
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

CREŞTEREA EFICIENŢEI UTILIZĂRII 
DEŞEURILOR CE POT PRODUCE ENERGIE ÎN 
SECTORUL LOGISTIC

RESURSE DIN 
DEŞEURI



RESURSE DIN DEŞEURI

Oportunităţile şi beneficiile 
unui sistem eficient de 
management al deşeurilor
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Deşeul reprezintă pierdere economică în formă solidă, 
lichidă sau energetică.

Deşeul a fost odată un material valoros, extras, prelucrat, 
transportat, depozitat, utilizat, cumpărat.

Orice kilogram de deşeu generat înglobează energie şi 
ore de muncă.

Deşeurile sunt resurse!
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Până de curând, companiile nu acordau o atenţie deosebită deşeurilor 
pe care le generau. Multe dintre ele erau mulţumite să stabilească un 
sistem minimal de eliminare a deşeurilor.

Vremurile s-au schimbat şi observăm o creştere constantă a 
complexităţii şi costurilor managementului deşeurilor, bazată pe noi 
cerinţe legislative, sociale şi de afaceri.

Preocupările publicului, ale societăţii în general, cu privire la impactul 
deşeurilor au crescut considerabil.

Organizatiile non-guvernamentale şi cetăţenii sunt din ce în ce mai 
activişi mai critici în ceea ce priveşte modul în care organizaţiile private 
şi autorităţile publice gestionează deşeurile.
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Sistemul clasic
de management
al deşeurilor

Noul concept
de management
al deşeurilor

Avem deşeuri.

Ce facem cu ele?

Cum scăpăm de ele?

Deşeurile sunt generate.

De unde provin acestea?

Cum putem evita generarea de 
deşeuri?

Cum putem reutiliza sau
recicla deşeurile?
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Prevenirea apariţiei 
deşeurilor
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Prevenirea deşeurilor, un factor cheie 
în orice strategie de gestionare a 
deşeurilor.

PRODUCT
DESIGN RECYCLE WASTE

REDUCTION
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Cel mai eficient mod de a reduce cantităţile de deşeuri generate este
prevenirea apariţiei acestora. Există deja o serie de strategii de
prevenire a apariţiei deşeurilor:

Îmbunătăţirea design-ului produselor astfel încât acestea să fie 
mai fiabile, reparabile, demontabile, modernizabile.

Utilizarea eficientă a materialelor şi materiilor prime, alegerea
materialelor prime de înaltă calitate şi cu toxicitate redusă.

Optimizarea proceselor şi tehnologiilor astfel încât pierderile să 
fieminime.

Minimizarea ambalajelor utilizate pentru livrarea produselor 
sau materiilor prime.
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Beneficii Oportunităţi

Eficientizarea proceselor

Identificarea de pierderi
neconsiderate înainte

Conştientizarea angajaţilor

Îmbunătăţirea imaginii 
companiei

Reducerea costurilor de 
producţie

Reducerea pierderilor de 
materiale

Reducerea cantităţii de 
deşeuri depozitate

Reducerea spaţiilor necesare
depozitării deşeurilor

Reducerea presiunii 
legislative: măsurare, 
raportare, taxare



În cazul în care nu este posibilă prevenirea apariţiei deşeurilor, 
reutilizarea acestora trebuie să constituie următoarea abordare 
strategică în cadrul oricărei companii. 

A reutiliza înseamnă a utiliza din nou un produs după ce a fost deja 
folosit, aceasta include reutilizarea convenţională, când produsul este 
utilizat pentru aceeaşi funcţiune, sau o nouă reutilizare pentru o 
funcţiune diferită. Prin reutilizarea produselor, a produselor secundare 
şi a deşeurilor, fără a le reprocesa se pot realiza economii de timp, bani,  
energie şi resurse.
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Reutilizarea deşeurilor
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„Reutilizarea produselor şi 
materialelor. Repararea / 
Remanufacturarea / Re-umplere / 
Schimb de deşeuri / Donarea
produselor utilizate”
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Reutilizarea este posibilă în cadrul unei organizatii când sunt refolosite
produse. Strategii ce pot fi considerate:

Valorificarea produselor secundare fără valoare economică în 
produse finite sau materii prime.

Schimbul de deşeuri / produse secundare în care acestea devin
materie primă pentru o altă companie.

Setarea unor centre de reutilizare şi schimb virtual de deşeuri 
sau produse utilizate.

Remanufacturarea prin reparare, modernizare sau utilizarea 
anumitor componente ale unui produs deja utilizat.

Reutilizarea ambalajelor în cadrul lanţului de furnizor.
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Beneficii Oportunităţi

Valorificarea produselor deja 
utilizate

Reducerea procesării şi a 
costurilor de producţie

Îmbunătăţirea imaginii 
companiei

Implicarea comunităţii

Crearea de locuri de muncă 
verzi

Reducerea consumului de 
resurse

Reutilizarea unor resurse 
valoroase înglobate în deşeuri 
sau produse utilizate

Reducerea cantităţii de 
deşeuri depozitate

Beneficii economice

Beneficii sociale



Pentru tipurile de deşeuri a caror generare nu poate fi evitată, 
reciclarea reprezintă metoda ce permite recuperarea resurselor 
înglobate în deşeuri şi reîntoarcerea acestora în circuitul economic sub 
formă de materii prime.
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Reciclarea deşeurilor
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„Reciclarea e înalta calitate a 
deşeurilor” „Transformarea deşeurilor 
în materii prime care alimentează 
economia”
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Reciclarea deşeurilor nu este posibilă fără colectarea selectivă la sursă, 
aceasta fiind o condiţie esenţială pentru maximizarea valorificării 
deşeurilor. Reciclarea deşeurilor generează venituri suplimentare 
companiilor, în special atunci când este vorba de deşeuri de hârtie, 
carton, plastic, metal, lemn, metale rare, sticlă etc. Aspecte esenţiale în 
generarea beneficiilor şi oportunităţilor:
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Beneficii Oportunităţi

Valoarea deşeurilor reciclabile
este în creştere

Materialele reciclate devin
o alternativă viabilă

Crearea şi dezvoltarea
industriei reciclatoare

Crearea de locuri de muncă 
verzi

Reducerea cantităţilor de 
deşeuri depozitate

Generarea unor surse 
suplimentare de venit

Conformarea cu legislaţia

Reducerea taxării / evitarea
penalităţilor

Selectare corespunzătoare la sursă.

Sistem eficient de colectare şi depozitare (compactoarele reduc
volumul deşeurilor colectate şi permit scădere costurilor cu 
transportul).

Colaborarea cu organizații autorizate pentru transportul și reciclarea 

deșeurilor.

Utilizarea unor tehnologii de reciclare performante.

Cunoaşterea proprietăţilor şi valorilor deşeurilor.



Calitatea reciclării depinde de calitatea deşeurilor sortate. Dacă  
reciclarea de calitate nu este posibilă, cea mai bună soluţie este de a 
transforma materialele necorespunzătoare în energie.
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Valorificarea energetică a 
deşeurilor „Waste to 
energy”
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„Transformarea deşeurilor care nu se 
pretează reciclării în energie”

HEAT FUEL POWER

RECYCLE

Recovery
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Alegerea acestei soluţii este determinate de următorii factori:

10

Beneficii Oportunităţi

Valoarea deşeurilor reciclabile 
este în creştere

Materialele reciclate devin o
alternativă viabilă

Crearea şi dezvoltarea 
industriei reciclatoare

Crearea de locuri de muncă 
verzi

Reducerea cantităţilor de 
deşeuri depozitate

Reducerea emsiilor cu efect de 
seră rezultate din depozitarea 
deşeurilor

Valorificarea unor materiale 
cu aport energetic important 
care sunt dificil de reciclat 
prin coinicinerare

Selectarea necorespunzătoare a deşeurilor şi materialelor care 
are ca rezultat materialele prea murdare sau contaminate; 
materialele amestecate (dificil de separat).

Materialele sunt degradate după reciclări repetate.

Cererea de pe piața pentru materiale reciclate.
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