutiile zdrobite sunt in primul
rand incalzite pentru indepartarea umiditatii si apoi sunt incarcate intr-un cuptor de retopire. Metalul
topit este transformat in lingouri care apoi sunt transferate la alta unitate de procesare si trase in foi
subtiri. Foile pot fi refolosite in industrie pentru diferite utilitati, in functie de cererea pietei. Astfel,
in procesul de obtinere a lingourilor, respectiv foilor metalice se va reduce semnificativ utilizarea
resurselor naturale.
Infrastructura pentru colectare. Centrele de colectare si firmele interesate in cumpararea deseurilor
din doze metalice trebuie sa accepte toate dozele care sunt lipsite de contaminanti. Acestia trebuie sa
compacteze si sa baloteze materialele conform specificatiilor cu privire la dimensiuni, greutate si
numarul de benzi al centrelor de reciclare la care se livreaza aceste deseuri in vederea prelucrarii.
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Hartie si carton
Infrastructura. Agentii de salubritate deja colecteaza separat deseurile din hartie si carton, in special
de la agentii economici si mai putin de la populatie. Aceasta colectare separata trebuie sa se extinda
si la nivelul populatiei, deoarece o foarte mare cantitate de hartie si carton poate fi recuperata din
acest sector. In prezent exista pubele de capacitati de 1,1 m3 si chiar mai mici asezate in diferite zone
de catre agentii de salubritate. Acolo unde au avut rezultate bune, adica pubelele speciale pentru
hartie nu contineau si alte tipuri de deseu menajer, aceste pubele au ramas in continuare, iar in
celelalte zone au fost ridicate.
Greutate specifica mare. Raportul volum/greutate pentru deseurile din hartie si carton este mic.
Deseurile din hartie si carton constituie o componenta foarte raspandita din deseurile municipale.
Deoarece acest procent este destul de mare, se asteapta ca reciclarea hartiei si cartonului sa
reprezinte o oportunitate pentru a evita depozitarea ei, reducand astfel impactul asupra padurilor si
implicit asupra mediului.
Potentialul de contaminare. Reciclarea hartiei depinde foarte mult de calitatea deseurilor de hartie
colectate. Hartia si cartonul pot fi foarte usor contaminate cu alte tipuri de deseuri menajere, in
special cu lichide. De aceea este indicata colectarea deseurilor de hartie si carton in containere
special amenajate cu o deschizatura mai ingusta, care sa ingreuneze introducerea si altor tipuri de
deseuri menajere.
Principalele tipuri de deseuri din hartie si carton reciclabile: ziare si reviste, carton gofrat, hartie de
calitate si hartie mixta.
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Oportunitati de reutilizare si reciclare. Toate fabricile de hartie din tara noastra accepta deseuri de
hartie si carton in vederea reciclarii, in functie de capacitatile existente. Pentru mai multe detalii
puteti accesa site-ul MMGA, respectiv Planul National de Gestionare a Deseurilor.
Principalele utilizari ale hartiei reciclate: substituirea pastei de hartie, realizarea unor produse pentru
constructii: peretii din carton cu gips, combustibili obtinuti din deseuri (in amestec cu deseurile din
plastic si lemn).
Sticla
Infrastructura. In centrele comerciale deja se colecteaza deseuri din sticla. Acestea fac un discount
la cumparaturile realizate in cadrul centrului comercial, in functie de numarul deseurilor din sticla
returnate. Aceasta colectare trebuie extinsa la cat mai multe centre comerciale si chiar adoptata si de
agentii de salubritate. Aproape toata sticla reciclata este utilizata pentru producerea de noi recipiente
din sticla. O cantitate mica de sticla este utilizata la producerea vatei de sticla sau fibrelor de sticla
pentru izolare, materialelor de pavat si materialelor de constructii precum caramizi, tigle, ceramica si
beton de greutate mica.
Greutate specifica mare. Raportul volum/greutate pentru deseurile din sticla este mic. Deseurile din
sticla constituie o componenta raspandita a deseurilor municipale. Deoarece acest procent este destul
de mare, reciclarea sticlei reprezinta o oportunitate importanta pentru a evita depozitarea si
reutilizarea ei intr-un mod ecologic.
Potentialul de contaminare. Deseurile din sticla pot fi foarte usor contaminate cu alte tipuri de
deseuri menajere, dar sunt usor de curatat, respectiv sortat prin introducerea unei etape in plus in
procesul de reciclare. Insa, pentru a reduce costurile de reciclare este indicata colectarea deseurilor
din sticla in containere corespunzator amenajate cu o deschizatura speciala care sa ingreuneze
introducerea si altor tipuri de deseuri menajere.
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Oportunitati de reciclare. Producatorii de recipiente din sticla prefera sa includa cioburile in
materialul brut (nisip, cenusa de soda, calcar), deoarece temperatura din cuptor se reduce
semnificativ. Chiar daca cerintele pentru cioburile de sticla transparenta sunt mari, reciclarea variaza
de la o regiune la alta datorita costurilor de colectare, prelucrare si transport. Piata pentru sticla
colorata variaza de asemenea in functie de instalatiile de fabricare a recipientelor din sticla colorata.
Sticla care nu este sortata dupa culoare este acceptata pentru fabricarea materialelor de constructie,
chiar daca contaminanti precum metalele feroase si aluminiul trebuie sa fie indepartate magnetic.
Praful de sticla care nu mai poate fi utilizat la fabricarea altor recicpiente poate fi valorificat prin
realizarea vatei de sticla, material foarte utilizat in izolarea termica si fonica.
Sticla ce trebuie folosita pentru recipiente noi trebuie sa fie in general sortata dupa culoare si trebuie
sa nu contina contaminanti cum ar fi murdarie, roci, ceramica, farfurii rezistente la temperaturi mari
sau alte produse din sticla. Aceste materiale cunoscute ca materiale refractare, au o temperatura de
topire mare. Sticla auto laminata este interzisa deoarece contine urme de plastic. Platourile de sticla,
chiar daca nu sunt materiale refractare, afecteaza temperatura de topire a amestecului si nu sunt
acceptate. Capacele de aluminiu si etichetele de hartie sunt permise daca sunt indepartate in
procesele de prelucrare ulterioara, inainte ca cioburile sa fie aduse la cuptorul de topire. Cand
cioburile sunt utilizate pentru recipiente noi sunt trimise la instalatiile de fabricare unde sticla este
separata de contaminanti si materiale refractare. Prezenta materialelor interzise intr-o cantitate mare
este un motiv de refuzare a intregii incarcaturi.

Echipamente electrice si electronice
Infrastructura. Sunt putine companii care si-au organizat un sistem de preluare a deseurilor de
echipamente electrice si electronice de uz casnic si, in general, de echipamente voluminoase. Este
indicata realizarea unui sistem centralizat de colectare a unor astfel de deseuri. Responsabilitatea
asupra acestor deseuri fiind a producatorilor si/sau a importatorilor de echipamente electrice si
electronice de uz casnic, acest sistem trebuie finantat de catre acestia.
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Potentialul de contaminare. Datorita continutului de materiale si/sau substante periculoase a acestor
tipuri de deseuri, potentialul de contaminare a deseurilor menajere, respectiv a depozitului unde
acestea ajung, daca sunt colectate in amestec cu deseurile menajere este foarte ridicat. De aceea este
absolut necesara colectarea separata a acestor tipuri de deseuri, indiferent de dimensiunile sale.
Oportunitati de reutilizare si reciclare. Prima etapa in procesul de reciclare este indepartarea
materialelor periculoase. Apoi sunt dezasamblate pe tipuri de materiale reciclabile: plastic, metale
feroase si neferoase, sticla si altele. Aceste tipuri de materiale reciclabile pot fi utilizate ca materie
prima secundara in orice proces industrial.

Lemnul
Infrastructura. Nu exista o infrastructura de colectare a deseurilor din lemn separat de alte tipuri de
deseuri, in special cele rezultate din constructii si demolari. O cantitate foarte mica de deseuri din
lemn provenite de la populatie ajunge in pubele/containere, acestea fiind reutilizate in gospodarie
prin valorificare termica. In cazul realizarii unei infrastructuri de colectare separata a deseurilor din
lemn trebuie avuta in vedere sursa de generare a acestora:
• deseuri lemnoase din culturi (generate din managementul padurilor);
• reziduuri rezultate in urma prelucrarii lemnului;
• deseuri din lemn din constructii si demolari.
In cazul deseurilor lemnoase din culturi si a celor rezultate in urma prelucrarii lemnului, colectarea
separata este usor de realizat. In cazul reziduurilor lemnoase din deseurile de constructii si demolari
este indicata colectarea acestor deseuri separat de cele menajere si sortarea centralizata a deseurilor
din lemn in vederea prelucrarii.
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Potentialul de contaminare. Deseurile din lemn pot fi usor contaminate, de aceea este indicata
colectarea separata a acestora sau colectarea in amestec cu alte deseuri inerte. Trebuie evitata
colectarea deseurilor din lemn in amestec cu alte deseuri lichide cum ar fi vopsele, uleiuri, lacuri,
deseuri rezultate din constructii si demolari.
Oportunitati de reutilizare si reciclare. Deseurile din lemn aduse la unitatile de valorificare sunt
testate pentru depistarea deseurilor lemnoase contaminate (lemn vopsit) si a materialelor nedorite,
precum praf, roci, gunoi. Instalatiile care prelucreaza deseurile lemnoase pentru combustibilii
alternativi pot separa deseurile lemnoase rezultate din constructii si demolari sau din fractia de
deseuri vegetale. Aceste deseuri din lemn nu trebuie sa aiba o calitate atat de ridicata ca si deseurile
din lemn reutilizate in fabricarea mobilierului.
Deoarece volumul si tipul de materiale variaza de la un sezon la altul, instalatiile opereaza dupa un
plan intermitent. Echipamentul de procesare consta intr-un tub sau o masina de ascutit lemne, care
este folosita la zdrobirea deseurilor din lemn. Dupa ce deseurile au fost zdrobite, este folosit un
cilindru pentru separarea aschiilor utilizabile de cele fine, iar materialele supradimensionate trebuie
separate manual.
Deseuri din gradini si parcuri
Infrastructura. Pentru reducerea cantitatii de materiale care ajunge la depozit, multe comunitati
colecteaza si prelucreaza separat deseurile din gradini si parcuri. Deseurile din gradini si parcuri sunt
plasate in containere sau sunt lasate pe strada pentru colectare. Maniera in care deseurile sunt plasate
pe strada poate varia de la o localitate la alta.
Potentialul de contaminare. Deoarece aceste tipuri de deseuri sunt, de cele mai multe ori, colectate
separat de catre agentii de salubritate, potentialul de contaminare este destul de scazut.
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Oportunitati de reutilizare si reciclare. Principalele oportunitati de reciclare pentru deseurile din
gradini sunt pentru:
• producerea compostului;
• refacerea peisajului;
• utilizarea ca si combustibil alternativ;
• utilizarea ca si material intermediar de acoperirea depozitelor.
Deseurile din gradini si parcuri sunt in general acceptate drept cele mai bune materiale pentru
producerea compostului de calitate. Cele mai multe operatiuni de compostare a deseurilor din gradini
si parcuri sunt localizate la sau langa depozitele existente, unde deseurile servesc ca sursa majora de
material brut. In cazul in care deseurile din lemn sunt de dimensiuni mari pot fi separate de restul de
deseuri verzi si lemnul de dimensiuni mici care vor fi compostate, iar acestea pot fi valorificate
energetic.
Compostul de calitate mai proasta poate fi folosit si ca material intermediar de acoperire a
depozitului. De remarcat ca aceste deseuri nu sunt in general tratate complet inainte de a fi eliminate
pe depozit.
Proprietatile care sunt luate in considerare in evaluarea deseurilor din gradini si parcuri ca sursa de
combustibili include compozitia, continutul de umiditate, gradul de contaminare si distributia
dimensiunii particulelor.
Fractiile biodegradabile din deseurile municipale
Infrastructura. Componentele care constituie fractii biodegradabile ale deseurilor municipale sunt
deseurile alimentare, hartia si cartonul de calitate proasta, deseurile din gradini si parcuri, deseurile
din piete, si deseurile din lemn necontaminate. Toate aceste materiale pot fi reciclate, fie separat fie
combinat. Ele pot fi valorificate din deseurile municipale in forma combinata prin indepartarea
substantelor anorganice.
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Alegerea metodei de valorificare depinde de utilizarea materialului sau produsului final. In functie
de metoda aleasa se va stabili si infrastructura de colectare a acestor tipuri de deseuri. De exemplu,
pentru obtinerea unui compost de calitate buna este indicata colectarea separata a deseurilor
biodegradabile de restul de deseuri municipale. Pentru obtinerea unui combustibil alternativ cu
putere calorica mare este indicata colectarea deseurilor biodegradabile in amestec cu alte tipuri de
deseuri municipale, din care vor fi separate deseurile inerte ca sticla, rocile, deseurile metalice
feroase si neferoase, deseurile periculoase ca bateriile si acumulatorii etc.
Potentialul de contaminare. In functie de metoda aleasa va varia si potentialul de contaminare. In
general se urmareste o colectare de calitate ridicata in cazul compostarii deseurilor.
Oportunitatile de reutilizare si reciclare. Principalele oportunitati de reutilizare si reciclare pentru
materialele care fac parte din fractiile organice ale deseurilor municipale sunt:
• producerea compostului;
• producerea metanului;
• producerea combustibililor alternativi.

Deseuri din constructii si demolari
Infrastructura. Deseurile din constructii si demolari rezulta din constructia, renovarea si demolarea
cladirilor, proiecte de repavare a strazilor, repararea podurilor, curatenia asociata dezastrelor
naturale. Chiar daca in prezent este valorificat un procent mic de deseuri din constructii si demolari,
o cantitate semnificativ de mare va fi probabil reciclata in viitor ca rezultat al taxelor de depozitare,
precum si a legislatiei. Multe depozite deja utilizeaza molozul pentru constructia de cai de acces.
Pentru municipalitatile care coleteaza deseurile din constructii si demolari in amestec cu alte deseuri
menajere, programele de reciclare ofera o oportunitate excelenta pentru inceperea colectarii selective
in vederea recuperarii materialelor reciclabile.
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Potential de contaminare. Aceste deseuri pot fi usor contaminate, de aceea este recomandata
separarea deseurilor periculoase utilizate in constructii si demolari de restul de deseuri inerte sau
necontaminate.
Opotunitati de reutilizare si reciclare. Oportunitatile de reutilizare si reciclare a deseurilor din
constructii si demolari depind de abilitatea de prelucrare a deseurilor combinate sau separate.
Materialele principale care pot fi valorificate din deseurile din constructii si demolari sunt:
• materialul excavat (sol, nisip, pietris, argila, argila grasa, roci);
• materiale de la constructia drumurilor (bitum, smoala, pavaj, nisip, pietris, roci zdrobite);
• materiale de la constructia sau demolarea cladirilor (sol, ciment, tigle, caramizi, beton, ipsos,
lemn, metale, sticla);
• materiale de pe santierele de constructii (lemn, plastic, hartie, carton, metale, cabluri, solutii
de lacuit si vopsit).
Aceste deseuri pot fi prelucrate la dimensiunile dorite, cu conditita ca acestea sa nu fie contaminate,
si pot fi utilizate la constructia de drumuri ca materiale de umplutura, la umplerea minelor goale si
dezafectate, la acoperirea straturilor de deseuri de pe depozite la fabricarea de caramizi si a altor
materiale de constructie; exceptie fac deseurile de la constructia drumurilor unde componentele
bituminoase si minerale sunt o resursa economica importanta. Deseurile rezultate pe santierele de
constructii ca lemnul, plasticul, hartia si cartonul pot fi valorificate energetic.
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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:
20 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
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•

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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