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Introducere 

 

 

Prezentul ghid se adresează în primul rând experţilor din 

cadrul autorităţilor de mediu din România şi din cadrul autorităţilor 

administraţiei publice locale cu responsabilităţi în domeniul 

depozitării deşeurilor, dar în aceeaşi măsură răspunde necesităţilor 

de cunoaştere şi a altor factori implicaţi în activităţile  de depozitare 

a deşeurilor, respectiv operatori şi proprietari de depozite de deşeuri, 

proiectanţi şi constructori pentru astfel de instalaţii.  

Obiectivul ghidului este de a îmbunătăţi calitatea proceselor 

de evaluare, reglementare şi control privind eliminarea finală a 

deşeurilor prin depozitare printr-o mai bună cunoaştere de către 

actorii implicaţi a cadrului legislativ, a cerinţelor specifice aplicabile 

acestei activităţi astfel încât să se asigure un înalt nivel de protecţie 

a mediului pentru toate etapele de proiectare, construcţie, exploatare 

şi monitorizare postînchidere a unui depozit de deşeuri.   

Documentul nu se substituie actelor normative în vigoare în 

domeniu ci oferă un ghid practic prin gruparea şi sintetizarea 

principalelor problematici asociate depozitării deşeurilor. Ghidul 

prezintă cele mai relevante aspecte privind depozitele de deşeuri 

nepericuloase având în vedere legislaţia naţională aplicabilă 

acestora. Astfel, sunt prezentate cerinţele legale actualizate ale H.G. 

nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cele mai bune tehnici 

disponibile naţionale aplicabile depozitelor de deşeuri cuprinse în 

Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind 

depozitarea deşeurilor, criteriile de acceptare şi procedurile  
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preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională 

de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri aprobate 

prin Ordinul M.M.G.A. nr. 95/2005. Legislaţia europeană ce a fost 

transpusă prin aceste acte normative este de asemenea prezentată, în 

scopul înţelegerii contextului actual în care standardele României în 

domeniul deşeurilor trebuie să fie aliniate celor ale Uniunii 

Europene.  

Ghidul se referă în special la depozitele de deşeuri 

nepericuloase, categorie în care se înscriu depozitele de deşeuri 

menajere, celelalte categorii de depozite fiind prezentate pentru 

înţelegerea contextului de ansamblu a acestor instalaţii. Depozitele 

de deşeuri din mediul rural nu sunt abordate în cuprinsul 

documentului.  De asemenea depozitele de deşeuri din industria 

extractivă nu sunt acoperite, pentru acestea aplicându-se legislaţia 

specifică. 

 

Cuprinsul principalelor capitole din ghid poate fi rezumat 

după cum urmează: 

– Capitolul 1 oferă informaţii asupra cadrului legislativ, 

aplicabilitate, clasificarea depozitelor de deşeuri, documentele 

de planificare în domeniu;   

– Capitolul 2 prezintă cerinţele specifice procedurilor de emitere 

a acordului şi autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de 

mediu pentru depozitele de deşeuri; 

– Capitolul 3 prezintă cerinţele generale ce trebuie respectate la 

amplasarea unui depozit; 

– Capitolul 4 expune cerinţele aplicabile la proiectarea şi 

realizarea unui depozit, cerinţele pentru impermeabilizarea  
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– depozitelor, cerinţele generale de control şi protecţia factorilor 

de mediu;  

– Capitolul 5 detaliază criteriile şi procedurile de acceptare 

a deşeurilor în depozite; 

– Capitolul 6 prezintă procedurile de control şi urmărire în faza 

de exploatare a depozitelor de deşeuri, documentele necesar a 

fi elaborate;   

– Capitolul 7 cuprinde cerinţele aplicabile în etapa de închidere 

a depozitelor de deşeuri şi monitorizarea postînchidere a 

acestora; 

– Capitolul 8 oferă exemple de bune practici în domeniul 

gestionării deşeurilor la nivel european. 

 

Prezentul material face referire la o serie de acte normative, 

standarde şi ghiduri care sunt în vigoare la momentul elaborării sale. 

Aceste documente pot suferi modificări ulterioare; utilizatorii 

trebuie să aplice variantele în vigoare. 
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Capitolul 1 

Dispoziţii generale privind depozitarea deşeurilor 

 

 

1.1. Obiective şi priorităţi  

 

Obiectivele prioritare ale gestionării deşeurilor în România 

sunt prevenirea sau reducerea producerii de deşeuri şi a gradului de 

periculozitate al acestora şi reutilizarea, valorificarea deşeurilor prin 

reciclare, recuperare sau orice alt proces prin care se obţin materii 

prime secundare ori utilizarea deşeurilor ca sursă de energie. 

Eliminarea finală a deşeurilor prin depozitare reprezintă o opţiune ce 

trebuie luată în considerare doar după aplicarea tuturor măsurilor 

fezabile de prevenire a generării, reducerii cantităţilor de deşeuri, 

recuperării materiale şi energetice.   

Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor are ca 

obiective principale stabilirea măsurilor, procedurilor şi liniilor 

directoare pentru prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra 

mediului şi mai ales poluarea apelor de suprafaţă, a apelor 

subterane, a solului, aerului şi a mediului în general, inclusiv efectul 

de seră, precum şi orice alte riscuri ulterioare pentru sănătatea 

umană pe care le pot avea activităţile de depozitare a deşeurilor pe 

durata întregului ciclu de viaţă. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 349/2005, Directiva 

1999/31/CE a fost transpusă în legislaţia naţională, actul normativ 

stabilind cadrul legal pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a 

deşeurilor, atât pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea,  
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închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitelor noi, cât şi pentru 

exploatarea, închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitelor 

existente, în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei.  

 

1.2. Cadrul legislativ 

 

Cadrul legislativ european în domeniul gestionării deşeurilor 

poate fi structurat în patru grupe principale: 

- legislaţia cadru privind deşeurile 

- legislaţia privind fluxurile de deşeuri 

- legislaţia privind tratarea deşeurilor 

- legislaţia privind transportul, importul şi exportul deşeurilor  

 

 Legislaţia cadru privind deşeurile 

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/12/CE 

privind deşeurile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii 

Europene (JOCE) nr. L 114/9 din 27 aprilie 2006 

- Directiva nr. 91/689 privind deşeurile periculoase, publicată în 

Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 377 din 

31 decembrie 1991  

 

 Legislaţia privind fluxurile de deşeuri 

- Directiva nr. 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, 

publicată în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 194/1975, 

modificată prin Directiva nr. 87/101/CEE, publicată în 

Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 42/1987, referitoare la 

eliminarea uleiurilor uzate 
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- Directiva 86/278/CEE privind protecţia mediului, şi în 

particular, a solului, atunci când nămolul provenit de la staţiile 

de epurare este folosit în agricultură  

- Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile şi 

acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi de 

abrogare a Directivei 91/157/CEE, publicată în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L266 din 26 

septembrie 2006   

- Directiva Parlamentului şi Consiliului nr. 94/62/CE privind 

ambalajele şi deşeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul 

Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 365/1994, 

amendată prin Directiva Parlamentului şi Consiliului 

2004/12/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii 

Europene (JOCE) nr. L 047/2004 

- Directiva 96/59/CEE privind eliminarea bifenililor şi 

trifenililor policloruraţi (PCB şi PCT), publicată în Jurnalul 

Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 243/33/1969   

- Directiva nr. 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente 

electrice şi electronice, publicată în Jurnalul Oficial al 

Comunităţii Europene (JOCE) nr. L037 din 13 februarie 2003 

şi Directiva nr. 2003/108/EC de modificare a Directivei nr. 

2002/96/EC privind deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 

Europene (JOCE) nr. L345 din 31 decembrie 2003  

- Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, 

publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) 

nr. L 269 din 21 octombrie 2000, p. 0034-0043     
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- Directiva nr. 78/176/CEE privind deşeurile din industria 

dioxidului de titan, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii 

Europene (JOCE) nr. L 054 din 25 februarie 1978, P. 0019-

0024  

- Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deşeurilor 

din industriile extractive şi de modificare a Directivei 

2004/35/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii 

Europene nr. L102 din 11 aprilie 2006 

 

 Legislaţia privind tratarea deşeurilor 

- Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor, 

publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) 

nr. L 182 din 16 iulie 1999 

- Decizia Consiliului 2003/33/CE stabilind criteriile şi 

procedurile pentru acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare 

a art. 16 şi anexei II la Directiva 1999/31/CE, publicată în 

Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L11 din 

16 ianuarie 2003 

- Directiva nr. 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor, 

publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) 

L 030 din 4 februarie 2000 

 

 Legislaţia privind transportul, importul şi exportul deşeurilor  

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) 

nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferul de deşeuri, 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 190 din 

12 iulie 2006. 
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Acestea reprezintă principalele directive, regulamente şi 

decizii relevante la nivel european în domeniul gestionării 

deşeurilor, toate fiind transpuse în legislaţia română. Anexa nr. 2 a 

prezentului ghid cuprinde cadrul legislativ naţional de reglementare 

a activităţilor de gestionare a deşeurilor. 

 

Pentru depozitele de deşeuri cele mai relevante prevederi sunt 

stabilite prin:  

 Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor, 

publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) 

nr. L 182 din 16 iulie 1999 

Transpunere 

- Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 394 din 

10/05/2005 

- Hotărârea Guvernului nr. 1292/2010 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind 

depozitarea deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 862 din 22/12/2010 

 Decizia Consiliului 2003/33/CE stabilind criteriile şi 

procedurile pentru acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare 

a art. 16 şi anexei II la Directiva 1999/31/CE, publicată în 

Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L11 din 

16 ianuarie 2003 

Transpunere 

- Ordin M.M.G.A.  nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de 

acceptare şi a procedurilor preliminare de acceptare a 

deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate 
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în fiecare clasă de depozit de deşeuri, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 194 din 08/03/2005 

 Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 

757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind 

depozitarea deşeurilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 86 din 26/01/2005, modificat prin Ordinul ministrului 

mediului şi gospodăririi apelor nr. 1230/2005 publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1101 din 07/12/2005    

 

Prin actele normative sus menţionate sunt stabilite cerinţele 

legale atât pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor, 

cât şi pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea, închiderea şi 

urmărirea postînchidere a depozitelor. 

Normativul tehnic aprobat prin Ord. nr. 757/2004 reprezintă 

cea mai bună tehnică disponibilă la nivel naţional pentru depozitele 

de deşeuri, prin acest act normativ fiind stabilite cerinţele şi 

măsurile operaţionale şi tehnice pentru depozitarea deşeurilor în 

scopul prevenirii sau reducerii cât de mult posibil a efectelor 

negative asupra mediului şi sănătăţii umane, generate de depozitarea 

deşeurilor, pe toată durata de exploatare a unui depozit. 

 

1.3. Planificare 

 

Cadrul de planificare pentru gestionarea deşeurilor în 

România este reprezentat de următoarele documente: 

- Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor şi Planul 

Naţional de Gestionare a Deşeurilor aprobate prin Hotărârea 

Guvernului  nr. 1470/2004, publicată în Monitorul Oficial, 
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Partea I nr. 954 din 18/10/2004; modificată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 358/2007 

- Planuri Regionale de Gestionare a Deşeurilor aprobate prin 

Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi 

Ministerului Integrării Europene  nr. 1364/1499 din 

14/12/2006, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 232 din 

04/04/2007 

- Planuri Judeţene de Gestionare a Deşeurilor aprobate prin 

hotărâri ale Consiliilor Judeţene. 

 

Planurile de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, regional, 

judeţean conţin informaţii referitoare la:  

- tipurile, cantităţile, originea deşeurilor care urmează să fie 

valorificate sau eliminate;  

- cerinţele tehnice generale;  

- prevederi speciale pentru anumite categorii de deşeuri;  

- amplasamente şi instalaţii adecvate pentru valorificarea, 

eliminarea sau depozitarea finală a deşeurilor.  

- persoanele fizice şi juridice cu responsabilităţi în gestionarea 

deşeurilor;  

- estimarea costurilor pentru investiţiile privind operaţiile de 

valorificare şi eliminare; măsurile de încurajare a raţionalizării 

operaţiilor de colectare, sortare şi tratare a deşeurilor. 

 

Pentru realizarea depozitelor zonale de deşeuri municipale 

autorităţile administraţiei publice locale trebuie să ţină seama de 

prevederile Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor şi ale 

Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004, precum şi de planurile 

regionale de gestionare a deşeurilor.  
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1.4. Clasificarea depozitelor de deşeuri 

 

Depozitul de deşeuri este definit drept un amplasament pentru 

eliminarea finală a deşeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran,  

inclusiv:  

- spaţii interne de depozitare a deşeurilor, adică depozite în 

care un producător de deşeuri execută propria eliminare a 

deşeurilor la locul de producere,  

- o suprafaţă permanent amenajată (adică pentru o perioadă de 

peste un an) pentru stocarea temporară a deşeurilor,  

dar exclusiv:  

- instalaţii unde deşeurile sunt descărcate pentru a permite 

pregătirea lor în vederea efectuării unui transport ulterior în 

scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în altă parte, 

- stocarea deşeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o 

perioadă mai mică de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea 

deşeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică 

de un an. 

 

Depozitele se clasifică în funcţie de natura deşeurilor 

depozitate, astfel:  

   a) depozite pentru deşeuri periculoase (clasa a);  

   b) depozite pentru deşeuri nepericuloase (clasa b);  

   c) depozite pentru deşeuri inerte (clasa c);.  

Depozitele de deşeuri menajere sunt cuprinse în categoria 

depozitelor de deşeuri nepericuloase fiind clasificate ca depozite 

clasa b. 
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1.5. Garanţia financiară. Fondul pentru închiderea depozitului 

de deşeuri şi urmărirea postînchidere. 

 

Garanţia financiară 

Înainte de începerea operaţiilor de eliminare, solicitantul unei 

autorizaţii de mediu pentru un depozit de deşeuri trebuie să facă dovada 

existenţei unei garanţii financiare, conform legislaţiei în vigoare. 

Scopul acestei garanţii financiare este de a asigura că sunt 

îndeplinite obligaţiile privind siguranţa depozitului pentru respectarea 

cerinţelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, care decurg din 

autorizaţie. Garanţia  financiară va fi menţinută pe toată perioada de 

operare, închidere şi urmărire postînchidere a depozitului.  

În cazul depozitelor de deşeuri inerte nu este necesară 

constituirea garanţiei financiare. 

 

Fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea 

acestuia postînchidere 

Operatorul depozitului este obligat să îşi constituie un fond 

pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului, denumit 

Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia 

postînchidere.  

Fondul se păstrează într-un cont purtător de dobândă deschis 

la o bancă comercială, cu excepţia cazului în care operatorul 

depozitului are calitatea de instituţie publică şi fondul se păstrează 

într-un cont deschis la unitatea de trezorerie şi contabilitate publică 

în a cărei rază acesta îşi are sediul fiscal. Dobânda obţinută 

constituie sursă suplimentară de alimentare a fondului.  
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Fondul se constituie în limita sumei stabilite prin proiectul 

depozitului pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a 

depozitului şi se realizează prin eşalonarea anuală a acestei sume, 

astfel:  

- din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de operator 

din prima zi a intrării în funcţiune a depozitului unde se 

realizează depozitarea deşeurilor pentru terţa persoană;  

- cota-parte anuală din suma stabilită prin proiectul depozitului 

la depozitele unde operatorii realizează eliminarea propriilor 

deşeuri.  

Cota-parte din tarifele de depozitare care alimentează fondul 

se stabileşte iniţial prin proiect şi se recalculează la cel mult 3 ani. 

Fondul se alimentează trimestrial, după finalizarea încasărilor 

contravalorii operaţiunilor de depozitare pe perioada acelui 

trimestru, iar controlul depunerii sumelor previzionate se face anual 

pe toată perioada exploatării depozitului; aceste sume sunt 

previzionate.  

Consumul fondului se face pe baza situaţiilor de lucrări care se 

întocmesc o dată cu realizarea lucrărilor, la închiderea depozitului 

sau a unei părţi a depozitului. Operatorul utilizează fondurile 

previzionate constituite în acest scop pe baza situaţiilor de lucrări 

justificative.  

Fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea 

acestuia postînchidere nu se include la masa credală în caz de 

lichidare judiciară, el urmând să fie folosit numai în scopul pentru 

care a fost constituit.  
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Cap. 2. Reglementarea activităţilor referitoare la depozitarea 

deşeurilor 

 

 

Reglementarea activităţii privind depozitarea deşeurilor se 

face cu respectarea prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare, prin 

emiterea acordului şi autorizaţiei integrate de mediu, în cazul 

depozitelor ce intră sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi 

controlul integrat al poluării, şi prin emiterea acordului şi/sau 

autorizaţiei de mediu pentru depozitele care nu se supun 

prevederilor legale menţionate.  

În cadrul procedurilor de reglementare pentru depozitele de 

deşeuri trebuie demonstrată respectarea cerinţelor  specifice 

prevăzute de: 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind 

regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

426/2001, cu modificările şi completările ulterioare;   

- Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor, aprobat prin 

Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 

757/2004 cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 

95/2005 privind stabilirea criteriilor care trebuie îndeplinite de 

deşeuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasă de 

depozit şi lista naţională de deşeuri acceptate pentru fiecare 

clasă de depozit . 
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2.1. Acordul de mediu 

 

Definiţii 

Acord de mediu: actul administrativ emis de către autoritatea 

competentă pentru protecţia mediului prin care sunt stabilite 

condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care 

trebuie respectate în cazul realizării unui proiect. 

Proiect: executarea lucrărilor de construcţii sau a altor 

instalaţii ori lucrări; alte intervenţii asupra cadrului natural şi 

peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor 

minerale. 

 

Aplicabilitate 

Toate categoriile de depozite de deşeuri 

 

Cadru legal: 

- Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 

mediului, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 481 din 

13/07/2009; 

- Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor, Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Administraţiei 

şi Internelor , Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,  

nr. 135/84/76/1.284 privind aprobarea Metodologiei de 

aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte 

publice şi private, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

274 din 27/04/2010; 
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- Ordinul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 

863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile 

etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra 

mediului, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 

30/01/2003. 

 

Evaluarea adecvată 

Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă ori nu este 

necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes 

comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, singur 

sau în combinaţie cu alte planuri ori proiecte, este supus unei 

evaluări adecvate a efectelor potenţiale asupra ariei naturale 

protejate de interes comunitar, având în vedere obiectivele de 

conservare a acesteia (O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice cu modificările şi completările ulterioare). 

Legislaţie relevantă: 

- Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

442 din 29/06/2007; 

- Ordonanţă de urgenţă nr. 154/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii 

vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din 

25/11/2008; 
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- Ordin nr. 19/2010 emis de Ministerul Mediului şi Pădurilor 

pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea 

adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor 

asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 82 din 08/02/2010. 

 

Documentaţia pentru solicitarea acordului de mediu  

Aceasta este stabilită prin Ordinul nr. 135/84/76/1.284 privind 

aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra 

mediului pentru proiecte publice şi private (M.O., Partea I nr. 274 

din 27/04/2010). 

Pentru parcurgerea etapei de evaluare iniţială titularul 

proiectului va depune la autoritatea judeţeană pentru protecţia 

mediului următoarele documente:  

- notificare privind intenţia de realizare a proiectului (Anexa nr. 

1 a Ordinului), 

- certificatul de urbanism emis în condiţiile legii privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii,  

- planurile anexă la acesta, 

- dovada achitării tarifului aferent  etapei de analiză iniţială.  

 

Pentru depozitele de deşeuri documentaţia trebuie să cuprindă 

şi următoarele elemente specifice:  

- identitatea solicitantului şi a operatorului, atunci când sunt 

entităţi diferite; 

- dovada că proiectul depozitului este în conformitate cu Planul 

Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi cu planurile regionale 

de gestionare a deşeurilor;  



Ghid privind depozitarea deşeurilor menajere 

   23 

- descrierea tipului şi a cantităţii totale de deşeuri care urmează 

să fie depozitate;  

- capacitatea de depozitare propusă pe amplasament; 

- descrierea amplasamentului, conform pct. 1.1.2 din anexa nr. 2 

a H.G. nr. 349/2005 cu modificările şi completările ulterioare, 

inclusiv gestiunea apelor, caracteristicile sale hidrogeologice şi 

geologice; aceste informaţii se vor asigura prin studii de 

specialitate întocmite conform prevederilor legale în vigoare;  

- avizul de gospodărire a apelor emis de autoritatea competentă;  

- metodele propuse de prevenire şi reducere a poluării;  

- planul de funcţionare propus;  

- planul de închidere propus şi procedurile de urmărire 

postînchidere;  

- planul de intervenţie;  

- în cazul în care este necesară evaluarea impactului asupra 

mediului conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice şi private asupra mediului, titularul proiectului este 

obligat să completeze documentaţia de solicitare cu 

informaţiile prevăzute la art. 11-13 din acest act normativ.  

 

Pentru emiterea acordului de mediu pentru un depozit trebuie 

îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:  

- proiectul de depozit să fie în conformitate cu cerinţele H.G. nr. 

349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale prevederilor Normativului Tehnic 

privind Depozitarea Deşeurilor;  

- gestionarea depozitului să se încredinţeze unei persoane fizice 

care este competentă tehnic pentru conducerea lui şi să se 
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asigure instruirea profesională şi tehnică a operatorilor şi 

personalului depozitului;  

- depozitul să se exploateze astfel încât să se poată lua măsurile 

necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele 

lor.  

 

2.2. Autorizaţia de mediu 

 

Definiţie 

Autorizaţie de mediu: actul administrativ emis de autoritatea 

competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite 

condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente 

sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra 

mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune. 

 

Cadru legal  

- Ordin nr. 1798/2007 al Ministerul Mediului şi Dezvoltării 

Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei 

de mediu, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 808 din 

27/11/2007. 

 

Aplicabilitate 

Toate categoriile de depozite de deşeuri cu excepţia celor 

prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu  

modificările şi completările ulterioare. Consultaţi şi cap. 2.3. din 

prezentul ghid pentru valorile prag stabilite pentru intrarea sub 



Ghid privind depozitarea deşeurilor menajere 

   25 

incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al 

poluării. 

 

Documentaţia pentru solicitarea autorizaţiei de mediu 

La solicitarea unei autorizaţii de mediu sau, după caz, cu 

minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu 

existente, titularul activităţii este obligat să depună la autoritatea de 

mediu un dosar cuprinzând următoarea documentaţie:  

- cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;  

- fişa de prezentare şi declaraţie (Anexa nr. 2 din Ordinul nr. 

1798/2007);  

- dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre 

metodele de informare prevăzute în anexa nr. 3 din Ordinul nr. 

1798/2007 ;  

- planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului;  

- procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor 

impuse prin acordul de mediu sau, după caz, nota privind 

stadiul de realizare a programului pentru conformare existent. 

 

Autorizaţia de mediu pentru un depozit de deşeuri trebuie să 

conţină şi următoarele cerinţe specifice, conform H.G. 349/2005 cu 

modificările şi completările ulterioare :  

- clasa depozitului;  

- lista cu tipurile de deşeuri şi cantitatea totală de deşeuri care 

este autorizată să fie depozitată în depozit;  

- cerinţele pentru pregătirea depozitului, operaţiile de 

depozitare, procedurile de monitorizare şi control, inclusiv 

planuri de intervenţie în caz de accidente, precum şi planul şi 

operaţiile de închidere şi operaţiile de urmărire postînchidere, 
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cu respectarea H.G. nr. 349/2005 cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Normativului Tehnic privind 

Depozitarea Deşeurilor;  

- obligaţia operatorului depozitului de a raporta anual autorităţii 

competente pentru protecţia mediului tipurile şi cantităţile de 

deşeuri eliminate şi rezultatele programului de monitorizare;  

- autorizaţia emisă de autoritatea administraţiei publice centrale 

competentă pentru reglementarea serviciilor de salubrizare, 

care să ateste că operatorul depozitului deţine licenţa pentru 

desfăşurarea activităţii de administrare a depozitului;  

- autorizaţia de gospodărire a apelor emisă de autoritatea 

competentă; 

- dovada constituirii garanţiei financiare prevăzute la art. 11 

alin. (1) din H.G. nr. 349/2005 cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

2.3. Autorizaţia integrată de mediu 

 

Definiţii 

Autorizaţie integrată de mediu: actul administrativ emis de 

autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă 

dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite 

condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor 

privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate  

fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, 

situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator. 

Instalaţie: orice unitate tehnică staţionară sau mobilă precum 

şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, cu activităţile 
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unităţilor staţionare/mobile aflate pe acelaşi amplasament, care 

poate produce emisii şi efecte asupra mediului. 

 

Cadru legal  

- Ordonanţa de urgenţă nr. 152/2005 privind prevenirea şi 

controlul integrat al poluării, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 1078 din 30/11/2005; 

- Legea nr. 84/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul 

integrat al poluării, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

327 din 11/04/2006; 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2010 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind 

prevenirea şi controlul integrat al poluării, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 30/04/2010; 

- Legea nr. 205/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi 

controlul integrat al poluării, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 765 din 16/11/2010; 

- Ordinul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi 

Mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere 

a autorizaţiei integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 800 din 13/11/2003; 

- Ordinul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi 

Mediului nr. 1158/2005 pentru modificarea şi completarea 

anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi 

mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere 
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a autorizaţiei integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 1091 din 05/12/2005; 

- Ordinul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 

36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru 

aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 19/01/2004. 

 

Aplicabilitate 

Instalaţii din domeniul gestiunii deşeurilor cuprinse la pct. 5 în 

Anexa nr. 1 a OUG 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat 

al poluării, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: 

- 5.1. Instalaţii pentru eliminarea sau valorificarea deşeurilor 

periculoase, definite potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, 

cu o capacitate mai mare de 10 tone/zi;  

- 5.2. Instalaţii pentru incinerarea deşeurilor municipale, definite 

potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, cu o capacitate mai 

mare de 3 tone deşeuri/oră;  

- 5.3. Instalaţii pentru eliminarea deşeurilor nepericuloase, 

definite potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, cu o 

capacitate mai mare de 50 tone deşeuri/zi;  

- 5.4. Depozite de deşeuri care primesc mai mult de 10 tone 

deşeuri/zi sau având o capacitate totală mai mare de 25.000 

tone deşeuri, cu excepţia depozitelor de deşeuri inerte.  

 

Documentaţia pentru solicitarea autorizaţiei integrate de 

mediu 

În vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu titularii 

activităţilor/operatorii au obligaţia să depună la sediul autorităţii 

locale pentru protecţia mediului următoarele:  
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- formularul de solicitare, întocmit conform modelului din anexa 

nr. 1 la Ordinul nr. 818/2003 cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- raportul de amplasament, întocmit în conformitate cu 

prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii 

de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin 

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului 

nr. 36/2004;  

- dovada publicării anunţului privind depunerea solicitării 

pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu;  

- dovada achitării tarifului pentru verificare/analiza preliminară 

a solicitării depuse.  

Notă: Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu şi 

raportul de amplasament se depun în trei exemplare pe suport de 

hârtie şi un exemplar pe suport electronic 

Autorizaţia integrată de mediu pentru un depozit de deşeuri 

trebuie să conţină şi următoarele cerinţe specifice, conform H.G. 

349/2005 cu modificările şi completările ulterioare:  

- clasa depozitului;  

- lista cu tipurile de deşeuri şi cantitatea totală de deşeuri care 

este autorizată să fie depozitată în depozit;  

- cerinţele pentru pregătirea depozitului, operaţiile de 

depozitare, procedurile de monitorizare şi control, inclusiv 

planuri de intervenţie în caz de accidente, precum şi planul şi 

operaţiile de închidere şi operaţiile de urmărire postînchidere, 

cu respectarea H.G. nr. 349/2005 cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Normativului tehnic privind 

depozitarea deşeurilor;  
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- obligaţia operatorului depozitului de a raporta anual autorităţii 

competente pentru protecţia mediului tipurile şi cantităţile de 

deşeuri eliminate şi rezultatele programului de monitorizare;  

- autorizaţia emisă de autoritatea administraţiei publice centrale 

competentă pentru reglementarea serviciilor de salubrizare, 

care să ateste că operatorul depozitului deţine licenţa pentru 

desfăşurarea activităţii de administrare a depozitului;  

- autorizaţia de gospodărire a apelor emisă de autoritatea 

competentă; 

- dovada constituirii garanţiei financiare prevăzute la art. 11 

alin. (1) din H.G. nr. 349/2005 cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 

privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 84/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare, se consideră realizate pentru depozitele de deşeuri, dacă 

sunt realizate cerinţele Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind 

depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Capitolul 3 

Cerinţe generale la amplasarea unui depozit 

 

 

Cerinţele generale pentru amplasarea depozitelor de deşeuri 

sunt stabilite prin Anexa nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 

cu modificările şi completările ulterioare, în acord cu dispoziţiile 

Anexei I din Directiva 1999/31/CEE.  

 

Încadrarea în planurile de urbanism 

Amplasarea unui depozit de deşeuri se face ţinându-se seama 

de planurile de urbanism general şi de planurile de urbanism zonal.  

 

Verificarea interdicţiilor 

Se interzice amplasarea depozitelor de deşeuri în următoarele 

zone:  

- zone carstice sau zone cu roci fisurate, foarte permeabile pentru 

apă; excepţiile sunt posibile doar pentru depozite de tip c (depozite 

de deşeuri inerte), dacă din verificările în fiecare caz rezultă că 

amplasamentul este corespunzător;  

- zone inundabile sau zone supuse viiturilor;  

- zone ce se constituie în arii naturale protejate şi zone de protecţie a 

elementelor patrimoniului natural şi cultural;  

- zone de protecţie a surselor de apă potabilă sau zone izolate 

temporar, prevăzute în acest scop de autorităţile competente, zone 

cu izvoare de apă minerală sau termală cu scop terapeutic;  
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- în excavaţii din care nu este posibilă evacuarea levigatului prin 

cădere liberă în conductele de evacuare plasate în afara zonei de 

depozitare;  

- zone portuare, zone libere.  

 

Aspecte de analizat la verificarea amplasamentului 

- condiţiile geologice, hidrogeologice, pedologice şi geotehnice de 

pe amplasamentul depozitului şi în zonele imediat învecinate;  

- poziţionarea faţă de zonele locuite existente sau planificate; 

distanţa de protecţie faţă de corpul depozitului trebuie să fie de 

cel puţin 1.000 m pentru depozitele de deşeuri nepericuloase şi 

periculoase; construcţiile individuale vor fi luate în considerare 

separat;  

- poziţionarea în zone seismice sau în zone active tectonic;  

- poziţionarea în zone în care pot apărea alunecări de teren şi căderi 

de pământ în mod natural, respectiv în care există posibilitatea 

apariţiei acestor fenomene în urma exploatărilor miniere în 

subteran sau la suprafaţă.  

  

Analiza amplasamentelor acceptate 

- se defineşte clasa de depozit care se intenţionează a se realiza;  

- se identifică şi se inventariază amplasamentele acceptate;  

- se analizează amplasamentele, în funcţie de clasa de depozit şi de 

tipurile de deşeuri ce vor fi acceptate la depozitare, pe baza unei 

comparaţii pluricriteriale;  

- amplasamentul considerat, în urma analizei pluricriteriale, ca fiind 

cel mai favorabil realizării obiectivului propus trebuie evaluat din 

punct de vedere ecologic în conformitate cu prevederile legale în  
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vigoare prin întocmirea studiului de evaluare a impactului, după 

care solicitantul va parcurge etapele legale pentru obţinerea 

acordului de mediu;  

- autoritatea competentă analizează Raportul privind impactul 

asupra mediului a soluţiei de proiectare şi stabileşte,    după 

consultarea publicului, oportunitatea alegerii amplasamentului în 

funcţie de care se ia decizia realizării obiectivului.  

 

Distanţe minime de amplasare faţă de anumite repere  

Acestea se stabilesc pentru fiecare caz pe baza concentraţiilor 

de poluanţi în atmosferă, estimate în cadrul unor studii de evaluare a 

impactului asupra mediului şi sănătăţii.  

 

Criterii pentru analiza amplasamentelor 

 Criterii geologice, pedologice şi hidrogeologice:  

- caracteristicile şi dispunerea în adâncime a straturilor 

geologice;  

- folosinţele actuale ale terenurilor şi clasa de fertilitate, 

evaluarea lor economică, financiară şi socială pentru populaţia 

din zonă;  

- structura (caracteristici fizico-chimice şi bacteriologice), 

adâncimea şi direcţia de curgere a apei subterane;  

- distanţa faţă de cursurile de apă, faţă de albiile minore şi 

majore ale acestora, faţă de apele stătătoare, faţă de apele cu 

regim special şi faţă de sursele de alimentare cu apă;  

- starea de inundabilitate a zonei;  

- aportul de apă de pe versanţi la precipitaţii.  

 Criterii climatice:  
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- direcţia dominantă a vânturilor în raport cu aşezările umane 

sau cu alte obiective ce pot fi afectate de emisii de poluanţi în 

atmosferă;  

- regimul precipitaţiilor.  

 Criterii economice:  

- capacitatea depozitului şi durata de exploatare;  

- distanţa pe care se efectuează transportul deşeurilor de la sursa 

de producere/colectare la locul de depozitare;  

- necesitatea unor amenajări secundare pentru depozit (drumuri 

de acces, utilităţi).  

 Criterii suplimentare:  

- vizibilitatea amplasamentului;  

- accesul la amplasament;  

- topografia terenului.  
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Capitolul 4 

Proiectarea şi realizarea depozitelor de deşeuri nepericuloase 

 

 

În  proiectarea şi realizarea depozitelor de deşeuri trebuie luate 

în considerare cerinţele specificate în cadrul Hotărârii Guvernului 

nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare şi în cadrul Normativului tehnic privind 

depozitarea deşeurilor aprobat prin Ordinul 757/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare.    

 

Dimensionare, durata de exploatare a depozitului 

Proiectul depozitului trebuie să respecte următoarele:  

- dimensiunile depozitului trebuie să fie corelate cu volumul total de 

deşeuri ce urmează a fi acceptat la depozitare din zona sau zonele 

deservite, pe baza prognozelor de dezvoltare municipală ori 

zonală;  

- perioada de exploatare să fie de minimum 20 de ani.  

 

Cerinţe privind proiectul depozitului 

Proiectul unui depozit trebuie să prezinte:  

- natura şi provenienţa deşeurilor care urmează să fie depozitate;  

- cantităţile de deşeuri care vor fi eliminate final prin depozitare;  

- tehnologiile de tratare a deşeurilor înainte de depozitare şi/sau în 

incinta depozitului;  

- modul de realizare a bazei depozitului: modul de impermeabilizare 

a cuvei depozitului (baza şi taluzurile interioare ale digurilor de  
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protecţie); modul de protecţie a sistemului de impermeabilizare; 

sistemul de drenare, colectare, epurare şi evacuare a levigatului, 

apelor pluviale şi a apelor exfiltrate;  

- sistemul de colectare, înmagazinare şi valorificare a gazelor de 

depozit, unde este cazul, sau sistemul de ardere controlată a 

gazelor de depozit;  

- organizarea tehnică a depozitului, utilităţile;  

- instrucţiunile de exploatare a depozitului;  

- procedura de închidere a depozitului;  

- sistemul de control şi de supraveghere a depozitului;  

- măsurile de siguranţă în timpul exploatării, cum ar fi prevenirea 

incendiilor, prevenirea şi combaterea exploziilor şi planul de 

intervenţie în caz de accidente sau avarii într-un depozit;  

- măsuri pentru asigurarea condiţiilor igienico-sanitare: deratizare, 

dezinsecţie;  

- măsuri de protecţie a muncii.  

 

După atingerea cotei finale de depozitare trebuie realizată 

acoperirea finală cu continuarea acţiunii de captare a gazelor de 

depozit şi a drenării apelor infiltrate prin stratul de sol vegetal.    

 

Soluţia tehnologică care va fi adoptată este opţiunea 

proiectantului, în limita prevederilor H.G. nr. 349/2005 privind 

depozitarea deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare şi 

a cerinţelor Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor 

aprobat prin Ordinul nr. 757/2004, acesta asumându-şi 

răspunderea că depozitul nu va prezenta riscuri pentru factorii de 

mediu şi pentru sănătatea populaţiei.  
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4.1. Impermeabilizarea depozitelor de deşeuri nepericuloase 

 

În vederea protecţiei solului şi a apei subterane şi de suprafaţă, 

baza, taluzurile interioare ale digurilor de protecţie şi acoperişul 

depozitelor trebuie impermeabilizate. Soluţiile de impermeabilizare 

se stabilesc de către proiectant astfel încât depozitul să răspundă 

cerinţelor H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor şi 

Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor.    

Un depozit trebuie să fie amplasat şi proiectat astfel încât să 

satisfacă condiţiile necesare pentru a preveni poluarea solului, apei 

subterane şi/sau de suprafaţă şi să asigure colectarea eficientă a 

levigatului. Aceasta se realizează prin combinarea barierei geologice 

naturale cu o impermeabilizare a bazei depozitului în timpul fazei de 

exploatare/active şi prin combinarea unei bariere geologice cu o 

impermeabilizare superioară în cursul fazei pasive/postînchidere. 

 

Cerinţe impuse terenului de fundare   

Cerinţele impuse terenului de fundare şi impermeabilizării 

bazei depozitului sunt precizate în cadrul Normativului tehnic 

privind depozitarea deşeurilor aprobat prin Ord. 757/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare. Reglementările tehnice 

conexe şi STAS-urile ce trebuie utilizate sunt stabilite de normativul 

menţionat. 

Astfel, trebuie avute în vedere prescripţiile prevăzute în 

Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor referitoare la: 

- proprietăţile fizice ale terenului de fundare: 

- Omogenitatea terenului de fundare,  

- Capacitatea portantă şi stabilitatea terenului de fundare,  
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- Poziţia pânzei freatice în amplasamentul depozitului, 

- chimismul terenului de fundare:  

- Conţinutul de carbonaţi pentru materialul argilos ce 

constituie barierele geologice,   

- Conţinutul de materii organice pentru materialul argilos ce 

constituie bariera geologică,   

- cerinţele de ordin biologic  

- măsuri de protecţie a barierelor construite, împotriva 

eventualelor degradări produse de acţiunea rădăcinilor 

plantelor, animalelor şi microorganismelor,   

- mineralogia terenului de fundare.  
 

Bariera geologică 

Este creată de condiţiile geologice şi hidrogeologice de sub şi 

din vecinătatea unui depozit şi trebuie să confere o capacitate 

suficientă de atenuare şi prevenire a unui potenţial risc ecologic 

pentru sol şi apa subterană.  

Bariera geologică a bazei şi taluzurilor depozitului va consta 

într-un strat mineral care satisface cerinţele de permeabilitate şi 

grosime cu un efect combinat din punct de vedere al protecţiei 

solului, apei freatice şi de suprafaţă cel puţin echivalent cu cel 

rezultat din următoarele condiţii: 

- permeabilitatea K <= 1,0 x 10-
9
 m/s 

- grosimea >= 1 m 

 Acolo unde bariera geologică nu satisface în mod natural 

condiţiile menţionate anterior, ea poate fi completată în mod 

artificial şi întărită prin alte mijloace care să realizeze o protecţie 

echivalentă.  

O barieră geologică construită nu trebuie să fie mai subţire de 

0,5 m. 
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Impermeabilizarea artificială 

În afara barierei geologice descrise anterior depozitul trebuie 

să fie prevăzut cu o impermeabilizare artificială care îndeplineşte 

cerinţele de rezistenţă fizico-chimică şi de stabilitate în timp, 

corespunzătoare condiţiilor de etanşare cerute, şi cu un sistem etanş 

de colectare a levigatului pentru a se asigura că acumularea de 

levigat la baza depozitului se menţine la un nivel minim. 

Pentru depozitele de deşeuri nepericuloase sunt stabilite 

următoarele cerinţe: 

- Impermeabilizare artificială: necesară 

- Strat drenant >= 0,5 m: necesar. 

Bariera construită pentru depozitele de deşeuri nepericuloase 

trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele de mai jos: 

- Grosime geomembrană PEHD : 2,0 mm 

- Permeabilitate strat:  10 
-9

  m/s 

- Grosime strat: >= 0,5 m. 

 

Variantele acceptate de impermeabilizare a bazei pentru 

depozitele de deşeuri nepericuloase (clasa b) conform pct. 3.1.6.2. 

din Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor sunt 

prezentate în Fig. 4.1 şi 4.2. din prezentul ghid. 
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Fig. 4.1. Varianta de impermeabilizare a bazei pentru depozitele de deşeuri 

nepericuloase (clasa b) 
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Fig. 4.2. Varianta de impermeabilizare a bazei pentru depozitele de deşeuri 

nepericuloase (clasa b) 

 

Cerinţe speciale pentru geomembranele PEHD 

Geomembranele PEHD trebuie să asigure îndeplinirea 

cerinţelor stabilite în Normativul tehnic privind depozitarea 

deşeurilor în ceea ce priveşte:  

- proprietăţile fizice: grosimea, densitatea, masa pe unitatea de 

suprafaţă;  
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- rezistenţele mecanice: rezistenţa la întindere, rezistenţa la 

impact (şoc), rezistenţa la poansonare statică, unghiul de 

frecare la interfaţa dintre geomembranele netede PEHD şi alte 

materiale, rezistenţa la sfâşiere, rezistenţa îmbinărilor sudate; 

- stabilitatea şi durabilitatea: rezistenţa la degradare chimică, 

rezistenţa la degradarea termică şi prin oxidare (rezistenţă la 

îmbătrânire), rezistenţa la degradare prin acţiunea factorilor 

biologici. 

Metodele de determinare şi standardele corespunzătoare 

pentru aceste caracteristici sunt indicate la pct. 3.1.6.3. din 

Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat prin 

Ordinul nr. 757/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Cerinţe de construcţie pentru barieră, impermeabilizare şi 

sistemul de drenaj pentru levigat 

În proiectarea depozitelor trebuie asigurată respectarea 

cerinţelor de construcţie pentru barieră, impermeabilizare şi sistemul 

de drenaj pentru levigat stabilite la pct. 3.2. din Normativul tehnic 

privind depozitarea deşeurilor referitoare la: 

- terenul de pozare al etanşării sintetice,  

- pantele bazei depozitului,  

- stratul de drenaj aferent etanşării sintetice,  

- conductele de drenaj pentru levigat,   

- primul strat de deşeuri depozitate,  

- construcţia barierelor.  
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4.2. Cerinţe generale de control şi protecţia factorilor de mediu 

 

Controlul apei şi gestiunea levigatului 

În corelaţie cu caracteristicile depozitului şi cu condiţiile 

meteorologice vor fi luate măsurile corespunzătoare pentru:  

- controlul cantităţii de apă din precipitaţiile care pătrund în 

corpul depozitului;  

- prevenirea pătrunderii apei de suprafaţă şi/sau subterane în 

deşeurile depozitate;  

- colectarea apei contaminate şi a levigatului;  

- epurarea apei contaminate şi a levigatului colectat din depozit la 

standardul corespunzător cerut pentru evacuarea lor din depozit.  

În funcţie de condiţiile locale specifice, caracteristicile 

levigatului şi de receptorul în care se evacuează acesta, epurarea 

levigatului se realizează în două tipuri de instalaţii, şi anume:  

- instalaţie de epurare proprie depozitului, care să permită evacuarea 

levigatului direct în receptorul natural, cu respectarea legislaţiei în 

domeniu privind valoarea indicatorilor de calitate a efluentului;  

- instalaţie de preepurare a levigatului pentru a fi evacuat într-o staţie 

de epurare a apelor uzate orăşeneşti, cu respectarea prevederilor 

actelor de reglementare emise de autoritatea competentă de 

gospodărirea apelor şi de operatorul de servicii publice.  

Şanţurile de gardă trebuie prevăzute pe tot conturul depozitului 

pentru colectarea apelor meteorice care cad pe suprafeţele 

învecinate depozitului.  

Sistemul de colectare a levigatului cuprinde: stratul de drenaj 

pentru levigat, conductele de drenaj pentru levigat, conductele de 

colectare pentru levigat, căminele, staţia de pompare, rezervorul de  
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stocare, conducta de eliminare pentru levigat, instalaţia de 

transvazare (în cazul tratării pe un alt amplasament). Schema 

sistemului de colectare a levigatului este prezentată în Figura 4. 3. 

 

 
Legenda: 

1 - bariera geologică ; 2 - impermeabilizare ; 3 - strat de drenaj pentru levigat ; 4 - 

conducta de drenaj pentru levigat ; 5 - cămin pentru levigat ;  

6 - conducta de colectare pentru levigat;  6a - zona în care se amplasează 

sistemele de control al scurgerilor ; 7 - staţie de pompare pentru levigat;  

8 - rezervor pentru levigat ; 9 - conducta de eliminare pentru levigat;  

10 - instalaţie de transvazare pentru levigat 
 

Figura 4.3. Schema sistemului de colectare a levigatului  

 
  

În proiectarea depozitelor trebuie să se asigure respectarea 

cerinţelor pentru colectarea levigatului stabilite la pct. 3.3. şi 3.4. din 

Normativul tehnic pentru depozitarea deşeurilor, privind: 

- colectarea levigatului: cerinţele generale referitoare la sistemul 

de colectare a levigatului, dimensionarea sistemului de 

colectare a levigatului; 
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- tratarea levigatului: procedeele de tratare a levigatului, 

materialele din care sunt confecţionate echipamentele de 

tratare, controlul proceselor şi întreţinerea instalaţiilor. 

 

Controlul gazului de depozit 

Principalul scop al degazării la depozitele care acceptă deşeuri 

biodegradabile este de a preveni emisia de gaz în atmosferă datorită 

consecinţelor ei negative asupra mediului (gaz cu efect de seră).  

Gazul de depozit se colectează în toate depozitele care 

acceptă deşeuri biodegradabile. Dacă gazul colectat nu poate fi 

folosit pentru a produce energie, el trebuie ars.    

Controlul acumulării şi migrării gazului de depozit, precum şi 

cantitatea şi compoziţia gazului se realizează conform prevederilor 

din anexa nr. 4 a Hotărârii Guvernului  nr. 349/2005 privind 

depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Realizarea sistemului de colectare a gazului de depozit, a 

echipamentelor de tratare, ardere controlată şi valorificare a gazului 

de depozit trebuie să corespundă cerinţelor stabilite la pct. 3.5. şi 

3.6. din Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor. 

Sistemul de colectare şi evacuare a gazelor de fermentare 

constă din conducte, puţuri, drenuri, dispozitive de colectare ce 

conduc la instalaţii de prelucrare/valorificare. Schema sistemului de 

colectare şi evacuare a gazului de depozit este prezentată în  

Figura 4.4. 
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Figura 4.4. Schema sistemului de colectare a gazului de depozit 

 

Dimensionarea instalaţiei de degazare se face pe baza prognozei 

producerii gazului de depozit. Pentru depozitele existente, este necesară 

efectuarea testelor de aspirare, iar rezultatele acestora se corelează cu 

prognoza teoretică, în măsura în care aceasta poate fi realizată.  

Sistemul de degazare trebuie să fie construit astfel încât să se 

garanteze siguranţa construcţiei şi sănătatea personalului de operare. 

Întregul sistem de colectare a gazului trebuie construit perfect etanş 

şi trebuie să fie amplasat izolat faţă de sistemele de drenaj şi 

evacuare a levigatului, respectiv a apelor din precipitaţii.  

Poziţionarea elementelor componente ale sistemului de 

colectare a gazului nu trebuie să afecteze funcţionarea celorlalte 

echipamente, a stratului de bază ori a sistemului de acoperire al 

depozitului.  
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Materialele din care sunt construite instalaţiile trebuie să fie 

rezistente împotriva acţiunilor agresive generate de:  

- temperatura ridicată din corpul depozitului (până la 70°C);  

- încărcarea provenită din greutatea corpului deşeurilor, a 

acoperirii de suprafaţă a depozitului, şi cea provenită din 

traficul utilajelor (compactor, camioane etc.);  

- levigat şi condensat;  

- microorganisme, animale sau ciuperci.  

Sistemul de colectare şi transport al gazului trebuie amplasat 

astfel încât să nu obstrucţioneze operarea depozitului.  

 

Tratarea, arderea controlată, valorificarea gazului de depozit 

Gazul de depozit generat în urma descompunerii deşeurilor 

municipale trebuie colectat şi tratat într-un mod care să conducă la 

diminuarea efectelor negative pe care acesta le poate avea asupra 

mediului înconjurător şi la reducerea potenţialului de periculozitate 

al componentelor principale metan (pericol de explozie) şi dioxid de 

carbon (pericol de sufocare). Tratarea gazului se face în funcţie de 

tehnica de captare utilizată - activă sau pasivă.  

 

Tehnicile de tratare, respectiv valorificare a gazului se aleg în 

funcţie de concentraţia de metan. Principalele posibilităţi de tratare 

sau valorificare a gazului, în funcţie de conţinutul de metan, 

conform cu Normativul tehnic privind depozitarea  deşeurilor, sunt 

prezentate în Figura 4.5.  
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Figura  4.5. Posibilităţi de tratare a gazului de depozit în funcţie de 

concentraţia metanului 

 

Asigurarea stabilităţii 

Repartizarea deşeurilor în depozit trebuie făcută astfel încât să se 

asigure stabilitatea masei de deşeuri şi a structurilor asociate (sistemele 

de impermeabilizare, sistemele de colectare şi evacuare a apelor 

exfiltrate şi a gazelor etc.), în special pentru evitarea alunecărilor.  

Dacă există impermeabilizare artificială, trebuie apreciat dacă 

substratul geologic - ţinându-se seama de morfologia depozitului - este 

suficient de stabil pentru a preveni deteriorarea impermeabilizării.  

 

Sisteme de siguranţă şi pază 

Depozitele se împrejmuiesc şi se instituie paza lor pentru 

reducerea posibilităţilor de pătrundere ilegală pe amplasament a 

oamenilor şi animalelor.  

Porţile se închid în afara orelor de lucru.  

Sistemul de control şi de acces la fiecare depozit trebuie să 

conţină un program de măsuri pentru a detecta şi a descuraja 

aruncarea ilegală de deşeuri în depozit.  
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Cerinţele necesar de a fi respectate privind zona de acces, 

zona de staţionare, gardul depozitului sunt stipulate la pct. 3.10.1 

din Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor. 

 

Combaterea altor inconveniente şi riscuri 

La amenajarea depozitelor trebuie luate măsuri pentru 

diminuarea şi a altor noxe şi riscuri, precum: emisia de mirosuri şi 

praf, particule materiale antrenate de vânt, zgomot şi trafic, păsări, 

paraziţi şi insecte, formarea de aerosoli, incendii, explozii, alunecări.  

Depozitul trebuie echipat astfel încât noxele provenite de pe 

amplasament să nu fie dispersate pe drumurile publice şi în zonele 

învecinate.  

 

Încadrarea în peisaj 

Amenajările pentru reducerea impactului vizual determinat de 

amplasarea unui depozit de deşeuri se realizează în funcţie de 

folosinţele terenurilor adiacente, prin:  

- realizarea unei perdele vegetale de protecţie cu o lăţime ce se va 

stabili în proiect şi, dacă este cazul, plantarea unei perdele formate 

din mai multe etaje de arbori şi arbuşti repede crescători;  

- amplasarea în frontul vizual a construcţiilor social-administrative;  

- amplasarea unor panouri metalice pentru diverse reclame;  

- înierbarea cu plante ierboase (graminee) şi plantarea unor 

specii rezistente la poluanţi pe suprafeţele acoperite ale 

depozitului care au ajuns la cota finală, pentru refacerea  

structurii solului şi a biocenozei, în paralel cu eliminarea 

poluanţilor şi introducerea treptată a acestor terenuri în 

peisajul natural al zonei.  

Prin executarea lucrărilor tehnice de închidere a depozitului 

trebuie să i se confere terenului încadrarea în peisajul zonal.  
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Capitolul 5 

Proceduri de acceptare a deşeurilor în depozitul de deşeuri 

 

 

Acceptarea deşeurilor la o anumită clasă de depozite se 

bazează pe liste de deşeuri acceptate, definite după natură şi origine, 

caracteristicile deşeurilor determinate prin metode de analiză 

standardizate, excepţie făcând deşeurile menajere.  

Deşeurile care pot fi depozitate pe un anumit amplasament 

trebuie să se regăsească în autorizaţia de mediu a depozitului. 

Operatorul depozitului trebuie să asigure toate măsurile necesare 

pentru ca deşeurile pe care le preia în vederea depozitării să respecte 

condiţiile prevăzute în autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu. 

Este interzisă amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface 

criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozite.  

Depozitarea deşeurilor pe depozite de deşeuri periculoase şi 

nepericuloase este permisă numai dacă deşeurile sunt supuse în 

prealabil unor operaţii de tratare fezabile tehnic şi care contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor stabilite în H.G. nr. 349/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Deşeurile periculoase stabilizate sunt acceptate pe depozitele 

pentru deşeurile nepericuloase, dacă îndeplinesc criteriile specifice 

corespunzătoare prevederilor legale şi dacă pot fi depozitate în 

celule separate faţă de deşeurile biodegradabile.  

Deşeurile acceptate la depozitare trebuie să îndeplinească 

următoarele criterii:  
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- să se regăsească în lista deşeurilor acceptate pe depozitul 

respectiv, conform autorizaţiei de mediu,  

- să fie livrate numai de transportatori autorizaţi, cu excepţia 

transportatorilor particulari, care aduc deşeuri în cantităţi mici,  

- să fie însoţite de documentele necesare, conform prevederilor 

legale şi criteriilor de recepţie prevăzute de operatorul 

depozitului.  

 

5.1. Proceduri generale pentru testarea şi acceptarea deşeurilor 

 

Procedurile generale pentru caracterizarea şi testarea 

deşeurilor în vederea acceptării la depozitare, conform cu 

prevederile H.G. nr. 349/2005 cu modificările şi completările 

ulterioare, se stabilesc pe trei niveluri ierarhice:  

Nivelul 1 - Caracterizare generală, realizată cu metode de analiză 

standardizate pentru determinarea compoziţiei fizico-

chimice a deşeurilor şi pentru testarea comportării la 

levigare şi/sau a variaţiei caracteristicilor deşeurilor pe 

termen scurt şi lung;  

Nivelul 2 - Testarea încadrării corecte a deşeurilor într-un depozit, 

care se realizează prin verificări periodice efectuate prin 

analize simple, standardizate şi metode de caracterizare a 

comportării, pentru a determina dacă un deşeu îşi 

menţine încadrarea în condiţiile din autorizaţie şi/sau 

criteriile specifice de referinţă. Testele se vor concentra 

pe variabile cheie (indicatori variabili) şi pe comportarea 

identificată prin caracterizarea generală; 
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Nivelul 3 - Verificarea la faţa locului, printr-un control rapid, pentru 

a confirma că deşeul depozitat este acelaşi cu cel care a 

fost supus la testarea de nivel 2 şi că este cel descris în  

documentele de însoţire. Ea poate consta într-o inspecţie 

vizuală a încărcăturii de deşeuri, înainte şi după 

descărcarea la depozit.  

 

Pentru a figura pe o listă de referinţă, un deşeu este 

caracterizat la nivelul 1 şi trebuie să satisfacă criteriile 

corespunzătoare, care vor fi stabilite pentru fiecare tip de depozit.  

Pentru a rămâne pe o listă specifică a depozitului, un deşeu se 

testează la nivelul 2 la intervale regulate de timp, semestrial sau 

anual, şi trebuie să satisfacă criteriile corespunzătoare pentru fiecare 

tip de depozit. 

Toate încărcăturile de deşeuri ce intră într-un depozit se supun 

nivelului 3 de verificare. Nivelurile 1 şi 2 se realizează în măsura în 

care este posibil.  

În situaţia în care testarea nu se poate realiza, nu sunt 

accesibile procedurile de testare sau există alte prevederi legislative 

ce prevalează, anumite deşeuri pot fi exceptate permanent sau 

temporar de la testarea la nivelul 1.  

Informaţiile furnizate de determinările efectuate pot fi 

completate cu informaţii de la producătorii deşeurilor, laboratoarele 

de cercetare şi din literatura de specialitate. 

 

Obligaţii ale operatorilor de depozite de deşeuri 

Operatorii depozitelor de deşeuri sunt obligaţi să respecte, la 

primirea deşeurilor în depozit, următoarele proceduri de recepţie:  
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- verificarea documentaţiei privind cantităţile şi caracteristicile 

deşeurilor, originea şi natura lor, inclusiv buletine de analiză 

pentru deşeurile industriale, iar pentru deşeurile municipale, 

când există suspiciuni, precum şi date privind identitatea 

producătorului sau a deţinătorului deşeurilor;  

- inspecţia vizuală a deşeurilor la intrare şi la punctul de 

depozitare şi, după caz, verificarea conformităţii cu descrierea 

prezentată în documentaţia înaintată de deţinător, conform 

procedurii stabilite pentru nivelul 3; 

- păstrarea, cel puţin o lună, a probelor reprezentative prelevate 

pentru verificările impuse conform prevederilor pentru  nivelul 1 

sau nivelul 2, precum şi înregistrarea rezultatelor determinărilor;  

- păstrarea unui registru ce conţine cantităţile, caracteristicile 

deşeurilor depozitate, originea şi natura, data livrării, 

identitatea producătorului, a deţinătorului sau, după caz, a 

colectorului - în cazul deşeurilor municipale, iar în cazul 

deşeurilor periculoase, a localizării precise a acestora în 

depozit. Pentru depozitele de deşeuri zonale, datele se introduc 

şi pe suport electronic tip bază de date.  

În mod obligatoriu, operatorul depozitului eliberează celui 

care predă deşeurile o confirmare scrisă a recepţiei fiecărei cantităţi 

livrate acceptate la depozit, conform cu prevederile  H.G. nr. 

1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi 

nepericuloase pe teritoriul României. Transportul deşeurilor 

municipale, efectuat de către operatorii economici autorizaţi să 

presteze serviciul de salubrizare în localităţi, nu intră sub incidenţa 

prevederilor H.G. nr. 1061/2008. 

La controlul efectuat de autoritatea competentă pentru 

protecţia mediului, operatorul depozitului este obligat să 
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demonstreze cu documente că deşeurile au fost acceptate în 

conformitate cu condiţiile din autorizaţie şi că îndeplinesc criteriile 

de acceptare pentru clasa de depozit respectivă.  

În situaţia în care deşeurile nu sunt acceptate în depozitul de 

deşeuri, operatorul are obligaţia de a informa imediat autorităţile 

competente pentru protecţia mediului cu privire la refuzul de a 

accepta deşeurile.  

 

5.2. Criterii de acceptare 

 

Criteriile care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a fi 

acceptate la depozitare pe fiecare clasă de depozit şi lista naţională 

de deşeuri acceptate pentru fiecare clasă de depozit sunt stabilite 

prin Ordinul nr. 95/2005 şi se revizuiesc în funcţie de modificarea 

condiţiilor tehnico-economice. 

Lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit 

de deşeuri respectă clasificarea şi codificarea din Hotărârea 

Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi 

pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase. 

 

5.2.1. Proceduri preliminare pentru acceptarea deşeurilor la 

depozitare 

 

Caracterizarea generală a deşeurilor 

Caracterizarea generală a unui deşeu reprezintă prima etapă în 

cadrul procedurii de acceptare la depozitare şi ea se realizează prin 

colectarea tuturor datelor şi informaţiilor necesare pentru asigurarea 

condiţiilor de depozitare a fiecărui tip de deşeu, pe termen lung, în  
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condiţii de siguranţă. Caracterizarea generală se cere pentru fiecare 

tip de deşeu. 

Caracterizarea generală a unui deşeu/Fişa tehnică a unui deşeu 

cuprinde următoarele informaţii:  

- sursa şi originea deşeului;  

- date referitoare la procesul care generează deşeul respectiv 

(descrierea procesului tehnologic cu precizarea punctelor de 

unde rezultă deşeuri, date privind materiile prime, produsele şi 

cantitatea de deşeu pe unitatea de măsură a produsului finit 

obţinut din proces);  

- descrierea modului de tratare aplicat deşeului, sau declararea 

motivelor pentru care acest mod de tratare nu a fost considerat 

necesar;  

- date privind compoziţia deşeului şi comportarea la levigare, 

atunci când acestea sunt considerate relevante;  

- aspectul deşeului (miros, culoare, stare fizică);  

- codul, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii 

deşeurilor şi Lista deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, 

şi alte informaţii considerate necesare;  

- pentru deşeurile periculoase - proprietatea care face ca 

respectivul deşeu să fie considerat periculos, conform anexei 

IE din Legea nr. 426/2001 cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- clasa de depozit în care poate fi acceptat deşeul;  

- informaţii suplimentare sau alte restricţii şi precauţii necesare 

pentru activitatea de depozitare propriu-zisă;  

- testarea dacă deşeul poate fi reciclat sau valorificat.  
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Ca regulă generală, informaţiile de mai sus se obţin în urma 

testării deşeului. Pe lângă comportarea la levigare, compoziţia 

deşeului trebuie să fie cunoscută sau determinată prin analize.  

 

Cazuri în care nu sunt necesare teste  

Testele şi analizele de laborator nu sunt necesare în 

următoarele cazuri:  

- deşeul se regăseşte pe o listă de deşeuri pentru care s-a stabilit 

că nu este necesară efectuarea de analize;  

- toate datele necesare, cerute de către autoritatea competentă 

pentru protecţia mediului, sunt furnizate şi însoţite de 

documente justificative;  

- anumite tipuri de deşeuri pentru care nu se poate realiza 

testarea sau pentru care nu sunt disponibile proceduri de 

analiză corespunzătoare şi criterii de acceptare - acest fapt 

trebuie să fie justificat şi documentat, inclusiv motivele pentru 

care deşeul este acceptat la acea clasă de depozit.  

 

Teste pentru verificarea conformării 

Scopul realizării testelor de conformare este de a verifica 

periodic fluxurile de deşeuri care vin la depozitare. 

În cazul în care, pe baza informaţiilor de caracterizare 

generală, rezultă că un deşeu îndeplineşte criteriile de acceptare într-

o anumită clasă de depozit, se procedează la teste ulterioare pentru 

verificarea conformării - pentru a se stabili dacă deşeul respectiv 

este conform cu datele de caracterizare generală şi cu criteriile de 

acceptare, prezentate în Secţiunea 2 din Ordinul nr. 95/2005.  
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Deşeurile pentru care nu sunt necesare analize de caracterizare 

generală, sunt exceptate şi de la efectuarea testelor de conformare. 

Ele se verifică pentru conformarea cu caracterizarea generală.  

Testele de verificare a conformării se realizează cel puţin 

anual şi, în orice situaţie, operatorul trebuie să se asigure că 

efectuarea testelor de conformare se desfăşoară în conformitate cu 

scopul şi frecvenţa stabilite în cadrul caracterizării generale. 

 

Verificarea la locul de depozitare  

- Fiecare transport de deşeuri adus la un depozit se inspectează 

vizual înainte şi după descărcare; 

- Se verifică documentaţia însoţitoare; 

- Pentru deşeurile pe care generatorul le depozitează pe un 

amplasament propriu (pe care îl are sub control), verificarea se 

poate face la punctul de livrare a transportului;  

- Deşeul se acceptă la depozitare numai dacă este conform cu cel 

descris în cadrul caracterizării generale şi testării de conformare, 

respectiv cu cel pentru care sunt prezentate documente însoţitoare. 

Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii, deşeul nu este acceptat în 

depozit;  

- Este necesară testarea aleatoare a deşeului înainte ca acesta să fie 

depozitat. În acest scop, se utilizează metode corespunzătoare de 

testare rapidă;  

- După depozitarea deşeului, probele se prelevează periodic. Probele 

prelevate se păstrează după acceptarea deşeului, pentru o perioadă 

de timp care este stabilită de către autoritatea competentă pentru 

protecţia mediului, dar nu mai puţin de 1 lună. 
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5.2.2.Criterii pentru acceptarea deşeurilor pe depozitele de deşeuri 

nepericuloase 

 

Deşeuri acceptate la depozitare în depozite de deşeuri nepericuloase  

a) deşeuri municipale;  

b) deşeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile 

de acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase;  

c) deşeuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele 

solidificate, vitrificate, care la levigare au o comportare 

echivalentă cu a celor prevăzute la lit. b) şi care satisfac 

criteriile relevante de acceptare; aceste deşeuri periculoase nu 

se depozitează în celule destinate deşeurilor biodegradabile 

nepericuloase, ci în celule separate.  

 

Deşeuri care nu se acceptă la depozitare  

- deşeuri lichide;  

- deşeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau 

inflamabile, proprietăţi ce sunt definite în anexa nr. I E la 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- deşeuri periculoase medicale sau alte deşeuri clinice 

periculoase de la unităţi medicale sau veterinare cu 

proprietatea H9, definită în anexa nr. I E şi având categoria 

prevăzută la lit. A pct. 14 din anexa nr. I C la Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
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- toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând 

anvelopele folosite ca materiale în construcţii într-un depozit;  

- orice alt tip de deşeu care nu satisface criteriile de acceptare. 

 

Deşeuri care pot fi acceptate fără testare în depozitele de 

deşeuri nepericuloase  

- deşeuri municipale care îndeplinesc criteriile definite conform 

H.G. 349/2005, care se regăsesc în Categoria 20 a Listei 

Europene a Deşeurilor "Deşeuri municipale şi asimilabile din 

comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat" 

precum şi alte deşeuri similare acestora din alte surse.  

 

Condiţii: 

- aceste tipuri de deşeuri nu sunt admise la depozitare dacă nu au 

fost tratate sau dacă sunt contaminate la un nivel suficient de 

ridicat încât să determine apariţia de riscuri asociate şi deci să 

justifice eliminarea lor în alt mod;  

- deşeurile municipale biodegradabile nu se depozitează în 

aceleaşi celule cu deşeurile periculoase stabilizate care, în urma 

unei operaţii de tratare au căpătat caracter nepericulos.   

 

Valori limită pentru caracteristicile de levigabilitate ale 

deşeurilor nepericuloase  

- valorile limită pentru deşeurile nepericuloase granulate 

acceptate în aceeaşi celulă cu deşeuri periculoase stabile, 

deşeurile nereactive sunt prezentate în Anexa nr. 3 a 

prezentului ghid; 

- deşeuri de ghips: deşeurile nepericuloase pe bază de ghips se 

elimină numai în depozitele de deşeuri nepericuloase, în celule 

unde nu sunt acceptate deşeurile biodegradabile. Valorile 
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limită pentru TOC (carbon organic total) şi DOC indicate în 

Anexa nr. 4 din prezentul ghid şi criteriile suplimentare pentru 

deşeurile granulare prezentate în cele ce urmează se aplică 

deşeurilor depozitate împreună cu deşeuri pe bază de ghips.  

 

Criterii pentru deşeurile periculoase care pot fi acceptate în 

depozitele de deşeuri nepericuloase 

- deşeurile periculoase stabile, nereactive, care au o comportare 

echivalentă cu cea a deşeurilor nepericuloase, pot fi acceptate 

în depozitele de deşeuri nepericuloase;  

- valorile limită pentru deşeurile periculoase granulare acceptate 

la depozitele pentru deşeuri nepericuloase sunt prezentate în 

Anexa nr. 4 a prezentului ghid.  

 

Criterii suplimentare 

Pe lângă valorile limită ale levigatului prevăzute în Anexa nr. 

4 din prezentul ghid, deşeurile granulare trebuie să îndeplinească şi 

următoarele criterii suplimentare:  

- TOC (carbon organic total): 5 % (dacă această valoare nu este 

obţinută, poate fi admisă de autoritatea de mediu o valoare limită 

mai mare, cu condiţia ca valoarea DOC de 800 mg/kg să fie 

obţinută la L/S = 10 l/kg, atât la pH-ul propriu al materialului cât şi 

la o valoare a pH-ului cuprinsă între 7,5 şi 8,0.); 

- pH: minimum 6; 

- capacitatea de neutralizare a acizilor: trebuie să fie evaluată. 

  

Deşeuri cu azbest  

Materialele de construcţie, precum şi alte deşeuri similare cu 

conţinut de azbest pot fi acceptate în depozitele de deşeuri nepericuloase,  

fără testare. 
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În cazul depozitelor care acceptă deşeuri de materiale de 

construcţie sau alte deşeuri similare cu conţinut de azbest, trebuie 

îndeplinite următoarele cerinţe:  

- deşeurile să nu conţină alte tipuri de deşeuri periculoase în afară de 

azbest, inclusiv fibre cu lianţi sau ambalate în plastic;  

- depozitul acceptă numai materiale de construcţie sau alte deşeuri 

similare cu conţinut de azbest. Aceste deşeuri pot fi acceptate şi în 

depozite de deşeuri nepericuloase, dar numai în celule separate, 

amenajate corespunzător;  

- pentru a împiedica dispersarea fibrelor, deşeurile depozitate cu 

conţinut de azbest se acoperă cu materiale corespunzătoare, atât 

zilnic, cât şi înaintea fiecărei operaţii de compactare, iar deşeurile 

neambalate se stropesc cu apă la intervale regulate;  

- se realizează acoperirea finală a celulei/depozitului pentru a evita 

dispersarea fibrelor;  

- în cadrul celulei/depozitului în care există deşeuri cu azbest nu se 

efectuează nici un fel de lucrări (ex: foraje) care ar putea conduce 

la dispersarea fibrelor;  

- după închiderea celulei/depozitului ce conţine deşeuri cu azbest, se 

păstrează o schiţă de amplasare care indică în mod clar localizarea 

acesteia/acestuia;  

- după închiderea depozitului, posibilităţile de utilizare ulterioară a 

terenului se restricţionează, astfel încât să fie evitate la maximum 

posibil riscurile pentru sănătatea populaţiei.  

 

 

5.2.3. Metode folosite pentru prelevarea şi analiza probelor 

 

Testarea şi prelevarea probelor pentru caracterizarea generală 

şi verificarea conformării se realizează de către instituţii şi persoane 
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abilitate independente. Laboratoarele trebuie să aibă experienţă 

relevantă în testarea şi analizarea deşeurilor şi un sistem eficient de 

asigurare a calităţii. 

Metode folosite pentru prelevarea şi analiza probelor  sunt 

indicate în Secţiunea 3 a Ordinului nr. 95/2005 privind stabilirea 

criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a 

deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în 

fiecare clasă de depozit de deşeuri. Standardele menţionate în ordin 

reprezintă standarde de referinţă pentru cerinţele minimale specifice 

domeniilor lor de aplicare. 

Autoritatea centrală pentru protecţia mediului poate accepta 

utilizarea şi a altor standarde naţionale sau internaţionale dacă 

utilizatorii demonstrează că datele furnizate sunt de aceiaşi calitate 

şi comparabilitate ştiinţifică. 

 

5.2.4. Lista naţională de deşeuri acceptate în depozitele de deşeuri 

nepericuloase 

 

Lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit 

de deşeuri este aprobată prin Ordinului nr. 95/2005 privind stabilirea 

criteriilor de acceptare şi a procedurilor preliminare de acceptare a 

deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în 

fiecare clasă de depozit de deşeuri  (Secţiunea 6 a actului normativ). 

Lista naţională de deşeuri acceptate la depozitare în depozitele 

de deşeuri nepericuloase este prezentată în  Anexa nr. 5 a 

prezentului ghid. 
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Capitolul 6 

Proceduri de control şi urmărire în faza de exploatare a 

depozitului de deşeuri 

 

 

6.1. Dispoziţii generale 

 

Procedurile de control şi urmărire în faza de exploatare a 

depozitului de deşeuri sunt stabilite prin H.G. nr. 349/2005 privind 

depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Sistemul de automonitorizare 

Operatorul depozitului este obligat să instituie un sistem de 

automonitorizare a depozitului de deşeuri şi să suporte costurile 

acestuia. Procedurile de control şi monitorizare în faza de exploatare 

a unui depozit de deşeuri cuprind:  

- automonitorizarea tehnologică;  

- automonitorizarea calităţii factorilor de mediu.  

 

Automonitorizarea tehnologică constă în verificarea 

permanentă a stării şi funcţionării următoarelor amenajări şi dotări 

posibile din depozite:  

- starea drumului de acces şi a drumurilor din incintă;  

- starea impermeabilizării depozitului;  

- funcţionarea sistemelor de drenaj;  

- comportarea taluzurilor şi a digurilor;  

- urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor deja acoperite;  

- funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate;  
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- funcţionarea instalaţiilor de captare şi ardere a gazelor de 

depozit;  

- funcţionarea instalaţiilor de evacuare a apelor pluviale;  

- starea altor utilaje şi instalaţii existente în cadrul depozitului, 

cum ar fi cele de compostare, sortare materiale reciclabile, 

spălare/dezinfecţie auto, incinerare.  

 

Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu pentru faza de 

exploatare se realizează conform prevederilor din anexa nr. 4 a H.G. 

nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Normativului tehnic privind 

depozitarea deşeurilor. Determinările prevăzute se efectuează de 

laboratoare acreditate, conform prevederilor legale în vigoare, iar 

rezultatele acestor determinări se păstrează într-un registru pe toată 

perioada de monitorizare.  

 

Obligaţii de raportare 

Operatorul depozitului este obligat să raporteze autorităţii 

competente pentru protecţia mediului după cum urmează:  

- semestrial, datele înregistrate în urma monitorizării, pentru a 

demonstra conformitatea cu prevederile din autorizaţia/ 

autorizaţia integrată de mediu, precum şi stadiul îndeplinirii 

măsurilor din programul pentru conformare, dacă este cazul;  

- în maximum 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice 

negative semnificative constatate prin programul de 

monitorizare.  

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte 

măsurile de remediere care se impun din analiza informărilor prezentate 

de operator, în urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ 

asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator.  
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6.2. Sistemul de control şi urmărire a calităţii factorilor de 

mediu în faza de exploatare 

 

Sistemul de control şi urmărire pentru depozitele de deşeuri 

cuprinde:  

- Datele meteorologice, 

- Controlul apei de suprafaţă, al levigatului şi al gazului de 

depozit, 

- Protecţia apei subterane,  

- Topografia depozitului. 

 

Datele meteorologice  

Servesc la realizarea balanţei apei din depozit şi implicit la 

evaluarea volumului de levigat ce se acumulează la baza depozitului 

sau se deversează din depozit.  

Datele necesare întocmirii balanţei apei se colectează de la cea mai 

apropiată staţie meteorologică sau prin monitorizarea depozitului.  

Parametrii necesar a fi monitorizaţi şi frecvenţa: 

- Cantitatea de precipitaţii: Zilnic  

- Temperatura minimă, maximă, la ora 15,00: Zilnic 

- Direcţia şi viteza dominantă a vântului: Zilnic 

- Evaporare (lizimetru sau prin alte metode adecvate): Zilnic 

- Umiditatea atmosferică, la ora 15,00: Zilnic. 

 

Controlul apei de suprafaţă, al levigatului şi al gazului de 

depozit  

Parametrii ce se impun a fi monitorizaţi şi frecvenţa de 

prelevare şi analizare: 
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- Volum levigat: lunar 

- frecvenţa prelevării poate fi adaptată pe baza morfologiei 

depozitului (rambleu, debleu etc.); 

- dacă în punctele de prelevare volumul şi compoziţia apei de 

suprafaţă sunt relativ constante, măsurătorile se pot face la 

intervale mai mari de timp;  

- Compoziţie levigat: trimestrial 

- parametrii şi indicatorii analizaţi variază în funcţie de 

compoziţia deşeurilor depozitate; ele trebuie să fie stabilite 

în autorizaţie şi să reflecte caracteristicile deşeurilor; 

- dacă în punctele de prelevare volumul şi compoziţia apei de 

suprafaţă sunt relativ constante, măsurătorile se pot face la 

intervale mai mari de timp; 

- Volumul şi compoziţia apei de suprafaţă: trimestrial 

- dacă în punctele de prelevare volumul şi compoziţia apei de 

suprafaţă sunt relativ constante, măsurătorile se pot face la 

intervale mai mari de timp; 

- pe baza caracteristicilor amplasamentului depozitului, autoritatea 

competentă poate decide că aceste măsurători nu sunt necesare;  

- Posibile emisii de gaz şi presiune atmosferică CH4, CO2, H2S, 

H2 etc.: lunar  

- măsurătorile sunt legate în special de conţinutul de materie 

organică din deşeuri;  

- CH4, CO2, O2 - regulat, alte gaze după necesitate, în funcţie 

de compoziţia deşeurilor depozitate, în scopul de a reflecta 

caracteristicile levigatului. 

 

Condiţii privind realizarea monitorizărilor pentru controlul 

apei de suprafaţă, al levigatului şi al gazului de depozit: 

- măsurarea volumului levigatului, prelevarea şi analizarea 

probelor de levigat se efectuează pentru fiecare punct de 

evacuare a acestuia din depozit; 
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- urmărirea calităţii apei de suprafaţă, aflată în vecinătatea unui 

depozit, se efectuează în cel puţin două puncte, unul în amonte 

şi unul în aval de depozit;  

- urmărirea cantităţii şi calităţii gazului de depozit se efectuează 

pe secţiuni reprezentative ale depozitului;  

- frecvenţa prelevării probelor se adaptează morfologiei 

depozitului (rambleu, debleu etc.); 

- pentru levigat şi pentru apă se va preleva pentru supraveghere 

o probă reprezentativă pentru compoziţia medie.  

 

Protecţia apei subterane  

Controlul calităţii apei subterane se realizează prin foraje de 

control în cel puţin trei puncte, un punct amplasat în amonte şi două 

în aval faţă de depozit, pe direcţia de curgere. Numărul punctelor de 

urmărire se poate mări pe baza unor prospecţiuni hidrogeologice şi a 

necesităţii depistării urgente a infiltraţiilor accidentale de levigat în 

apă.  

Înaintea intrării în exploatare a depozitelor noi, se prelevează 

probe din cel puţin trei puncte pentru a stabili valori de referinţă 

pentru prelevările ulterioare.  

Parametrii urmăriţi şi frecvenţa de monitorizare: 

- Nivelul apei subterane: la fiecare şase luni 

- dacă nivelul apei freatice variază, se măreşte frecvenţa 

prelevării probelor; 

- Compoziţia apei subterane: frecvenţa în funcţie de viteza de 

curgere 

- frecvenţa se stabileşte pe baza cunoştinţelor şi a evaluării 

vitezei fluxului de apă subterană;  

- când, prin determinările efectuate pe probele prelevate, se 

constată atingerea unui prag de alertă, se repetă prelevarea şi 
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se reiau determinările efectuate. Dacă nivelul de poluare este 

confirmat, trebuie urmat planul de intervenţie specificat în 

autorizaţie.  

Indicatorii care se analizează în probele prelevate se aleg pe 

baza calităţii apei freatice din zonă şi a compoziţiei prognozate a 

levigatului.  Alegerea corectă a indicatorilor de analizat şi datele 

privind mobilitatea apei subterane în zonă asigură identificarea 

rapidă a schimbării calităţii apei.  

Pragurile de alertă se determină ţinându-se cont de 

formaţiunile hidrogeologice specifice zonei în care este amplasat 

depozitul şi de calitatea apei. Nivelul de control al poluării se 

bazează pe compoziţia medie determinată din variaţiile locale ale 

calităţii apei subterane pentru fiecare foraj de control. Dacă există 

date şi este posibil, pragul de alertă se specifică în autorizaţie.  

 

Topografia depozitului  

Pentru urmărirea topografiei depozitului se monitorizează 

următorii parametrii: 

- Structura şi compoziţia depozitului: anual 

- date pentru planul de situaţie al depozitului: suprafaţa 

ocupată de deşeuri, volumul şi compoziţia deşeurilor, metode 

de depozitare, timpul şi durata depozitării, calculul capacităţii 

remanente de depozitare; 

- Comportarea la tasare şi urmărirea nivelului depozitului: anual. 

 

6.3. Documente/Registru de funcţionare 

 

În conformitate cu dispoziţiile Normativului tehnic privind 

depozitarea deşeurilor toate documentele, informaţiile şi 
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instrucţiunile care se referă la activităţile dintr-un depozit de deşeuri 

(începând cu faza de proiect până la reconstrucţia ecologică) se 

păstrează într-un registru de funcţionare. Registrul constă din:  

- documentele de aprobare  

- planul organizatoric  

- instrucţiunile de funcţionare  

- manualul de funcţionare  

- jurnalul de funcţionare  

- planul de intervenţie  

- planul de funcţionare/de depozitare  

- planul stării de fapt  

Registrul de funcţionare se realizează în formă scrisă şi în formă 

electronică şi se prezintă, la cerere, autorităţii competente pentru 

protecţia mediului. Documentele registrului se completează în timp.  

 

Documente de aprobare  

La depozitul de deşeuri trebuie să existe un exemplar complet 

şi autentificat al documentelor care au stat la baza obţinerii tuturor 

autorizaţiilor şi aprobărilor.  

   

Planul organizatoric  

Organizarea activităţii în cadrul depozitului de deşeuri este 

prezentată într-un plan organizatoric, care conţine numele şi 

responsabilităţile fiecărei persoane. La înlocuirea persoanelor se 

actualizează planul organizatoric.  

 

Instrucţiuni de funcţionare  

Instrucţiunile de funcţionare conţin prevederile relevante 

pentru siguranţă şi ordine. Ele reglementează întregul proces de 

funcţionare de la depozit şi sunt valabile pentru toţi utilizatorii. De 
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aceea ele se afişează la loc vizibil, în zona de acces. În instrucţiunile 

de funcţionare se includ şi reglementări de manipulare a deşeurilor 

de la transportatorii de cantităţi mici. De asemenea, se prevede 

interzicerea fumatului în incinta depozitului.  

 

Manualul de funcţionare  

În manualul de funcţionare se stabilesc toate măsurile pentru 

funcţionarea în stare normală, pentru întreţinere şi pentru cazuri 

anormale de funcţionare. Măsurile necesare în cazurile neobişnuite 

se corelează cu planul de intervenţie.  

Sarcinile şi domeniile de responsabilitate ale personalului 

conform planului organizatoric, instrucţiunile de lucru, măsurile de 

control şi întreţinere, obligaţiile de informare, documentare şi 

păstrare a documentelor se stabilesc în manualul de funcţionare.  

  

Jurnalul de funcţionare  

Jurnalul de funcţionare conţine toate datele importante pentru 

funcţionarea zilnică a depozitului, în special:  

- date despre deşeurile preluate (determinarea greutăţii, 

stabilirea tipului de deşeuri inclusiv codul deşeurilor, 

rezultatele controalelor vizuale şi ale analizelor efectuate),  

- formularul de înregistrare (confirmarea de primire) pentru 

recepţia deşeurilor,  

- cazurile de neacceptare a deşeurilor la depozitare, inclusiv 

cauzele şi măsurile întreprinse,  

- rezultatele controalelor proprii şi a celor efectuate de autorităţi,  

- evenimente deosebite, în special defecţiuni de funcţionare, 

inclusiv cauzele şi măsurile întreprinse,  

- programul de funcţionare al depozitului,  
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- rezultatele programului de monitorizare.  

Jurnalul de funcţionare se realizează în formă electronică şi 

trebuie să fie asigurat împotriva accesului neautorizat. Jurnalul 

trebuie să fie controlat periodic de conducătorul depozitului, până la 

sfârşitul perioadei de monitorizare post-închidere.  

 

Planul de intervenţie  

Pentru fiecare depozit se întocmeşte un plan de intervenţie 

care descrie toate măsurile în cazuri de incendiu, accidente, poluări 

accidentale produse pe raza de activitate a depozitului şi alte situaţii 

de necesitate. În planul de intervenţie se menţionează persoanele 

responsabile şi sunt descrise măsurile care trebuie luate. În planul de 

intervenţie se menţionează şi datele de contact pentru următoarele 

instituţii: pompieri, salvare, apărare civilă. Planul de intervenţie 

trebuie să fie cunoscut de toţi angajaţii şi să fie afişat într-un loc 

vizibil. Planul de intervenţie se întocmeşte în acord cu toate 

autorităţile implicate, iar un exemplar se predă autorităţii 

competente pentru protecţia mediului.  

 

Planul de funcţionare/de depozitare  

Se întocmeşte un plan de funcţionare, care conţine toate 

reglementările importante despre:  

- procedura de acceptare şi control al deşeurilor,  

- modul de depozitare şi realizare a corpului depozitului,  

- gestionarea levigatului,  

- gestionarea gazului de depozit,  

- colectarea şi gestionarea apei din precipitaţii,  

- colectarea şi gestionarea apelor uzate menajere.  

Planul de funcţionare conţine un plan referitor la modul de 

depozitare, inclusiv împărţirea celulelor de depozitare în zone de 
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maximum 2.500 m
2
. Mărimea celulelor de depozitare trebuie să fie 

cât se poate de mică, pentru a reduce cantitatea de levigat formată. 

Dacă se depozitează tipuri de deşeuri diferite (nepericuloase, 

periculoase tratate, deşeuri cu azbest etc.), atunci aceste informaţii 

trebuie să fie cuprinse în planul de depozitare.  

  

Planul stării de fapt  

După încheierea umplerii unei celule de depozit se întocmeşte 

un plan al stării de fapt. Planul se prezintă într-un raster de 60 m x 

60 m şi la o scară adecvată (M = 1:500).  

Planul stării de fapt se înaintează autorităţii competente, la cel 

târziu 6 luni după încheierea umplerii celulei.  

Pentru depozitele pe care se depozitează un singur tip de 

deşeuri (depozite de deşeuri municipale, depozite pentru un anumit 

tip de deşeuri de producţie), cerinţele de conţinut pentru jurnalul de 

funcţionare şi pentru planul de funcţionare se pot reduce după 

analizare şi aprobare de către autoritatea competentă pentru 

protecţia mediului.  



Ghid privind depozitarea deşeurilor menajere 

   73 

 

 

Capitolul 7 

Închiderea depozitelor de deşeuri şi urmărirea postînchidere 

 

 

Închiderea depozitelor se realizează cu respectarea 

dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat prin 

Ordinul 757/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Depozitul de deşeuri sau o secţiune a depozitului se închide în 

următoarele situaţii:  

- când sunt îndeplinite condiţiile cuprinse în autorizaţia/autorizaţia 

integrată de mediu referitoare la perioada de funcţionare;  

- la cererea operatorului depozitului şi după analiza şi aprobarea 

acesteia de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului;  

- prin decizie motivată a autorităţii competente pentru protecţia 

mediului.  

 

Aprobarea închiderii depozitului/secţiunii de depozit 

Etapele de aprobare a închiderii depozitului de deşeuri sau a 

unei părţi din depozit sunt următoarele:  

- autoritatea competentă pentru protecţia mediului evaluează 

toate rapoartele înaintate de operator, efectuează o inspecţie 

finală a amplasamentului;  

- autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte 

operaţiunile de închidere a depozitului; această decizie nu 
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afectează responsabilitatea operatorului depozitului prevăzută 

în autorizaţia de mediu;  

- autoritatea competentă pentru protecţia mediului comunică 

operatorului depozitului decizia de închidere.  

Suprafeţele care au fost ocupate de depozite de deşeuri se 

înregistrează în registrul de cadastru şi se marchează vizibil pe 

documentele cadastrale.  

 

Responsabilităţi operator 

Operatorul depozitului este responsabil de întreţinerea, 

supravegherea, monitorizarea şi controlul postînchidere al 

depozitului, conform autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu.  

Monitorizarea postînchidere va fi efectuată conform 

procedurilor prevăzute în anexa nr. 4 a H.G. nr. 349/2005 privind 

depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, iar 

rezultatele determinărilor efectuate sunt păstrate de operator într-un 

registru pe toată perioada de monitorizare.  

Operatorul depozitului este obligat să anunţe în mod operativ 

autorităţii competente pentru protecţia mediului producerea de efecte 

semnificativ negative asupra mediului, relevante prin procedurile de 

control, şi să respecte decizia autorităţii teritoriale pentru protecţia 

mediului privind măsurile de remediere impuse în perioada 

postînchidere. 

 

Perioada de urmărire postînchidere 

Este stabilită de autoritatea competentă pentru protecţia 

mediului. Această perioadă este de minimum 30 de ani şi poate fi 

prelungită dacă prin programul de monitorizare postînchidere se 

constată că depozitul nu este încă stabil şi prezintă un risc potenţial 

pentru factorii de mediu.  
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7.1. Cerinţe pentru închiderea depozitelor pentru deşeuri 

nepericuloase/municipale (clasa b) 

     

Cerinţele şi măsurile operaţionale şi tehnice ce trebuie aplicate la 

închiderea unui depozit de deşeuri nepericuloase/menajere sunt 

specificate în  Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat 

prin Ordinul 757/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Sistemul de impermeabilizare 

Imediat după umplerea completă şi nivelarea unei celule de 

depozit, se aplică un sistem de impermeabilizare (cerinţe minime) 

conform alternativelor prezentate în Figurile 7.1., 7.2. sau 7.3. din 

prezentul ghid.  

Sistemul de impermeabilizare trebuie să îndeplinească 

următoarele cerinţe:  

- să fie rezistent pe termen lung şi etanş faţă de gazul de depozit,  

- să reţină şi să asigure scurgerea apei din precipitaţii,  

- să formeze o bază stabilă şi rezistentă pentru vegetaţie,  

- să prezinte siguranţă împotriva deteriorărilor provocate de 

eroziuni, 

- să fie rezistent la variaţii mari de temperatură (îngheţ, 

temperaturi ridicate),  

- să împiedice înmulţirea animalelor (şoareci, cârtiţe),  

- să fie circulabil,  

- să fie uşor de întreţinut.  

 

Acoperirea temporară pentru depozitele de deşeuri menajere 

Aşezarea ultimului strat al sistemului de impermeabilizare la 

suprafaţă se realizează numai atunci când tasările corpului  
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depozitului sunt într-un stadiu la care nu mai pot determina 

deteriorarea acestui sistem.  

Depozitele de deşeuri menajere sunt prevăzute mai întâi cu o 

acoperire provizorie, din pământ, în perioada în care au loc cele mai 

mari tasări (3-5 ani). Stratul de pământ pentru acoperire trebuie să 

aibă o grosime de 30-50 cm; pe el se plantează gazon. Capul puţului 

de gaz trebuie însă demontat. Conductele de gaz trebuie să fie 

confecţionate dintr-un material rezistent la îngheţ şi să fie 

poziţionate sub un strat de pământ cu grosime cel puţin egală cu 

adâncimea maximă de îngheţ, dar nu mai mică de 80 cm.  
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Notă: Saltea drenantă cu filtru pe ambele părţi şi folie de protecţie sau alt geocompozit cu protecţie 
similară.  

 
Figura 7.1.  Strat de închidere pentru depozite de deşeuri nepericuloase  
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 Notă: Saltea drenantă cu filtru pe ambele părţi şi folie de protecţie sau alt geocompozit cu  

protecţie similară. 

 
 

Figura 7.2. Strat de închidere pentru depozite de deşeuri nepericuloase  
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Notă: Saltea drenantă cu filtru pe ambele părţi şi folie de protecţie sau alt geocompozit cu protecţie 
similară. 

 
Figura 7.3. Strat de închidere pentru depozite de deşeuri nepericuloase  

 

 

Stratul de susţinere  

Pe suprafaţa nivelată a deşeurilor se aplică un strat de 

susţinere cu o grosime minimă de 50 cm şi o grosime maximă de 

1,00 m, care se nivelează. Stratul de susţinere trebuie să permită 

pătrunderea gazului, iar valoarea coeficientului de permeabilitate  

Gazon, vegetaţie rezistentă la eroziune 
 
Sol d ≥ 15 cm 
 
 
 
 
 
Strat din pământ argilos cu nisip/pietriş,  
d ≥ 85 cm, necompactat 
 
 
 
 
Geotextil permeabil 
 
 
 
 
 
Strat drenaj d ≥ 30 cm, k f  ≥ 1.10 

-3
 m/s  

pietriş. Alternativ saltea drenantă cu filtru pe ambele 
părţi şi folie protecţie 
 
Impermeabilizare cu geocompozit 
Greutate ≥ 6000 gr/m

2
 

 
 
 
Strat de drenaj pentru gaz  
k f  ≥ 1.10 

-4
 m/s, d ≥ 30 cm, nisip grosier, deşeuri 

construcţie mărunţite, conţinut carbonat de  
calciu ≤ 10% masă 
 
Corp depozit 

 



Ghid privind depozitarea deşeurilor menajere 

 80 

trebuie să fie mai mare sau egală cu 1 x 10
-4

 m/s. Stratul trebuie să 

asigure preluarea sarcinilor statice şi dinamice, care apar odată cu 

realizarea sistemului de impermeabilizare. Modulul de elasticitate la 

suprafaţă trebuie să fie de minim 40 MN/m
2
.  

Ca material pentru stratul de susţinere se pot utiliza deşeurile din 

construcţii şi demolări, pământul excavat, cenuşa, deşeurile minerale 

adecvate sau materiale naturale. Conţinutul de carbonat de calciu nu 

poate depăşi 10% (masă). Stratul de susţinere nu are voie să conţină 

componente organice (lemn), materiale plastice, asfalt cu conţinut de 

gudron, fier/oţel şi metale. Mărimea maximă a granulelor materialului 

nu poate depăşi 10 cm. Stratul de susţinere trebuie să fie omogen şi 

rezistent la eforturi în mod uniform, suprafaţa trebuie să fie plană şi 

nivelată. Nu se poate utiliza material coeziv.  

 

Colectarea gazului de depozit  

Pe stratul de susţinere se aplică un strat de drenare a gazului 

cu o grosime mai mare sau egală cu 0,30 m. Suprafaţa trebuie să fie 

nivelată.  

Materialul de drenare trebuie să aibă un coeficient de 

permeabilitate de minim 1 x 10
-4

 m/s. Mărimea granulelor nu trebuie 

să fie mai mare de 32 mm, domeniul optim al diametrului granulelor 

este între 8 şi 32 mm. Procentul de granule superioare şi inferioare 

nu poate depăşi 5%. Conţinutul de carbonat de calciu trebuie să fie 

mai mic de 10% (masă).  

Siguranţa la sufuziune faţă de stratul de susţinere trebuie să fie 

asigurată.  

La utilizarea materialelor de drenare artificiale trebuie 

dovedită atât rezistenţa acestora faţă de apa din condens şi gazul de  
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depozit, precum şi rezistenţa pe termen lung la eforturile pe care le 

preia stratul de drenaj.  

 

Stratul de impermeabilizare mineral  

Stratul de impermeabilizare minerală a suprafeţei trebuie să 

aibă o grosime minimă de 0,50 m şi un coeficient de permeabilitate 

mai mic de 5 x 10
-9

 m/s. Conţinutul de carbonat de calciu trebuie să 

fie mai mic de 10% (masă), conţinutul de argilă cu diametrul 

granulelor mai mic de 0,005 mm să fie minim 20% (masă). Mărimea 

maximă a granulelor este limitată la 63 mm. Conţinutul de 

componente organice din argilă este limitat la maxim 5% (masă), iar 

componentele din lemn (rădăcini, crengi etc.) nu sunt permise.  

Impermeabilizarea cu material argilos se aplică în 2 straturi 

compactate cu compactorul cu role. Stratul de impermeabilizare 

trebuie să aibă toleranţa la planeitate de maximum 2 cm/4,0 m. 

Densitatea Proctor trebuie să fie mai mare sau egală cu 92%.  

Alternativ, se poate utiliza o impermeabilizare echivalentă. 

Caracteristicile materialului, rezistenţa acestora pe termen lung şi 

gradul de echivalenţă trebuie dovedite autorităţii competente înainte 

de aplicare.  

 

Stratul de drenaj pentru apa din precipitaţii  

Stratul de drenaj se realizează cu o grosime minimă de 0,30 m. 

Coeficientul de permeabilitate trebuie să fie mai mare de 1 x 10
-3

 

m/s, proporţia de carbonat de calciu nu poate depăşi 10% (masă). 

Materialul de drenare trebuie să fie stabil pe taluzuri şi să se aplice 

uniform pe întreaga suprafaţă a depozitului.  

Mărimea granulelor materialului de drenare trebuie să fie 

cuprinsă între 4 mm şi 32 mm.  
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La utilizarea materialelor de drenare artificiale trebuie să se 

probeze funcţionalitatea hidraulică şi rezistenţa pe termen lung a 

materialului.  

 

Geotextilele ca strat separator  

Pe stratul de drenaj pentru apa din precipitaţii se aplică un 

strat separator, pentru a împiedica pătrunderea componentelor din 

stratul de recultivare în stratul de drenaj. Geotextilele utilizate sunt 

din materiale rezistente pe termen lung, cum ar fi polipropilenă (PP) 

sau polietilenă de înaltă densitate (PEHD), cu masa pe unitatea de 

suprafaţă mai mare sau egală de 400 gr/m
2
.  

Geotextilele trebuie să permită pătrunderea apei şi să respecte 

cerinţele de calitate conform prevederilor standardelor în vigoare.  

Nu este permisă utilizarea materialelor reciclate.  

Se poate renunţa la utilizarea stratului de separare, dacă este 

probată siguranţa la sufuziune.  

 

Stratul de recultivare  

Stratul de recultivare se realizează cu o grosime totală mai 

mare sau egală cu 1,00 m. La realizarea stratului de recultivare, 

utilajele pot utiliza doar căile de circulaţie amenajate în acest scop. 

Stratul de recultivare nu se compactează.  

Stratul de recultivare constă dintr-un strat de reţinere a apei (d 

>= 85 cm), din stratul de sol vegetal (d >= 15 cm), precum şi din 

vegetaţie (gazon).  

Plantarea tufişurilor este permisă numai după 2 ani de la 

plantarea gazonului. Pot fi plantate numai specii de tufişuri cu 

rădăcini scurte.  

Materialul pentru stratul de reţinere a apei constă din nisip 

uşor coeziv şi din pietriş.  
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7.2. Monitorizarea postînchidere pentru depozitele de 

deşeuri 

 

Monitorizarea postînchidere pentru depozitele de deşeuri va fi 

efectuată conform procedurilor prevăzute în anexa nr. 4 a H.G. nr. 

349/2005 privind depozitarea deşeurilor, iar rezultatele 

determinărilor efectuate sunt păstrate de operator într-un registru pe 

toată perioada de monitorizare. 

Operatorul depozitului este obligat să anunţe în mod operativ 

autorităţii competente pentru protecţia mediului producerea de 

efecte semnificativ negative asupra mediului, relevante prin 

procedurile de control, şi să respecte decizia autorităţii teritoriale 

pentru protecţia mediului privind măsurile de remediere impuse în 

perioada de postînchidere. 

 

Sistemul de control şi urmărire pentru etapa postînchidere 

pentru depozitele de deşeuri cuprinde:  

- datele meteorologice, 

- controlul apei de suprafaţă, al levigatului şi al gazului de 

depozit, 

- protecţia apei subterane,  

- topografia depozitului. 

 

Datele meteorologice  

Acestea servesc la realizarea balanţei apei din depozit şi 

implicit la evaluarea volumului de levigat ce se acumulează la baza 

depozitului sau se deversează din depozit.  
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Datele necesare întocmirii balanţei apei se colectează de la cea mai 

apropiată staţie meteorologică sau prin monitorizarea depozitului.  

Parametrii necesar a fi monitorizaţi şi frecvenţa: 

- Cantitatea de precipitaţii: Zilnic, dar şi ca valori lunare medii  

- Temperatura minimă, maximă, la ora 15,00: Medie lunară 

- Evaporare (lizimetru) (sau prin alte metode adecvate): Zilnic, 

dar şi ca valori lunare medii 

- Umiditatea atmosferică, la ora 15,00: Medie lunară. 

 

Controlul apei de suprafaţă, al levigatului şi al gazului de 

depozit  

Parametrii ce se impun a fi monitorizaţi şi frecvenţa de 

prelevare şi analizare: 

- Volum levigat: la 6 luni 

- Compoziţie levigat: la 6 luni 

- parametrii şi indicatorii analizaţi variază în funcţie de 

compoziţia deşeurilor depozitate; ele trebuie să fie stabilite 

în autorizaţie şi să reflecte caracteristicile deşeurilor; 

- Volumul şi compoziţia apei de suprafaţă: la 6 luni 

- pe baza caracteristicilor amplasamentului depozitului, autoritatea 

competentă poate decide că aceste măsurători nu sunt necesare;  

- Posibile emisii de gaz şi presiune atmosferică CH4, CO2, H2S, 

H2 etc.: lunar.  

- măsurătorile sunt legate în special de conţinutul de materie 

organică din deşeuri;  

- sistemul de colectare a gazului trebuie verificat regulat. 

 

Dacă în punctele de prelevare volumul şi compoziţia apei de 

suprafaţă sunt relativ constante, măsurătorile se pot face la intervale 

mai mari de timp. 
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Condiţii privind realizarea monitorizărilor pentru controlul 

apei de suprafaţă, al levigatului şi al gazului de depozit: 

- măsurarea volumului levigatului, prelevarea şi analizarea 

probelor de levigat se efectuează pentru fiecare punct de 

evacuare a acestuia din depozit; 

- urmărirea calităţii apei de suprafaţă, aflată în vecinătatea unui 

depozit, se efectuează în cel puţin două puncte, unul în amonte 

şi unul în aval de depozit;  

- urmărirea cantităţii şi calităţii gazului de depozit se efectuează 

pe secţiuni reprezentative ale depozitului;  

- frecvenţa prelevării probelor se adaptează morfologiei 

depozitului (rambleu, debleu etc.); 

- pentru levigat şi pentru apă se va preleva pentru supraveghere 

o probă reprezentativă pentru compoziţia medie.  

 

Protecţia apei subterane  

Controlul calităţii apei subterane se realizează prin foraje de 

control în cel puţin trei puncte, un punct amplasat în amonte şi două 

în aval faţă de depozit, pe direcţia de curgere. Numărul punctelor de 

urmărire se poate mări pe baza unor prospecţiuni hidrogeologice şi a 

necesităţii depistării urgente a infiltraţiilor accidentale de levigat în 

apă.  

Parametrii urmăriţi şi frecvenţa de monitorizare: 

- Nivelul apei subterane: la fiecare şase luni 

- dacă nivelul apei freatice variază, se măreşte frecvenţa 

prelevării probelor; 

- Compoziţia apei subterane: frecvenţa în funcţie de viteza de 

curgere 
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- frecvenţa se stabileşte pe baza cunoştinţelor şi a evaluării 

vitezei fluxului de apă subterană;  

- când, prin determinările efectuate pe probele prelevate, se 

constată atingerea unui prag de alertă, se repetă prelevarea şi se 

reiau determinările efectuate. Dacă nivelul de poluare este 

confirmat, trebuie urmat planul de intervenţie specificat în 

autorizaţie.  

 

Indicatorii care se analizează în probele prelevate se aleg pe 

baza calităţii apei freatice din zonă şi a compoziţiei prognozate a 

levigatului.  Alegerea corectă a indicatorilor de analizat şi datele 

privind mobilitatea apei subterane în zonă asigură identificarea 

rapidă a schimbării calităţii apei.  

Pragurile de alertă se determină ţinându-se cont de 

formaţiunile hidrogeologice specifice zonei în care este amplasat 

depozitul şi de calitatea apei. Nivelul de control al poluării se 

bazează pe compoziţia medie determinată din variaţiile locale ale 

calităţii apei subterane pentru fiecare foraj de control. Dacă există 

date şi este posibil, pragul de alertă se specifică în autorizaţie.  

 

Topografia depozitului  

Pentru urmărirea  topografiei depozitului se monitorizează 

comportarea la tasare şi urmărirea nivelului depozitului prin citire 

anuală. 
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Capitolul 8 

Bune practici la nivel european 

 

 

În scopul de a sprijini, îmbunătăţi şi monitoriza punerea în 

aplicare a Directivei nr. 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor 

şi a Deciziei Consiliului 2003/33/CE stabilind criteriile şi 

procedurile pentru acceptarea deşeurilor la depozite, Comisia 

Europeană a iniţiat proiecte de evaluare la nivelul statelor membre 

în decursul ultimilor ani.  

O serie de exemple de bune practici  au fost oferite de statele 

evaluate (state membre UE-10 şi UE-15), în special în ceea ce 

priveşte construcţia depozitelor de deşeuri şi  închiderea vechilor 

depozite de deşeuri neconforme, crearea infrastructurii de 

recuperare, instrumente administrative pentru gestionarea deşeurilor 

direct de la depozitare la recuperare, conştientizare şi sensibilizare 

în privinţa controlului. Câteva dintre aceste exemple sunt indicate în 

cele ce urmează.     

 

Identificarea şi eliminarea gropilor de gunoi ilegale  

- statele membre au avut diferite iniţiative pentru a identifica şi a 

combate depozitarea ilegală a deşeurilor. Spre exemplu, în Ungaria  
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1% din taxele anuale au fost dedicate pentru identificarea şi 

eliminarea gropilor de gunoi ilegale în 2007.
1
  

 

Construirea de depozite moderne, reducerea cantităţii de deşeuri 

depozitate    

- construirea sau proiectarea de depozite regionale noi, moderne, pentru a 

înlocui vechile depozitele municipale, în majoritatea statelor evaluate
1,2

; 

- echiparea depozitului de deşeuri cu linii de sortare de înaltă tehnologie 

pentru recuperarea efectivă a fracţiunilor recuperabile (sticlă, hârtie, 

materiale plastice, refuz de combustibil derivat, biodegradabile) din 

deşeuri municipale mixte colectate selectiv şi a deşeurilor de ambalaje 

din comerţ şi industrie (Polonia, Letonia) 
1,2

; 

- capacităţi de stocare pentru deşeurile periculoase în cadrul depozitului 

de deşeuri (Polonia, Letonia) 
1
; 

- dezmembrarea şi separarea deşeurilor metalice şi a deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice,  pe amplasamentul unui depozit de 

deşeuri conform (Polonia) 
1
. 

 

Implementarea compostării  

- compostarea individuală la nivel de gospodării în unele state
1
;  

 

 

                                                 
1
 European Commission, Brussels “Organisation of awareness-raising events 

concerning the implementation of Directive 1999/31 EC on the landfill of waste”, 

Final Report 30 May 2007, BIPRO Beratungsgesellschaft für integrierte 

Problemlösungen  
2
 European Commission, Brussels “Organisation of awareness-raising events concerning 

the application and enforcement of community legislation on landfills” Final report 30 

November 2008, BIPRO  

Beratungsgesellschaft für integrierte Problemlösungen  
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- introducerea compostării la depozitele moderne de deşeuri în 

majoritatea statelor. În Ungaria tratarea mecano-biologică este parte 

integrantă în planificarea gestionării deşeurilor 
1
. 

 

Utilizarea de biogaz pentru recuperarea de energie  

- recuperarea de biogaz este impusă la depozitele moderne de deşeuri în 

statele membre 
1,1

 ; 

- utilizarea biogazului de la depozitele de deşeuri închise, cu luarea 

în considerare a particularităţilor fiecărui depozit. Pentru unele 

depozite s-a apreciat că nu este economică sau nu se justifică 

datorită cantităţilor reduse de biogaz 
1,2

; 

- construirea unui depozit nou în vecinătatea unui vechi depozit 

închis permite o gestionare eficientă a biogazului de la vechiul 

depozit  
1,2

. 

 

Colectarea şi tratarea levigatului  

- colectarea şi tratarea levigatului la toate depozitele noi a fost 

impusă de toate statele membre. Levigatul este fie recirculat în 

corpul depozitului de deşeuri, în cazul în care evaporarea depăşeşte 

precipitaţiile anuale şi/sau este tratat prin osmoza inversă. Apele 

uzate epurate din unele depozite sunt direcţionate în staţiile de 

epurare municipale 
1,2

 ; 

                                                 
1 

European Commission, Brussels “Organisation of awareness-raising events 

concerning the implementation of Directive 1999/31 EC on the landfill of waste”, 

Final Report 30 May 2007, BIPRO Beratungsgesellschaft für integrierte 

Problemlösungen  
2
 European Commission, Brussels “Organisation of awareness-raising events 

concerning the application and enforcement of community legislation on 

landfills” Final report 30 November 2008, BIPRO  

Beratungsgesellschaft für integrierte Problemlösungen 
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Colectarea selectivă 

- construirea de instalaţii de sortare 
1,2

; 

- colectarea din uşă în uşă în zonele rurale pentru sticlă, hârtie şi 

deşeuri de ambalaje, deşeuri organice (Portugalia) 
2
; 

- containere de colectare separată a deşeurilor de sticlă, hârtie, metal 

şi plastic de la cetăţeni. Containerele sunt cel mai adesea gestionate 

de operatorii depozitului de deşeuri 
1,2

; 

- colectarea gratuită a deşeurilor de ambalaje a fost stabilită ca 

instrument de separare în unele municipalităţi (regiunea Pomerania, 

Polonia) 
1
; 

- în Anglia şi Ţara Galilor deşeurile solide municipale mixte sunt 

colectate la fiecare două săptămâni, în timp ce în săptămânile 

alternative sunt preluate fracţiunile separate de deşeuri (hârtie, cutii, 

sticlă, materiale plastice, deşeuri de grădină, deşeuri de bucătărie)
 2

; 

- în Finlanda colectarea separată a deşeurilor recuperabile se 

efectuează în întreaga ţară
 2

. 

 

Îmbunătăţirea metodelor de investigare a depozitelor de 

deşeuri vechi şi ilegale  

- inventar al depozitelor de deşeuri necontrolate folosind tehnologia 

GIS, chestionare şi câmpuri de colectare date (Cipru). Studiul  

 

                                                 
1
 European Commission, Brussels “Organisation of awareness-raising events 

concerning the implementation of Directive 1999/31 EC on the landfill of waste”, 

Final Report 30 May 2007, BIPRO Beratungsgesellschaft für integrierte 

Problemlösungen  
2
 European Commission, Brussels “Organisation of awareness-raising events 

concerning the application and enforcement of community legislation on 

landfills” Final report 30 November 2008, BIPRO  

Beratungsgesellschaft für integrierte Problemlösungen  
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include o evaluare a riscurilor pentru depozitele identificate şi o listă 

de acţiuni prioritare pentru recultivare şi măsurile de închidere 
1
. 

 

Iniţiative pentru reorientarea fluxurilor de deşeuri, impunerea 

conformităţii cu cerinţele legale, educarea autorităţilor, a 

operatorilor din domeniul deşeurilor, precum şi a publicului:  

- activităţi de control combinate a inspectoratelor de mediu şi 

poliţiei în unele state 
1
; 

 

- stabilirea unei poliţii de mediu cu responsabilităţi specifice în 

crime de mediu, inclusiv de gestionare a deşeurilor ilegale (Spania, 

Portugalia) 
2
; 

- documente standardizate şi linii directoare pentru caracterizarea de 

bază stabilite la nivel naţional (Republica Cehă, Polonia)
 1

; 

- sistem de raportare electronică a datelor privind depozitele 

(Spania) 
1
; 

- pregătirea profesională a autorităţilor regionale; reuniuni periodice 

cu autorităţile centrale (Republica Cehă, Polonia)
 1

;  

- evaluarea din timp a planului de gestionare a deşeurilor prin 

intermediul unor indicatori (Republica Cehă)
 1

; 

– investigarea alternativelor de tratament şi modalităţilor de 

recuperare a deşeurilor (Republica Cehă)
 1

; 

- cursuri de instruire cu privire la cerinţele tehnice şi juridice pentru 

operatori (Slovenia)
 1

; 

                                                 
1
 European Commission, Brussels “Organisation of awareness-raising events 

concerning the implementation of Directive 1999/31 EC on the landfill of waste”, 

Final Report 30 May 2007, BIPRO Beratungsgesellschaft für integrierte 

Problemlösungen  
2
 European Commission, Brussels “Organisation of awareness-raising events 

concerning the application and enforcement of community legislation on 

landfills” Final report 30 November 2008, BIPRO  

Beratungsgesellschaft für integrierte Problemlösungen  
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- standarde de calificare pentru operatorii depozitelor de deşeuri şi a 

personalului de lucru (Slovenia)
1
; 

- materiale inovative şi controale de calitate pentru bariera geologică 

(Italia, Portugalia) 
2
; 

- informative, vizite şi zile ale porţilor deschise organizate de către 

depozitele de deşeuri pentru informarea populaţiei (Slovenia, statele 

baltice, Polonia), în mod special adresate copiilor 
1
; 

- creşterea taxelor şi tarifelor la depozitare în majoritatea statelor 
 1,2

; 

- interzicerea la depozitare a deşeurilor verzi din parcuri şi grădini 

(Slovacia)
 1

; 

- iniţierea unui Fond pentru mediu bazat pe taxe şi amenzi pentru 

sprijinul proiectelor de investiţii 
1,2

; 

- iniţiative private ale operatorilor de depozite şi colectorilor de 

pentru sisteme de colectare separată şi educaţie de mediu, inclusiv  

activităţi şcolare specifice (statele baltice)
 1

. 

                                                 
1
 European Commission, Brussels “Organisation of awareness-raising events 

concerning the implementation of Directive 1999/31 EC on the landfill of waste”, 

Final Report 30 May 2007, BIPRO Beratungsgesellschaft für integrierte 

Problemlösungen  
2
 European Commission, Brussels “Organisation of awareness-raising events 

concerning the application and enforcement of community legislation on 

landfills” Final report 30 November 2008, BIPRO  

Beratungsgesellschaft für integrierte Problemlösungen 
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Anexa 1 

 

Glosar de termeni 

Termen Definiţie 

acoperire 

provizorie 

strat de acoperire care se aplică peste deşeurile depozitate în primii 

ani după sistarea activităţii, atunci când au loc cele mai importante 

tasări 

acoperire finală strat de acoperire realizat conform cerinţelor de impermeabilizare 

a suprafeţei specifice fiecărei clase de depozit 

barieră 

geologică  

structură a subsolului care îndeplineşte în mod natural cerinţele de 

impermeabilizare specifice pentru fiecare clasă de depozit de 

deşeuri 

barieră 

construită 

straturi de impermeabilizare constituite din materiale naturale sau 

sintetice prin care se completează structura naturală a subsolului în 

scopul îndeplinirii cerinţelor de impermeabilizare specifice pentru 

fiecare clasă de depozit de deşeuri 

degazare activă degazare realizată prin aspirarea gazului în urma generării unor 

presiuni scăzute în corpul depozitului 

degazare pasivă degazare realizată după faza activă de formare a gazului de 

depozit, prin migrarea acestuia prin stratul de drenaj al apei din 

precipitaţii şi dispersarea uniformă în stratul de recultivare 

depozit un amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor prin 

depozitare pe sol sau în subteran,  

inclusiv:  

- spaţii interne de depozitare a deşeurilor, adică depozite în care 

un producător de deşeuri execută propria eliminare a deşeurilor 

la locul de producere,  

- o suprafaţă permanent amenajată (adică pentru o perioadă de 

peste un an) pentru stocarea temporară a deşeurilor,  

dar exclusiv:  

- instalaţii unde deşeurile sunt descărcate pentru a permite 

pregătirea lor în vederea efectuării unui transport ulterior în 

scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în altă parte, 

- stocarea deşeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o 

perioadă mai mică de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea 

deşeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică de 

un an. 
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deşeu orice substanţă, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de 

legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, pe care deţinătorul îl 

aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca 

deşeuri 

biodegradabile 

deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi 

deşeurile alimentare ori de grădină, hârtia şi cartonul 

deşeuri inerte deşeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, 

chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu reacţionează în 

nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile şi nu afectează 

materialele cu care vin în contact într-un mod în care să poată duce 

la poluarea mediului ori să dăuneze sănătăţii omului. 

Levigabilitatea totală şi conţinutul de poluanţi al deşeurilor, 

precum şi ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificative 

şi, în special, să nu pericliteze calitatea apei de suprafaţă şi/sau 

subterană 

deşeuri lichide orice deşeuri în formă lichidă, inclusiv apele uzate, dar exclusiv 

nămolurile 

deşeuri 

menajere 

deşeurile provenite din activităţi casnice şi care fac parte din 

categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 

856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea 

listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase 

deşeuri 

municipale 

deşeuri menajere şi alte deşeuri, care, prin natură sau compoziţie, 

sunt similare cu deşeurile menajere 

deşeuri 

nepericuloase 

deşeuri care nu sunt incluse în categoria deşeurilor periculoase 

deşeuri 

periculoase 

deşeuri definite în anexele nr. 1C, 1D şi 1E la Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare 

garanţie 

financiară 

dovada pe care trebuie s-o prezinte proprietarul depozitului la 

solicitarea autorizaţiei de mediu, care să ateste că are resursele 

financiare necesare pentru remedierea unor deficienţe de 

construcţie sau apărute în timpul operării ori în vederea 

despăgubirilor în caz de accidente determinate de activitatea 

depozitului 

gaz de depozit amestecul de compuşi în stare gazoasă generat de deşeurile 

depozitate 

gestionare 

deşeuri 

colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, 

inclusiv supravegherea acestor operaţii şi îngrijirea zonelor de 

depozitare după închiderea acestora 
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levigat orice lichid care a percolat deşeurile depozitate şi este eliminat sau 

menţinut în depozit 

operatorul 

depozitului 

orice persoană juridică, învestită cu atribuţii şi responsabilităţi 

pentru administrarea unui depozit conform legislaţiei naţionale; 

această persoană juridică poate fi alta la faza de pregătire faţă de 

cea de la urmărirea postînchidere 

prag de alertă nivelul peste care există un risc pentru sănătatea oamenilor în 

urma unei expuneri de scurtă durată şi faţă de care trebuie să se ia 

măsuri imediate conform legislaţiei în vigoare 

reciclare operaţiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a 

deşeurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri 

tratare totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimbă 

caracteristicile deşeurilor, în scopul reducerii volumului şi 

caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau 

valorificarea lor 

tratarea 

levigatului 

procesul sau succesiunea de procese fizico-chimice şi biologice 

prin care valorile indicatorilor caracteristici levigatului sunt aduse 

în limite care să permită evacuarea acestuia în canalizare sau 

receptori naturali 

valorificare orice operaţiune menţionată în anexa nr. II B la Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare 
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Anexa 2 

 

Cadrul legislativ naţional de reglementare a activităţilor de 

gestionare a deşeurilor 

 

 

- O.U.G. nr. 195/2005 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1196 din 2005) privind 

protecţia mediului, modificată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006 (Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 586 din 2006), O.U.G. nr. 114/2007 (Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 713 din 22/10/2007) şi O.U.G.  nr. 164/2008 (Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 808 din 03/12/2008) 

- O.U.G. nr. 78/2000 (Monitorul Oficial, Partea I nr.  283/22.06.2000) privind 

regimul deşeurilor, modificată şi aprobată prin Legea nr. 426/2001 (Monitorul 

Oficial Partea I nr. 411/2001), O.U.G. nr. 61/2006 (Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 790 din 19/09/2006) aprobată prin Legea nr. 27/2007 (Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 38 din 18/01/2007) 

- H.G. nr. 349/2005 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 394 din 10/05/2005) privind 

depozitarea deşeurilor, modificată şi completată prin H.G. nr. 210/2007 

(Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 19/03/2007) şi H.G. nr. 1292/2010 

(Monitorul Oficial, Partea I nr. 862 din 22/12/2010) 

- Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 95/2005 privind 

stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a 

deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de 

depozit de deşeuri (Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 din 08/03/2005) 

- Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 757/2004 pentru 

aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor (Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 86 din 26/01/2005), modificat prin Ordinul Ministerului 

Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.1230/2005 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 

1101 din 07/12/2005) 

- H. G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a 

deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor (Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 954 din 18/10/2004) 
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- H.G. nr. 358/2007 pentru modificarea anexei nr. 2 "Planul naţional de 

gestionare a deşeurilor" la Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004 privind 

aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional 

de gestionare a deşeurilor (Monitorul Oficial, Partea I nr. 271 din 24/04/2007) 

- Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministerului Integrării 

Europene  nr. 1364/1499 din 14/12/2006 de aprobare a planurilor regionale de 

gestionare a deşeurilor (Monitorul Oficial, Partea I nr. 232 din 04/04/2007) 

- O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării 

(Monitorul Oficial, Partea I nr. 1078 din 30/11/2005) aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 84/2006 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 327 din 11/04/2006), 

modificată prin O.U.G. nr. 40/2010 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 

30/04/2010) aprobată prin Legea nr. 205/2010 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 

765 din 16/11/2010) 

- Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 (Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 393 din 08/05/2006), modificată şi completată prin O.U.G. nr. 

92/2007 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 671 din 01/10/2007) aprobată prin 

Legea nr. 224/2008 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 743 din 03/11/2008)  

- O.G. nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale (Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 86 din 01/02/2002), aprobată prin Legea nr.515/2002 

(Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 05/08/2002) 

- Legea apelor nr. 107/1996 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 08/10/1996), 

modificată şi completată prin Legea nr. 310/2004 (Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 584 din 30/06/2004), Legea nr. 112/2006 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 

413 din 12/05/2006), O.U.G. nr. 12/2007 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 153 

din 02/03/2007), O.U.G. nr. 3/2010 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 114 din 

19/02/2010), Legea nr. 146/2010 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 497 din 

19/07/2010) 

- O.U.G. nr. 243/2000 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 06/12/2000) 

privind protecţia atmosferei, aprobată prin Legea nr. 655/2001(Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 773 din 04/12/2001), modificată şi completată  prin O.U.G. 

nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 

transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului (Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 153 din 02/03/2007) 
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- H.G. nr. 188/2002 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 20/03/2002) pentru 

aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a 

apelor uzate, modificat şi completat prin H.G. nr. 352/2005 (Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 398 din 11/05/2005), H.G. nr. 210/2007 (Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 187 din 19/03/2007) 

- H.G. nr. 128/2002 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 din 06/03/2002) privind 

incinerarea deşeurilor, modificată şi completată prin H.G. nr. 268/2005 

(Monitorul Oficial, Partea I nr. 332 din 20/04/2005) şi H.G. nr. 427/2010 

(Monitorul Oficial, Partea I nr. 299 din 07/05/2010) 

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea 

listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase (Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 659 din 05/09/2002) modificată şi completată prin H.G. nr. 

210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun 

acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului (pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul 

protecţiei mediului) 

- H.G. nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi 

controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari (Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 131 din 28/03/2000), modificată şi completată prin H.G. nr. 

210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun 

acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului (Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 187 din 19/03/2007), şi H.G. nr. 975/2007 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 

598 din 30/08/2007) 

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate (Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 199 din 22/03/2007) 

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor 

de baterii şi acumulatori (Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 25/09/2008) 

- H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 

(Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 20/07/2005), modificat şi completat prin 

H.G. nr. 1872/2006 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 10/01/2007) 

- Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice şi private asupra mediului (Monitorul Oficial, Partea I nr. 481 

din 13/07/2009) 

- Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor, Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, Ministerului Administraţiei şi Internelor , Ministerul 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului,  nr. 135/84/76/1.284 privind aprobarea 

Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte 

publice şi private (Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 27/04/2010) 

- Ordinul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 863/2002 privind 

aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de 

evaluare a impactului asupra mediului (Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 

30/01/2003) 

- O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării 

(Monitorul Oficial, Partea I nr. 1078 din 30/11/2005), aprobată cu modificări de 

Legea nr. 84/2006 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 327 din 11/04/2006), 

modificată prin O.U.G. nr. 40/2010  (Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 

30/04/2010) aprobată prin Legea nr. 205/2010  (Monitorul Oficial, Partea I nr. 

765 din 16/11/2010) 

- Ordinul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 818/2003 

pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu 

(Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 13/11/2003), modificat prin Ordinul 

Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 1158/2005 

(Monitorul Oficial, Partea I nr. 1091 din 05/12/2005) 

- Ordinul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului  nr. 36/2004  

privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de 

emitere a autorizaţiei integrate de mediu (Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 

19/01/2004) 

- Ordin nr. 1798/2007 al Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru 

aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 808 din 27/11/2007) 

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 

442 din 29/06/2007), modificată şi completată prin O.U.G. nr. 154/2008 

(Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din 25/11/2008) 

- Ordin nr. 19/2010 emis de Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru aprobarea 

Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale  

planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar 

(Monitorul Oficial, Partea I nr. 82 din 08/02/2010) 
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- Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile 

medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date 

privind deşeurile rezultate din activităţile medicale (Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 386 din 06/06/2002), modificat şi completat prin Ordinul Ministerului 

Sănătăţii nr. 1029/2004 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 17/09/2004) 
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Anexa 3  

 
Valori limită pentru deşeuri nepericuloase granulate acceptate în aceeaşi 

celulă cu deşeuri periculoase stabile, deşeuri nereactive 

 

Valorile limită sunt calculate la raportul L/S = 2 şi 10 l/kg pentru emisia totală şi 

exprimată direct în mg/l pentru C0 (primul eluat al testului de percolare la L/S = 

0,1 l/kg). Deşeurile granulare includ toate deşeurile care nu sunt bloc (monolit). 

  

Indicator L/S = 2 l/kg 

mg/kg substanţă 

uscată 

L/S = 10 l/kg 

mg/kg substanţă 

uscată 

C0 (test de percolare) 

mg/l 

As        0,4                   2                      0,3       

Ba        30                     100                    20    

Cd        0,6                    1                      0,3    

Cr total  4                      10                     2,5   

Cu        25                     50                     30   

Hg        0,05                   0,2                    0,03    

Mo        5                      10                     3,5 

Ni        5                      10                     3   

Pb        5                      10                     3    

Sb        0,2                    0,7                    0,15   

Se        0,3                    0,5                    0,2   

Zn        25                     50                     15 

Cloruri   10.000                 15.000                 8.500    

Fluoruri  60                     150                    40 

Sulfaţi   10.000                 20.000                 7.000 

DOC(*)    380                    800                    250    

TDS(**)   40.000                 60.000                     -   

(*) Dacă deşeul nu atinge aceste valori pentru DOC la pH-ul propriu, poate fi testat 

alternativ la L/S = 10 l/kg şi un pH cuprins între 7,5 şi 8,0. Deşeul poate fi 

considerat conform criteriilor de acceptare pentru DOC, dacă rezultatul acestei 

determinări nu depăşeşte 800 mg/kg.  

 (**) Valorile pentru TDS pot fi folosite alternativ cu valorile pentru sulfaţi şi 

cloruri.  
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Anexa 4 

 
Valori limită pentru deşeuri periculoase granulare acceptate la depozitele 

pentru deşeuri nepericuloase 

 

Valorile limită sunt calculate la raportul L/S = 2 şi 10 l/kg pentru emisia totală şi 

exprimată direct în mg/l pentru C0 (primul eluat al testului de percolare la L/S = 

0,1 l/kg). Deşeurile granulare includ toate deşeurile care nu sunt bloc (monolit).    
 

Indicator L/S = 2 l/kg 

mg/kg substanţă 

uscată 

L/S = 10 l/kg 

mg/kg substanţă 

uscată 

C0 (test de 

percolare) 

mg/l 

As           0,4                    2                      0,3   

Ba           30                     100                    20                  

Cd           0,6                    1                      0,3 

Cr total     4                      10                     2,5    

Cu           25                     50                     30   

Hg           0,05                   0,2                    0,03 

Mo           5                      10                     3    

Ni           5                      10                     3 

Pb           5                      10                     3 

Sb           0,2                    0,7                    0,15 

Se           0,3                    0,5                    0,2   

Zn           25                     50                     15   

Fluoruri     60                     150                    40   

Sulfaţi      10.000                 20.000                 7.000 

Cloruri      10.000                 15.000                 8.500 

Sulfocianuri  -                       -                    15,0     

DOC(*)       380                    800                    250   

TDS(*)       40.000                 60.000                 -   

(*) Dacă deşeul nu atinge această valoare pentru DOC la pH-ul propriu, 

poate fi testat alternativ la L/S = 10 J/kg şi un pH cuprins între 7,5 şi 8,0. 

Deşeul poate fi considerat conform criteriilor de acceptare pentru DOC, 

dacă rezultatul acestei determinări nu depăşeşte 800 mg/kg.    

(**) Valorile pentru TDS pot fi folosite alternativ cu valorile pentru sulfaţi 

şi cloruri.  
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Anexa 5 

 
Lista naţională de deşeuri acceptate în depozitele de deşeuri nepericuloase 

 

 
1. Se interzice depozitarea următoarelor deşeuri: deşeuri lichide, deşeuri 

explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, deşeuri 

periculoase spitaliceşti sau alte deşeuri clinice periculoase, anvelope uzate întregi, 

orice alt tip de deşeu care nu îndeplineşte condiţiile stabilite de normele 

legislative în vigoare. Deşeurile nepericuloase lichide se tratează în vederea 

deshidratării, solidificării, etc.  

2. În depozitele de deşeuri nepericuloase este permisă depozitarea următoarelor 

deşeuri: deşeuri municipale, deşeuri nepericuloase de orice altă origine care 

îndeplinesc condiţiile stabilite de normele legislative în vigoare, deşeuri 

periculoase stabilizate cu comportare echivalentă cu cea a deşeurilor 

nepericuloase. Deşeurile periculoase stabilizate se depozitează în celule separate 

faţă de deşeurile nepericuloase biodegradabile.  

3. Pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor municipale se respectă şi prevederile 

legislative referitoare la gospodărirea localităţilor.  

4. Pentru fluxurile de deşeuri specifice (ambalaje, nămoluri, etc.) se respectă 

prevederile actelor normative corespunzătoare.  

 5. Pentru deşeurile de la poziţiile xx xx 99 din cadrul Listei de deşeuri, şi care nu 

se regăsesc în lista de faţă, se stabileşte tipul de depozit pentru fiecare caz în parte, 

în funcţie de caracteristicile deşeurilor incluse.  

 

Cod deşeu Denumire deşeu 

Se recomandă 

aplicarea 

 unei metode 

de valorificare  

(X) 

 Deşeuri de la explorarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor 

01 03 06 reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04* şi 01 03 05*   

01 03 09 nămoluri roşii de la producerea aluminei, altele decât cele 

specificate la 01 03 07* 

  

01 04 11 deşeuri de la procesarea leşiei şi rocilor care conţin săruri, altele 
decât cele specificate la 01 04 07* 

  

01 04 12 reziduuri şi alte deşeuri de la spălarea şi purificarea minereurilor, 

altele decât cele specificate la 01 04 07* şi 01 04 11 

  



Ghid privind depozitarea deşeurilor menajere 

 104 

01 05 04 deşeuri şi noroaie de foraj pe bază de apă dulce X 

01 05 07 noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de baritină, altele decât cele 

specificate la 01 05 05* şi 01 05 06* 

  

01 05 08 noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de cloruri, altele decât cele 

specificate la 01 05 05* şi 01 05 06* 

  

Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la 
prepararea şi procesarea alimentelor 

02 01 01 nămoluri de la spălare şi curăţare X 

02 01 02 deşeuri de ţesuturi animale X 

02 01 03 deşeuri de ţesuturi vegetale X 

02 01 04 deşeuri de materiale plastice (cu excepţia ambalajelor) X 

02 01 06 dejecţii animaliere (materii fecale, urină inclusiv resturi de paie) 
colectate separat şi tratate în afara incintei 

X 

02 01 07 deşeuri din exploatarea forestieră X 

02 01 09 deşeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08* X 

02 01 10 deşeuri metalice X 

02 02 01 nămoluri de la spălare şi curăţare X 

02 02 02 deşeuri de ţesuturi animale X 

02 02 03 materii care nu se pretează consumului sau procesării X 

02 02 04 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii   

Deşeuri de la prepararea şi procesarea fructelor,legumelor,cerealelor,uleiurilor comestibile, 

pulberi de cacao, cafelei, ceaiului, şi tutunului, producerea conservelor, prepararea şi fermantarea 

drojdiei şi extractului de drojdie şi melasă 

02 03 01 nămoluri de la spălare, curăţare, decojire, centrifugare şi separare X 

02 03 02 deşeuri de agenţi de conservare   

02 03 03 deşeuri de la extracţia cu solvenţi   

02 03 04 materii care nu se pretează consumului sau procesării X 

02 03 05 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii   

02 04 01 nămoluri de la curăţarea şi spălarea sfeclei de zahăr X 

02 04 02 deşeuri de carbonat de calciu   

02 04 03 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii   

02 05 02 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii   

02 05 01  materii care nu se pretează consumului sau procesării  

02 06 02 deşeuri de agenţi de conservare   

02 06 01  materii care nu se pretează consumului sau procesării X 

02 06 03 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii   

02 07 01 deşeuri de la spălarea, curăţarea şi prelucrarea mecanică a materiei 

prime 

X 

02 07 02 deşeuri de la distilarea băuturilor alcoolice X 
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02 07 03 deşeuri de la tratamente chimice   

02 07 04 materii care nu se pretează consumului sau procesării X 

02 07 05 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă   

Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi 

cartonului 

03 01 01 deşeuri de scoarţă şi de plută X 

03 01 05 rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir, altele decât cele 

specificate la 03 01 04* 

X 

03 03 01 deşeuri de lemn şi de scoarţă X 

03 03 02 nămoluri de leşie verde (de la recuperarea soluţiilor de fierbere)   

03 03 05 nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei  

03 03 07 deşeuri mecanice de la fierberea hârtiei şi cartonului reciclate X 

03 03 08 deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclării X 

03 03 09 deşeuri de nămol de caustificare   

03 03 10 fibre, nămoluri de la separarea mecanică, cu conţinut de fibre, 
material de umplutură, cretare 

X 

03 03 11 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele 

specificate la 03 03 10 

  

Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă 

04 01 01 deşeuri de la şeruire  

04 01 02 deşeuri de la cenuşărire   

04 01 04 flota de tăbăcire cu conţinut de crom X 

04 01 05 flota de tăbăcire fără conţinut de crom   

04 01 06 nămoluri, în special de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut 
de crom 

X 

04 01 07 nămoluri, în special de la epurarea efluenţilor în incintă, fără 

conţinut de crom 

  

04 01 08 deşeuri de piele tăbăcită (răzături, ştuţuituri, tăieturi, praf de lustruit) 

cu conţinut de crom 

X 

04 01 09 deşeuri de la apretare şi finisare   

04 02 09 deşeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, 

plastomeri) 

X 

04 02 10 materii organice din produse naturale (grăsime, ceară) X 

04 02 15 deşeuri de la finisare cu alt conţinut decât cel specificat la 04 02 14*   

04 02 17 coloranţi şi pigmenţi, alţii decât cei specificaţi la 04 02 16* X 

04 02 20 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele 
specificate la 04 02 19* 

  

04 02 21 deşeuri de fibre textile neprocesate X 

04 02 22 deşeuri de fibre textile procesate X 
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Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor 

05 01 10 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele 

specificate la 05 01 09* 

X 

05 01 13 nămoluri de la cazanul apei de alimentare   

05 01 14 deşeuri de la coloanele de răcire   

05 01 16 deşeuri cu conţinut de sulf de la desulfurarea petrolului   

05 01 17 bitum X 

05 06 04 deşeuri de la coloanele de răcire X 

05 07 02 deşeuri cu conţinut de sulf   

05 01 99 alte deşeuri nespecificate X 

05 06 99 alte deşeuri nespecificate X 

Deşeuri din procese chimice anorganice 

06 03 14 săruri solide şi soluţii, altele decât cele specificate la 06 03 11* şi 06 

03 13* 

 

06 03 16 oxizi metalici, alţii decât cei specificaţi la 06 03 15*   

06 05 03 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele 

specificate la 06 05 02* 

  

06 06 03 deşeuri cu conţinut de sulfuri, altele decât cele specificate la  
06 06 02* 

 

06 08 02 deşeuri cu conţinut de clorosilani   

06 09 02 zgura fosforoasă   

06 09 04 deşeuri pe bază de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03*   

06 11 01 deşeuri pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan   

06 13 03 negru de fum X 

Deşeuri din procese chimice organice 

07 01 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele 

specificate la 07 01 11* 

  

07 02 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele 

specificate la 07 02 11* 

  

07 02 13 deşeuri de materiale plastice X 

07 02 15 deşeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14* X 

07 02 16 deşeuri cu conţinut de silicon X 

07 03 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele 
specificate la 07 03 11* 

  

07 04 12 nămoluri de la tratarea efluenţilor în incinta, altele decât cele 

specificate la 07 04 11* 

  

07 05 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele 

specificate la 07 05 11* 

  

07 05 14 deşeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13*   
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07 06 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele 

specificate la 07 06 11* 

  

07 07 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele 
specificate la 07 07 11* 

  

Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire 

(vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice 

08 01 12 deşeuri de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11* X 

08 01 14 nămoluri de la vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la  

08 01 13* 

X 

08 01 16 nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele 

specificate la 08 0115* 

X 

08 01 18 deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor, altele decât cele 
specificate la 08 01 17* 

X 

08 01 20 suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele 

specificate la 08 01 19* 

X 

08 02 01 deşeuri de pulberi de acoperire   

08 02 02 nămoluri apoase cu conţinut de materiale ceramice   

08 02 03 suspensii apoase cu conţinut de materiale ceramice   

08 03 07 nămoluri apoase cu conţinut de cerneluri   

08 03 08 deşeuri lichide apoase cu conţinut de cerneluri   

08 03 13 deşeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12*   

08 03 15 nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14*   

08 03 18 deşeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la  

08 03 17* 

X 

08 04 10 deşeuri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09 X 

08 04 12 nămoluri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la  

08 04 11* 

X 

08 04 14 nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât cele 

specificate la 08 04 13* 

X 

08 04 16 deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât 
cele specificate la 08 04 15* 

X 

Deşeuri din industria fotografică 

09 01 07 film sau hârtie fotografică cu conţinut de argint sau compuşi de 

argint 

X 

09 01 08 film sau hârtie fotografică fără conţinut de argint sau compuşi de 

argint 

X 

09 01 10 camere de unică folosinţă fără baterii X 

09 01 12 camere de unică folosinţă cu baterii, altele decât cele specificate la 

09 01 11* 

X 

Deşeuri din procesele termice 

10 01 01 cenuşa de vatră, zgura şi praf de cazan (cu excepţia prafului de   
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cazan specificaţia 10 01 04*) 

10 01 02 cenuşa zburătoare de la arderea cărbunelui   

10 01 03 cenuşa zburătoare de la arderea turbei şi lemnului netratat   

10 01 05 deşeuri solide, pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de 

ardere 

  

10 01 07 nămoluri pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere   

10 01 15 cenuşa de vatră, zgură şi praf de cazan de la co-incinerarea altor 

deşeuri decât cele specificate la 10 01 14* 

  

10 01 17 cenuşa zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea specificată la  
10 01 16* 

  

10 01 19 deşeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la  

10 01 05, 10 01 07 şi 10 01 18* 

  

10 01 21 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele 

specificate la 10 01 20* 

  

10 01 23 nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele 
specificate la 10 01 22* 

  

10 01 24 nisipuri de la paturile fluidizate   

10 01 25 deşeuri de la depozitarea combustibilului şi de la pregătirea 
cărbunelui de ardere pentru instalaţiile termice 

X 

10 01 26 deşeuri de la epurarea apelor de răcire   

10 02 01 deşeuri de la procesarea zgurii   

10 02 02 zgura neprocesată   

10 02 08 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 

10 02 07* 

  

10 02 10 cruste de ţunder   

10 02 12 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate 

la 10 02 11* 

  

10 02 14 nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13*   

10 02 15 alte nămoluri şi turte de filtrare   

10 03 02 resturi de anozi X 

10 03 05 deşeuri de alumină   

10 03 16 cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15   

10 03 18 deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, altele decât 

cele specificate la 10 03 17* 

X 

10 03 20 praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19*   

10 03 22 alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât 
cele specificate la 10 03 21* 

  

10 03 24 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 

10 03 23* 

  

10 03 26 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele   
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specificate la 10 03 25* 

10 03 28 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate 

la 10 03 27* 

  

10 03 30 deşeuri de la epurarea zgurilor saline şi scoriile negre, altele decât 

cele specificate la 10 03 29* 

  

10 04 10 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate 
la 10 04 09* 

  

10 05 01 zguri de la topirea primară şi secundară   

10 05 04 alte particule şi praf   

10 05 09 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate 

la 10 05 08* 

  

10 05 11 scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10*   

10 06 01 zguri de la topirea primară şi secundară   

10 06 02 scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară   

10 06 04 alte particule şi praf   

10 06 10 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate 

la 10 06 09* 

  

10 07 01 zguri de la topirea primară şi secundară   

10 07 02 scorii şi cruste de la topirea primara şi secundara   

10 07 03 deşeuri solide de la epurarea gazelor   

10 07 04 alte particule şi praf   

10 07 05 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor   

10 07 08 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate 

la 10 07 07* 

  

10 08 04 particule şi praf   

10 08 09 alte zguri   

10 08 11 scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10*   

10 08 13 deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, altele decât 

cele specificate la 10 08 12* 

X 

10 08 14 resturi de anozi X 

10 08 16 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15*   

10 08 18 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele 

decât cele menţionate la 10 08 17* 

  

10 08 20 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menţionate 

la 10 08 19* 

  

10 09 03 zgură de furnal   

10 09 06 miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, 

altele decât cele specificate la 10 09 05* 

X 

10 09 08 miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele 
decât cele specificate la 10 09 07* 

X 
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10 09 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09*   

10 09 12 alte particule decât cele specificate la 10 09 11*   

10 09 14 deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 09 13*   

10 09 16 deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele 

specificate la 10 09 15* 

  

10 10 03 zgură de furnal   

10 10 06 miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, 

altele decât cele specificate la 10 10 05* 

X 

10 10 08 miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele 
decât cele specificate la 10 10 07* 

X 

10 10 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09*   

10 10 12 alte particule, decât cele specificate la 10 10 11*   

10 10 14 deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 10 13*   

10 10 16 deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele 

specificate la 10 10 15* 

  

10 11 10 deşeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, 

altele decât cele specificate la 10 11 09* 

  

10 11 14 nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei, altele decât cele 
specificate la 10 11 13* 

  

10 11 16 deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele 

specificate la 10 11 15* 

  

10 11 18 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele 

decât cele specificate la 10 11 17* 

  

10 11 20 deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele 
specificate la 10 11 19* 

  

10 12 05 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor   

10 12 06 forme şi mulaje uzate   

10 12 10 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 

10 12 09* 

  

10 12 12 deşeuri de la smălţuire, altele decât cele specificate la 10 12 11*   

10 12 13 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii   

10 13 04 deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului  

10 13 07 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor   

10 13 10 deşeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele 

specificate la 10 13 09* 

  

10 13 11 deşeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele decât cele 
specificate la 10 13 09* şi 10 13 10 

  

10 13 13 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 

10 13 12* 

  

Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi a altor materiale; 

hidrometalurgie neferoasă 
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11 01 10 nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09*   

11 01 12 lichide apoase de clătire, altele decât cele specificate la 11 01 11*   

11 01 14 deşeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13* X 

11 02 03 deşeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză în 

soluţie 

  

11 02 06 deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât 
cele specificate la 11 02 05* 

  

11 05 01 zinc dur X 

11 05 02 cenuşă de zinc   

Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizică a suprafeţelor metalelor şi a materialelor 

plastice 

12 01 01 pilitura şi şpan feros X 

12 01 02 praf şi suspensii de metale feroase X 

12 01 03 pilitură şi şpan neferos X 

12 01 04 praf şi particule de metale neferoase X 

12 01 05 pilitura şi şpan de materiale plastice X 

12 01 13 deşeuri de la sudură   

12 01 15 nămoluri de la maşini-unelte, altele decât cele specificate la  
12 01 14* 

  

12 01 17 deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la  

12 01 16* 

  

12 01 21 piese uzate de polizare mărunţite şi materiale de polizare mărunţite, 

altele decât cele specificate la 12 01 20* 

  

Ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, 
nespecificate în alta parte 

15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton X 

15 01 02 ambalaje de materiale plastice X 

15 01 03 ambalaje de lemn X 

15 01 04 ambalaje metalice X 

15 01 05 ambalaje de materiale compozite X 

15 01 06 ambalaje de materiale amestecate X 

15 01 09 ambalaje din materiale textile X 

15 02 03 absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte 
de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 

X 

Deşeuri nespecificate în altă parte 

16 01 03 anvelope scoase din uz X 

16 01 04 vehicule abandonate (această poziţie nu este propusă pentru a fi 

supusă opiniei Comitetului. Modificările necesare pentru această 

poziţie vor fi făcute în Consiliu, pe baza propunerilor incluse în 
documentul Com (2000) 546)  

X 
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16 01 06 vehicule scoase din uz, care nu conţin lichide sau alte componente 

periculoase 

X 

16 01 12 plăcuţe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11  

16 01 15 fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14 X 

16 01 16 rezervoare pentru gaz lichefiat  

16 01 17 metale feroase X 

16 01 18 metale neferoase X 

16 01 19 materiale plastice X 

16 01 22 componente fără ală specificaţie  

16 02 14 echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09*la 16 

02 13* 

  

16 02 16 componente demontate din echipamente casate, altele decât cele 
specificate la 16 02 15* 

  

16 03 04 deşeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03*   

16 03 06 deşeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05*   

16 05 05 butelii de gaze sub presiune cu conţinut de alte substanţe decât cele 

specificate la 16 05 04* 

  

16 05 09 substanţe chimice expirate, altele decât cele menţionate la  
16 05 06*, 16 05 07* sau 16 05 08* 

  

16 06 04 baterii alcaline (cu excepţia 16 06 03*)   

16 06 05 alte baterii şi acumulatori   

16 08 01 catalizatori uzaţi cu conţinut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, 

iridiu sau platină (cu excepţia 16 08 07*) 

  

16 08 03 catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranziţionale sau compuşi ai 
metalelor tranziţionale, fără alte specificaţii 

  

16 08 04 catalizatori uzaţi de la cracare catalitică (cu excepţia 16 08 07*)   

16 10 02 deşeuri lichide apoase, altele decât cele menţionate la 16 10 01*   

16 10 04 concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03*   

16 11 02 materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon din procesele 

metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01* 

  

16 11 04 materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice, altele 

decât cele menţionate la 16 11 03* 

  

16 11 06 materiale de căptuşire şi refractare din procesele ne-metalurgice, 

altele decât cele specificate la 16 11 05* 

  

Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) 

17 02 01 lemn X 

17 02 03 materiale plastice X 

17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01* X 

17 04 01 cupru, bronz, alama X 

17 04 02 aluminiu X 
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] 7 04 03 plumb X 

17 04 04 zinc X 

17 04 05 fier şi oţel X 

17 04 06 staniu X 

17 04 07 amestecuri metalice X 

17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10* X 

17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01* şi  

17 06 03* 

  

17 06 05 materiale de construcţie cu conţinut de azbest   

17 08 02 materiale de construcţie pe bază de gips, altele decât cele specificate 

la 17 08 01* 

  

17 09 04 amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele 
specificate la 17 09 01*, 17 09 02* şi 17 09 03* 

X 

Deşeuri din activităţi de ocrotire a sănătăţii umane sau din activităţi veterinare şi/sau cercetări 

conexe (cu excepţia deşeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin 
direct din activitatea de ocrotire a sănătăţii) 

18 01 01 obiecte ascuţite (cu excepţia 18 01 03*) X 

18 01 02 fragmente şi organe umane, inclusiv recipienţi de sânge şi sânge 
conservat (cu excepţia 18 01 03*) 

X 

18 01 04 deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri 

speciale privind prevenirea infecţiilor (de ex: îmbrăcăminte, aparate 
gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece) 

X 

18 01 07 chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06* X 

18 01 09 medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08* X 

18 02 01 obiecte ascuţite (cu excepţia 18 02 02*) X 

18 02 03 deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri 

speciale pentru prevenirea infecţiilor 

X 

18 02 06 chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05* X 

18 02 08 medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07* X 

Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la 
tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial 

19 01 02 materiale feroase din cenuşile de ardere   

19 01 12 cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11*   

19 01 14 cenuşi zburătoare, altele decât cele menţionate la 19 01 13*   

19 01 16 praf de cazan, altul decât cel menţionat la 19 01 15*   

19 01 18 deşeuri de piroliză, altele decât cele menţionate la 19 01 17*   

19 01 19 nisipuri de la paturile fluidizate   

19 02 03 deşeuri preamestecate conţinând numai deşeuri nepericuloase X 

19 02 06 nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 
19 02 05* 
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19 02 10 deşeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 şi  

19 02 09* 

X 

19 03 05 deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04*   

19 03 07 deşeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06*   

19 04 01 deşeuri vitrificate   

19 04 04 deşeuri lichide, apoase de la vitrificarea deşeurilor  

19 05 01 fracţiunea necompostată din deşeurile municipale şi asimilabile   

19 05 02 fracţiunea necompostată din deşeurile animaliere şi vegetale   

19 05 03 compost fără specificarea provenienţei   

19 06 03 faza lichidă de la tratarea anaerobă a deşeurilor municipale  

19 06 04 faza fermentată de la tratarea anaerobă a deşeurilor municipale X 

19 06 05 faza lichidă de la tratarea anaerobă a deşeurilor animale şi vegetale  

19 06 06 faza fermentată de la tratarea anaerobă a deşeurilor animale şi 

vegetale 

X 

19 07 03 levigate din depozite de deşeuri, altele decât cele specificate la  
19 07 02* 

  

19 08 01 deşeuri reţinute pe site   

19 08 02 deşeuri de la deznisipatoare X 

19 08 05 nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti X 

19 08 09 amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor 

apă/ulei din sectorul uleiurilor şi grăsimilor comestibile 

X 

19 08 12 nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, 

altele decât cele specificate la 19 08 11* 

  

19 08 14 nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale 
industriale decât cele specificate la 19 08 13* 

  

19 09 01 deşeuri solide de la filtrarea primară şi separarea cu site   

19 09 02 nămoluri de la limpezirea apei   

19 09 03 nămoluri de la decarbonatare   

19 09 04 cărbune activ epuizat X 

19 09 05 răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate X 

19 09 06 Soluţii şi nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni  

19 10 01 deşeuri de fier şi oţel X 

19 10 02 deşeuri neferoase X 

19 10 04 fracţii de şpan uşor şi praf, altele decât cele specificate la 19 10 03*   

19 10 06 alte fracţii decât cele specificate la 19 10 05*   

19 11 06 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele 
specificate la 19 11 05* 

  

19 12 01 hârtie şi carton X 

19 12 02 metale feroase X 



Ghid privind depozitarea deşeurilor menajere 

   115 

19 12 03 metale neferoase X 

19 12 04 materiale plastice şi de cauciuc X 

19 12 07 lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06* X 

19 12 08 materiale textile X 

19 12 10 deşeuri combustibile (rebuturi de derivaţi de combustibili) X 

19 12 12 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea 
mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11* 

  

19 13 02 deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate 

la 19 13 01* 

X 

19 13 04 nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la  

19 13 03* 

X 

19 13 06 nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele 
specificate la 19 13 05* 

  

19 13 08 Deşeuri lichide, apoase şi concentrate de la remedierea apelor 

subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07 

 

Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate 

separat 

20 01 01 hârtie şi carton X 

20 01 08 deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine X 

20 01 10 îmbrăcăminte X 

20 01 11 textile X 

20 01 25 uleiuri şi grăsimi comestibile X 

20 01 28 Vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini, altele decât cele specificate la 

20 01 27  

X 

20 01 30 detergenţi, alţii decât cei specificaţi la 20 01 29*   

20 01 32 medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 31* X 

20 01 34 baterii şi acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33 *    

20 01 36 echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele 

specificate la 20 01 21*, 20 01 23* şi 20 01 35* 

  

20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37* X 

20 01 39 materiale plastice X 

20 01 40 metale X 

20 01 41 deşeuri de la curăţatul coşurilor   

20 02 01 deşeuri biodegradabile X 

20 02 03 alte deşeuri nebiodegradabile   

20 03 01 deşeuri municipale amestecate X 

20 03 02 deşeuri din pieţe X 

20 03 03 deşeuri stradale   

20 03 04 nămoluri din fosele septice   



Ghid privind depozitarea deşeurilor menajere 

 116 

20 03 06 deşeuri de la curăţarea canalizării   

20 03 07 deşeuri voluminoase X 

20 03 99 deşeuri municipale, fără altă specificaţie  

 
X - deşeuri pentru care se cunoaşte sau pentru care există deja o soluţie fezabilă de 

valorificare. 
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