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        Reprezintă îmbunătățirea ratelor de colectare 
ale deșeurilor reciclabile si reducerea impactului 
negativ asupra mediului în special al deșeurilor 
de echipamente electrice si electronice (DEEE).  

Deșeurilor deriva din: 

 – valorile scăzute la nivel național ale ratelor de 
colectare ale DEEE, deșeurilor reciclabile 

 – infrastructura ineficienta soluțiilor municipale 
de colectare a deșeurilor reciclabile; 

 – DEEE se scurg in fluxurile de deșeuri menagere.  

 

 

 



 

 

 



 Depozitul a fost proiectat cu 3 celule pentru limitarea volumelor 
ocupate de digurile perimetrale si pentru a putea dezvolta prima 
celula in forma de trunchi de piramida pana la înaltimea de 30 
m. Pentru mărirea capacitații de depozitare, s-a optat pentru 
comasarea intr-o singura zona a obiectelor auxiliare, 
administrative si tehnologice ce concura la funcționarea 
depozitului. 

 
 Depozitul de deșeuri ocupa o suprafața totala de 27 ha, fiind 

proiectat pentru o durata de viața de 21 de ani, începând cu anul 
2015 si cuprinde 3 celule, din care prima celula va funcționa 5 
ani. 

 
 Suprafețele utile, in care se depozitează deșeurile, sunt: 
 Celula 1 530 mp; 
 Celula 2 700 mp; 
 Celula 3 100 mp; 

 



Rezervor stocare levigat 

Stația de osmoza 



         Participanţii au avut ocazia să vadă cum deşeurile sânt 

sortate, ca mai târziu să fie prelucrate.  

 



       Proiectul dat a fost finanţat de  Uniunea 
Europeană prin POS „Mediu”, valoarea totală a 
acestuia constituie 143 068 697 lei (Ro).  

       Centrul este un depozit de deșeuri ecologic și 
modern, dotat cu toate facilitățile și echipamentele 
necesare, și anume, compactor pentru creșterea 
densității deșeurilor; sistem de colectare și tratare a 
levigatului; sistem modern de evacuare a gazelor, 
pentru evitarea eventualelor riscuri; echipamente 
precum: buldozer, compactor, încărcător frontal, 
echipament de laborator etc.  

 





 Familiarizarea cu subiecte de  interes sporit, în 
contextul promovării și valorificării specificului 
național, în domeniul managementului deșeurilor 
solide; 

 

 Diversificarea surselor de informare a membrilor 
CRS și lărgirea orizontului de cunoștințe în 
domeniu; 

 

 Conștientizarea necesității conlucrării cu 
populația în domeniul sortării, reciclării 
deșeurilor. 

 



Vă mulţumesc pentru 
atenţie! 


