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Ghid de colectare separată a deșeurilor de construcții și 

demolări ce provin din șantiere mici ( apartamente și gospodării ) 
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 Pre-colectarea deșeurilor se va face în cele 2 tipuri de recipiente puse la dispoziție de colectorul 

autorizat pe care îl contractați să preia deșeurile pe care le generaţi: 

 

1. Containere de tip SKIP / ABROLL cu volume de la 4 MC  până la 32 MC 

2. Saci de rafie (cu volume mici 70-200 litri) sau de tip big bag cu volume de la 1 MC până la 3 MC 

 

Generatorul de deşeu va evalua deșeurile pe care le are sau le va avea și va cere de la colector 

recipientul* necesar. În cazul recipientelor de tip big bag, aceștia sunt însoţiţi de ghid de colectare 

separată cu categoriile de deșeu ce se pot pune în ei. 
*deşeurile pot fi colectate şi fără a fi anterior depozitate în recipiente, de exemplu pământ şi pietre, cod 17 05 04 

 

Deșeurile se recomandă să se pre-sorteaze în șantier pe mai multe categorii, după cum urmează: 

 

Categoria I - Deșeuri concasabile ( tari ): 

 - beton armat și nearmat 

 - asfalt 

 - pământ și pietre 

 - adezivi întăriți, tencuieli întărite 

 - gresie și faianță,  

 - cărămizi, țigle și produse ceramice 

 - rigips, ( gips-carton ), șapă, ipsos 

 - metal 

 - sticlă dreaptă ( de la fereastre )¹ 
¹ se recomandă colectarea separată în vederea reciclării 
 

Categoria II - Deșeuri ne-concasabile ( moi ): 

- deșeuri de ambalaje: plastice, carton, lemn, aluminiu, etc. ( cod 15 - ambalaje şi deşeuri de 

ambalaje ) 

- profile de plastic ( ex. PVC de la ferestre ) 

 

Categoria III - Deșeuri de materiale izolante ( moi ): 

- vată minerală 

- vată de sticlă 

- polistiren, spumă de etanșare, burete, etc. 

- textile izolante, inclusiv lână  
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Categoria IV - Deșeuri amestec: 

- amestecuri din deșeurile de la categoriile I, II și III ce nu conțin deșeuri periculoase 

 

Categoria V – Deșeuri voluminoase: 

- amestecturi ce nu sunt deșeuri din construcții și demolări: mochetă, mobilier, saltele, perdele, jaluzele, 

calorifere, cărți și maculatură, etc - dar ce provin tot din activităţi de desfiinţare. 

 

Categoria VI – Deșeuri de echipamente electrice și electronice casate (opțional): 

- DEEE mari: Frigidere, combine frigorifice, congelatoare, mașini de spălat rufe, mașini de spălat 

vase, televizoare boilere, mașini de gătit, aragazuri, centrale termice, aparate de aer condiționat, 

cuptoare cu microunde, hote, radiatoare electrice, uscătoare de haine, ventilatoare, s.a 

- DEEE mici: Aspiratoare, fier de călcat, aparate de bucătărie, aparate de îngrijire personală, filtre de 

cafea, cântare, prăjitor de pâine, calculatoare, laptopuri, imprimante, xerox, mașini de scris, unități 

centrale, telefoane, faxuri, alte accesorii și echipamente it, aparate radio, camere foto și video, aparate 

hi-fi, fierăstraie, echipamente de strunjit, frezat, găurit, șlefuit, unelte de gradină, unelte pentru sudură, 

unelte pentru lipit, alte unelte electrice și electronice, detectoare de fum, termostate, ampermetre, 

voltmetre, aparate de măsurat și jucării: mașinuțe electrice, jocuri video, console ,s.a 

 

Categoria VII - Deșeuri periculoase: 

Clasificarea unui deșeu ca fiind periculos: orice deșeu marcat cu un asterisc (*) în lista deșeurilor va fi considerat deșeu 

periculos, în temeiul Directivei 2008/98/CE, cu excepția cazului în care se aplică articolul 20 din această directivă. 

Exemplu: COD 17 05 03* - pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase, COD 17 06 01* - 

materiale izolante cu conținut de azbest, COD 17 06 05* - materiale de construcție cu conținut de 

azbest, COD 17 09 01* - deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur, COD 17 09 02* - 

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de 

exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini 

cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de 

PCB, condensatori cu conținut de PCB) 

Bifenilii policlorurați (sau PCB sau BPC) sunt o clasă de 209 

substanțe organice folosite în industria de vopseluri, echipamente 

electrice, cerneluri, mase plastice, etc. - înainte de  anii 1990.  

             Marcaje ale  produselor /deşeurilor                         

ATENŢIE! BPA se găsesc în materiale şi produse care nu sunt marcate, în gospodării!!           periculoase pentru om         

 

Referinţe legislative: Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind managementul deșeurilor care aprobă 

categoriile de deșeuri și OUG 92/2011 republicată. 
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