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 Agregate naturale, din surse minerale 

 Agregate reciclate, fabricate din materiale de 

prelucrare folosite anterior in construcții 
 Agregate secundare, realizate din procese 

industriale 

AGREGATE 

Studiu de caz 

 Agregate naturale 

 Agregate reciclate 

 Agregate artificiale 

Clasificarea agregatelor 

ABORDARE Tehnică bazată pe sursa de agregate, 

caracteristici, tipul de prelucrare 

Directiva 89/106/EEC pentru Materiale de   

                                                    construcții  

GLOSAR SARMa 

 
Agregate naturale , din surse minerale 

Agregate reciclate, agregate obținute din 

reciclarea de construcții și demolări 

Agregate fabricate, agregate produse din 

activități industriale  

CLASIFICARE 

 

R1: Reciclarea din subprodusele din cariere/ mine, deșeuri și 

reziduuri 

R2: Reciclarea din Deșeuri de construcții și demolări 

(C&DW) 

R3: Reciclarea din soluri/roci excavate din lucrări de 

construcții civile 

R4: Reciclarea din deșeuri industriale 
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Surse de agregate și reciclare în UE 

 

 Date UEPG (Uniunea Europeană a 
Producătorilor de Agregate)2010: 
 90% naturale 
 6% reciclate 
 2% marine 
 2% manufacturate 

 Marea Britanie, Belgia, Olanda 
reciclează 90% din materials 
C&D, ce sunt numai 20% din 
totalul cererii 

 În general 40% din materialele  
C&D ale UE sunt reciclate  

 Dacă ar fi 100% reciclate, aceasta 
ar asigura 15 % din totalul cererii 

Natural 
Aggregates 

Recycled 
Aggregates 

Marine 
Aggregates 

Manufacture
d Aggregates 
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Tara 
C&D provenite din 

deșeuri  

C&D provenite din 

deșeuri  

% Reutilizate sau 

reciclate 

  (Mt) (tone/capita)   

Austria 6.60 0.81 60% 

Belgia 11.02 1.06 68% 

Bulgaria 7.80 0.39 n.a. 

Cipru 0.73 0.58 1% 

Republica Cehă 14.70 1.44 23% 

Danemarca 5.27 3.99 94% 

Estonia 1.51 1.12 92% 

Finlanda 5.21 3.99 26% 

Franta 85.65* 5.50 45% 

Germania 72.40 2.33 86% 

Grecia 11.04 0.37 5% 

Ungaria 10.12 0.43 16% 

Irlanda 2.54 2.74 80% 

Italia 46.31 0.80 n.a. 

Letonia 2.32 0.04 46% 

Lituania 3.45 0.10 60% 

Luxemburg 0.67 5.90 46% 

Malta 0.8 1.95 n.a. 

Olanda 23.9 1.47 98% 

Polonia 38.19 0.11 28% 

Portugalia 11.42 1.09 5% 

Romania 21.71 n.a. n.a. 

Slovacia 5.38 0.26 n.a. 

Slovenia 2.00 n.a. 53% 

Spania 31.34 0.74 14% 

Suedia 10.23 1.14 n.a. 

Marea Britanie 99.10* 1.66 75% 

UE 27 531.38 1.74 46% 

Agregate C&D provenite din deșeuri și ratele de reciclare în UE 27 (sursa : BIOIS, 2011) 
* Corectate cu excluderea materialelor excavate 



R1: Subproduse de carieră/mină, deșeuri și reziduuri 
Deșeuri de mină(în acord cu Directiva 2006/21/EC asupra deșurilor din industria extractivă) 

Subproduse (acord după COM(2007) 59 asupra deșeurilor și subproduselor) 

Carrara 

Marmura de Carrara, 
Toscana, Italia 

1.4 Mt/y blocuri de marmura 

2.1 Mt/y deșeuri de marmură 

Zăcăminte de deșeuri : 

•516 ha 

•136 Mt (anii: 1838-2005) 
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R2: Deșeuri din construcții și demolări (C&DW) 

C&DW sunt deșeuri inerte 

"... Nu suferă nici o transformare fizică, chimică sau biologică, nu se dispersează , nu ard , nu sunt biodegradabile și, 

atunci când intră în contact cu alte materiale, nu creează poluare sau efecte nocive pentru sănătatea umană  

  
C&DW sunt clasificate în Catalogul  European al Deșeurilor (2000/532/EC)  

(17 01 ciment,cărămizi, placaje-  17 02 materiale organice– 17 03 materiale bituminoase - 17 04 metale 17 05 deșeuri 

din excavații- 17 07 deșeuri C&D mixte) 

 

 

Producția potențială de agregate reciclate este aproape 10% din totalul cerințelor de agregate. 

Dir. 2008/98/EC asupra deșeurilor în 2020 C&DW procentul de reciclare va fi 

de 70% 

Amestec Pentru 

Aprovizionare durabilă  

Cerințe de agregate per capita:  

6-11 t/y 

Cantitatea de C&DW in Italia: 

0.8-1.5 t/y 
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17xxxx

0.4%

170904

41%

170302

7%

170107 

23%

170504

19%

170101 

4%

altri rifiuti

6%
170101 concrete

170107 concrete, bricks

170302 bituminuos mixture

170504 excavation rock and soil

170904 mixed C&D waste

17xxxx

other waste

Microdemolări = 70-

90% din cantitatea 

totală a demolărilor  

Compoziția medie de C&DW prime în Italia (ANPAR, 2007) 
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R3: sol și piatră din lucrări civile 

Problemă uriașă în orașele dens populate (cum ar fi Torino: s-ar putea furniza de 3 ori 

cererea de agregate pe câțiva ani ... Mare problemă pentru planificarea activității extractive ) 

 

Agregatele din R3 pot fi similare cu agregatele naturale ... 

Deșeuri (EWC 170504) (în acord cu Directiva 2008/98/EC asupra 

deșeurilor) 

Sol și piatră:  deșeuri provenind din nivelarea solului , lucrări civile  și /sau 

fundații generale  

Subproduse (în acord cu COM(2007) 59 asupra deșeurilor și 

subproduselor ) – De exemplu legea italiană permite această clasificare , dar 

este nevoie de respectarea normelor constrângătoare fizico-mecanice și de 

mediu 

8 



Legătura de cale ferată Lyon– Torino  
2013-2023 

Mm3 % 

RE-ANGAJARE ÎN INTERIORUL 

LUCRĂRILOR CIVILE  
8.7 47 

PENTRU PROCESAREA ÎN AFARĂ 4.7 26 

UMPLERE  5.0 27 

TOTAL 18.4 100 

Planul activităților 

extractive din Provincia 

Torino  

Furnizarea agregatelor 

în provincia Torino 

 9 Mm3/an(3 Mm3/an 

drum  – 6 Mm3/an beton) 



Exemple:  zgură din producția de metale, cenușa din Incineratorul 

municipal de deșeuri solide (MSW), cenuși din procesele de combustie a 

cărbunelui etc. 

 Directiva 2008/98/EC asupra deșeurilor 

R4: Deșeuri industriale  
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  Cantitatea de deșeuri 

/materiale colectate 2) (t/an) 

Cantitatea trimisă spre 

reciclare 3) (t/an) 

Cantitatea de agregate 

neconvenționale produse 4) t/an) 

R1       

R2       

R3       

R4       

(1). Autorii chestionarului sunt conștienți de faptul că există o lipsă de date și statistici pentru a umple în tabel toate părțile sale. 

Cu toate acestea, acest sistem pare a fi cel mai simplu, în scopul de a înțelege cantitatea totală de deșeuri/materiale generate, 

cantitatea trimisă la reciclare și (în cele din urmă), cantitatea de agregate. 

(2) De notat că numai acea parte din deșeurile generale poate fi reciclată în agregate; de exemplu numai fracția minerală de 

C&DW poate fi transformată în agregate) 

(3) De notat că, în cazul lipsei de informații despre actuala destinație a deșeurilor/materialelor este incorect să ne asumăm că 

destinația este reciclarea! Lipsa informației sau lacunele de data pot fi raportate și comentate . 

(4) diferența dintre “cantitatea trimisă spre reciclare” și “cantitatea de agregate reciclate produse” poate fi o măsură dură pentru 

eficientizarea reciclării. 

Cu referire la zona de studiu și cu referire la cele 4 tipuri de reciclare 

propuse în SARMa, următoarele date ar trebui să fie colectate 1) 
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  Cantitatea de deșeuri/ 

materiale colectate 2) (t/y) 

Cantitatea trimisă spre 

reciclare(3) (t/y) 

Cantitatea de agregate 

neconvenționale produsă4)t/y) 

R1 68,837,528 m3 Vezi textul de dedesubt  772,715 m3 

R2 3.4 - 4.2 million t/an 0.34 – 0.42 million t/yan Vezi textul de dedesubt 

R3 no data no data no data 

R4 ~194 million t/y no data no data 

Ratele de reciclare din Ungaria sunt încă destul de scăzute. Cu privire la R1 (deșeuri miniere) reciclarea și refolosirea 

deșeurilor minere este destul de înaltă. În acord cu datele din 2008 colectate de Oficiul ungar de Mine și Geologie 1006 

companii din 2940 situri au mutat 68 837 528 m3 materiale sterile, din care 66 254 669 m3 au fost de reumplere, 772 715 m3 

au fost vândute sau/și utilizate pentru alte scopuri, și numai 1 810 144 m3 fost depozitate în grămadă de deșeuri sau iaz de 

decantare, ceea ce înseamnă că doar 2,6% din volumul total de steril de rocă a devenit un deșeu în sensul Directivei 

2006/21/CEC! 

86 % din acest deșeu final este inert, 12 % este non-inert non- hazardant, și un procent minor este calificat ca hazardant. 

Acestea sunt cifrele totale pentru întregul sector minier, dar industria extractivă de agregate cuprinde ca. 70-80 % din el ca 

volum. 

Cu privire la CDW, date cumulative au fost publicate în Planul National de Management al Deseurilor 2009-2014. 3400-4200 kt 

CDW sunt generate anual, fiind foarte mare în legătură cu sănătatea economiei nationale, de ex., apărând sau crescând 

dezvoltările de infrastructură. 

Exemplu de date colectate în proiectul SARMa : UNGARIA  


