
     

PREZENTARE 
      S.C. ECO BIHOR S.R.L 

Stimaţi Parteneri

       Permiteţi-mi să vă prezint în câteva rânduri compania noastră şi domeniul de activitate a acesteia.

           S.C.ECO BIHOR SRL vă oferă o soluţie completă privind managementul deşeurilor. Compania 
SC ECO BIHOR SRL exploatează şi administrează pe o perioadă de 20 de ani depozitul ecologic judeţean 
de la ORADEA printr-un parteneriat public-privat împreuna cu Consiliul Local al Municipiului Oradea. 

       Deşeurile menajere transportate de operatorul licenţiat  sunt depozitate  în depozitul  ecologic de 
deşeuri, urmând ca levigatul scurs să fie epurat, iar biogazul generat să fie captat şi valorificat. 

Deşeurile colectate selectiv sunt tratate în hala de sortare, inaugurat în data de 8 decembrie 2010. 
Procesul tehnologic se realizează prin sortarea atentă, pe cale mecanică şi manuală a deșeurilor colectate 
selectiv,  pentru  a  fi  valorificate  ca  materie  primă  secundară  şi   reintroduse  în  circuitul  industrial, 
economisind astfel resursele naturale şi  energetice. 

Suprafaţa  halei  de  sortare  este  de  2500  mp.  Elementele  principale  a  liniei  de  sortare  sunt 
următoarele:

            - desfăcător saci (pentru deşeurile preluate în saci de plastic)
            - ciur rotativ
            - cabina sortare
            - boxele pentru deşeurile sortate
            - separator magnetic
            - presa de balotat
            - benzile transportoare aferente.

            Capacitatea staţiei de sortare este de 35 000 tone deşeuri / an, cantitate de deşeuri sortate şi balotate. 
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         Colectarea  deşeurilor  reciclabile se  realizează  cu  ajutorul  unui  autocamion  marca  IVECO 
(tip ab roll) dotat  cu containere de 25 m3.  Serviciul de colectare poate fi prestat tuturor agenților 
economici care în urma activităţii lor generează deşeuri reciclabile.

       Staţia de compostare a fost  inaugurată  împreună cu hala de sortare şi  are drept  scop tratarea 
corespunzătoare a deşeurilor organice biodegradabile colectate selectiv şi a nămolurilor de la staţiile de 
epurare Oradea, zona metropolitană Oradea şi judeţul Bihor.

Procesul tehnologic se compune din mai multe etape, unele mai simple (tocare, învârtirea prismelor, 
sortarea mecanică), iar altele mai complexe (analize de laborator, calcule pentru determinarea aditivilor 
necesari), în urma cărora se obţin mai multe tipuri de produse finite, cum ar fi: 

• pământ de flori universal (în diferite ambalaje a câte 3 l, 5 l, 10 l, 15 l etc), cu conţinut de compost 
organic de categoria I ( turba, humus, argilă şi nisip de râu ); 

• soluţie nutritivă cu extract din compost; 
• compost pentru agricultură de categoria a II-a. 

Staţia  de  compost  se  compune  din  platforma  de  beton  de  9500  mp  (pe  care  sunt  desfăşurate 
principalele etapele ale procesului de compostare), şi o hală pe structură metalică usoară (pentru utilaje, 
gestionarea pământului de flori împachetat).

Staţia de compostare are în dotare utilaje de ultimă generaţie.
Principalele dintre aceste sunt:

1. tocător (PEZZOLATO S9000);
2. învârtitor de prisme (BACKHUS 16.36);
3. ciur rotativ (PEZZOLATO L3000)



       

Deşeurile provenite din construcţii şi demolări  sunt concasate cu ajutorul unui concasor Terex 
Finlay 1160. Procesul tehnologic se compune din mai multe etape (recepția deşeurilor, încarcarea lor în 
concasor, selectarea mecanică de steril-fier-beton, încarcarea în autobasculante), în urma cărora deşeurile 
sunt transformate în materie secundară, cum ar fi:

1. agregate artificiale cu dimensiuni mari rezultate din concasarea betonului;
2. fier beton;
3. steril. 

           Staţia de concasare beton ECO BIHOR SRL vă poate oferi mai multe variante din serviciile prestate 
în cazul unor lucrări de demolări sau desfaceri de pavaje, din care amintim următoarele:

            Prima variantă:
• reciclare în regim de serviciu;
• clientul păstrează produsul finit (beton concasat, fier);

A doua variantă:
• reciclare partială;
• clientul păstrează fierul separat în urma concasării;
• betonul concasat este păstrat de ECO BIHOR; 

A treia varianată:
• tratarea deşeurilor din demolări;
• produsul finit este păstrat de ECO BIHOR (beton concasat, fier). 

                                            



Prin  introducerea  acestor  materiale  recuperate  din  deşeuri  în  circuitul  industrial  rezultă 
economisirea resurselor naturale şi de energie.  Reciclarea nu este un moft, ci un lucru deloc neglijabil 
având în vedere ţintele de mediu pe care le-am asumat odată cu aderarea noastră la U.E.

       Vă stăm la dispoziţie în orice problemă legată de deşeuri inclusiv consultanţă privind gestionarea 
deşeurilor pentru agenţii economici .

           În sperenţa unei colaborări prospere!
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    Oradea, 08.08.2011                                                                                     Director general
   Dr.ing.Pásztai Zoltán

Întocmit
Director tehnic
ing  Szentes István


