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• Gestionarea eficienta a deseurilor inclusiv a deseurilor industrial inseamna
gestionarea in spiritul dezvoltarii durabile prin implementarea conceptului 
“IERARHIEI DESEURILOR” asigurand protejarea mediului si sanatatii umane.

• CONCEPTUL IERARHIEI DESEURILOR: inseamna aplicarea urmatoarei ordini de 
prioritate in legislatie si politicile/strategiile de gestionare a deseurilor: 

preventie >generare>reciclare>incinerare> depozitare

 
➢ Gandim si proiectam ecologic, refolosim tot ce e posibil, educam, invatatam si aplicam in practica  

➢ Colectam, stocam, transportam ecologic pentru a minimiza volumul deseurilor generate deja

➢ Reciclam tot ce putem prin dezvoltarea de noi tehnologii

➢ Incineram tot ce putem protejand sanatatea umana si mediu

➢ Depozitam cat mai putin posibil (minimizam volumul de deseuri tinzand chiar spre “0” deseuri)



Gestionarea eficienta a deseurilor prin aplicarea CONCEPTULUI IERARHIEI DESEURILOR creaza

premisele trecerii de la o ECONOMIA LINIARA de tip FOLOSESTE SI ARUNCA/ELIMINA catre o

ECONOMIE CIRCULARA de tip FOLOSESTE, REFOLOSESTE, RECICLEAZA CAT MAI MULT,

VALORIFICA TOT CE SE POATE SI ARUNCA CAT MAI PUTIN SAU DELOC
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➢ Economia circulara: reactie la faptul ca posibilitatile Terrei de a face fata nivelului de stres ecologic
impus de nivelul actual de dezvoltare a societatii umane sunt la limita;

➢ Schimbarea atitudinii fata de mediu si gestionarea eficienta a deseurilor poate face ca resursele
planetei neregenerabile sau greu regenerabile sa fie economisite si progresul economic al societatii
noastre sa fie decuplat de la consumul irational al acestora;

➢ Valorificarea in special reciclarea este o preconditie pentru implementarea conceptului de economie
circulara (tot ce odata a fost considerat deseu poate fi considerat o resursa valoroasa de reintrodus in
economie printr- o gestionare adecvata)



Toata legislatia si politicile europene pentru gestionarea deseurilor au fost realizate pentru  
stimularea potentialului economic al asa-numitelor materiale secundare vizand:

➢ Stimularea practicilor armonizate de management al deseurilor: Directiva 98/2008 si Decizia 532/2000 cu 
actualizarile lor – implementarea unor principii armonizate de gestionarea a deseurilor cu caracterizarea 
si incadrarea lor conform unui cod din lista europeana armonizata;

➢ Standarde  armonizate de calitate pentru garantia folosirii acestor materii prime secundare si 
indepartarea barierelor pentru comercializarea lor; 





In Romania Analiza, evaluarea si caracterizarea deseurilor si incadrarea corecta prin
atribuire cod deseu se face in esenta in baza urmatoarelor 2 documente legislative de baza
ce sintetizeaza cerintele legislatiei europene pentru deseuri: Directiva 98/2008 si Decizia
2000/532/EC cu actualizarile lor:

• 1) HG 856/2002 cu actualizari privind gestiunea deseurilor si aprobarea listei cuprinzand
deseurile inclusiv deseurile periculoase (numita si Lista Deseurilor – acronim romanesc
LD);

• 2)Legea nr. 211/2011 (*republicata*) cu actualizari privind regimul deseurilor.



O clasificare integrala si conforma permite întreprinderilor si autoritatilor competente sa ia o decizie cu privire la

caracterul periculos sau nu al deseurilor. În acest sens, LD (HG 856 /2000 cu actualizari ) recunoaste trei tipuri de

rubrici:

— „rubrici pentru deseuri absolut periculoase” (AH): deseurile care sunt încadrate în categoria rubricilor pentru deseuri

absolut periculoase nu pot fi alocate în categoria deseurilor nepericuloase si sunt periculoase fara sa necesite o evaluare

suplimentara;

— „rubrici pentru deseuri absolut nepericuloase” (ANH): deseurile care sunt încadrate în categoria rubricilor pentru

deseuri absolut nepericuloase nu pot fi alocate în categoria deseurilor periculoase si sunt nepericuloase fara sa necesite o

evaluare suplimentara;

— „rubrici în oglinda”, (MH) si (MNH) în care deseurile cu aceeasi provenienta ar putea fi alocate conform LD fie în

categoria deseurilor periculoase, fie în categoria deseurilor nepericuloase, în functie de specificitatile cazului si de

compozitia deseurilor.



LD (Low): Lista deseurilor cuprinde 20 de capitole (coduri de doua cifre) impartite in

sectiuni (coduri de patru cifre) si rubrici (coduri de sase cifre).

Se inventariaza pe rand incadrarea in domeniul de aplicare al:

A) titlului capitolelor (cod 2 digiti), in ordinea :A1)1-12 si 17-20, A2)13-15,A3)16

B) titlului subcapitolele/Sectiunile(cod 4 digiti) in ordinea B1)1-12, B2 13-15, B3)16

C)titlului rubricile (cod 6 digiti) din lista de deseuri pentru a gasi cea mai buna

potrivire in ordinea C1 – toate rubricile cu exceptia codurilor cu 99 la final si C2 –

toate rubricile cu 99.
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Intrare/ Deseu LD (H) Intrare/ Deseu in LD  Periculos H)Intrare/ Deseu in LD - Nepericulos (N)

Intrare in 
oglinda 

MH/MNH

Determinarea compozitie deseu 
(treapta 1) 

Exista in deseu substante cu fraze de pericol (codificate) sau fraze de risc 
(treapta 2) 

Deseul manifesta una din proprietatile periculoase HP1÷ HP13 si/sau HP15 
(treapta 3) 

Deseul manifesta una din proprietatile periculoase HP14 peste limitele de concentratie/praguri specificate
(treapta 4) 

Deseul manifesta contine POP peste limitele de concetratie specificate in legislatia  aferenta
(treapta 5) 

Atribuire cod deseul din LD   (ALGORITM GENERAL)
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ANH - Inventariere cf. A, B, C ( intai 
fara digitii 99 si apoi cu digitii 99)

AH - Inventariere cf. A, B, C ( intai fara 
digitii 99 si apoi cu digitii 99) 



➢Experienta ECOIND in legatura cu caracterizarea deseurilor rezida in consultanta pe care o
oferim la solicitarile primite de la producatorii/detinatorii de deseuri in special in situatia in
care acestia detin deseuri care in Lista Deseurilor pot fi incadrate sub doua coduri diferite
adica sunt deseuri de tip deseu in oglinda MNH/MH (Mirror Non-Hazardous/Mirror
Hazardous)

➢Atunci cand organizatia doreste sa incadreze deseul ca nepericulos dar exista suspiciunea
rezonabila (prin modul de generare, natura deseului, specificitati locale ale procesului de
generare, anumite tehnologii, materii prime folosite etc.) de a contine substante intrinsec
periculoase ce posibil ii pot conferi caracter periculos prin una din proprietatile HP1 ÷HP15
atunci prin:

•a)calcul teoretic de compozitie,

•b)teste/determinari analitice de relevante,

•c)calcul teoretic si teste/determinari analitice,

se decide daca prezenta cantitativa a substantelor cu proprietati intrinsec periculoase
poate conferi deseului considerat caracter periculos sau nu.



Nota: datele necesare calculului sunt luate din bilanturile de materiale pe operatia/

operatiile din care rezulta deseul si din FDS- urile substantelor cu proprietati intrinsec 
periculoase ce se pot regasi in deseu precum si din orice alte surse de informatii. 

➢In general, in baza legislatiei curente, producatorului/detinatorului de deseuri i se 
solicita teste si buletine de analiza in legatura cu  periculozitatea deseurilor in afara de 
situatia anterior mentionata pentru o caracterizare conform indicatorilor din: 

✓Formularele de transport al deseurilor (din HG 1061/2008 – Anexele: 1 – aprobare 
transport deseuri periculoase; 2 – expeditie/transport deseuri periculoase in cantitate 
de > 1 tona/an, 3  – incarcare/ descarcare deseuri nepericuloase).

✓Testele de levigarea pentru depozitarea conform O. 95/2005 pe un depozit adecvat 
ce elucideaza in acelasi timp si posibila periculozitate a deseului prin proprietatea de 
tip HP 15 ( proprietati periculoase pe care deseul nu le prezinta in mod direct dar le 
poate prezenta ulterior de exemplu la depozitare).



Calculul teoretic al periculozitatii deseului se realizeza in baza algoritmilor specifici pentru
fiecare proprietate de tip HP1÷HP15 ce poate fi conferita deseului de una sau mai multe
substante cu proprietati intrinsec periculoase ce prezinta fraze de pericol de tip: H digit1,
digit2, digit3 prin care se specifica clasa (natura pericolului), categoria (gravitatea pericolului)
numai cand concentratia lor in deseu este mai mare decat anumite concentratii de referinta
prescrise in Regulamentul 1357/2014 de inlocuire a Anexei III la Directiva 2008/98/CE privind
deseurile si de abrogare a anumitor directive.

Nota:
Substantele cu proprietati intrinsic periculoase sunt in atentia Regulamentului 1272/2008 si
intitulat Regulamentul CLP (abrevierea englezeasca de la Classification, Labelling and
Packaging) pentru raportarea armonizata codificata a frazelor de pericol ce le contin.



- Daca din calcul teoretic rezulta ca deseul este periculos deoarece se depasesc concentratiile limita ale uneia
sau mai multor substante cu proprietati periculoase prezente in deseu, concentratii limita stabilite prin
Regulamentul 1357/ 2014 pentru fiecare tip de proprietate, atunci deseul este declarat periculos prin
respectivele proprietati.

- Fiecare din proprietatile periculoase HP1÷HP15 are in legislatie un algoritm specific de verificare a modului in
care substantele ce au proprietati intrinsec periculoase raportate armonizat in FDS- uri de exemplu prin
frazele de pericol Hdigit1,digit2,digit3 pot sa induca deseului proprietati periculoase de tipul HP1 ÷HP15.

- Daca din calcul teoretic - considerand acele substante care au concentratile in compozitia estimata a deseului
mai mari decat cele premise pentru concentratiile referinta – rezulta totusi concentratii ce nu depasesc
valorile limita de concentratii prescrise in legislatie pentru a conferi una sau mai multe proprietati periculoase
deseului de tip HP1÷HP15, atunci deseul este nepericulos.

Daca totusi se suspicioneaza ca ar fi periculos se pot face si teste standardizate si testele de obicei primeaza in
lantul decizional mai ales cand se doreste de exemplu verificarea proprietatii de tip HP15 (tip de proprietate
periculoasa ce vizeza dezvoltarea unor proprietati de tip HP1÷HP14 in timp) pentru ca se intentioneaza
depozitarea finala a deseului pe un depozit adecvat conform O.95/2005).



Exemplu: clasificare armonizata pentru cromatul de plumb







Procesul de caracterizare si incadrare corecta a deseurilor in anumite situatii, situatiile in care ni se solicita consultant, nu este

unul de rutina. In afara algoritmilor specifici este necesar sa cunoastem dintr-un bilant de masa realizat pe unitatea relevanta

(faza, etapa, proces industrial) din care rezulta deseul, cantitatile de substante cu proprietati intrinsec periculoase ce pot exista in

deseul in starea in care el este declarat deseu (adica in starea in care producatorul/detinatorul are intentia sau obligatia sa il

“arunce” adica, sa il gestioneze adecvat in scopul eliminarii sale din sistemul lui de productie.

Se considera subst. active periculoase cu fraze de pericol codificate de tip H (de la Hazardous) in:
- Mat prima 1 (din procesul X, Y, ..Z - pierderile)

In apele tehnologice estimare medie cant.ptr. proc.  X, Y, Z care pot 

elibera substante periculoase. Xm, Yn, Zp)

-Mat prima 2 (coagulant anorganic continut de substante periculoase 1,2, .. n)

-Mat prima 3 (floculant organic, continut de substante periculoase 1,2..m)

Mat. Prima 1 =Apa uzata tehnologica din toata organizatia 

sau de la o   instalatie  V/Debit Volumic (mc/h, min, )  

Mat. Prima 2 =coagulant anorganic/organic

mg/L (g/mc) (sol. x1%)

Mat. Prima 3= floculant organic

mg/l (g/mc) (sol. x2%) 

Produs= apa tratata

fizico –chimic 

Timp retentie 

Deseu = namol cu umiditate U%  (100-
U%)=S.U. evacuate dupa Timp retentei sau 
∑timp retentie = V<mc>sau  G<kg> )



Apa legata mecanic (105˚C)

Apa legata chimic (>105˚C) Carbon legat anorganic 

Carbon  legat organic  

Cationi in solutie
/in precipitat

Anioni in solutie
/in precipitat  

PH

Pierdere la calcinare ( 550˚, 750˚ 
>850˚C )  

Carbon Total 

Metale/Metale grele 

N, S, O

Altel entititati repartizate in faza solida – agregate (pp, coprecipitat)  sau faza apoasa agreate 

TSD  (t C ) 

Indicatori ce pot da informatii referitor la modul in care trebuie facuta caracterizarea periculozitatii unui deseu prin prisma

posibilitatii PREZENTEI CANTITATIVE in el a substantelor in atentia Regulamentului CLP care se pot regasi in deseu

asa cum rezulta el dintr-un proces.

Log 
O/W 

Repartitii de faza

Posibili indicatori de investigat pentru deseul de tip namol rezultat  
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Proprietatea HP4 – «Iritante – iritarea pielii si leziuni oculare» se

atribuie unui deseu daca contine una sau mai multe substante

periculoase carora le corespund unul din urmatoarele coduri ale frazelor

de pericol si ale claselor si categoriilor de pericol: Coroziv piele. 1 A:

H314, Coroziv piele 2: H315, Daune oculare 1: H318 si Iritant pentru

ochi 2:H319 avand limitele de concentratie de ≥1%. La regula de mai

sus legea mentioneaza urmatoarele situatii explicitate ca exceptie:

-Concentratie totala in deseu numai pentru substantele iritante clasificate drept

Coroziv piele. 1A: H314: ≥ 1%

-Concentratie totala in deseu pentru substantele iritante clasificate drept H314 (1A,1B

sau1C): ≥ 5% sunt clasificate ca deseuri HP8 si nu HP4

-Concentratie totala in deseu pentru substantele iritante clasificate drept Iritant piele

2: H318: ≥ 10%

-Concentratie totala pentru substantele iritante clasificate drept Iritant piele 2: H315

si Iritant ochi 2: H319: ≥ 20%

2.1. Concentratie totala pentru substantele/materialele  iritante clasificate ca Iritant ochi 

2: H319: ≥ 20 % 

Cerneala FKD 400 W 0000RO pentru un estimat 

de 1% in apele de spalare

Acetat de etil 

CAS:141-78-6

H319 (R36)

Iritant pentru ochi 2 

Nu

(min 10.5- max 12) 21.6

0.13

0.63
2Propanol

CAS 67-63-0

H319(R36)

Iritant pentru ochi 2 

Nu

(min 4-max4.5) 8.1

0.005

0.0025
Total (%) masice ptr. proprietatea (Iritant 

pentru ochi 2)

H319 0.6325 0,6325%<20%
(numai propr. H319)

Deseul nu este periculos conform proprietatii(criteriului) HP4 - caracter 

ce ar putea fi conferit de compusi avand  fraza de pericol Iritant pentru 

ochi 2: H319

Nr. crt. Criteriu pentru incadrare in categoria deseurilor 

periculoase, cf. Legii nr. 211/2011 [16]si Regulamentului 

(UE) nr. 1357/2014[6]

Produs comercial posibil a se 

regasi in apele de spalare

din care rezulta aproximativ 

200 kg dedeseu de tip namol 

saptamanal care a fost analizat

Substanta/Compus 

identificat(a) in produs 

comercial - conform FDS-

urilor transmise - estimat(a) a  

se regasi in apele de spalare 

din care rezulta aprox. 200 

kg/de namol saptamanal care 

a fost analizat

<%masice>

Nota a) interval de concentratie: 

min%, max%)

Compus evaluat existent  in 

fiecare produs comercial  din 

coloana (2) 

<kg>

Nota b) produsul comercial este 

estimat a se regasi in apele de 

spalare in procent de maximum 

1% conform bilantului de 

materiale transmis de Client -

Nota c) s-a folosit ipoteza 

cantitatii maxime de compus 

conform col (3) in produsul 

considerat 

Alta propriet.* 

prezenta 

pentru acelasi 

compus alaturi 

de cea 

inventariata in 

coloana (1)

Verificare 

criteriu 

corespunzator 

din intervalul  

HP1÷HP15 
(compararea 

concentratiei  

calculate din deseu 

cu limita de 

concentratie 

reglementata 

pentru substante cu 

proprietate 

intrinsec 

periculoasa col. 0 )

Rezultat evaluare raportat la 

criteriul de periculozitate verificat 

- proprietati de tip HP1÷HP15 ce 

pot fi conferite deseului ca urmare 

a componentilor ce prezinta coduri 

pentru fraze de  pericol (risc), 

clase si categorii

Compus evaluat continut in 

proba de deseu.

<kg>

Compus evaluat in proba de 

deseu,

<% masice >

(0)
(1) (2) (3)

(4) (5)
(6) (7)



Demersul de gestionare eficienta a deseurilor va avea ca principal beneficiar industria in 
sensul ca  prin masurile luate aprovizionarea lor va putea fi realizata ritmic si sigur;

➢ Reguli clare, standarde comune si sprijin pentru folosirea mai multor materii prime 
secundare va crea o aprovizionare sigura si sustenabila a materialelor pentru industrie 
iar imbunatatirea regulilor de management va reduce taxele de depozitare. Toate aceste
actiuni vor conduce la crearea de noi locuri de munca, vor sprijini inovarea si vor 
promova sustentabilitatea.  

➢ Folosirea mai inteligenta a resuselor va fi benefica nu numai pentru business, dar va 
ajuta de asemenea la protejarea mediului prin prezervarea resurselor pentru generatiile 
prezente si viitoare, creand sinergii pentru industrii care depind de mediu – cum ar fi 
turismul,  agricultura si productia de alimente.




