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Cu NOI, 
ai GARANȚIA 
că deșeurile 
tale ajung 
unde trebuie!

Îți oferă cea mai sigură 
metodă de a gestiona 
deșeurile din construcții
și demolări.
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Diferența dintre RER SUD
și alți colectori!

Noi, RER SUD, 
te asigurăm că 
deșeurile tale 

ajung unde 
trebuie!

Stație de sortare și concasare

Având în vedere sancțiunile foarte mari prevăzute de lege, este necesar să alegi 

un operator de încredere, care te scapă de grija unei amenzi.

În calitate de generator de deșeuri, responsabilitatea ta nu se termină în 

momentul predării acestora către un colector! 

Asigură-te că deșeurile tale sunt colectate DOAR de o companie autorizată nu 

doar pentru colectarea deșeurilor, ci care asigură întreg procesul de valorificare 

a deșeurilor!

De ce să alegi
RER SUD?
Grija ta pentru gestionarea corectă a 
deșeurilor devine sarcina noastră de 
la început până la final!

Suntem un operator AUTORIZAT în colectarea și transportul deșeurilor din 

construcții și demolări.

Asigurăm trasabilitatea deșeurilor tale prin depozitarea acestora la o Stație 

de Sortare și procesarea lor autorizată.

Îți oferim consultanță în întocmirea actelor privind gestionarea deșeurilor 

generate!

Te ajutăm să îndeplinești obiectivele prevăzute de OUG 92/2021 privind 

atingerea unui obiectiv de reciclare sau de valorificare materială prin 

rambleiere de minimum 70% din masa totală de deșeuri provenite din 

activități  de construcție și desființări.

Promp îți punem la dispoziție containere de 10 mc, 20 mc, 23 mc, 26 mc, etc.

Documente pentru
gestiunea deșeurilor
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Abandonarea deșeurile din construcții 
și demolări reprezintă una din sursele 
cele mai întâlnite de poluare a mediului!
Legislația în vigoare obligă generatorii de astfel de deșeuri 
să  acționeze responsabil, astfel încât să nu polueze mediul 
înconjurător. 
Pentru a respecta normele în vigoare, NU este suficient doar 
să le PREDAI unui colector, ci TREBUIE să alegi un OPERATOR 
AUTORIZAT care să transporte deșeurile către instalații 
autorizate de tratare a acestora și să NU le arunce pe câmp sau 
oriunde în natură. 

Abandonarea deșeurilor din construcții 
și demolări este interzisă!

Cadrul legislativ:

• Legea OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor 

• HG nr. 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe 

teritoriul României

AȘA NU

Pentru depozitarea neconformă a deșeurilor din construcții 
și demolări se aplică amenzi între 20.000 și 40.000 lei pentru 
persoane juridice, precum și o sancțiune complementară amenzii, 
care constă în confiscarea mijlocului de transport!

AȘA NU
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Fazele procesului tehnologic al 
activității de colectare, transport și 

tratare a deșeurilor:

Colectarea deșeurilor de la generatori
(trebuie să se facă numai de către un operator autorizat)

Recepția și controlul DCD-urilor

Sortarea și procesarea DCD-urilor:

• Verificarea documentelor ce însoțesc transportul deșeurilor
• Verificarea codului deșeului
• Cântărirea deșeurilor
• Inspecția vizuală și analiza compoziției deșeului pentru a 

determina gradul de conformitate a deșeului cu codul declarat pe 
documentele însoțitoare

• DCD – urile acceptate sunt separate manual și cu ajutorul utilajelor
• Sortarea deșeurilor în vederea valorificării acestora în proporție 

cât mai mare
• Valorificarea prin concasare a deșeurilor din beton

Ce se întâmplă cu deșeurile tale?

Întotdeauna aplicarea metodelor de valorificare a deșeurilor 
sunt prioritare! În ultimă fază, ce nu poate fi reciclat sau folosit 
la activități de rambleiere,  este transportat spre depozitare, la 

depozitele ecologice autorizate!

Ce tipuri de deșeuri colectăm:
• cod 17 01 01 beton
• cod 17 01 02 cărămizi
• cod 17 01 03 țigle și materiale 

ceramice
• cod 17 01 07 amestecuri de beton, 

cărămizi, țigle și materiale 
ceramice, altele decât cele 
specificate la 17 01 06

• cod 17 02 01 lemn
• cod 17 02 02 sticlă
• cod 17 02 03 materiale plastice
• cod 17 03 02 asfalturi, altele decât 

cele specificate la 17 03 01
• cod 17 04 01 cupru, bronz, alamă
• cod 17 04 02 aluminiu
• cod 17 04 03 plumb
• cod 17 04 04 zinc
• cod 17 04 05 fier și oțel
• cod 17 04 06 staniu

• cod 17 04 07 amestecuri metalice
• cod 17 04 11 cabluri, altele decât 

cele specificate la 17 04 10
• cod 17 05 04 pământ și pietre, 

altele decât cele specificate la       
17 05 03

• cod 17 05 08 resturi de balast, 
altele decât cele specificate la       
17 05 07

• cod 17 06 04 materiale izolante, 
altele decât cele specificate la       
17 06 01 și 17 06 03

• cod 17 08 02 materiale de 
construcție pe bază de gips, altele 
decât cele specificate la 17 08 01

• cod 17 09 04 amestecuri de deșeuri 
de la construcții și demolări, altele 
decât cele specificate la 17 09 01, 17 
09 02 și 17 09 03

Colectare DCD, 
de la generatori 
și/sau deținători.

Transportarea 
deșeului de 

către colectorul 
autorizat la stația 

de procesare.

Deșeurile sunt 
descărcate, 

evaluate, cântărite 
și supuse 

operațiunilor de 
procesare: sortare, 
tocare, concasare, 

balotare. 
Rezultând fracții 

diferite.
Eliminare în 

Depozitele Autorizate

Colectare Transport Stație de 
procesare

Valorificarea 
fracțiilor sortate

REFUZ DE SORTARE

RECICLABILE Valorificare

Rambleiere

Valorificare
RambleiereCONCASATE

INERTE



Alege să
gestionezi corect
deșeurile din construcții 
și demolări!

SC RER SUD SA
Zona de prestare a serviciului: 

Zona metropolitană București - Ilfov

Email: adriana.grosu@rersud.ro

Tel: +4 0727 311 248

Program preluare comenzi:

Luni – Vineri, orele 09:00 – 17:00


