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Introducere 

 

Programul guvernamental stabileşte principiile de bază ale 

politicii de mediu a României, în conformitate cu prevederile 

europene şi internaţionale, asigurând protecţia şi conservarea naturii, 

a diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a componentelor 

acesteia. 

Gestionarea deşeurilor reprezintă una dintre problemele 

importante cu care se confruntă România în ceea ce priveşte 

protecţia mediului. Aceasta se referă la activităţile de colectare, 

transport, tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor. 

Responsabilitatea pentru activităţile de gestionare a deşeurilor 

revine generatorilor acestora, conform principiului „poluatorul 

plăteşte” sau după caz, producătorilor, în conformitate cu principiul 

„responsabilitatea producătorului”. 

Autorităţile administraţiei publice locale joacă un rol deosebit 

de important în asigurarea implementării la nivel local a obligaţiilor 

privind gestionarea deşeurilor asumate de România prin Tratatul de 

Aderare la Uniunea Europeană. (ratificat prin Legea nr. 157/2005, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 465/1.06.2005). 

Activităţile componente ale gestionării deşeurilor trebuie să se 

desfăşoare cu respectarea normelor de protecţie a mediului, care 

reflectă cerinţele impuse de legislaţia europeană. Directivele 

europene transpuse în legislaţia românească au determinat o nouă 

abordare a problemei deşeurilor, acordând atenţie necesităţii 

protejării şi economisirii resurselor naturale, reducerii costurilor de 

gestiune şi găsirii de soluţii eficiente pentru reducerea poluării.  
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Cadrul legislativ european privind managementul deşeurilor 

este vast şi complex, însă atunci când a fost transpus în legislaţia 

română au fost prevăzute perioade de tranziţie pentru atingerea 

rezultatelor cerute în ceea ce priveşte managementul deşeurilor. 

Legislaţia românească referitoare la deşeuri, armonizată cu cea a 

Uniunii Europene, a avut un impact pozitiv în ultimii ani, dar sunt 

necesare, în continuare, eforturi considerabile în vederea asigurării 

conformării cu standardele europene. 

Ghidul este destinat în special autorităţilor administraţiei 

publice locale, persoanelor din funcţii de răspundere şi experţilor 

implicaţi în managementul deşeurilor la nivel local şi judeţean. 

Scopul său este să ofere informaţii clare despre cadrul legal şi 

etapele care trebuie parcurse pentru realizarea unei gestionări 

corespunzătoare a deşeurilor. Este esenţial în procesul de pregătire 

şi modelare a structurii instituţionale regionale ca pentru toate 

părţile aceste aspecte să fie foarte clare. 

Pentru a facilita parcurgerea ghidului, structura acestuia este 

următoarea: 

Capitolul 1 – sunt prezentate principiile de bază ale gestionării 

deşeurilor şi cadrul legal aplicabil; 

Capitolul 2 – condiţii generale privind regimul deşeurilor şi 

autorizarea activităţilor legate de deşeuri; 

Capitolul 3 – controlul activităţilor legate de deşeuri; 

Capitolul 4 – gestiunea deşeurilor cu referire la fracţiunile de deşeuri; 

Capitolul 5 – principalele obligaţii ale autorităţilor administraţiei 

publice locale în domeniul managementului deşeurilor;  

Capitolul 6 – sunt prezentate informaţii privind serviciile publice de 

salubrizare a localităţilor; 

Capitolul 7 – bune practici în domeniul deşeurilor în alte state; 

Capitolul 8 – informarea şi conştientizarea comunităţilor. 
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Capitolul 1 

Reglementări privind regimul deşeurilor relevante pentru 

autorităţile publice locale 

 

 

Politicile UE din domeniul managementului deşeurilor 

evidenţiază importanţa unei abordări integrate în gestionarea 

deşeurilor, care include construcţia instalaţiilor de eliminare a 

deşeurilor împreună cu măsuri de prevenire a producerii deşeurilor 

şi de reciclare, conforme cu ierarhia principiilor: prevenirea 

producţiei de deşeuri şi a impactului negativ al acesteia, recuperarea 

deşeurilor prin reciclare, refolosire şi depozitarea finală sigură a 

deşeurilor acolo unde nu există posibilitatea recuperării. 

 

1.1. Principii şi obiective ale gestionării deşeurilor 

 

Protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea 

autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a 

tuturor persoanelor fizice şi juridice. 

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prevăd în 

bugetele proprii fonduri pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din 

implementarea legislaţiei comunitare din domeniul mediului şi 

pentru programe de protecţie a mediului. De asemenea, autorităţile 

publice centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului colaborează 

în vederea realizării acestora. 

Principiile şi elementele strategice privind protecţia mediului 

sunt prezentate după cum urmează: 
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a) principiul integrării cerinţelor de mediu în celelalte politici 

sectoriale; 

b) principiul precauţiei în luarea deciziei; 

c) principiul acţiunii preventive; 

d) principiul reţinerii poluanţilor la sursă; 

e) principiul "poluatorul plăteşte"; 

f) principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor 

specifice cadrului biogeografic natural; 

g) utilizarea durabilă a resurselor naturale; 

h) informarea şi participarea publicului la luarea deciziilor, 

precum şi accesul la justiţie în probleme de mediu; 

i) dezvoltarea colaborării internaţionale pentru protecţia 

mediului.  

 

1.1.1. Principii în gestionarea deşeurilor 

 

La baza activităţilor de gestionare a deşeurilor stau câteva 

principii enunţate în cadrul Strategiei Naţionale de Gestionare a 

Deşeurilor
1
 şi a legislaţiei comunitare. 

 principiul protecţiei resurselor primare – se referă la 

necesitatea de a minimiza şi eficientiza utilizarea resurselor 

primare, punând accentul pe utilizarea materiilor prime 

secundare; 

 principiul prevenirii – ierarhia deşeurilor se aplică în calitate 

de ordine a priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al politicii în 

materie de prevenire şi gestionare a deşeurilor, astfel: 

                                                 
1
 Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de 

gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional privind gestionarea deşeurilor, 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 18 octombrie 2004 
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prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte 

operaţiuni de valorificare, şi în ultimul rând eliminarea în 

condiţii de siguranţă pentru mediu. 

 principiul substituţiei – necesitatea înlocuirii materiilor 

prime periculoase cu materii prime nepericuloase, 

conducând astfel la minimizarea cantităţilor de deşeuri 

periculoase 

 principiul subsidiarităţii – stabileşte acordarea 

competenţelor astfel încât deciziile în domeniul gestionării 

deşeurilor să fie luate la cel mai scăzut nivel administrativ 

faţă de sursa de generare 

 principiul proximităţii – stabileşte că deşeurile trebuie 

tratate şi eliminate cât mai aproape de sursa de generare 

 principiul măsurilor preliminare – aspectele principale de 

care trebuie ţinut cont pentru orice activitate: stadiul curent 

al dezvoltării tehnologiilor, cerinţele pentru protecţia 

mediului, alegerea şi aplicarea acelor măsuri fezabile din 

punct de vedere economic. 

 

1.1.2. Obiective prioritare ale gestionării deşeurilor 

 

Obiectivele prioritare în domeniul gestionării deşeurilor ţin 

seama de principiile generale care stau la baza acestor activităţi: 

a) prevenirea sau reducerea producerii de deşeuri şi a gradului de 

periculozitate al acestora prin:  

1. dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse 

naturale;  



Ghid privind managementul deşeurilor 

 12 

2. dezvoltarea tehnologiei şi comercializarea de produse care prin 

modul de fabricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au cel 

mai mic impact posibil asupra creşterii volumului sau periculozităţii 

deşeurilor ori asupra riscului de poluare;  

3. dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finală a 

substanţelor periculoase din deşeurile destinate valorificării;  

b) reutilizarea, valorificarea deşeurilor prin reciclare, recuperare sau 

orice alt proces prin care se obţin materii prime secundare ori 

utilizarea deşeurilor ca sursă de energie.  

 

1.2. Cadrul legal aplicabil 

 

Directivele europene transpuse în legislaţia română au 

determinat o nouă abordare a problemei deşeurilor, acordând atenţie 

necesităţii protejării şi economisirii resurselor naturale, reducerii 

costurilor de gestiune şi găsirii de soluţii eficiente pentru reducerea 

poluării. În cele ce urmează sunt prezentate directivele comunitare 

privind managementul deşeurilor precum şi transpunerea în 

legislaţia naţională. 

Regimul deşeurilor 

 Directiva Cadru privind deşeurile nr. 2006/12/EC
2
; 

Directiva nr. 91/689/EEC privind deşeurile periculoase, care 

înlocuieşte Directiva 78/319/CEE privind deşeurile toxice şi 

periculoase, modificată prin Directiva Consiliului 94/31/CE 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/2000 privind regimul 

deşeurilor (Monitorul Oficial nr. 283 din 22 iunie 2000) 

                                                 
2
 Directiva cadru privind deşeurile 2006/12/EC a fost abrogată prin Directiva 

2008/98/EC, urmând să fie transpusă şi la nivel naţional. 
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aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

78/2000 privind regimul deşeurilor (Monitorul Oficial nr. 

411 din 25 iulie 2001); modificată şi completată prin 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 61/2006, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 27/2007 (Monitorul Oficial nr. 

38/18.01.2007);  

 H.G. nr. 1470/2004  privind aprobarea Strategiei naţionale 

de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare 

a deşeurilor (Monitorul Oficial nr. 954 din 18 octombrie 

2004), modificată şi completată prin H.G. nr. 

358/11.04.2007 (Monitorul Oficial nr. 271/24.04.2007);  

 O.M. nr. 1364/ 1499 / 2006 privind aprobarea planurilor 

regionale de gestionare a deşeurilor (Monitorul Oficial nr. 

232/04.04.2007, iar anexele 1-8 în nr. 232 bis din aceeaşi 

dată);  

 O.M. nr. 1385/29.12.2006 privind aprobarea Procedurii de 

participare a publicului la elaborarea, modificarea sau 

revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau 

aprobate la nivel naţional, regional şi judeţean (Monitorul 

Oficial nr. 66/29.01.2007);  

 O.M. nr. 951/06.06.2007 privind aprobarea Metodologiei de 

elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a 

deşeurilor (Monitorul Oficial nr. 497 şi 497bis/25.07.2007).  

 Decizia Comisiei 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de 

stabilire a unei liste de deşeuri în conformitate cu art. 1 lit. a) din 

Directiva 75/442/CEE şi a Deciziei 94/904/CE de stabilire a unei 

liste de deşeuri periculoase în conformitate cu art. 1 alin. (4) din 

Directiva Consiliului 91/689/CEE privind deşeurile periculoase 
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 H.G. nr. 856/16.08.2002 (Monitorul Oficial nr. 

659/05.09.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi 

pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv 

deşeurile periculoase (completată de Hotărârea nr. 

210/28.03.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative care transpun acquis–ul comunitar în domeniul 

protecţiei mediului – Monitorul Oficial nr. 187/19.03.2007)  

Uleiuri uzate 

 Directiva nr. 75/439/EEC privind uleiurile uzate, amendată de 

Directiva nr. 87/101/EEC, de Directiva nr. 91/692/EEC şi 

Directiva 2000/76 

 H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate 

(Monitorul Oficial nr. 199/ 22.03.2007) 

Baterii şi acumulatori  

 Directiva nr. 2006/66/EC privind bateriile şi acumulatorii precum şi 

deşeurile bateriilor şi acumulatorilor care conţin anumite substanţe 

periculoase 

Decizia Consiliului nr. 2008/763/EC de stabilire a unei metodologii 

comune pentru calcularea vânzărilor anuale a bateriilor şi 

acumulatorilor portabili către utilizatorii finali 

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

şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori (Monitorul Oficial nr. 

667/25.09.2008) 

 

Ambalaje şi deşeuri de ambalaje 

 Directiva Consiliului nr. 94/62/EC privind ambalajele şi 

deşeurile de ambalaje, modificată prin Directiva 2004/12/CE şi 

de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 
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 H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi 

deşeurilor de ambalaje (Monitorul Oficial nr. 639 din 20 

iulie 2005) modificată şi completată prin HG nr. 1872/2006 

(Monitorul Oficial nr. 15/10.01.2007);  

 O.M. nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor 

referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje (Monitorul 

Oficial nr. 929 din 18 octombrie 2005);  

 O.M. nr. 1281/1121/2005 privind stabilirea modalităţilor de 

identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale 

în scopul aplicării colectării selective (Monitorul Oficial nr. 

51 din 19 ianuarie 2006);  

 O.M. nr. 1229/731/1095/2005 pentru aprobarea Procedurii 

şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în 

vederea preluării responsabilităţii privind realizarea 

obiectivelor anuale de valorificare, şi reciclare a deşeurilor 

de ambalaje (Monitorul Oficial nr. 27 din 12 ianuarie 2006), 

modificat şi completat ulterior;  

 O.M. nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare 

şi autorizare a operatorilor economici în vederea preluării 

responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de 

valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje (Monitorul 

Oficial nr. 456/25 mai 2006) 

Depozitarea deşeurilor  

 Directiva Consiliului nr. 1999/31/EC privind depozitarea 

deşeurilor 

Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor şi 

procedurilor pentru acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare a 

art. 16 şi anexei II la Directiva 1999/31/CE 
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 H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor (Monitorul 

Oficial nr. 394 din 10 mai 2005), completată prin H.G. nr. 

210/28.02.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul 

protecţiei mediului, modificată şi completată prin H.G. nr. 

1292/2010;  

 O.M. nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic 

privind depozitarea deşeurilor (Monitorul Oficial nr. 86 din 

26 ianuarie 2005) modificat de Ordin nr. 1230 din 30 

noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Ordinul 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 

pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea 

deşeurilor (Monitorul Oficial nr. 1101 din 7 decembrie 

2005);  

 O.M. 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 nr. 194 din 8 

martie 2005);  

 O.M. nr. 775/2006 pentru aprobarea Listei localităţilor 

izolate care pot depozita deşeurile municipale în depozitele 

existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi 

ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor (Monitorul Oficial nr. 675/07 iulie 2006) 

completat de Ordinul 27/2007 pentru modificarea şi 

completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar 

de mediu (Monitorul Oficial nr. 194 din 21 martie 2007)  

Incinerarea deşeurilor 

 Directiva nr. 2000/76/EC privind incinerarea deşeurilor 
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 H.G nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor (Monitorul 

Oficial nr. 160 din 6 martie 2002) modificată şi completată 

prin HG nr. 268/2005 (Monitorul Oficial nr. 332 din 20 

aprilie 2005), modificată şi completată prin HG 427/2010;  

 O.M. nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic 

privind incinerarea deşeurilor (Monitorul Oficial nr. 86 din 

26 ianuarie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 86bis din 

26 ianuarie 2005);  

 O.M. 1274/2005  privind emiterea avizului de mediu la 

încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv 

depozitare şi incinerare (Monitorul Oficial nr. 1180 din 28 

decembrie 2005), completat prin Ordinul MMDD nr. 

636/2008 (Monitorul Oficial nr. 425 din 6 iunie 2008) 

Gestiunea bifenililor şi terfenililor policloruraţi (PCB şi PCT)  

 Directiva nr. 96/59/EC privind eliminarea bifenililor şi 

terfenililor policloruraţi (PCB şi PCT)  

 H.G. nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special 

privind gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale 

altor compuşi similari (Monitorul Oficial nr. 131 din 28 

martie 2000), modificată prin H.G. nr. 291/2005 (Monitorul 

Oficial nr. 330 din 19 aprilie 2005) şi prin H.G. nr. 

975/2007 (Monitorul Oficial nr. 598 din 30 august 2007), 

completată prin H.G. nr. 210/28.02.2007 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative care 

transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei 

mediului;  

 O.M. nr. 1018 din 19 octombrie 2005 (abrogă Ordinul nr. 

279/2002), privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei deşeuri şi 

substanţe chimice periculoase a Secretariatului pentru 
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compuşi desemnaţi (Monitorul Oficial nr. 966 din 1 

noiembrie 2005), cu modificări şi completări ulterioare. 

Nămolul de la staţiile de epurare utilizat în agricultură 

 Directiva nr. 86/278/EEC privind protecţia mediului şi în 

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

este utilizat în agricultură, modificată prin Directiva 91/692/CEE 

şi Regulamentul (CE) nr. 807/2003 

 Ordin comun nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, 

când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură 

(Monitorul Oficial nr. 959 din 19 octombrie 2004). 

Vehicule scoase din uz 

 Directiva Consiliului nr. 2000/53/EEC privind vehiculele scoase 

din uz 

 H.G. nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase 

din uz (Monitorul Oficial nr. 32 din 11 ianuarie 2005);  

 H.G. nr. 1313/2006 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 2406/2004 privind gestionarea 

vehiculelor scoase din uz (Monitorul Oficial nr. 829 din 9 

octombrie 2006);  

 O.M. nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului şi a 

condiţiilor de emitere a certificatului de distrugere la 

preluarea vehiculelor scoase din uz (Monitorul Oficial nr. 

295 din 8 aprilie 2005);  

 O.M. nr. 1224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii şi 

condiţiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea 

preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor 

anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a 

vehiculelor scoase din uz (Monitorul Oficial nr. 1178 din 27 
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decembrie 2005) modificat şi completat prin Ordin nr. 

985/1726/2007 (Monitorul Oficial nr. 561/15.08.2007);  

 O.M. nr. 816/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare 

şi autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării 

responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de 

reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor 

scoase din uz (Monitorul Oficial nr. 724 din 24 august 

2006), modificat şi completat prin Ordin nr. 979/2006 

(Monitorul Oficial nr. 806/26.09.2006);  

 O.M. nr. 625/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru 

urmărirea realizării de către operatorii economici a 

obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) si (2) din HG nr. 

2406/2004 (Monitorul Oficial nr. 252/ 16.04.2007). 

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice  

 Directiva nr. 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente 

electrice şi electronice, modificată prin Directiva 2003/108/EC 

 H.G. nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente 

electrice şi electronice  (Monitorul Oficial nr. 0728 din 02 

Noiembrie 2010); 

 O.M. nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice 

pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru 

securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare 

(Monitorul Oficial nr. 910 din 12 octombrie 2005);  

 O.M. nr. 1225 /721/2005 privind aprobarea Procedurii şi 

criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective 

în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea 

obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi 

valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi 
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electronice (Monitorul Oficial nr. 1161 din 21 decembrie 

2005), modificat şi completat prin OM nr. 910/2007 

(Monitorul Oficial nr. 428 din 27 iunie 2007);  

 O.M. nr. 66/20 ianuarie 2006 privind constituirea Comisiei 

de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea 

preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor 

anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a 

deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, Monitorul 

Oficial nr. 353 din 19 aprilie 2006 modificat şi completat 

prin O.M. nr. 1099/2007 (ordin intern), O.M. nr. 262/2009;  

 O.M. nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a 

producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor 

privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice (Monitorul Oficial nr. 1 

din 3 ianuarie 2006) modificat şi completat prin Ordinul nr. 

706/2007 (Monitorul Oficial nr. 307 din 9.05.2007);  

 O.M. 556/435/191 din 5 iunie 2006 privind marcajul 

specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice 

introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006 

(Monitorul Oficial nr. 608 din 13 iulie 2006). 

Directiva nr. 2002/95/EC privind restricţionarea utilizării anumitor 

substanţe periculoase în echipamente electrice şi electronice 

 H.G. nr. 992/2005 (Monitorul Oficial nr. 822 din 12 

septembrie 2005) privind limitarea utilizării anumitor 

substanţe periculoase în echipamentele electrice şi 

electronice, modificată prin H.G. nr. 816 din 21 iunie 2006 

(Monitorul Oficial nr. 588 din 7 iulie 2006) 
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Deşeuri din industria dioxidului de titan 

 Directiva 78/176/CEE privind deşeurile din industria dioxidului 

de titan 

 O.M. nr. 751 /870/2004 privind gestionarea deşeurilor din 

industria dioxidului de titan (Monitorul Oficial nr. 10 din 5 

ianuarie 2005)  

 

Azbest 

 Directiva 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea poluării 

mediului cauzată de azbest 

 H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul 

poluării mediului cu azbest modificat prin H.G. nr. 

734/2006 (Monitorul Oficial nr. 519 din 15 iun. 2006). 

 

Transportul deşeurilor  

 Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, 

cu modificările şi completările ulterioare. Acest regulament a 

intrat în vigoare începând cu data de 15 iulie 2007, înlocuind 

Regulamentul nr. 259/93/CEE pentru supravegherea şi controlul 

transporturilor de deşeuri în, înspre şi dinspre Comunitatea 

Europeană 

 H.G. nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru 

aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al 

Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri 

- abrogă HG nr. 895/2006 pentru aplicarea Regulamentului 

CEE 259/93, (Monitorul Oficial nr. 255/02.08.2007 

modificată şi completată prin H.G. nr. 1453/2008 

(Monitorul Oficial nr. 783 din 24 noiembrie 2008);  

 H.G. nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deşeurilor 

periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României 

(Monitorul Oficial nr. 672/30.09.2008);  
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 O.M. nr. 1119/2005 privind delegarea către Agenţia 

Naţională pentru Protecţia Mediului a atribuţiilor ce revin 

Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor în domeniul 

exportului deşeurilor periculoase şi al transportului 

deşeurilor nepericuloase în vederea importului, perfecţionării 

active şi a tranzitului (Monitorul Oficial nr. 1024 din 18 

noiembrie 2005). 

Faţă de cadrul european, legislaţia naţională mai cuprinde o serie 

de reglementări care conţin prevederi referitoare la gestiunea 

deşeurilor: 

 Legea nr. 101/2006  privind serviciul de salubrizare a 

localităţilor (Monitorul Oficial nr. 393/08.05.2006), 

modificată şi completată prin O.U.G. nr. 92/2007 publicată 

în MOF nr. 671 din 01/10/2007 şi  Legea nr. 224/2008 

publicată în MOF nr. 743 din 03/11/2008; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 (Monitorul Oficial 

86/01.02.2002) privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

515/2002 (Monitorul Oficial 578/05.08.2002); 

 Ordin nr. 536/1997 (Monitorul Oficial 140/03.07.1997) al 

Ministrului Sănătăţii, pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei; 

 Ordin nr. 219/2002 (Monitorul Oficial 386/06.06.2002) al 

Ministrului Sănătăţii şi Familiei 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; 

 Hotărârea de Guvern nr. 170/2004 (Monitorul Oficial 

160/24.02.2004) privind gestionarea anvelopelor uzate. 
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Capitolul 2 

Condiţii generale privind regimul deşeurilor 

 

Principalul obiectiv al dispoziţiilor referitoare la gestionarea 

deşeurilor trebuie să fie protecţia sănătăţii oamenilor şi a mediului 

împotriva efectelor nocive cauzate de colectarea, transportul, 

tratarea, stocarea  şi depozitarea deşeurilor. Astfel trebuie satisfăcute 

următoarele condiţii necesare şi obligatorii: 

a. să nu prezinte riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau 

vegetaţie;  

b. să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut;   

c. să nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de 

interes special.  

Potrivit prevederilor O.U.G. 78/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare, România are obligaţia  creării unei reţele 

integrate adecvate de instalaţii de eliminare a deşeurilor, ţinând 

seama de cele mai bune tehnologii disponibile, care nu implică 

costuri excesive, cu respectarea cerinţelor prevăzute în Tratatul de 

Aderare a României la Uniunea Europeană (Legea nr. 157/2005). 

Reţeaua integrată asigură eliminarea deşeurilor în instalaţiile 

conforme cele mai apropiate, prin intermediul celor mai adecvate 

metode şi tehnologii, care să asigure un nivel ridicat de protecţie a 

sănătăţii populaţiei şi a mediului. 

România a obţinut perioade de tranziţie pentru sectorul 

gestionării deşeurilor în cazul:  

 ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje (Directiva 

nr.94/62/EC, modificată de directiva 2004/12/CE);  
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 depozitării deşeurilor (Directiva nr.99/31/EC); 

 incinerării deşeurilor (Directiva Consiliului nr.2000/76/EC);  

 deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (Directiva 

Parlamentului European şi a Consiliului 2002/96/CE, 

amendată de Directiva 2003/108/CE) importului, exportului 

şi tranzitului de deşeuri (Regulamentul 259/93/CE). 

Pentru îndeplinirea obiectivelor privind gestionarea deşeurilor 

au fost elaborate planuri de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, 

regional, judeţean. 

Strategia Naţională şi Planul Naţional de Gestionare a 

Deşeurilor sunt aprobate prin H.G. nr. 1470/09.09.2004, modificată 

prin H.G. nr. 358/2007. În prezent, Strategia şi Planul Naţional de 

Gestionare a Deşeurilor sunt în proces de revizuire. Atât Strategia, 

cât şi Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor prevăd obiective, 

ţinte privind gestionarea deşeurilor municipale şi industriale. 

Pe baza Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi ţinând 

seama de prevederile legislative în vigoare, în anul 2006 au fost 

elaborate planurile regionale de gestionare a deşeurilor, inclusiv 

Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 7 

Centru (aflat în proces de revizuire la momentul actual). 

Planurile regionale, aprobate prin Ordinul ministrului mediului 

şi gospodăririi apelor si ministrului integrării europene nr. 

1364/1499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a 

deşeurilor, prevăd obiective în ceea ce priveşte gestionarea 

deşeurilor municipale şi a fluxurilor specifice pentru perioada 2007 

– 2013. Pentru fiecare obiectiv sunt prevăzute obiective subsidiare, 

ţinte şi termene de îndeplinire. 
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De asemenea, planurile judeţene de gestionare a deşeurilor au 

fost întocmite de consiliile judeţene în colaborare cu agenţiile pentru 

protecţia mediului, fiind apoi aprobate prin hotărâri ale acestora.  

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor are ca scop: 

 definirea obiectivelor şi ţintelor judeţene în conformitate cu 

obiectivele şi ţintele Planului Regional şi Naţional de 

Gestionare a Deşeurilor; 

 abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deşeurilor 

municipale la nivel judeţean; 

 să servească ca bază pentru stabilirea necesarului de 

investiţii şi a  politicii în domeniul gestiunii deşeurilor, 

pentru realizarea şi susţinerea sistemelor de management 

integrat al deşeurilor la nivel judeţean; 

 să servească ca bază pentru elaborarea proiectelor pentru 

obţinerea finanţării. 

Deşeurile care fac obiectul planurilor judeţene de gestionare a 

deşeurilor sunt deşeurile municipale nepericuloase şi periculoase din 

municipale, la care se adaugă alte câteva fluxuri speciale  de 

deşeuri: deşeurile de ambalaje, deşeurile de construcţii şi demolări, 

nămoluri de la epurarea apelor uzate, vehicule scoase din uz şi 

deşeuri de echipamente electrice şi electronice. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de deşeuri şi codurile 

conform H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi 

pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 

periculoase.  
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Tip de deşeu 

Cod 

(Lista europeană a 

deşeurilor; HG nr. 856/2002) 

Deşeuri periculoase şi 

nepericuloase municipale 

(deşeuri menajere şi asimilabile 

din comerţ, industrie, instituţii) 

inclusiv fracţiile colectate 

separat: 

 fracţii colectate separat 

(cu excepţia 15 01) 

 deşeuri din grădini şi 

parcuri (incluzând 

deşeuri din cimitire) 

 alte deşeuri municipale 

(deşeuri municipale 

amestecate, deşeuri din 

pieţe, deşeuri stradale, 

deşeuri voluminoase etc.)  

20 

 

 

 

 

 

20 01 

 

20 02 

 

 

20 03 

Deşeuri de ambalaje (inclusiv 

deşeurile de ambalaje municipale 

colectate separat) 

15 01 

Deşeuri din construcţii şi 

demolări 

17 01; 17 02; 17 04 

Nămoluri de la epurarea apelor 

uzate orăşeneşti 

19 08 05 

Vehicule scoase din uz 16 01  
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Tip de deşeu 

Cod 

(Lista europeană a 

deşeurilor; HG nr. 856/2002) 

Deşeuri de echipamente electrice 

şi electronice 

20 01 21* 

20 01 23* 

20 01 35* 

                20 01 36 

 

Organizarea activităţilor de colectare, transport şi eliminare a 

deşeurilor municipale este una dintre obligaţiile administraţiilor 

publice locale. 

Documentele de planificare promovează cooperarea dintre 

autorităţile locale şi judeţene în scopul creării şi dezvoltării unui 

sistem de management integrat al deşeurilor pentru înlocuirea 

sistemului actual care este ineficient atât din punct de vedere al 

protecţiei mediului, cât şi din punct de vedere economic. Noul 

sistem va fi dezvoltat prin programe de investiţii care includ toate 

etapele de implementare a unui sistem modern de management 

integrat al deşeurilor şi anume: prevenirea, colectarea şi colectarea 

selectivă, reutilizarea şi reciclarea, tratarea şi depozitarea, în paralel 

cu închiderea depozitelor neconforme existente. 

Potrivit statisticilor din România, tipurile de deşeuri generate 

sunt clasificate, în mod formal, după cum urmează: 

- deşeuri municipale şi asimilabile - totalitatea deşeurilor 

generate, în mediul urban şi în mediul rural, din 

gospodării, instituţii, unităţi comerciale şi prestatoare de 

servicii (deşeuri menajere), deşeuri stradale colectate din 

spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, deşeuri din 
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construcţii şi demolări, nămoluri de la epurarea apelor 

uzate orăşeneşti; 

- deşeuri de producţie - totalitatea deşeurilor generate din 

activităţile industriale; pot fi deşeuri de producţie 

nepericuloase şi deşeuri de producţie periculoase; 

- deşeuri generate din activităţi medicale - sunt 

deşeurile generate în spitale, policlinici, cabinete 

medicale şi se împart în două categorii: deşeuri 

medicale periculoase care sunt cele infecţioase, 

înţepătoare-tăietoare, organe anatomo-patologice, 

deşeurile provenite de la secţiile de boli infecţioase, etc. 

şi alte deşeuri exclusiv cele menţionate mai sus, care 

intră în categoria deşeuri asimilabile. 

Un aspect deosebit de important îl reprezintă realizarea unei 

gestiuni corespunzătoare şi durabile, respectiv găsirea unor soluţii 

care să garanteze că soluţia finală este definitivă. În acest sens, se 

impun cerinţe specifice privind autorizarea activităţilor privind 

managementul deşeurilor. 

 

2.1. Autorizarea activităţilor legate de gestiunea deşeurilor 

 

Legislaţia de bază specifică emiterii actelor de reglementare în 

domeniul protecţiei mediului este prezentată astfel: 

- Legea nr. 265/29.06.2006 (Monitorul Oficial nr. 

586/06.07.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului 

(Monitorul Oficial nr. 1196/30.12.2005) 
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- Ordonanţa de urgenţă nr. 114/17.10.2007 (Monitorul Oficial nr. 

713/22.10.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 

- Legea nr. 22/22.02.2001 (Monitorul Oficial nr. 105/01.03.2001) 

pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului 

asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 

25.02.1991;  

- Hotărârea de Guvern nr. 1076/08.07.2004 (Monitorul Oficial nr. 

707/05.08.2004) privind stabilirea procedurii evaluării de mediu 

pentru planuri şi programe; 

- Hotărârea de Guvern nr. 445/2009 (Monitorul Oficial nr. 

481/13.07.2009) privind evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice şi private asupra mediului; 

- Ordinul nr. 1798/2007 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 808 din 

27.11.2007) pentru aprobarea Procedurii de emitere a 

autorizaţiei de mediu; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 152/2005 (Monitorul Oficial nr. 

1078/30 noi. 2005) privind prevenirea şi controlul integrat al 

poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2006. 

 

Actele de reglementare avute în vedere pentru domeniul 

reglementări sunt: 

 aviz de mediu -  actul administrativ emis de autoritatea 

competentă pentru protecţia mediului, care confirmă 

integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau 

programul supus adoptării; 

 acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea 

competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite 
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condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, 

care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect; 

 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; 

 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. 

 

Legislaţia naţională prevede obligaţia solicitării şi obţinerii 

autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu pentru operaţiile 

specifice legate de deşeuri.  

Ordonanţa de urgenţă 78/2000 prevede în mod explicit şi 

excepţiile de la obligaţia de autorizare. Astfel,  în măsura în care 

deşeurile nu sunt deşeuri periculoase, activităţile desfăşurate de 

persoanele fizice autorizate/persoanele juridice care elimină 

propriile lor deşeuri la locul de producere, precum şi cele care 

desfăşoară operaţii de valorificare, se pot excepta dacă:  

 a) autorităţile competente au adoptat reglementări generale pentru 

fiecare tip de activitate, prin care se stabilesc tipurile şi cantităţile de 
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deşeuri şi condiţiile impuse pentru ca activitatea respectivă să poată 

fi exceptată de la autorizare; şi  

 b) tipurile sau cantităţile de deşeuri şi metodele de eliminare sau 

valorificare trebuie să nu pună în pericol sănătatea populaţiei şi a 

mediului  

Un alt aspect important din punct de vedere al reglementărilor 

este şi faptul că persoanele fizice autorizate/persoanele juridice care 

asigură, cu titlu profesional, colectarea sau transportul deşeurilor, 

precum şi cele care intermediază eliminarea sau valorificarea 

deşeurilor pentru terţi se supun procedurii de autorizare conform 

legislaţiei în vigoare. 

Operaţiile de eliminare prevăzute în Ordonanţa de Guvern 

78/2000, cu modificările ulterioare, şi care se supun autorizării sunt 

prezentate în tabelul următor: 

 

D1 Depozitarea pe sol şi în sol (de exemplu, depozite 

şi altele asemenea)  

D2 Tratarea în contact cu solul (de exemplu, 

biodegradarea în sol a deşeurilor lichide sau a 

nămolurilor şi altele asemenea)  

D3 Injectarea la adâncime (de exemplu, injectarea 

deşeurilor pompabile în puţuri, saline sau cavităţi 

naturale şi altele asemenea)  

D4 Reţinerea pe suprafaţă delimitată (de exemplu, 

deversarea de deşeuri lichide sau de nămoluri în 

batale, iazuri ori lagune şi altele asemenea) 

D5 Depozitarea în depozite special amenajate (de 

exemplu, dispunerea în celule etanşe separate, care 

sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi 
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faţă de mediu şi altele asemenea)         

D6 Evacuarea deşeurilor într-un corp de apă, cu 

excepţia mărilor/oceanelor 

D7 Evacuarea în mări/oceane, inclusiv introducerea în 

subsolul marin 

D8 Tratamentul biologic nespecificat la celelalte 

operaţii din prezenta anexă, din care rezultă 

compuşi sau amestecuri finale care sunt eliminate 

prin intermediul oricărei operaţii numerotate de la 

D1 la D7 şi de la D9 la D12  

D9 Tratamentul fizico-chimic nespecificat la celelalte 

operaţii din prezenta anexă, din care rezultă 

compuşi sau amestecuri finale care sunt 

înlăturate/îndepărtate prin intermediul oricărei 

operaţii numerotate de la D1 la D8 şi de la D10 la 

D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare şi 

altele asemenea) 

D10 Incinerarea pe sol     

D11 Incinerarea pe mare  

D12 Stocarea permanentă (de exemplu, amplasarea de 

containere într-o mină şi altele asemenea) 

D13 Amestecarea/combinarea deşeurilor înainte de a fi 

supuse oricărei operaţii numerotate de la D1 la D12 

D14 Reambalarea deşeurilor înainte de a fi supuse 

oricărei operaţii numerotate de la D1 la D13  

D15 Stocarea înaintea oricărei operaţii numerotate de la 

D1 la D14, excluzând stocarea temporară, până la 

colectare, la locul de producere 
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Deşeurile trebuie să fie valorificate fără a pune în pericol 

sănătatea umană şi fără a utiliza metode sau procedee susceptibile 

de a prejudicia mediul. Operaţiile de valorificare utilizate în 

practică, şi prevăzute şi în legislaţia comunitară şi naţională sunt 

listate în tabelul de mai jos.  

 

R1 Utilizarea în principal drept combustibil sau alte 

mijloace de generare de energie 

R2 Recuperarea sau regenerarea solvenţilor  

R3 Reciclarea/recuperarea de substanţe organice care nu 

sunt utilizate ca solvenţi (incluzând compostarea şi alte 

procese de transformare biologică)  

R4 Reciclarea/recuperarea metalelor şi a compuşilor 

metalici  

R5 Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice  

R6 Regenerarea acizilor sau bazelor  

R7 Valorificarea componentelor folosite pentru reducerea 

poluării  

R8 Valorificarea componentelor din catalizatori  

R9 Rerafinarea uleiurilor sau alte reutilizări ale acestora 

R10 Tratarea solului cu rezultate benefice pentru 

agricultură sau reabilitări ecologice 

R11 Utilizarea deşeurilor obţinute din oricare dintre 

operaţiile numerotate de la R1 la R10 

R12 Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia 

dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11      

R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre 

operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând 

stocarea temporară, până la colectare, la locul de 

producere. 
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2.2. Autorizarea activităţilor de colectare 

 

Agenţii economici care realizează activităţi de colectare a 

deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice îşi pot 

desfăşura activitatea numai în baza autorizaţiei de colectare emise 

de prefectura judeţului, cu avizul primăriei comunei, oraşului sau 

municipiului în care îşi desfăşoară activitatea agentul economic 

respectiv, pe baza dovezii că deţine spaţiul şi dotările 

corespunzătoare necesare pentru depozitarea deşeurilor colectate şi 

pe baza autorizaţiei de mediu emise de autoritatea teritorială pentru 

protecţia mediului, conform reglementărilor în vigoare.  

Pe lângă documentaţia obligatorie întocmită conform 

procedurilor de obţinere a autorizaţiei de mediu, Ordinul nr. 

1798/2007, autorizaţia de colectare va cuprinde şi următoarele 

elemente:  

1. denumirea agentului economic colector;  

2. datele de identificare a agentului economic colector:  

- sediul;  

- numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;  

- codul fiscal;  

3. grupa de deşeuri industriale reciclabile pentru care se acordă 

autorizaţia de colectare;  

4. adresa punctului de colectare;  

5. termenul de valabilitate.  

Titularii autorizaţiilor sunt obligaţi să reintroducă în circuitul 

productiv deşeurile industriale reciclabile colectate prin predarea 

către agenţii economici specializaţi, autorizaţi pentru activitatea de 

valorificare a acestora, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.  
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Agenţii economici care colectează deşeuri industriale 

reciclabile de la persoane fizice sunt obligaţi să elibereze 

deţinătorilor adeverinţa de primire şi plată, care va conţine în mod 

obligatoriu următoarele elemente:  

a) denumirea agentului economic colector;  

b) datele de identificare a deţinătorului:  

   - numele şi prenumele;  

   - actul de identitate, seria şi numărul, codul numeric personal;  

   - domiciliul;  

c) deşeul reciclabil predat şi definirea naturii acestuia;  

d) cantitatea, preţul, valoarea;  

e) provenienţa deşeului, declarată de deţinător pe propria 

răspundere;  

f) semnătura agentului colector şi a persoanei fizice deţinătoare.  

 

2.3. Autorizarea activităţii de incinerare şi coincinerare 

 

Reglementarea activităţilor de incinerare şi coincinerare a 

deşeurilor şi a măsurilor de control şi urmărire a instalaţiilor 

aferente, în scopul prevenirii sau reducerii efectelor negative asupra 

mediului, în special poluarea aerului, solului, apelor de suprafaţă şi 

subterane şi a oricăror riscuri pentru sănătatea  populaţiei este 

realizată prin Hotărârea de Guvern nr. 128/2002 privind incinerarea 

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

427/2010.  

Acest act normativ se aplică tuturor categoriilor de deşeuri, cu 

excepţia instalaţiilor care tratează următoarele deşeuri: 

a. deşeuri vegetale din agricultură şi forestiere;  
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b. deşeuri vegetale din industria alimentară, dacă se 

recuperează căldura generată;  

c. deşeuri fibroase din producţia de celuloză virgină şi 

producţia de hârtie din celuloză, dacă sunt 

coincinerate la locul de producţie şi căldura generată 

este recuperată, cu excepţia celor care folosesc în 

tehnologia de albire derivaţi ai clorului;  

d. deşeuri de lemn, cu excepţia deşeurilor de lemn care 

pot conţine compuşi organici halogenaţi sau metale 

grele în urma tratării cu conservanţi pentru lemn sau 

a vopsirii, şi care includ în special deşeuri de lemn 

provenite de la deşeuri de construcţii sau demolări;  

e. deşeuri de plută;  

f. deşeuri radioactive;  

g. cadavre de animale, a căror eliminare este prevăzută 

la pct. 187 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 10.167/2004 privind 

legislaţia sanitar-veterinară în vigoare, ce stabileşte 

reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la 

animale, ce nu sunt destinate consumului uman. 

h. deşeuri rezultate din explorarea şi exploatarea 

petrolului şi a gazelor în instalaţii marine, incinerate 

la bordul instalaţiei;  

i. deşeuri sub 50 de tone pe an, pentru instalaţii 

experimentale folosite pentru cercetare, proiectare şi 

testare în vederea îmbunătăţirii procesului de 

incinerare.  
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Trebuie menţionate definiţiile specifice potrivit actului 

normativ: 

- instalaţie de coincinerare - orice instalaţie fixă sau mobilă al 

cărei scop principal este generarea energiei sau a unor produse 

materiale, care foloseşte deşeuri drept combustibil uzual ori 

suplimentar sau în care deşeurile sunt tratate termic pentru 

eliminare. În cazul în care coincinerarea are loc astfel încât 

scopul principal al instalaţiei nu este generarea de energie sau 

produse materiale, ci tratarea termică a deşeurilor, instalaţia este 

considerată instalaţie de incinerare. 

Această definiţie include amplasamentul şi ansamblul instalaţiei 

incluzând toate liniile de coincinerare, instalaţiile de recepţie, de 

stocare, de pretratare a deşeurilor pe amplasament, sistemele de 

alimentare cu deşeuri, combustibil şi aer, cazanul, instalaţiile de 

tratare a gazelor de ardere, instalaţiile pentru tratarea sau stocarea 

reziduurilor şi a apelor uzate de pe amplasament, coşul de fum, 

aparatele şi sistemele de control al operaţiilor de incinerare şi de 

înregistrare şi monitorizare a condiţiilor de incinerare. 

- instalaţie de incinerare - orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă 

şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu 

sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate. Aceasta include 

incinerarea prin oxidarea deşeurilor, precum şi piroliza, 

gazificarea sau alte procese de tratament termic, cum sunt 

procesele cu plasmă, în măsura în care produsele rezultate în 

urma tratamentului sunt incinerate ulterior.  

Această definiţie se referă la amplasament şi la întreaga 

instalaţie, incluzând: toate liniile de incinerare, recepţie a deşeurilor, 

depozitare, dispozitive de pretratare locală; sistemele de alimentare 

cu deşeuri-combustibil-aer; boilerul; dispozitivele de tratare a 

gazelor de ardere şi a apei uzate sau depozitarea reziduurilor; coşul 

de fum; dispozitivele şi sistemele de control al operaţiunilor de 
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control al incinerării, de înregistrare şi urmărire a condiţiilor de 

incinerare. 

Procedura de autorizare a activităţilor economice şi sociale cu 

impact asupra mediului, care se aplică şi activităţilor de incinerare şi 

coincinerare a deşeurilor, se derulează conform prevederilor 

Ordinului nr. 1798/2007 sau prevederilor Ordonanţei de urgenţă 

152/2005 cu modificările ulterioare privind prevenirea şi controlul 

integrat al poluării. 

Documentaţia care se înaintează autorităţii competente pentru 

protecţia mediului, la solicitarea acordului sau a autorizaţiei de 

mediu pentru o instalaţie de incinerare sau coincinerare, trebuie să 

garanteze că instalaţia este proiectată, realizată, echipată şi 

funcţionează astfel încât să respecte prevederile legale. 

Acordul sau autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu, emis de 

autoritatea competentă pentru protecţia mediului, trebuie să conţină pe 

lângă elementele prevăzute în legislaţia naţională în vigoare următoarele 

elemente specifice instalaţiilor de incinerare/coincinerare de deşeuri:  

a. lista categoriilor de deşeuri, pe coduri, conform Hotărârii 

Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii 

deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, 

inclusiv deşeurile periculoase, şi informaţii despre cantităţi, 

care pot fi tratate;  

b. capacitatea nominală de incinerare sau de coincinerare a 

deşeurilor pentru acea instalaţie (t/h, respectiv MWth);  

c. procedurile de prelevare a probelor şi de măsurare folosite în 

scopul satisfacerii obligaţiilor impuse pentru măsurătorile 

periodice ale fiecărui poluant al aerului şi apei;  

d. valorile limită admise pentru concentraţiile de poluanţi emişi 

în aer sau în apă în urma proceselor de incinerare sau de 

coincinerare;  
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e. referatul tehnic de evaluare, întocmit de un institut 

nominalizat de autoritatea administraţiei publice centrale 

pentru sănătate, privind domeniul de utilizare al instalaţiei şi 

posibilele efecte ale acesteia asupra sănătăţii populaţiei.  

În cazul deşeurilor periculoase, actul de reglementare de 

mediu, emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, 

trebuie să conţină şi următoarele cerinţe:  

a) cantităţile pe diferite categorii de deşeuri periculoase care 

pot fi tratate;  

b) debitele masice minime şi maxime din aceste deşeuri 

periculoase, puterile calorice minime şi maxime ale 

deşeurilor şi conţinutul maxim de poluanţi, cum ar fi PCB, 

PCP, clor, fluor, sulf, metale grele.  

Documentaţia care se înaintează autorităţii competente 

pentru protecţia mediului trebuie să prezinte toate elementele 

prevăzute mai sus, precum şi o descriere a măsurilor avute în vedere 

pentru a garanta că:  

a. instalaţia respectă cerinţele prezentei hotărâri în funcţie de 

categoriile de deşeuri care se incinerează/coincinerează;  

b. căldura generată prin procesul de incinerare/coincinerare se 

recuperează cât mai mult posibil prin generarea combinată 

de căldură şi energie electrică, de abur tehnologic sau pentru 

încălzirea de locuinţe;  

c. reziduurile vor fi minimizate ca volum şi nocivitate, precum 

şi reciclate pe cât posibil;  

d. eliminarea reziduurilor care nu pot fi prevenite, reduse sau 

reciclate va fi efectuată în conformitate cu legislaţia 

naţională.  

    



Ghid privind managementul deşeurilor 

 40 

 

 

Capitolul 3 

Controlul activităţilor legate de deşeuri 

 

Controlul gestionării deşeurilor revine autorităţilor publice 

competente pentru protecţia mediului şi celorlalte autorităţi cu 

competenţe stabilite de legislaţia în vigoare. 

Autoritatea competentă cu atribuţii în domeniul protecţiei 

mediului pentru inspecţie şi control este Garda Naţională de Mediu, 

din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

În cadrul administraţiei publice locale sunt persoane 

desemnate cu atribuţii specifice stabilite prin lege pentru controlul 

activităţilor privind deşeurile. 

Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice sau instalaţiile 

care efectuează operaţiile legate de gestiunea deşeurilor se supun 

inspecţiilor periodice ale autorităţii publice pentru protecţia 

mediului în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea. 

În ceea ce priveşte controlul activităţilor de deşeuri realizat de 

către administraţiile publice locale, respectiv primarii unităţilor 

administrativ-teritoriale sau reprezentanţi ai acestora, au obligaţia de 

controla următoarele categorii de activităţi: 

a) generarea, colectarea, stocarea, transportul şi tratarea 

deşeurilor menajere şi de construcţie şi implementarea 

planului de gestiune a acestora;  

b) eliminarea deşeurilor de producţie şi a celor periculoase şi 

implementarea planului local de gestiune a acestora;  
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c) facilităţile şi instalaţiile pentru stocarea şi neutralizarea 

deşeurilor menajere şi de construcţie şi cele pentru 

eliminarea deşeurilor industriale şi periculoase.  

Autorităţile teritoriale de protecţie a mediului, prin intermediul 

Comisariatelor Judeţene din cadrul Gărzilor Naţionale de Mediu  

inspectează şi iau măsuri pentru respectarea de către cei implicaţi în 

gestionarea deşeurilor a legislaţiei de mediu în vigoare şi a 

condiţiilor de autorizare impuse conform legii, ţin evidenţa şi 

comunică celor interesaţi informaţiile legate de deşeuri.  

În cazul în care investiţiile şi activităţile se desfăşoară pe un teritoriu 

mai mare decât un judeţ, autorităţile competente pentru inspecţie şi 

control sunt autorităţile centrale pentru protecţia mediului. 

Autorităţile publice teritoriale pentru sănătate exercită 

controlul sanitar al activităţilor din domeniul gestiunii deşeurilor cu 

impact asupra sănătăţii populaţiei. 

Autorităţile vamale, cele de control al frontierei şi 

reprezentanţi ai autorităţii de protecţie a mediului controlează 

împreună cu alte autorităţi publice centrale şi locale şi iau măsuri 

pentru asigurarea conformităţii încărcăturilor cu documentele 

însoţitoare şi pentru respectarea prevederilor legale referitoare la 

îndeplinirea condiţiilor de import, export şi tranzit ale deşeurilor. 

Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele 

obligaţii privind regimul deşeurilor:  

 A. la nivel de comune, oraşe şi municipii  

a) asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind 

gestionarea deşeurilor asumate de România;  

b) urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din planurile 

regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor;  
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c) elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea 

deşeurilor;  

 d) hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice 

locale pentru realizarea unor lucrări de interes public privind 

gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de lege;  

e) asigură colectarea selectivă, transportul, neutralizarea, 

valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor 

menajere periculoase, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare;  

 f) asigură spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor, 

dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu, 

precum şi funcţionalitatea acestora;  

g) asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra 

sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor;  

h) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului;  

    B. la nivel judeţean şi municipiul Bucureşti:  

a) elaborează şi adoptă planurile judeţene de gestionare a deşeurilor 

şi participă la elaborarea planurilor regionale de gestionare a 

deşeurilor;  

b) coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării 

serviciilor publice de interes judeţean privind gestionarea deşeurilor;  

c) acordă consiliilor locale sprijin şi asistenţă tehnică în 

implementarea planurilor judeţene şi regionale de gestionare a 

deşeurilor;  

d) hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice 

judeţene pentru realizarea unor lucrări de interes public privind 

gestiunea deşeurilor;  

e) analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea 

elaborării de prognoze pentru refacerea şi protecţia mediului;  
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 f) urmăresc şi asigură respectarea de către consiliile locale a 

prevederilor legislaţiei privind deşeurile. 

În plus, faţă de atribuţiile şi responsabilităţile care revin 

autorităţilor, legislaţia privind regimul deşeurilor prin art. 51 

prevede faptele care constituie contravenţii şi infracţiuni şi care se 

sancţionează ca atare. Astfel, faptele care se sancţionează sunt 

următoarele: 

a) abandonarea deşeurilor şi a ambalajelor pe spaţiile verzi, căile de 

comunicaţie, în locuri publice sau în alte locuri nepermise;  

b) nerespectarea prevederilor planurilor de gestionare a deşeurilor;  

c) necontractarea cu unităţi specializate a colectării, reutilizării, 

reciclării, transportului şi eliminării deşeurilor, în situaţia în care 

aceste activităţi nu se pot executa prin mijloace proprii;  

d) transportul şi eliminarea deşeurilor fără asigurarea măsurilor de 

protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului;  

e) acceptarea la depozitare a deşeurilor nepericuloase şi periculoase, 

fără a fi supuse unor operaţiuni de tratare;  

f) refuzul furnizării datelor necesare elaborării planurilor privind 

gestionarea deşeurilor, conform prevederilor legale;  

g) lipsa unei evidenţe stricte a producerii, transportului, valorificării 

şi eliminării deşeurilor. 

Amenzile contravenţionale se pot aplica şi pentru 

neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce revin autorităţilor 

administraţiei publice locale, direct sau prin delegare. 

Faptele, inclusiv tentativa, constituie infracţiuni şi se sancţionează 

cu închisoare de la 1 la 5 ani, acestea fiind următoarele: 

a) importul de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi 

produse folosite şi uzate, din categoria deşeurilor interzise la import;  
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b) neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea 

activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a 

deşeurilor periculoase;  

c) comercializarea, abandonarea şi/sau neasigurarea încărcăturii 

deşeurilor pe durata şi pe parcursul tranzitării teritoriului României;  

d) refuzul de returnare în ţara de origine a deşeurilor introduse în 

ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi pentru care s-a dispus 

măsura returnării de către autoritatea competentă;  

e) introducerea în ţară a deşeurilor în scopul eliminării şi/sau 

neutilizarea acestora în scopul pentru care au fost introduse;  

f) acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în 

vederea eliminării, a deşeurilor introduse ilegal în ţară şi/sau a 

deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi 

care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse.  
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Capitolul 4 

Gestiunea deşeurilor 

 

Activitatea de gestionare a deşeurilor include următoarele: 

- colectarea,  

- transportul,  

- valorificarea,  

şi  

- eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor 

operaţii şi îngrijirea zonelor de depozitare după 

închiderea acestora. 

În ierarhia opţiunilor de gestionare a deşeurilor, inclusă atât în 

reglementările UE cât şi în cele naţionale, recuperarea reprezintă o 

prioritate aflată înaintea eliminării prin depozitare. Măsurile 

necesare trebuie planificate astfel încât să se ajungă la cea mai 

eficientă metodă de recuperare şi reciclare, ţinând cont de tipurile de 

deşeuri, de sursele de deşeuri şi de compoziţia diferită a deşeurilor. 

Priorităţile în ierarhia deşeurilor sunt prezentate în figura de mai  

jos. 
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Legislaţia privind deşeurile care transpune Directiva 

2006/12/CE a stabilit categoriile de deşeuri, prevăzute în anexa 

(I.B) la O.U.G. 78/2000: 

- Q1 Reziduuri de producţie sau consum nespecificate în continuare  

- Q2 Produse în afara standardelor  

- Q3 Produse cu valabilitate expirată  

- Q4 Materiale deversate accidental, pierdute sau care au suferit alte 

incidente, inclusiv orice material, echipament etc. contaminat ca 

rezultat al unui incident  

- Q5 Materiale contaminate sau impurificate ca rezultat al unei 

acţiuni voluntare (de exemplu, reziduuri de la operaţiile de curăţare, 

materiale de ambalare, containere şi altele asemenea)  

- Q6 Elemente neutilizabile (de exemplu, baterii consumate, 

catalizatori epuizaţi - terminaţi şi altele asemenea)  

- Q7 Substanţe devenite improprii utilizării (de exemplu, acizi 

contaminaţi, solvenţi contaminaţi, săruri de amestec epuizate)  

- Q8 Reziduuri de la procese industriale (de exemplu, zguri, blazuri 

de distilare şi altele asemenea)  

- Q9 Reziduuri de la procese de combatere a poluării (de exemplu, 

nămol de la instalaţii de purificare a gazelor, pulberi din filtrele de 

aer, filtre uzate şi altele asemenea)  

- Q10 Reziduuri de prelucrare/finisare (de exemplu, şpan provenit 

de la operaţiile de strunjire sau frezare şi altele asemenea)  

- Q11 Reziduuri provenite de la extracţia şi procesarea materiilor 

prime (de exemplu, reziduuri de la exploatările miniere sau 

petroliere şi altele asemenea)  

- Q12 Materiale contaminate (de exemplu, uleiuri contaminate cu 

PCB şi altele asemenea)  
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- Q13 Toate materialele, substanţele sau produsele a căror utilizare 

este interzisă de lege  

- Q14 Produse de care deţinătorul nu mai are trebuinţă (de exemplu, 

reziduuri înlăturate/îndepărtate din agricultură, birouri, magazine, 

din sfera menajeră, din circuitul comercial şi altele asemenea)  

- Q15 Materiale, substanţe sau produse contaminate ce rezultă din 

acţiunea de refacere a solului  

- Q16 Toate materialele, substanţele sau produsele neincluse în 

categoriile de mai sus. 

 

Deşeuri municipale  

    Deşeurile municipale sunt formate, în general, dintr-un amestec 

de deşeuri menajere, deşeuri din comerţ similare celor menajere, 

deşeuri din pieţe, parcuri şi grădini, deşeuri stradale, deşeuri din 

demolări, nămol municipal, materii fecale şi nămol fecal, etc.  

    Caracterizarea deşeurilor municipale se poate face, în principal, 

prin:  

   - greutatea specifică [kg/m
3
]  

   - umiditate [%]  

   - puterea calorică [kJ/kg sau kcal/kg]  

   - raportul carbon/azot [C/N]  

Greutatea specifică a deşeurilor  

     Prin greutatea specifică a deşeurilor se înţelege greutatea 

unităţii de volum, în starea în care se găsesc acestea depuse.  

     Greutăţile specifice diferite ale deşeurilor se determină în 

funcţie de formele multiple în care se găsesc deşeurile şi anume: 

greutatea specifică în recipient, în depozit cu sau fără tasare etc.. 

     Greutatea specifică de referinţă, de exemplu în cazul 

deşeurilor menajere, are în general o tendinţă de scădere, datorită 
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creşterii continue a procentului deşeurilor cu greutate specifică mică 

(hârtie, cartoane, ambalaje diverse, plastice etc.) şi scăderea 

procentajului de materiale biodegradabile şi inerte (zgură, cenuşă, 

pământ, moloz etc.) ca urmare a creşterii nivelului de calitate a 

vieţii.  

     Deşeurile menajere au greutatea specifică relativ mare, în 

special datorită procentului ridicat de deşeuri fermentabile (vegetale 

şi animale), cât şi a umidităţii ridicate a acestora. Aceasta variază 

între 300-350 kg/m
3
.  

Principalele surse de metale grele, din deşeurile menajere sunt:  

a. baterii şi acumulatori pentru conţinutul de Hg, Zn şi 

Ni;  

b. metalele - care aduc în deşeurile menajere prezenţa 

Pb, Cu şi Cr;  

c. deşeurile mărunte (< 20 mm) care sunt purtători 

importanţi de Cu, Pb, Ni şi Zn;  

d. hârtia şi cartonul care conduc la creşterea 

conţinutului de Pb şi Cr.  

 

Deşeuri periculoase  

Deşeurile periculoase sunt deşeurile definite în anexa nr. I A a 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 426/2001, care, din cauza potenţialului de 

periculozitate (oxidante, foarte inflamabile, inflamabile, iritante, 

nocive, toxice, cancerigene, corozive, infecţioase, teratogene, 

mutagene, ecotoxice, etc.) necesită o supraveghere specială, 

exemplu, produse rezultate din fabricarea uleiurilor minerale, uleiuri 

uzate, bitum, uleiuri grele contaminate, grăsimi şi deşeuri 

contaminate cu produse de tipul celor de mai sus, de exemplu - 
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soluri poluate cu uleiuri sau reziduuri păstoase şi lichide de la unităţi 

de cracare a emulsiilor, la fel ca şi deşeuri sau reziduuri provenind 

de la produse comerciale, cum sunt: vopselele, solvenţii, 

gudroanele, plasticele şi deşeurile farmaceutice.  

Consistenţa (starea fizică) a acestor deşeuri poate fi solidă, 

păstoasă sau lichidă. Deşeurile sunt, în mod uzual, amestecuri ale 

căror proprietăţi chimice şi fizice pot varia în domenii foarte largi.  

Deşeurile periculoase pot include orice tip de containere, 

ambalaje sau alte materiale care pot fi contaminate cu substanţele 

menţionate. De asemenea, în afara deşeurilor cu conţinut organic 

ridicat, materialele care sunt uşor contaminate dar care nu pot fi 

tratate prin metode convenţionale fizico-chimice sunt incinerate ca 

deşeuri periculoase.  

Deşeurile periculoase specifice producţiei apar în anumite 

sectoare industriale şi, în special, în industria chimică. Compoziţia 

acestor deşeuri depinde, în principal, de domeniul particular 

(specific) de producţie şi poate conţine concentraţii mari de 

elemente în stare moleculară, precum clor, fluor, brom, iod, fosfor, 

azot sau sulf. Aceste elemente specifice pot impune tehnologii de 

incinerare speciale sau utilităţi tehnice speciale care trebuie adaptate 

la condiţiile particulare ale instalaţiei de incinerare.  

 

Nămoluri municipale  

Nămolul municipal este nămolul rezultat din tratarea apelor 

uzate orăşeneşti sau echivalent din staţiile de epurare industriale, 

chiar dacă a fost deshidratat, uscat sau tratat anterior. Nămolul are în 

structura sa, în principal, apă uzată şi suspensii organice şi 

anorganice.  
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Prin "nămol municipal" se înţelege nămolul rezultat din staţiile 

de tratare a apelor uzate aflate în administrarea autorităţilor locale 

sau similare având încărcări mici în poluanţi. Apele uzate industriale 

sunt epurate, frecvent, în staţii de epurare special proiectate din care 

rezultă "nămol industrial" care este tratat termic în incineratoare.  

Caracteristicile nămolurilor municipale variază mult şi depind 

de sursa şi/sau procesele de epurare folosite în staţia de epurare. 

Factorii care influenţează caracteristicile acestor nămoluri sunt:  

- sursa şi caracteristicile apelor uzate (municipale 

şi/sau industriale);  

- îndepărtarea nămolului ca nămol primar, secundar şi 

terţiar;  

- stabilizarea aerobă sau anaerobă;  

- existenţa sau nu a unor instalaţii de deshidratare;  

- adăugarea sau nu de aditivi de deshidratare (var, 

polielectroliţi).  

Nămolurile municipale deshidratate (25 până la 40% substanţă 

uscată) sau uscate (peste 85% substanţă uscată) pot fi incinerate în 

incineratoare de deşeuri municipale, în instalaţiile de incinerare a 

nămolurilor municipale sau coincinerate în cuptoarele din fabricile 

de ciment, în centralele termice care funcţionează cu lignit sau în 

instalaţiile de coincinerare a centralelor termice.  

Nămolurile municipale deshidratate mecanic au un conţinut de 

substanţă uscată de 18 până la 45%, în funcţie de tehnologia de 

deshidratare, folosirea sau nu de aditivi şi caracteristicile iniţiale.  

Nămolurile municipale uscate pot avea un conţinut de 

substanţă uscată de până la 95%, în funcţie de procesul de uscare 
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folosit. În general, se poate considera că un nămol municipal cu un 

conţinut de peste 85% substanţă uscată este un nămol bine uscat.  

În mod practic, se face distincţie între nămolurile deshidratate 

şi cele uscate. Uscarea nămolurilor se poate face combinat în staţia 

de epurare sau instalaţiile de tratare termică, pentru fiecare caz în 

parte fiind specifice transportul, aprovizionarea şi manipularea în 

cadrul instalaţiilor de tratare termică.  

 

4.1. Evidenţa gestiunii deşeurilor 

 

Evidenţa gestiunii deşeurilor este o reglementare legală şi o 

obligaţie care revine agenţilor economici. (H.G. nr. 856/2002
3
 - 

Catalogul European al Deşeurilor). 

Evidenţa gestiunii deşeurilor se face de către agenţii economici 

care generează deşeuri, precum şi de către cei autorizaţi să 

desfăşoare activităţi de colectare, transport, depozitare temporară, 

valorificare şi eliminare a deşeurilor.  Raportarea de către agenţii 

economici autorizaţi, se face la solicitarea autorităţilor publice 

teritoriale pentru protecţia mediului sau a altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii şi 

răspunderi în domeniul regimului deşeurilor, conform prevederilor 

legale. 

Pentru evidenţa gestiunii deşeurilor s-a stabilit la nivel 

european lista cuprinzând deşeurile, inclusiv cele periculoase, listă 

care se regăseşte în anexa nr. 2 a H.G. 856/2002.  

                                                 
3 Hotărâre nr. 856/2002 din 16/08/2002, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 05/09/2002 

privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 
periculoase. 
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Încadrarea unui deşeu în lista cuprinzând deşeurile, are la bază 

câteva condiţii: 

- se identifică activitatea generatoare de deşeuri din cap. 

01-12 sau 17-20;  

- se identifică subcapitolul în care se încadrează deşeul;  

- se identifică, în cadrul subcapitolului, deşeul în mod 

individual, conform codului corespunzător, format din 6 

cifre, excluzându-se codurile terminate cu 99;  

- dacă deşeul nu este identificat la cap. 01-12 sau 17-20, se 

examinează pentru identificarea deşeului cap. 13, 14 şi 

15;  

- dacă deşeul nu este identificat nici în cap. 13, 14 şi 15, se 

examinează cap. 16;  

- dacă deşeul nu este identificat nici în cap. 16, atunci se 

examinează pentru identificare codurile cu terminaţia 99 

- alte deşeuri, corespunzătoare activităţii din care provine 

deşeul.  

Deşeurile clasificate ca periculoase - deşeurile marcate cu 

asterisc (*) - prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile 

periculoase din anexa nr. IE la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

426/2001. 

 

4.1.1. Categorii de deşeuri 

 

01. Deşeuri de la explorarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea 

fizică şi chimică a mineralelor 

02. Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, 

vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor 
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03. Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi 

mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului 

04. Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă 

05. Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi 

tratarea pirolitică a cărbunilor 

06. Deşeuri din procese chimice anorganice 

07. Deşeuri din procese chimice organice 

08. Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea 

straturilor de acoperire (vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a 

adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice 

09. Deşeuri din industria fotografică 

10. Deşeuri din procesele termice 

11. Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea 

metalelor şi a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă 

12. Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizică a 

suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice 

13. Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi (cu excepţia 

uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19) 

14. Deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi carburanţi (cu 

excepţia 07 şi 08) 

15. Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de 

lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în altă 

parte 

16. Deşeuri nespecificate în altă parte 

17. Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din 

amplasamente contaminate) 

18. Deşeuri din activităţi de ocrotire a sănătăţii umane sau din 

activităţi veterinare şi/sau cercetări conexe (cu excepţia deşeurilor 
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de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin 

direct din activitatea de ocrotire a sănătăţii) 

19. 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 

20. Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, 

inclusiv fracţiuni colectate separat. 

 

Deşeurile depuse în depozite temporare sau deşeurile de la 

demolarea ori reabilitarea construcţiilor sunt tratate şi transportate 

de deţinătorii de deşeuri, de cei care execută lucrările de construcţie 

sau de demolare ori de o altă persoană, pe baza unui contract. 

Primăria indică amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor, 

precum şi modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la 

acesta, potrivit art. 14 din Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2000 cu 

modificările ulterioare. 

Consiliile locale au obligaţia de a adopta 

- taxe pentru diverse servicii privind gestionarea deşeurilor, în 

condiţiile legii; 

- reglementări referitoare la procedurile şi condiţiile privind 

colectarea, inclusiv colectarea selectivă, transportul, transferul, 

neutralizarea, utilizarea şi eliminarea deşeurilor menajere şi a 

deşeurilor de construcţie şi de la demolări nepericuloase din 

perimetrul pe care îl administrează.  

De asemenea, Primăriile vor permite deţinătorilor de deşeuri să îşi 

transporte deşeurile menajere şi de construcţie până la 

amplasamentele de eliminare corespunzătoare. 
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4.2. Colectarea deşeurilor 

 

Scopul colectării deşeurilor este colectarea acestora în locul în 

care sunt produse în mod organizat şi rentabil, pentru a preveni 

poluarea mediului şi a permite reutilizarea şi reciclarea 

unei cantităţi cât mai mari. Reciclarea deşeurilor face să scadă 

cererea de materii prime primare şi cel mai adesea utilizarea 

materiilor prime secundare este mai puţin costisitoare decât a celor 

primare. 

Reciclarea şi reutilizarea deşeurilor poate fi realizată în două 

moduri. Primul permite sortarea şi separarea după colectarea 

integrală. Aceasta se poate realiza mecanic sau manual.  

Eficacitatea separării după colectare poate fi foarte mare şi 

este o metodă foarte eficientă pentru unele fracţiuni. Principala 

condiţie este aceea ca fracţiunea recuperată să poată fi apoi 

reciclată: calitatea fracţiunii de deşeuri separate astfel nu trebuie să 

fie prea mult afectată de colectarea integrală şi separarea ulterioară.  

De exemplu, separarea metalelor, lemnului, ambalajelor PET etc. 

este relativ uşoară şi materialele recuperate pot fi încă folosite ca 

materie primă secundară. Nu acelaşi lucru se întâmplă, de exemplu 

în cazul sticlei (care se sparge la colectare şi rămâne împrăştiată în 

fragmente mici în masa de deşeuri), hârtiei (care este puternic 

poluată de partea organică 

a deşeurilor şi de aceea devine mult mai puţin valorificabilă ca sursă 

secundară în industria hârtiei) şi deşeurilor organice (o sursă foarte 

bună de producere a compostului, dar poluate cu metale grele dacă 

se recuperează din deşeurile colectate integral).  
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Astfel, pentru fiecare fracţiune recuperată şi reutilizată este necesar 

să se analizeze eficacitatea separării după colectare sau înainte: la 

sursă. 

Separarea la sursă permite în general separarea unor fracţiuni 

de deşeuri de bună calitate. Pentru a realiza colectarea separată a 

deşeurilor, gospodăriile trebuie evident să dispună de mijloace de 

separare a deşeurilor. Aceasta înseamnă că au nevoie de containere 

sau alte mijloace de colectare în care pot fi depozitate separat 

diferite fracţiuni de deşeuri şi că aceste containere trebuie colectate 

cu regularitate. Aceasta complică 

organizarea colectării deşeurilor şi face să crească proporţional 

şi costurile colectării. Însă aceste costuri pot fi compensate (parţial) 

prin utilizarea fracţiunilor astfel separate ca materii prime 

secundare.  

Containerele cu materiale refolosibile sunt preluate şi transportate, 

prin grija administraţiilor locale, la puncte de selectare unde se face 

trierea materialelor şi livrarea la firmele prelucrătoare. 

În ceea ce priveşte colectarea selectivă, prima acţiune necesară 

este identificarea tipurilor de containere utilizabile pentru colectarea 

selectivă la surse a deşeurilor (ambalaje, deşeuri organice şi restul 

deşeurilor menajere) şi, de asemenea, a modului de etichetare sau 

marcare a acestora. Se va avea în vedere asigurarea volumului şi 

numărului suficient de containere pentru diferitele tipuri de clădiri, 

în funcţie de numărul de locuitori.  

Alegerea tipurilor de containere pentru colectarea deşeurilor 

trebuie să se realizeze în aşa fel încât să se evite depăşirea 

capacităţilor optime de colectare, respectând în acelaşi timp normele 

de igienă. Containerele trebuie selectate astfel încât: 

 să poată fi uşor umplute de către populaţie; 
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 să poată fi uşor accesate şi golite de către cei ce asigură 

serviciul de salubrizare; 

 să poată fi menţinute în condiţii satisfăcătoare de igienă. 

Golirea containerelor trebuie să se realizeze în funcţie de: 

 gradul de umplere a acestora de către populaţie; 

 variaţiile de temperatură (vara, datorită temperaturii ridicate 

frecvenţa de colectare a deşeurilor va fi mai mare). 

 

În condiţii speciale, pot fi utilizaţi saci de plastic, în special 

pentru colectarea materialelor reciclabile. 

Colectarea în amestec este cea mai simplă metodă de 

colectare. Totodată, acest mod de colectare limitează posibilităţile 

ulterioare de reciclare şi tratare a deşeurilor. 

Pentru sortarea materialelor reciclabile din deşeuri colectate în 

amestec este nevoie de o instalaţie de sortare mecanică. Preluarea 

amestecată a tuturor grupurilor de materiale reciclabile a demonstrat 

că hârtia, plasticul şi sticla sunt greu de sortat în instalaţii de sortare, 

obţinându-se doar parţial materiale pentru procesul de reciclare. 

 

4.3. Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje 

 

Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale asigură 

colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje de la populaţie, prin:  

a) servicii publice de salubrizare, 

b) spaţii amenajate şi dotate prin amplasarea de 

containere adecvate.  

Autorităţile administraţiei publice locale asigură organizarea 

valorificării cantităţilor de deşeuri de ambalaje colectate selectiv.  
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Pentru aplicarea unitară la nivel naţional a colectării selective, 

modalităţile de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de 

materiale s-au stabilit prin ordin comun al ministrului mediului şi 

ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.281/2005 / 1.121/2006. 

Instituţiile publice, asociaţiile, fundaţiile şi persoanele fizice 

deţinătoare de deşeuri de ambalaje au următoarele obligaţii:  

a) să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containere diferite, 

inscripţionate corespunzător, amplasate special de autorităţile 

administraţiei publice locale;  

b) să predea deşeurile de ambalaje la operatorii economici 

specializaţi să colecteze şi/sau să valorifice deşeuri.  

Containerele şi recipientele folosite în cadrul serviciilor 

publice de salubrizare pentru colectarea separată a diferitelor tipuri 

de materiale se inscripţionează cu denumirea 

materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi sunt:  

a) fabricate în culoarea specifică pentru respectivul tip de material; 

sau  

b) marcate în culoarea pentru respectivul tip de material, prin 

vopsire, prin aplicare de folie adezivă sau prin alt procedeu similar, 

pe minimum 20% din suprafaţa totală vizibilă.  

  Inscripţionarea şi aplicarea marcajului colorat trebuie să fie 

durabile şi vizibile, astfel încât să se asigure identificarea destinaţiei 

containerelor şi recipientelor de colectare selectivă.  

     Culorile pentru identificarea containerelor şi recipientelor 

destinate colectării separate a diferitelor tipuri de materiale 

conţinute în deşeurile municipale şi asimilabile celor municipale 

sunt următoarele: 

 

 



Ghid privind managementul deşeurilor 

 60 

 

Tip  

deşeu 

Deşeuri 

nerecupera

bile 

/nereciclabi

le 

Deşeuri 

composta-

bile/ 

biodegrada

bile 

Hârtie/ 

carton  

Sticlă 

albă/ 

colorată 

Meta

l şi 

plasti

c 

Deşeu

ri 

pericu

loase 

Culo

are  

Negru/gri Maro  Albas-

tru  

Alb/ 

verde 

Gal-

ben  

Roşu 

 

 

4.3.1. Obiectivele privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de 

ambalaje 

  

Obiectivele privind valorificarea sau incinerarea în instalaţii de 

incinerare cu recuperare de energie şi, respectiv, reciclarea 

deşeurilor de ambalaje ce trebuie atinse la nivel naţional sunt 

următoarele:  

 valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu 

recuperare de energie a minimum 50% din greutatea 

deşeurilor de ambalaje, până la data de 31 decembrie 2011;  

 valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu 

recuperare de energie a minimum 60% din greutatea 

deşeurilor de ambalaje, până la data de 31 decembrie 2013. 

 reciclarea a minimum 25% din greutatea totală a 

materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaj, 

cu minimum 15% pentru sticlă, hârtie/carton şi pentru 

metal, din greutatea fiecărui tip de material conţinut în 

deşeurile de ambalaj, până la data de 31 decembrie 2006;  



Ghid privind managementul deşeurilor 

  61 

 reciclarea a minimum 60% pentru hârtie/carton şi minimum 

50% pentru metal, din greutatea fiecărui tip de material 

conţinut în deşeurile de ambalaj, până la data de 31 

decembrie 2008;  

 reciclarea a minimum 15% pentru plastic şi pentru lemn, din 

greutatea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de 

ambalaj, până la data de 31 decembrie 2011;  

 reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a 

materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje, 

cu minimum 60% pentru sticlă şi minimum 22,5% pentru 

plastic, considerându-se numai materialul reciclat ca 

material plastic, din greutatea fiecărui tip de material 

conţinut în deşeurile de ambalaj, până la data de 31 

decembrie 2013.  

Până la sfârşitul anului 2011, ambalajele din lemn introduse pe 

piaţă pot fi excluse din calcul la stabilirea obiectivului de reciclare 

de către operatorii economici, dacă sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiţii:  

a. deşeurile de ambalaje din lemn nu sunt deşeuri 

periculoase;  

b. minimum 60% din întreaga cantitate de deşeuri de 

ambalaje de lemn este valorificată inclusiv prin 

utilizare sau încredinţare spre utilizare drept 

combustibil alternativ celui fosil ori lemnelor pentru 

foc, cu respectarea normelor de sănătate şi de 

protecţie a mediului, şi;  

c. pentru restul cantităţii de ambalaje introduse pe piaţă 

obiectivul anual de valorificare prevăzut în anexa nr. 

4 este îndeplinit exclusiv prin reciclare.  
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Indiferent de sistemul de colectare a deşeurilor de ambalaje 

este necesară crearea sau dezvoltarea unor instalaţii de sortare şi 

procesare a acestora în vederea reciclării.  

Ambalajele din sticlă colectate trebuie sortate pentru a se 

asigura că sticla sortată după culoare este lipsită de impurităţi 

precum aluminiu, plumb şi silicaţi (pietre, porţelan şi ceramică). 

Hârtia şi cartonul trebuie sortate pentru a elimina impurităţile 

şi pentru a atinge calitatea necesară industriei de hârtie şi carton. De 

exemplu, sortarea în categorii precum hârtia de scris, carton şi hârtia 

de joasă calitate din ambalaje asigură atingerea calităţii necesare 

pentru reciclare. 

Ambalajele din diferite materiale, colectate în amestec, trebuie 

sortate pentru a ajunge la materiale cu aceeaşi compoziţie, cel puţin 

după cum urmează: 

 tablă inoxidabilă; 

 aluminiu; 

 tetrapak; 

şi în ceea ce priveşte plasticele, cel puţin: 

 PVC; 

 PP; 

 PE; 

 PET. 

Pentru a atinge obiectivele generale de recuperare/reciclare şi 

de reducere a materiilor biodegradabile trimise spre depozitarea 

finală trebuie utilizate toate măsurile posibile de valorificare a 

deşeurilor biodegradabile. 

În principiu, soluţiile de recuperare şi reciclare disponibile 

sunt:  
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 compostarea (digestia aerobă); 

 digestia anaerobă cu producerea şi colectarea de 

biogaz. 

Trebuie evitată compostarea deşeurilor municipale colectate în 

amestec, deoarece deşeurile municipale amestecate au un conţinut 

ridicat de  metale grele cum ar fi: Cd, Pb, Cu, Zn şi Hg.  

Colectarea separată a materiei biodegradabile poate fi realizată 

în toate regiunile în care populaţia locuieşte în “medii verzi”, 

gospodării cu grădini. Cel mai mare volum de deşeuri 

biodegradabile poate fi colectat în mediul rural, dar acest lucru 

trebuie evitat, deoarece populaţia din aceste medii practică metode 

ecologice de a reutiliza materiile biodegradabile în propriile 

gospodării.  

În ceea ce priveşte capacitatea staţiilor de compostare, se cer 

respectate cel puţin următoarele condiţii: 

 amplasarea staţiilor de compostare în “centrul” ariei de 

colectare; 

 selectarea locaţiei trebuie să ia în considerare condiţiile 

climatice specifice pentru a minimiza impactul emisiilor 

(miros supărător) asupra mediului; 

 distanţa dintre cea mai apropiată gospodărie şi staţia de 

compostare trebuie să fie de cel puţin 500 m;  

 fiecare staţie de compostare trebuie să includă facilităţi de 

pretratare prin măcinare, sitare, presortare şi amestecare a 

materiei biodegradabile (prin aceasta se asigură că staţia de 

compostare poate să utilizeze materie biodegradabilă din 

diferite surse: gospodării private, instituţii publice, 

restaurante, industrii, pieţe şi zone verzi publice); 



Ghid privind managementul deşeurilor 

 64 

 pentru a minimiza emisiile mirositoare va fi necesar ca, în 

anumite regiuni, să se prevadă faze de digestie anaerobă 

(clădiri închise) premergătoare compostării propriu-zise; 

 toate staţiile de compost trebuie să includă tehnologii de 

ambalare a compostului pentru introducerea acestuia pe 

piaţă. 

Colectarea selectivă a unui flux de deşeuri nu este fezabilă 

decât dacă există o cantitate suficientă de deşeuri. În cazul unor 

cantităţi reduse de deşeuri, costul colectării acestei fracţiuni va fi 

relativ ridicat.  

De exemplu, în centrul oraşelor, cantitatea de deşeuri organice este 

relativ redusă (doar unele deşeuri de bucătărie), dar pentru 

colectarea acesteia este necesară aceeaşi structură ca şi pentru 

deşeurile de grădină. Din acest motiv colectarea separată a acestei 

fracţiuni în zonele centrale ale oraşelor este destul de costisitoare. 

 

4.3.2. Colectarea selectivă a deşeurilor  în instituţiile publice 

 

Prin Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deşeurilor în instituţiile publice s-a instituit colectarea ambalajelor şi 

deşeurilor de ambalaje. 

Categoriile de deşeuri la care se referă această lege sunt: 

a) deşeuri de hârtie şi carton;  

b) deşeuri de metal şi plastic;  

c) deşeuri de sticlă.  

Organizarea şi operaţionalizarea colectării selective în 

instituţiile publice se realizează direct, de către reprezentanţii 

instituţiei publice, sau prin delegarea acestei responsabilităţi către 

terţi, respectiv societăţi comerciale şi/sau organizaţii 

neguvernamentale nonprofit, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a 



Ghid privind managementul deşeurilor 

  65 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Operaţionalizarea colectării selective în instituţiile publice se 

realizează prin:  

   a) organizarea colectării selective a deşeurilor în interiorul 

instituţiei publice;  

   b) încheierea unui contract de predare a deşeurilor colectate 

selectiv cu un operator economic autorizat, care să preia deşeurile 

colectate selectiv în vederea reciclării/valorificării corespunzătoare a 

acestora.  

Fiecare instituţie publică are obligaţia de a stabili 

responsabilitatea implementării colectării selective a deşeurilor în 

cadrul instituţiei în sarcina unui angajat din departamentul 

administrativ sau de a delega această responsabilitate către terţi.  

De asemenea, instituţiile publice sunt obligate să elaboreze un plan de 

măsuri privind colectarea selectivă a propriilor deşeuri, pe categorii 

de deşeuri.  În cazul în care instituţia publică deleagă 

responsabilitatea colectării selective către terţi, obligativitatea 

elaborării planului de măsuri privind colectarea selectivă revine terţei 

părţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 

contractului.  

Planul de măsuri privind colectarea selectivă va conţine, în 

mod obligatoriu, următoarele informaţii:  

a) numele şi datele de contact ale responsabilului cu organizarea 

colectării selective la nivelul instituţiei publice;  

   b) descrierea organizării colectării selective (scop, tipuri de 

containere, planşe cu precizarea amplasării locaţiilor);  

   c) obligaţiile angajaţilor şi măsurile aplicabile în cazul 

nerespectării îndatoririlor;  
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   d) modalitatea de stocare temporară a deşeurilor colectate;  

   e) programul de instruire a angajaţilor privind colectarea selectivă 

a deşeurilor;  

   f) programul de raportare a rezultatelor;  

   g) programul de informare a vizitatorilor instituţiei publice;  

   h) detaliile contractului de predare a deşeurilor colectate selectiv.  

Sistemul de colectare selectivă a deşeurilor trebuie să respecte 

următoarele condiţii:  

   a) containerele şi recipientele folosite pentru colectarea selectivă 

se inscripţionează cu denumirea materialului/materialelor pentru 

care sunt destinate;  

   b) în fiecare birou/incintă al/a instituţiei publice vor fi amplasate 3 

recipiente de colectare selectivă a deşeurilor. Acestea vor avea 

următoarele culori, în funcţie de tipul de deşeuri colectate: albastru 

pentru deşeuri de hârtie şi carton, galben pentru deşeuri de metal şi 

plastic şi alb/verde pentru sticla albă/colorată;  

   c) pe fiecare etaj/nivel al instituţiei publice vor fi amplasate 

recipiente de colectare selectivă;  

   d) recipientele vor fi amplasate într-un loc uşor accesibil, marcat şi 

indicat corespunzător;  

   e) fiecare instituţie publică este obligată să înfiinţeze la intrarea în 

instituţie un punct de colectare selectivă a deşeurilor destinat 

vizitatorilor şi să asigure informarea acestora în acest scop, prin 

exemplificarea tipurilor de deşeuri corespunzătoare fiecărui container;  

   f) recipientele din interiorul clădirii aparţinând instituţiei publice 

vor fi golite în funcţie de intensitatea activităţii/ritmul de umplere de 

către personalul însărcinat cu efectuarea curăţeniei;  

   g) marcarea containerelor în culorile prevăzute la lit. b) se poate 

face prin vopsire, prin aplicare de folie adezivă sau prin alt procedeu 

similar, pe minimum 20% din suprafaţa totală vizibilă;  
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   h) inscripţionarea şi aplicarea marcajului colorat trebuie să fie 

durabile şi vizibile, astfel încât să se asigure identificarea destinaţiei 

containerelor şi a recipientelor de colectare selectivă.  

O altă obligaţie care revine instituţiei publice este să pună la 

dispoziţia operatorului economic autorizat să preia deşeurile colectate 

selectiv, spaţii de depozitare speciale în incinta instituţiei publice.  

În aceste spaţii de depozitare vor fi instalate containere de 

colectare selectivă a deşeurilor de mare capacitate. Numărul şi 

capacitatea containerelor se calculează în funcţie de cantitatea de 

deşeuri colectate şi de numărul lunar de goliri.  

Preluarea deşeurilor colectate selectiv se face la intervale de 

timp de maximum 30 de zile. Periodicitatea preluării deşeurilor este 

stabilită în contractul încheiat între instituţia publică şi operatorul 

economic autorizat.  

Fiecare instituţie publică este obligată  să încheie un contract 

de predare a deşeurilor colectate selectiv cu un operator economic 

autorizat, care să garanteze predarea acestora în vederea reciclării şi 

tratării corespunzătoare, conform legislaţiei specifice în domeniu, 

fie prin forţe proprii, fie prin delegarea responsabilităţii către terţi.  

În cazul în care instituţia publică deleagă responsabilitatea 

încheierii contractului de predare a deşeurilor colectate selectiv, 

obligativitatea încheierii contractului de predare a deşeurilor 

colectate selectiv revine terţei părţi. 

Instituţiile publice sunt obligate să ţină evidenţa cantităţilor de 

deşeuri colectate selectiv. Deşeurile colectate selectiv vor fi 

cântărite la predare, iar cantităţile vor fi consemnate într-un registru 

de evidenţă a deşeurilor colectate selectiv, conform modelului 

prevăzut în anexa din Legea nr. 132/2010. Datele din registru vor fi 

raportate lunar către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.  
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- Model - 

 

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A DEŞEURILOR COLECTATE 

SELECTIV 

 

A. Date de identificare 

Date de înregistrare: 

Denumirea instituţiei publice ......................................................  

Sediul: localitatea ..........................................................., 

sectorul ............, str. ..................................................nr. ....... , 

cod poştal ..........................judeţul .......................................... 

Date de contact: telefon ......................., fax ..........................., 

e-mail ........................................... 

B. Detalii despre instituţie .....................................................                                                                                                                                                       

1. Numărul total de salariaţi la data de 31 decembrie ................ 

C. Cantitatea de deşeuri colectate 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

deşeului 

Codul deşeului* Cantitatea 

colectată 

(kg) 

    

    

 

*Se va înscrie codul deşeului potrivit Listei cuprinzând 

deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi 

pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 

periculoase, cu completările ulterioare. 
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4.4. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 

 

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) 

constau din aparate electrocasnice mari (maşini de spălat, frigidere, 

televizoare, computere etc.) şi mici (aparate de ras, periuţe de dinţi 

electrice, MP3 playere etc.). 

Aceste aparate conţin diferite metale precum fier şi aluminiu, 

dar şi alte metale precum cupru şi chiar metale preţioase, precum 

argint şi aur. Unele dintre acestea conţin şi materiale periculoase sau 

dăunătoare pentru mediu (de ex. frigiderele cu CFC). De aceea, este 

util să se colecteze separat DEEE, atât din punct de vedere al 

reciclării, cât şi al protecţiei mediului. 

În privinţa DEEE este în vigoare o directivă europeană care 

obligă statele membre să aplice principiul responsabilizării 

producătorilor de DEEE. Aceasta înseamnă că producătorii DEEE 

sunt obligaţi să preia aparatele pe care le-au produs şi să se ocupe de 

reciclare. Această structură este în curs de dezvoltare în România. 

În cazul deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, 

H.G. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice are următoarele prevederi în ceea ce priveşte colectarea 

separată: 

În vederea colectării selective a DEEE provenite de la 

gospodăriile particulare, autorităţile executive ale unităţilor 

administrativ-teritoriale au următoarele obligaţii:  

(a) de a organiza, de a gestiona şi de a coordona colectarea 

separată a deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice de la gospodăriile particulare, inclusiv a celor 

care nu conţin componentele esenţiale sau a celor care 

conţin alte deşeuri decât DEEE, şi transportul acestora la 
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punctele de colectare prin intermediul serviciului public de 

salubrizare, în conformitate cu prevederile Legii 

serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, ca deşeuri 

municipale cod 20.01, sau prin încredinţarea colectării 

DEEE, dacă nu fac obiectul colectării prin serviciul de 

salubrizare, către un operator economic colector autorizat 

de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, ca 

deşeuri de la echipamente electrice şi electronice cod 

16.02, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;  

(b) de a stabili şi de a comunica agenţiei judeţene pentru 

protecţia mediului modalitatea şi frecvenţa de colectare a 

DEEE de la gospodăriile particulare, prin intermediul 

operatorului de salubritate sau prin intermediul unui alt 

operator economic autorizat pentru colectarea de DEEE, 

sau atunci când apar modificări. Frecvenţa de colectare 

trebuie să fie de cel puţin o dată pe trimestru; 

(c) de a preda DEEE colectate către producătorii sau 

organizaţiile colective ale acestora în vederea realizării 

tratării/reciclării DEEE colectate în conformitate cu 

legislaţia în vigoare.  

(d) autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale 

pot solicita producătorilor/organizaţiilor colective 

acoperirea costurilor reale de colectare, transport până la 

punctele de colectare şi stocare temporară a DEEE, dar nu 

mai mult decât taxa/tariful unitar stabilită/stabilit pentru 

serviciul de salubritate pentru populaţie; 

(e) de a asigura existenţa şi funcţionarea cel puţin a unui punct 

de colectare selectivă a DEEE provenite de la gospodăriile 
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particulare la 50.000 de locuitori, dar nu mai puţin de un 

punct de colectare în fiecare localitate;  

(f) de a asigura evidenţa DEEE intrate şi ieşite din punctele de 

colectare şi de a raporta anual datele agenţiilor judeţene 

pentru protecţia mediului.  

 

În ceea ce priveşte punctele de colectare sunt impuse câteva 

condiţii: 

 se interzice eliminarea prin depozitare finală a DEEE.  

 punctele de colectare se amplasează în locuri şi la distanţe care 

să asigure un acces uşor, ţinându-se seama în special de 

densitatea populaţiei.  

 punctele de colectare au obligaţia de a prelua, cel puţin gratuit, 

deşeurile de echipamente electrice şi electronice de la deţinători 

şi distribuitori. 

 

În vederea realizării unei rate medii de colectare selectivă la 

nivel naţional de cel puţin 4 kg/locuitor/an, producătorii de EEE şi 

organizaţiile colective care acţionează în numele producătorilor vor 

asigura, anual, colectarea unei cantităţi de DEEE reprezentând rata 

procentuală anuală de colectare selectivă de DEEE pe cap de 

locuitor provenite de la gospodăriile particulare, aplicată cantităţii 

de EEE introduse pe piaţa naţională în anul respectiv. 

Obligaţia de a calcula rata anuală revine Ministerului Mediului 

şi Pădurilor, aceasta fiind exprimată în procente pe baza cantităţilor 

de EEE introduse pe piaţa naţională în ultimii 2 ani. 

Operatorii economici efectuează operaţiuni de tratare a DEEE 

numai dacă deţin autorizaţie de mediu, potrivit legislaţiei în vigoare, 

autorizaţie ce va fi obţinută de către aceştia distinct, pe fiecare 
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categorie de DEEE, cu indicarea explicită a tipurilor de DEEE 

tratate.  

Categorii de echipamente electrice si electronice (pentru care se 

solicită autorizaţie de mediu) 

 

1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni  

2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni  

3. Echipamente informatice şi de telecomunicaţii  

4. Echipamente de larg consum  

5. Echipamente de iluminat  

6. Unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor  industriale 

fixe de mari dimensiuni)  

7. Jucării, echipamente sportive şi de agrement  

8. Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate 

şi infectate)  

9. Instrumente de supraveghere şi control  

10. Distribuitoare automate. 

 

4.4.1. Cerinţe tehnice privind locurile de depozitare/tratare 

 

Pentru locurile de depozitare, inclusiv depozitare temporară, a 

DEEE înainte de tratarea lor, fără să aducă atingere prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul 

deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

426/2001, cu modificările şi completările ulterioare sunt obligatorii:  

 suprafeţe impermeabile pentru zonele adecvate, prevăzute 

cu instalaţii de colectare a pierderilor prin scurgere şi, dacă 

este cazul, cu decantoare şi epuratoare-degresatoare;  

 prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate.  
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Pentru locurile de tratare a DEEE sunt obligatorii:  

 cântare de măsurare a greutăţii deşeurilor tratate;  

 suprafeţe impermeabile şi prelate rezistente la intemperii 

pentru zonele adecvate, prevăzute cu instalaţii de colectare a 

pierderilor prin scurgere şi, dacă este cazul, cu decantoare şi 

epuratoare-degresatoare;  

 spaţii de depozitare adecvată pentru piesele detaşate 

demontate;  

 containere adecvate pentru depozitarea bateriilor, a 

condensatorilor cu conţinut de PCB/PCT şi a altor deşeuri 

periculoase precum deşeurile radioactive;  

 echipamente de tratare a apei, potrivit reglementărilor în 

materie de sănătate şi mediu.  

Operatorii economici autorizaţi pentru operaţiuni de tratare a 

DEEE au obligaţia să respecte cerinţele tehnice referitoare la 

tratarea selectivă a materialelor şi componentelor DEEE colectate, 

precum şi cerinţele tehnice referitoare la depozitarea şi tratarea 

DEEE colectate.  

Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice şi 

electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă 

cu roţi barată cu două linii în formă de X. Simbolul trebuie să fie 

tipărit vizibil, lizibil şi durabil.  

 

4.5. Deşeuri din construcţii şi demolări 

 

În ceea ce priveşte fluxurile speciale, gestionarea deşeurilor 

din construcţii şi demolări nu este reglementată în mod separat. 

O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi 



Ghid privind managementul deşeurilor 

 74 

completările ulterioare, prevede ca responsabilitatea gestionării lor 

este a  producătorilor. 

În această categorie, se disting trei grupuri mari de deşeuri: 

 materiale de construcţie (materiale tehnice pentru construirea 

pereţilor, nu accesorii) metale, diferite materiale plastice, 

textile, lemn şi ambalajele acestora; 

 materiale din “demolări” conţinând în mare parte cărămizi, 

beton, lemn, metale, pietre, oţel; 

 sol excavat – necontaminat sau contaminat. 

Autoritatea publică locală are obligaţia de a indica 

amplasamentele pentru eliminarea acestui tip de deşeuri. 

Deşeurile sortate, provenite din construcţii şi demolări care sunt 

inerte, sunt acceptate în sectoarele amenajate în depozitele de 

deşeuri inerte, conform Ordinului ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de 

acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la 

depozitare. 

Deşeurile sortate, provenite din construcţii şi demolări, 

contaminate cu substanţe periculoase, sunt acceptate în sectoarele 

amenajate în depozitele de deşeuri periculoase, dacă se cunoaşte 

tipul substanţelor periculoase cu care sunt contaminate.  

Deşeurile de acelaşi sortiment sunt depozitate în sectoarele 

amenajate în depozitele de deşeuri periculoase în funcţie de tipul 

substanţei cu care sunt contaminate. 

Deşeurile periculoase din construcţii cu conţinut de azbest, pot 

fi acceptate şi în depozite pentru deşeuri nepericuloase cu 

respectarea prevederilor Ordinului ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor nr. 95/2005. 
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Producătorul de deşeuri este obligat să efectueze analiza 

deşeurilor generate, în situaţia în care există suspiciuni privind 

conţinutul de substanţe periculoase, pentru a determina natura 

acestor substanţe, în scopul respectării condiţiilor de depozitare. 

 

4.6. Regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de 

baterii şi acumulatori 

 

Prevederile Directivei privind bateriile şi acumulatorii şi 

deşeurile de baterii şi acumulatori au fost transpuse în legislaţia 

română prin HG nr. 1132/2008 care reglementează punerea pe piaţă 

a bateriilor şi acumulatorilor, precum şi gestionarea deşeurilor de 

baterii şi acumulatori. 

Producătorii de baterii şi acumulatori portabili trebuie să 

realizeze următoarele rate minime de colectare:  

   a) 25% până la data de 26 septembrie 2012;  

   b) 45% până la data de 26 septembrie 2016 

Producătorii de baterii şi acumulatori sunt obligaţi să 

organizeze colectarea de deşeuri de baterii şi acumulatori în una 

dintre următoarele modalităţi:  

 individual sau  

 prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, 

către un operator economic legal constituit, denumit 

organizaţie colectivă.  

Legislaţia prevede stabilirea de sisteme de colectare adecvate 

pentru deşeurile de baterii şi acumulatori portabili. Aceste sisteme 

de colectare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a. să permită utilizatorilor finali să se debaraseze de 

deşeurile de baterii sau acumulatori portabili la un 
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punct de colectare accesibil în vecinătatea acestora, 

ţinând seama de densitatea populaţiei;  

b. să impună distribuitorilor să primească gratuit înapoi 

deşeurile de baterii sau acumulatori portabili, atunci 

când aceştia furnizează baterii sau acumulatori 

portabili noi;  

c. să nu implice niciun cost pentru utilizatorii finali care 

se debarasează de deşeurile de baterii sau 

acumulatori portabili şi nicio obligaţie de a cumpăra 

o baterie nouă sau un acumulator nou;  

d. să poată fi utilizate prin corelare cu sistemele de 

colectare DEEE. 

Având în vedere potenţialul efect al transportului bateriilor şi 

acumulatorilor nesortaţi asupra mediului, producătorii împreună cu 

autorităţile administraţiei publice locale trebuie să ia măsurile 

necesare pentru a optimiza colectarea separată a deşeurilor de baterii 

şi acumulatori în vederea minimizării eliminării bateriilor şi 

acumulatorilor ca deşeuri municipale nesortate, pentru a atinge un 

înalt nivel de reciclare.  

Autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care 

efectuează activităţi de tratare şi reciclare încurajează, pentru toate 

tipurile de baterii şi acumulatori, dezvoltarea de noi tehnologii de 

reciclare şi de tratare şi promovează cercetarea în domeniul 

metodelor de reciclare eficiente din punctul de vedere al costurilor şi 

al protecţiei mediului. 

Un alt aspect deosebit de important este faptul că se interzice 

eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori industriali şi auto prin 

depozitare în depozite de deşeuri şi prin incinerare. Pot fi eliminate 
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prin depozitare sau incinerare reziduurile bateriilor şi acumulatorilor 

care au fost supuşi atât tratării, cât şi reciclării. 

Simbolul care indică faptul că toate bateriile şi acumulatorii 

fac obiectul unei "colectări separate" reprezintă o pubelă cu roţi, 

barată cu două linii în formă de X. 

 

4.7. Depozitarea deşeurilor 

 

Reglementarea activităţii de depozitare are drept scop 

prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în 

special poluarea apelor de suprafaţă, subterane, a solului, aerului, 

inclusiv a efectului de seră, precum şi a oricărui risc pentru 

sănătatea populaţiei, pe întreaga durată de exploatare a depozitului, 

cât şi după expirarea acesteia. 

Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor stabileşte cerinţele şi condiţiile la depozitare.  

România a obţinut în cadrul procesului de negociere perioade 

de tranziţie până în 2017 pentru anumite tipuri de depozite de 

deşeuri, în vederea conformării cu Directivele UE:  

-     depozite de deşeuri municipale – perioade de 

tranziţie până în 2017; 

- stocarea temporară a deşeurilor industriale 

periculoase – 2009;  

- depozite de deşeuri industriale nepericuloase – 

perioade de tranziţie până în 2013. 177 

depozite
44

(cca. 490 ha) situate în zonele urbane, 

trebuie să stopeze activitatea de depozitare între 

2017 - 2013.  

                                                 
4 
În conformitate cu Planul de Implementare pentru Directiva 1999/31 privind 

depozitarea. 
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De asemenea, în conformitate cu Tratatul de Aderare, 

România trebuie să asigure reducerea graduală a deşeurilor 

depozitate în cele 101 depozite municipale neconforme.  

Conform Directivei 1999/31, România trebuie să reducă 

cantitatea anuală de deşeuri biodegradabile depozitate până la 2,4 

milioane tone până în 2013. Această ţintă de 2,4 milioane tone a fost 

stabilită în acord cu prevederile art. 5 al Directivei şi reprezintă 50% 

din cantitatea totală (ca greutate) a deşeurilor municipale 

biodegradabile produse în 1995.  

Alte perioade de tranziţie au fost obţinute pentru anumite ţinte 

în domeniul deşeurilor de ambalaje până în 2013, care vizează 

reducerea considerabilă a cantităţii de deşeuri ce urmează a fi 

depozitate 

Un aspect important este Strategia naţională privind reducerea 

cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate, care face parte 

integrantă din Strategia naţională de gestionare a deşeurilor, şi care 

intră şi în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice 

locale. 

Strategia naţională privind reducerea cantităţii de deşeuri 

biodegradabile cuprinde măsuri referitoare la colectarea selectivă, 

reciclarea, compostarea, producerea de biogaz şi/sau recuperarea 

materialelor şi energiei, astfel încât să conducă la realizarea 

următoarelor obiective:  

a. reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile 

municipale depozitate la 75% din cantitatea totală, 

exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în 

maximum 5 ani de la data de 16 iulie 2001;  

b. reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile 

municipale depozitate la 50% din cantitatea totală, 
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exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în 

maximum 8 ani de la data de 16 iulie 2001;  

c. reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile 

municipale depozitate la 35% din cantitatea totală, 

exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în 

maximum 15 ani de la data de 16 iulie 2001.  

De asemenea, legislaţia prevede cerinţe specifice aplicabile 

autorităţilor administraţiei publice locale. 

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, pentru realizarea depozitelor zonale de 

deşeuri municipale.  

Depozitele trebuie să fie depozite de deşeuri zonale care 

deservesc cel puţin 150.000 de locuitori, având la bază abordarea 

regională a gestiunii deşeurilor. Consiliile locale şi/sau judeţene iau 

măsurile necesare pentru construirea depozitelor de deşeuri 

municipale numai pe terenuri aflate în proprietatea lor.  

În situaţia în care depozitele deservesc două sau mai multe 

judeţe, programul de funcţionare şi costurile operaţiilor de 

depozitare se stabilesc de comun acord cu toate autorităţile 

administraţiei publice locale implicate.  

Primăriile sau consiliile locale/judeţene trebuie să ia măsuri ca 

atât costurile prevăzute pentru organizarea şi exploatarea unui 

depozit de deşeuri municipale, cât şi costurile estimate pentru 

închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului să fie acoperite 

de preţul practicat de operator pentru depozitarea fiecărui tip de 

deşeu în acel depozit.  
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Autorităţile administraţiei publice locale iau măsurile necesare 

pentru ca operatorii de salubritate care desfăşoară activităţi de 

precolectare, colectare şi transport să depună aceste deşeuri la 

depozitele la care a fost arondată localitatea în care aceştia îşi 

desfăşoară activitatea conform contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare prin concesiune. Localităţile care sunt 

arondate la depozit sunt indicate în acordul/autorizaţia de mediu, 

după caz.  

Depozitele se clasifică în funcţie de natura deşeurilor 

depozitate, astfel: 

a) depozite pentru deşeuri periculoase; 

b) depozite pentru deşeuri nepericuloase; 

c) depozite pentru deşeuri inerte. 

Tarifele pentru activitatea de depozitare a deşeurilor trebuie 

să includă cheltuielile aferente tuturor operaţiilor precizate de 

autoritatea centrală pentru protecţia mediului. 

Ordinul nr. 775/2006 pentru aprobarea Listei localităţilor 

izolate care pot depozita deşeurile municipale în depozitele existente 

ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii 

Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor stabileşte o 

listă cu localităţile izolate a căror depozite sunt destinate eliminării 

deşeurilor generate în acele localităţi izolate. 

 

4.7.1. Fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi 

urmărirea acestuia post-închidere şi garanţia financiară 

 

În aplicarea prevederilor OUG nr. 78/2000 privind regimul 

deşeurilor, cât şi prin aplicarea H.G. 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor, s-a impus operatorilor depozitelor de deşeuri obligaţia de 
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a constitui un ”Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi 

urmărirea acestuia post-închidere”. 

Ţinând seama de prevederile art. 12 din HG nr. 349/2005, 

operatorul depozitului este obligat să îşi constituie un fond pentru 

închiderea şi urmărirea post-închidere a depozitului, denumit Fond 

pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia post-

închidere. 

De reţinut este faptul că, în situaţia în care operatorul 

depozitului are calitatea de instituţie publică fondul se păstrează 

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

în a cărei rază acesta îşi are sediul fiscal .  

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 acestuia.  

Controlul alimentării şi utilizării fondului se realizează de 

către autorităţile competente ale administraţiei publice locale pentru 

finanţe publice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

Ţinând cont de transparenţa decizională şi administrativă, 

autorităţile administraţiei publice trebuie să asigure accesul la 

informaţiile privind costul depozitării deşeurilor şi al implicaţiilor 

realizării depozitului de deşeuri . 

Conform art. 28 din H.G. 349/2005, pentru depozitele de 

deşeuri municipale aflate în proprietatea autorităţilor administraţiei 

publice locale sau care au fost concesionate de către acestea, în 

situaţia în care constituirea fondului pentru închidere şi urmărire 

postînchidere conduce la costuri excesive din punct de vedere 

social, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a 

identifica sursele de finanţare pentru completarea fondului. 
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Solicitantul unei autorizaţii de mediu pentru un depozit de 

deşeuri trebuie să facă dovada existenţei unei garanţii financiare, 

conform legislaţiei în vigoare, înainte de începerea operaţiilor de 

eliminare, pentru a asigura că sunt îndeplinite obligaţiile privind 

siguranţa depozitului pentru respectarea cerinţelor de protecţie a 

mediului şi a sănătăţii populaţiei, care decurg din autorizaţie. 

Această garanţie va fi menţinută pe toată perioada de operare, 

închidere şi urmărire postînchidere a depozitului. 

 

4.8. Incinerarea deşeurilor 

 

Reglementarea activităţilor de incinerare şi coincinerare se 

face în baza H.G. 128/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Toate incineratoarele de deşeuri, fie că sunt industriale, 

medicale sau municipale, trebuie să îndeplinească obiectivele din 

legislaţia europeană şi naţională. În paralel,  incineratoarele trebuie 

să îndeplinească şi condiţiile privitoare la recuperarea energiei din 

deşeuri, adică recuperarea căldurii şi altor forme de energie rezultate 

în urma incinerării deşeurilor.  

Toate incineratoarele de deşeuri trebuie administrate în acord 

cu conceptele specifice ale utilizării finale ale energiei şi căldurii, 

mai ales în ceea ce priveşte consumatorii industriali şi comerciali şi 

sistemele de încălzire centralizate municipale. 

În planificarea realizării noilor incineratoare trebuie ţinut 

seama de criteriul cel mai important în  alegerea locaţiei şi anume 

acceptarea de către populaţie. 

De asemenea, tot în faza de planificare a noilor incineratoare 

trebuie ţinut seama de faptul că masa totală de deşeuri se va reduce 
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datorită obligaţiei de a atinge ţintele în ceea ce priveşte deşeurile de 

ambalaje şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice. 

Incineratoarele pentru deşeurile municipale sunt recomandate 

în următoarele condiţii: 

 cantitatea de deşeuri municipale disponibilă pentru 

incinerare să fie de minim 150.000 tone/an. Considerând 

cantitatea specifică de deşeuri generate pe locuitor aceasta ar 

însemna o populaţie minimă de 300.000 locuitori; 

 nu există teren disponibil pe o distanţă acceptabilă pentru 

amplasarea unui depozit; 

 în regiunea respectivă există o cerere foarte mare de căldură 

şi energie şi nici o altă metodă de tratare nu este mai 

eficientă decât incinerarea deşeurilor în ceea ce priveşte 

generarea de energie şi căldură. 

 

 4.9. Nămolurile din staţiile de epurare a apelor uzate 

orăşeneşti 

 

Nămolurile provenite din staţiile de tratare a apelor uzate 

orăşeneşti pot fi utilizate în agricultură cu condiţia să corespundă 

din punct de vedere al compoziţiei legislaţiei specifice, dar numai 

după un studiu agropedologic realizat de Oficiul de Studii 

Pedologice şi Agrochimice (OSPA). 

Normele tehnice sunt stabilite prin Ordinul  nr. 344 din 16 

august 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia 

mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de 

epurare în agricultură. 

În prezent se realizează o bază de date pentru nămoluri şi o 

evidenţiere a staţiilor de epurare care tratează ape uzate industriale 
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împreună cu apele menajere de cele care epurează doar ape uzate 

menajere sau ape similare cu acestea. 

Criteriile cheie pentru evaluarea calităţii nămolului sunt: 

 chimice; 

 biologice; 

 fizice; 

 acceptabilitate (miros, considerente estetice, etc.) 

Pentru nămolurile ce nu îndeplinesc condiţiile de utilizare în 

agricultură este necesară investigarea altor metode de tratare sau 

eliminare a acestora. 

 

4.10. Vehicule scoase din uz 

 

În anul 2000 Comisia Europeană a adoptat Directiva 

2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, care este transpusă şi 

în legislaţia română. 

Obiectivul principal al legislaţiei privind vehiculele scoase din 

uz este de a stabili dispoziţii care urmăresc în primul rând 

prevenirea formării de deşeuri de la vehiculele scoase din uz şi, în 

plus, refolosirea, reciclarea şi alte forme de recuperare a vehiculelor 

scoase din uz şi a componentelor acestora pentru a reduce 

eliminarea de deşeuri, precum şi îmbunătăţirea din punct de vedere 

ecologic a activităţii tuturor operatorilor economici implicaţi în 

ciclul de viaţă a vehiculelor, în special a operatorilor direct implicaţi 

în tratarea vehiculelor scoase din uz. 

Prevederile legislative se aplică vehiculelor şi vehiculelor 

scoase din uz, inclusiv componentelor şi materialelor acestora, fără a 

se ţine seama de modul în care vehiculul a fost întreţinut sau reparat 

pe toată durata utilizării acestuia şi indiferent dacă acesta este 



Ghid privind managementul deşeurilor 

  85 

echipat cu componente furnizate de producător sau cu alte 

componente a căror montare ca piese de schimb sau ca piese de 

înlocuire se realizează respectându-se reglementările naţionale în 

domeniu. 

 

4.11. Transportul deşeurilor 

 

Transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe 

teritoriul României este reglementat prin Hotărârea de Guvern nr. 

1061/1008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 672 din 

30/09/2008. 

Deşeurile  trebuie transportate: 

 de la surse la staţii de pretratare; 

 de la punctele de colectare separată la staţii de procesare şi 

sortare; 

 de la staţii de sortare şi reprocesare la instalaţiile de reciclare 

finală; 

 de la surse la depozite sau staţii de incinerare regionale. 

Din punct de vedere al gradului de încărcare există trei tipuri 

de transport: 

 transport plin 

 transport gol 

 transport intermediar 

Autovehiculele de colectare şi transport sunt camioane cu 

recipiente speciale care se încarcă direct sau camioane pe care se pot 

monta containere de capacitate mare, containerele fiind montate 

direct încărcate. 
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Pentru minimizarea costurilor şi a impactului ecologic, în 

special asupra populaţiei este necesară optimizarea activităţilor de 

transport cât mai mult posibil. Măsuri pentru optimizarea condiţiilor 

de transport a deşeurilor: 

 selectarea locaţiilor pentru staţiile de  sortare, procesare şi 

pretratare în “centrul” zonelor de generare a deşeurilor; 

 amplasarea staţiilor de procesare a deşeurilor (staţii de tratare 

mecano-biologică) cât mai aproape de depozitele finale; 

 utilizarea pentru colectarea deşeurilor a unor vehicule de 

colectare cu emisii reduse de noxe (zgomot şi gaze de 

eşapament); 

 adaptarea autovehiculelor de colectare şi transport în funcţie de 

condiţiile de drum, structura localităţilor şi structura 

arhitecturală a diferitelor clădiri; 

 optimizarea distanţelor de transport pentru utilizarea la maxim a 

capacităţii autovehiculelor de transport; 

 minimizarea distanţelor de transport prin utilizarea staţiilor de 

transfer; 

 dacă distanţele de transport lungi nu pot fi evitate este indicat să 

se utilizeze căile ferate sau navale (exemplu, Dunărea)  

 

4.11.1. Transportul deşeurilor periculoase 

 

Transportul deşeurilor periculoase se efectuează de la 

generator sau deţinător, denumit şi expeditor, către operatorul 

economic care realizează operaţia de colectare/stocare 

temporară/tratare/valorificare/eliminare, denumit şi destinatar, 

respectându-se prevederile H.G. 1061/2008. 
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Aprobarea pentru efectuarea transportului deşeurilor 

periculoase poate fi o aprobare dată pentru o anumită categorie de 

deşeuri periculoase şi un singur transport sau poate fi o aprobare 

dată pentru o anumită categorie de deşeuri periculoase şi mai multe 

transporturi, caz în care valabilitatea aprobării este de 2 ani de la 

data acordării acesteia. 

Transportul deşeurilor periculoase, indiferent de cantitatea 

anuală în care acestea se generează, se desfăşoară în concordanţă cu 

prevederile următoarelor acte normative: 

 Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007 pentru aprobarea Normelor 

de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri 

periculoase în România,  

 Regulamentul privind Transportul Internaţional Feroviar al 

Mărfurilor Periculoase RID - Apendice C la Convenţia privind 

transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la 

Berna la 9 mai 1980,  

 Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea 

Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, 

republicată,  

 Ordinul ministrului transporturilor nr. 590/2007 pentru stabilirea 

unor reguli privind transportul în trafic intern al mărfurilor 

periculoase pe calea ferată,  

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind 

transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare,  

 Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei 

nr. 1.730/2001 privind aprobarea sistemelor de raportare a 

incidentelor în care sunt implicate nave maritime care transportă 

mărfuri periculoase, substanţe dăunătoare şi/sau poluanţi marini, 
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ale Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul 

maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului 

nr. 322/2006 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor 

generate de nave şi a reziduurilor mărfii, cu modificările 

ulterioare şi  

 Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului 

nr. 426/2006 privind aprobarea Regulilor de navigaţie pe 

Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia-

Năvodari. 

 

4.11.2.  Transportul deşeurilor nepericuloase 

 

Transportul deşeurilor nepericuloase se efectuează pe baza 

unui formular de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase. 

Transportul deşeurilor municipale, efectuat de către operatorii 

economici autorizaţi să presteze serviciul de salubrizare în localităţi, 

nu intră sub incidenţa prevederilor H.G. 1061/2008. 

 

4.11.3. Transportul deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 

Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale se 

realizează în conformitate cu Normele tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi cu Metodologia de 

culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţile medicale, aprobate prin Ordinul ministrului 

sănătăţii şi familiei nr. 219/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare.  
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La transportul deşeurilor rezultate din activităţile medicale 

trebuie ţinut cont de prevederile H.G. 1061/2008. 

Nu se vor accepta la transport deşeurile ale căror ambalaje nu 

sunt etichetate cu următoarele informaţii: datele de identificare ale 

unităţii sanitare, secţia/laborator, cantitate şi data umplerii.  

 

4.11.4. Transportul deşeurilor în, înspre şi dinspre Comunitatea 

Europeană 

 

Cadrul instituţional pentru aplicarea directă a Regulamentului 

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, s-a realizat prin 

H.G. 788/2007, modificată şi completată prin H.G. 1453/2008.  

Regulamentul 1.013/2006 se completează cu prevederile 

Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiere 

al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, întocmită la 20-22 

martie 1989, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1991, cu 

modificările ulterioare (Convenţia de la Basel), şi cu cele ale 

amendamentelor la Convenţia de la Basel, acceptate de România 

prin Legea nr. 265/2002.  

Ministerul Mediului şi Pădurilor  este desemnat punct focal 

pentru Convenţia de la Basel. 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului  se desemnează 

ca autoritate competentă de tranzit. 

Responsabilitatea privind controlul şi supravegherea 

transferului de deşeuri revine următoarelor autorităţi potrivit 

competenţelor:  
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a. Autoritatea Naţională a Vămilor din cadrul Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală din subordinea 

Ministerului Economiei şi Finanţelor;  

b. Garda Naţională de Mediu din subordinea 

Ministerului Mediului şi Pădurilor;  

c. Direcţia de reciclare a materialelor din cadrul 

Ministerului Economiei şi Finanţelor;  

d. Ministerul Sănătăţii Publice, prin autorităţile de 

sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.  

e. Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

Transportul deşeurilor se efectuează în conformitate cu 

legislaţia naţională şi cu acordurile şi convenţiile internaţionale 

privind transportul mărfurilor periculoase, la care România este 

parte. 

Se interzice introducerea pe teritoriul României a oricăror 

tipuri de deşeuri în vederea eliminării până la finalizarea perioadelor 

de tranziţie obţinute pentru depozitarea deşeurilor prin Tratatul de 

aderare a României la Uniunea Europeană. 

La introducerea pe teritoriul României a deşeurilor provenite 

din activităţile desfăşurate şi mărfurile depozitate în zonele libere şi 

în antrepozitele vamale, Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Mediului emite documentul de notificare şi documentul de circulaţie 

pentru valorificarea în instalaţii autorizate, la solicitarea persoanei 

care deţine aceste tipuri de deşeuri. Fiecare document de notificare 

se referă la un singur transport.  

În momentul solicitării documentului de notificare, deţinătorul 

de deşeuri prezintă contractul de operare în zona liberă sau 

antrepozitul vamal şi rezultatele analizelor de laborator.  
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Capitolul 5 

Obligaţii în domeniul gestionării deşeurilor 

 

Pentru îndeplinirea cerinţelor legate de gestionarea deşeurilor 

în condiţii de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului legea 

stabileşte obligaţii specifice pentru producătorii şi transportatorii de 

deşeuri, operatorii din domeniul valorificării şi eliminării acestora, 

obligaţii ce revin persoanelor fizice, persoanelor autorizate să 

desfăşoare activităţi independente şi persoanelor juridice. 

 

5.1. Obligaţiile producătorilor de deşeuri 

 

Este considerat producător orice persoană din a cărei activitate 

rezultă deşeuri (producător iniţial) şi/sau care efectuează operaţiuni 

de pretratare, de amestecare sau alte operaţiuni care generează 

schimbarea naturii ori a compoziţiei acestor deşeuri. 

Deţinător este producătorul de deşeuri sau persoana fizică, 

persoana fizică autorizată să desfăşoare activităţi independente ori 

persoana juridică care are deşeuri în posesia sa. Se consideră 

deţinător şi persoana care transportă deşeuri, pe toată durata 

transportului, până la livrarea lor, pentru tratare ulterioară, unei alte 

persoane. 

În virtutea principiului responsabilităţii producătorilor, legea 

instituie obligaţii majore în sarcina producătorilor de deşeuri, 

precum şi a proiectanţilor specializaţi în cooperarea şi proiectarea 

activităţilor ce pot genera deşeuri. 
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Deşeurile periculoase se identifică şi se înregistrează la fiecare 

loc de producere, de descărcare sau de depozitare.  

Unităţile care produc, valorifică, colectează sau transportă 

deşeuri periculoase trebuie să asigure condiţiile necesare pentru 

depozitarea separată a diferitelor categorii de deşeuri periculoase, în 

funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura 

substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie 

de deşeuri în caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor 

categorii de deşeuri periculoase, precum şi al deşeurilor periculoase 

cu deşeuri nepericuloase. 

Astfel, potrivit art. 19 din Ordonanţa de urgenţă 78/2000, 

obligaţiile sunt:  

a. să predea deşeurile, pe bază de contract, unor colectori sau unor 

operatori care desfăşoară operaţiuni cuprinse în anexa nr. II A 

ori nr. II B sau să asigure valorificarea ori eliminarea deşeurilor 

prin mijloace proprii;  

b. să desemneze o persoană, din rândul angajaţilor proprii, care să 

urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de 

lege în sarcina deţinătorilor/producătorilor de deşeuri;  

c. să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control la 

metodele, tehnologiile şi instalaţiile pentru tratarea, valorificarea 

şi eliminarea deşeurilor tehnologice, precum şi la documentele 

care se referă la deşeuri;  

d. să prevadă şi să realizeze măsurile care trebuie să fie luate după 

încheierea activităţilor şi închiderea amplasamentelor;  

e. să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau 

deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase;  

f. să separe deşeurile, în vederea valorificării sau eliminării 

acestora. 
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g. să adopte, încă de la faza de concepţie şi proiectare a unui 

produs, soluţiile şi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la 

minimum posibil a producerii deşeurilor;  

h. să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de 

deşeuri rezultate din activităţile existente;  

i. să nu introducă pe piaţă produse, dacă nu există posibilitatea 

eliminării acestora ca deşeuri;  

j. să conceapă şi să proiecteze tehnologiile şi activităţile specifice, 

astfel încât să se reducă la minimum posibil cantitatea de deşeuri 

generată de aceste tehnologii;  

k. să ambaleze produsele în mod corespunzător, pentru a preveni 

deteriorarea şi transformarea acestora în deşeuri;  

l. să valorifice subprodusele rezultate din procesele tehnologice în 

totalitate, dacă este posibil din punct de vedere tehnic şi 

economic. 

Mai mult, producătorii de deşeuri sunt obligaţi să implementeze 

prevederile Planului naţional de gestionare a deşeurilor, ale 

planurilor regionale de gestionare a deşeurilor şi ale planurilor 

judeţene de gestionare a deşeurilor. 

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase au obligaţia 

să elaboreze, în condiţiile legii, planuri de intervenţie pentru situaţii 

accidentale şi să asigure condiţiile de aplicare a acestora.  

De asemenea, este impusă obligaţia de a asigura valorificarea 

sau eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea 

deşeurilor proprii unor unităţi autorizate, în vederea valorificării sau 

eliminării acestora; livrarea şi primirea deşeurilor de producţie, 

deşeurilor menajere, deşeurilor de construcţie şi de la demolări şi 

deşeurilor periculoase, în vederea eliminării lor, trebuie să se 

efectueze numai pe bază de contract. 
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Dacă prelucrarea nu este posibilă, atunci este obligatorie 

organizarea sistemului propriu de eliminare. 

Persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, precum şi 

producătorii de deşeuri sunt obligaţi să ţină evidenţa cantităţii, a 

naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, frecvenţei, modului de 

transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiilor cuprinse în 

anexa nr. II A din O.U.G. 78/2000 (operaţii de eliminare), respectiv 

nr. II B (operaţii de valorificare), şi să o pună la dispoziţia 

autorităţilor competente, la cererea acestora. 

 

5.2. Obligaţiile transportatorilor de deşeuri 

 

Operatorii de transport specializaţi pentru transportul urban de 

deşeuri trebuie să fie autorizaţi de autorităţile de protecţie a 

mediului, după notificarea activităţii de transport, de către 

autorităţile administraţiei publice locale.  

În cazul în care se efectuează transporturi interurbane sau 

internaţionale de deşeuri, operatorul de transport rutier trebuie să 

deţină şi licenţă de transport pentru mărfuri periculoase, emisă de 

Ministerul Transporturilor. 

Pentru transportul feroviar, naval sau aerian al deşeurilor, 

operatorii de transport trebuie să respecte reglementările emise de 

către ministerele de resort. 

Drept obligaţii specifice transportatorilor de deşeuri, legea 

prevede:  

a. să utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii 

deşeurilor transportate, care să nu permită împrăştierea 

deşeurilor şi emanaţii de noxe în timpul transportului, astfel 
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încât să fie respectate normele privind sănătatea populaţiei şi a 

mediului înconjurător;  

b. să asigure instruirea personalului pentru încărcarea, transportul 

şi descărcarea deşeurilor în condiţii de siguranţă şi pentru 

intervenţie în cazul unor defecţiuni sau accidente; 

c. să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor 

transportate, din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile 

de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi, după caz, 

cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform 

legii;  

d. să nu abandoneze deşeurile pe traseu;  

e. să respecte pentru transportul deşeurilor periculoase 

reglementările specifice transportului de mărfuri periculoase cu 

aceleaşi caracteristici;  

f. să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc 

pentru sănătatea populaţiei şi a mediului şi care au fost aprobate 

de autorităţile competente;  

g. să posede dotarea tehnică necesară pentru intervenţie în cazul 

unor accidente sau defecţiuni apărute în timpul transportării 

deşeurilor periculoase sau, în cazul în care nu deţin dotarea 

tehnică şi de personal corespunzătoare, să asigure acest lucru 

prin unităţi specializate;  

h. să anunţe autorităţile pentru protecţia mediului despre orice 

transport de deşeuri periculoase, înaintea efectuării acestuia, 

precum şi unităţile de pompieri, în cazul transportului deşeurilor 

cu pericol de incendiu sau explozie;  

i. să valorifice deşeurile rezultate din activitatea proprie, iar pe 

cele nevalorificabile să le depoziteze în depozitele conforme de 
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deşeuri sau în cele care au perioadă de tranziţie, prevăzute în 

Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. 

Transporturile internaţionale de deşeuri se fac cu respectarea 

convenţiilor internaţionale la care România este parte.  

 

5.3. Obligaţiile operatorilor în domeniul valorificării 

şi eliminării deşeurilor 

 

În această privinţă se face distincţie între obligaţiile ce revin 

unităţilor care se ocupă de valorificare deşeurilor şi cele care se 

ocupă de eliminarea deşeurilor. 

Unităţile care valorifică deşeurile au următoarele obligaţii:  

a. să deţină spaţii special amenajate pentru depozitarea temporară 

a deşeurilor;  

b. să evite formarea de stocuri de deşeuri ce urmează să fie 

valorificate, precum şi de produse rezultate în urma 

valorificării, care ar putea genera fenomene de poluare a 

mediului sau care prezintă riscuri de incendiu pentru 

vecinătăţi;  

c. să folosească cele mai bune tehnologii disponibile şi care nu 

implică costuri excesive pentru valorificarea deşeurilor; 

d. să supună eliminării finale reziduurile rezultate din 

valorificarea deşeurilor.  

 

Unităţile care elimină deşeurile au următoarele obligaţii:  

a. să asigure eliminarea, în totalitate şi în timp util, a deşeurilor 

care le sunt încredinţate;  

b. să folosească cele mai bune tehnologii disponibile şi care nu 

implică costuri excesive pentru eliminarea deşeurilor; 
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c. să amplaseze şi să amenajeze depozitul final de deşeuri într-un 

spaţiu şi în condiţii corespunzătoare, conform prevederilor art. 5 

şi numai cu acordul autorităţilor competente;  

d. să introducă în depozitul final numai deşeurile permise de 

autorităţile competente şi să respecte tehnologia de depozitare 

aprobată de acestea;  

e. să supravegheze permanent modul de depozitare finală a 

deşeurilor sub aspectul stabilităţii şi etanşeităţii şi să efectueze 

măsurătorile necesare stabilite de autorităţile competente pentru 

exploatarea în condiţii de siguranţă a depozitelor respective;  

f. să exploateze la parametrii proiectaţi instalaţiile de depoluare cu 

care sunt dotate şi să se doteze cu instalaţii pentru depoluare, 

acolo unde acestea lipsesc;  

g. să execute lucrările de reconstrucţie ecologică şi de încadrare în 

peisajul zonei, impuse de autorităţile competente, şi să 

organizeze supravegherea în continuare a depozitelor după 

sistarea depunerii deşeurilor;  

h. să supravegheze activităţile de eliminare a deşeurilor şi să 

execute controlul şi monitorizarea emisiilor şi imisiilor de 

poluanţi, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte 

laboratoare atestate de autorităţile competente.  

 

5.4. Obligaţiile altor persoane 

 

Intră în această categorie obligaţiile persoanelor fizice, ale 

persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente şi 

ale persoanelor juridice cu activităţi în domeniu. 

Persoanele fizice au următoarele obligaţii:  
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a. să depună separat deşeurile şi deşeurile de ambalaje 

reciclabile acolo unde există recipiente special 

destinate acestui scop; 

b. să nu abandoneze şi să nu depoziteze deşeurile în 

afara locurilor destinate acestui scop. 

Persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi 

independente şi persoanele juridice din a căror activitate rezultă 

deşeuri, precum şi cele care transportă, elimină, importă, exportă şi 

execută tranzit de deşeuri, au următoarele  obligaţii suplimentare: 

a. să execute lucrările şi să desfăşoare activităţile numai după 

obţinerea acordurilor şi autorizaţiilor prevăzute în prezenta 

ordonanţă de urgenţă şi cu respectarea strictă a acesteia;  

b. să returneze în ţara exportatoare deşeurile introduse ilegal în 

ţară. Deşeurile importate, pierdute ori abandonate în timpul 

transportului pe teritoriul României, precum şi produsele 

importate care au devenit deşeuri în timpul transportului sau 

vămuirii prin depăşirea termenului de valabilitate, se returnează 

în ţara exportatoare, iar costul operaţiunii se suportă de cei 

vinovaţi;  

c. să se asigure la exportul de deşeuri că s-au respectat toate 

obligaţiile internaţionale şi că ţara destinatară acceptă deşeurile 

exportate din România; costul returnării deşeurilor exportate se 

suportă de cei vinovaţi;  

d. să asigure colectarea, transportul şi eliminarea produselor proprii 

sau achiziţionate care au devenit deşeuri prin depăşirea 

termenului de valabilitate sau ca urmare a unei gestionări 

defectuoase a produselor şi să suporte costurile aferente;  

e. să realizeze lucrările de refacere a mediului deteriorat de 

deşeuri, impuse de autorităţile competente;  
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f. să suporte costul pagubelor aduse populaţiei, agenţilor 

economici şi instituţiilor prin gestionarea defectuoasă a 

deşeurilor;  

g. să ţină o evidenţă strictă a producerii, transportului, valorificării 

şi eliminării deşeurilor; 

h. să anunţe autorităţile sanitare, pe cele de protecţia mediului şi 

consiliile locale, ori de câte ori intervin modificări în 

producerea, transportul şi eliminarea deşeurilor.  

 

5.5. Facilităţi 

 

Pentru realizarea cerinţelor gestionării raţionale şi cu respect 

pentru mediu a deşeurilor, O.U.G. 78/2000 privind regimul 

deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare instituie o serie 

de facilităţi economico-financiare, respectiv: 

 posibilitatea stabilirii de către guvern de facilităţi fiscale 

pentru cei care gestionează deşeuri, în mod deosebit pentru 

cei care valorifică deşeuri, în scopul stimulării investiţiilor 

în domeniul gestionării deşeurilor, al extinderii 

activităţilor de gestionare a deşeurilor; 

 alocarea anuală, prin bugetul statului, la propunerea 

autorităţii centrale pentru protecţia mediului, de resurse 

destinate pentru construirea şi funcţionarea unor instalaţii 

şi aplicarea unor tehnologii destinate tratării şi eliminării 

deşeurilor pentru procesarea în sistem centralizat care este 

avantajoasă economic şi rezolvă problema de mediu la 

nivel regional sau chiar naţional; 

 nominalizarea prin hotărâre de guvern a agenţilor 

economici care fac dovadă că au astfel de facilităţi cu 
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echipamente adecvate  şi care nu mai reclamă costuri 

excesive pentru import; 

 asigurarea cu prioritate, de către consiliile locale, a unor 

terenuri în vederea realizării depozitelor şi instalaţiilor de 

valorificare şi eliminare a deşeurilor pentru localităţi, ce 

constituie cauză de utilitate publică; 

 garantarea de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor 

Publice, în limita plafonului de îndatorare publică externă 

aprobat şi a prevederilor legii bugetului de stat, a 

împrumuturilor şi a finanţărilor externe destinate realizării 

unor proiecte importante sau de interes general în 

domeniul gestionării deşeurilor. 

 

5.6. Obligaţiile deţinătorilor de deşeuri industriale reciclabile 

 

La baza gestionării grupelor de deşeuri industriale reciclabile 

care fac obiectul O.U.G. 16/2001, cu modificările ulterioare, stau 

următoarele principii generale:  

a. principiul utilizării numai a acelor procedee de 

gestionare a deşeurilor industriale reciclabile care nu 

constituie un risc pentru sănătatea populaţiei şi pentru 

mediul înconjurător;  

b. principiul "poluatorul plăteşte";  

c. principiul "responsabilităţii producătorului";  

d. principiul utilizării celor mai bune tehnici 

disponibile, fără antrenarea unor costuri excesive.  

Grupe de deşeuri industriale reciclabile: 

- Deşeuri metalice feroase  

- Deşeuri metalice neferoase  
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- Deşeuri de hârtie/carton  

- Deşeuri de sticlă (spărturi de sticlă)  

- Deşeuri de mase plastice  

- Deşeuri de cauciuc (anvelope uzate, camere de aer şi 

articole din cauciuc uzate)  

- Deşeuri textile  

Pentru atingerea obiectivului gestionării raţionale din punct de 

vedere ecologic a acestor categorii de deşeuri, legea stabileşte 

obligaţii speciale, diferenţiate în funcţie de deţinător. 

Astfel, deţinătorii de deşeuri industriale reciclabile, persoane 

juridice, sunt obligaţi să asigure strângerea, sortarea şi depozitarea 

temporară a acestora, cu respectarea normelor de protecţie a 

mediului şi a sănătăţii populaţiei, precum şi reintroducerea lor în 

circuitul productiv prin:  

a. reutilizarea în propriile procese de producţie;  

b. valorificarea, cu respectarea prevederilor art. 8, şi 

comercializarea materiilor prime secundare şi, 

respectiv, a produselor reutilizabile obţinute prin 

reciclare;  

c. predarea către agenţii economici specializaţi, 

autorizaţi pentru valorificare, a deşeurilor industriale 

reciclabile, pe baza documentelor de provenienţă.  

Deţinătorii de deşeuri industriale reciclabile, persoane fizice, 

sunt obligaţi:  

a. să nu depoziteze şi să nu abandoneze deşeurile 

industriale reciclabile în condiţii care contravin 

normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii 

populaţiei;  
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b. să depună separat deşeurile industriale reciclabile 

acolo unde există recipiente sau incinte special 

destinate acestui scop.  

Deşeurile industriale reciclabile a căror provenienţă nu poate fi 

dovedită ca fiind legală sau care fac obiectul valorificării ori al unor 

acte sau fapte de comerţ neconforme cu prevederile legale se 

confiscă şi se valorifică în condiţiile legii, contravaloarea acestora 

făcându-se venit la bugetul local al localităţii în a cărei rază 

teritorială s-a făcut constatarea faptică, dacă acestea nu au fost 

returnate celor în drept. 

 

5.6.1. Alte obligaţii 

 

Agenţii economici specializaţi în activităţi de valorificare a 

deşeurilor industriale reciclabile sunt obligaţi să livreze materiile 

prime secundare sau produsele reutilizabile obţinute, numai însoţite 

de documente de certificare a calităţii sau de certificate de garanţie, 

după caz, conform reglementărilor în vigoare.  

Agenţii economici care deţin, colectează şi/sau valorifică 

deşeuri industriale reciclabile sunt obligaţi să ţină evidenţa lor, să 

raporteze şi să furnizeze informaţii la cererea persoanelor cu drept 

de control, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi 

ale celorlalte reglementări în vigoare.  
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Capitolul 6 

Reglementări privind serviciile publice  

de salubrizare a localităţilor 

 

Cadrul legal care reglementează organizarea şi funcţionarea 

serviciilor de salubrizare este în principal următorul: 

 

 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, cu modificările şi completările ulterioare aduse 

prin OUG nr. 13/2008 - lege generală; 

 Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare 

aduse prin OUG nr. 92/2007 şi Legea nr. 224/2008 – lege 

specială; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind 

regimul deşeurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi 

fundaţiile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 246/2005; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, 

alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire 

şi dezvoltare (IID) pentru proiectele de dezvoltare a 

infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de 

asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii 

Europene şi care aprobă  Normele pentru constituirea, 

alimentarea şi utilizarea Fondului IID, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea 

Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării 

serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

 Ordinul nr. 1364/2006 al Ministerului Mediului şi 

Gospodăririi Apelor şi Ordinul nr. 1499/2006 al 

Ministerului Integrării Europene privind aprobarea 

planurilor regionale de gestionare a deşeurilor; 

 Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii 

Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 

de Utilităţi Publice (ANRSC); 

 Hotărârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea 

Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul 

serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

 Hotărârea Guvernului nr. 855/2006 pentru aprobarea 

actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 
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asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 

activitate serviciile de utilităţi publice; 

 Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 

tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

 Ordinul ANRSC nr. 110/2007 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 

 Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului 

de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea 

Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare 

a localităţilor; 

 Ordinul ANRSC nr. 102/2007 privind aprobarea 

Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a 

abaterilor de la reglementările emise în domeniul de 

activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 

Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC). 

 

6.1.  Dispoziţii generale 

 

Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din 

sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub 

controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei 

publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în 

scopul salubrizării localităţilor.  
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Legea nr. 51/2006 defineşte serviciile comunitare de utilităţi 

publice ca totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate prin care 

se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general 

ale colectivităţilor locale, printre care se află şi serviciul de 

salubrizare a localităţilor.  

 

Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi:  

a. precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, 

inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, 

cu excepţia celor cu regim special;  

b. sortarea deşeurilor municipale;  

c. organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi 

energetice a deşeurilor;  

d. depozitarea controlată a deşeurilor municipale;  

e. înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora;  

f. măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;  

g. curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi 

menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de 

îngheţ;  

h. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 

predarea acestora unităţilor de ecarisaj;  

i. colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor 

voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi 

agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, 

deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.);  

j. colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere 

provenite din gospodăriile populaţiei;  

k. colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea 

deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei, generate de 
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activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a 

locuinţelor/apartamentelor proprietate individuală;  

l. dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.  

Principiile pe baza cărora se organizează şi funcţionează 

serviciul de salubrizare sunt următoarele: 

a) protecţia sănătăţii populaţiei;  

b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor;  

c) responsabilitatea faţă de cetăţeni;  

d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător;  

e) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;  

f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea 

serviciului prestat;  

g) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;  

h) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;  

i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea 

publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi a 

banilor publici;  

j) securitatea serviciului;  

k) dezvoltarea durabilă.  

Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei 

infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu 

mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul 

public de salubrizare a localităţilor, denumit de lege „sistem de 

salubrizare”. 

Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu 

tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi 

echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubritate, 

precum:  

 puncte teritoriale de colectare şi preselectare a deşeurilor;  
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 grupuri de salubritate;  

 staţii de transfer;  

 construcţii şi instalaţii destinate sortării, neutralizării, 

valorificării şi depozitării deşeurilor;  

 baze de întreţinere a autovehiculelor de salubritate;  

 centre teritoriale de colectare şi reciclare a materialelor;  

 puncte teritoriale privind activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie şi 

deratizare. 

Depozitarea deşeurilor municipale şi a celor asimilabile 

acestora este permisă numai în locuri speciale, amenajate conform 

legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare aplicabile depozitelor de 

deşeuri şi numai după obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute de 

legislaţia privind protecţia şi conservarea mediului, igiena şi 

sănătatea populaţiei. Depozitele pentru deşeurile municipale se 

amplasează conform Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 

şi Planului naţional de gestionare a deşeurilor, aprobate potrivit 

legii.  

 

6.2. Atribuţii şi competenţe ale autorităţilor administraţiei 

publice locale 

 

Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale elaborează şi aprobă strategiile locale cu privire la 

dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de 

salubrizare, ţinând seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de 

documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia 

mediului, precum şi de programele de dezvoltare economico-socială 

a unităţilor administrativ-teritoriale.  
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Strategiile adoptate la nivelul unităţilor administrativ-

teritoriale şi al sectoarelor municipiului Bucureşti vor urmări, în 

principal, următoarele obiective:  

a.    îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei;  

b. susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţilor;  

c.    promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare;  

d. stimularea mecanismelor economiei de piaţă;  

e.    dezvoltarea durabilă a serviciului;  

f.    gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de 

transparenţă, competitivitate şi eficienţă;  

g. promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a 

sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient 

de planificare multianuală a investiţiilor;  

h. protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii 

populaţiei;  

i.    consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în 

vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi 

regionale în domeniu;  

j.    adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi 

funcţionarea serviciului de salubrizare, precum şi a 

procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;  

k. informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de 

dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum şi asupra 

necesităţii instituirii unor taxe speciale;  

l.    respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia 

mediului referitoare la salubrizarea localităţilor.  

Potrivit Legii nr. 101 din 25/04/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităţilor, administraţiile publice locale au 

următoarele obligaţii: 
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a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a 

infrastructurii existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor 

noi sisteme de salubrizare, în condiţiile legii;  

b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de investiţii, în 

scopul realizării acestora într-o concepţie unitară, corelată cu 

programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de 

urbanism, amenajare a teritoriului şi de mediu;  

c) elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind 

reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de salubrizare, cu 

respectarea cerinţelor impuse de legislaţia privind protecţia mediului 

în vigoare;  

d) participarea la constituirea unei asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară (A.D.I.), în vederea realizării unor investiţii de 

interes comun din infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

serviciului de salubrizare, care se realizează în conformitate cu 

Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

e) delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de 

transparenţă, competitivitate şi eficienţă, precum şi exercitarea 

atribuţiilor de administrare asupra bunurilor aparţinând 

patrimoniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale 

aferente infrastructurii serviciului;  

f) participarea cu capital sau cu bunuri la societăţile comerciale 

pentru prestarea serviciului de salubrizare şi/sau pentru realizarea şi 

exploatarea infrastructurii aferente;  

g) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea 

programelor de investiţii din infrastructura aferentă serviciului de 

salubrizare, pentru extinderi, dezvoltări de capacităţi, reabilitări şi 

modernizări;  
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h) elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor 

serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-

cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de Autoritatea 

Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;  

i) stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului 

de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora;  

j) adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru generalizarea 

colectării selective a deşeurilor, în vederea valorificării, tratării şi 

depozitării controlate a acestora;  

k) stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de 

salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;  

l) stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator 

în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de 

A.N.R.S.C.;  

m) medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori şi operatorul 

serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre părţi;  

n) sancţionarea operatorului, în cazul în care acesta nu operează la 

parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă 

indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare;  

o) monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la 

furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare.  

În cazurile de nerespectare de către operatori a obligaţiilor 

contractuale asumate, autorităţile administraţiei publice locale pot 

solicita, pe baza unor analize şi justificări fundamentate, retragerea 

licenţei de către A.N.R.S.C., penalizări sau daune-interese, pot 

încasa garanţiile de bună execuţie sau pot rezilia contractul pentru 

delegarea gestiunii serviciului de salubrizare.  
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Unităţile administrativ-teritoriale pot forma asociaţii de 

dezvoltare intercomunitară, în condiţiile stabilite de Legea nr. 

51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 

înfiinţării, organizării şi exploatării în interes comun a serviciului de 

salubrizare sau pentru realizarea unor obiective de investiţii comune, 

specifice infrastructurii acestui serviciu.  

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară astfel înfiinţate 

acţionează în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale 

membre, conform mandatului încredinţat de acestea prin 

documentele constitutive ale asociaţiei.  

De asemenea, Legea nr. 101/2006 cu modificările aduse prin 

Legea nr. 224/2008, cuprinde prevederi referitoare la sistemele de 

management integrat al deşeurilor. 

Sistemul de management integrat al deşeurilor este destinat şi 

asigură deservirea unităţilor administrativ-teritoriale membre în 

asociaţia de dezvoltare intercomunitară constituită în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Sistemul de management integrat al deşeurilor (la nivelul 

fiecărui judeţ) este format în principal din următoarele componente, 

acesta fiind doar un exemplu: 

Colectarea separată 

a deşeurilor 

menajere 

Zona urbană case prin pubele 

individuale: 

Pubela individuală colectare deşeuri 

metalice şi plastic; 

Pubele individuale pentru resturi;  

Pubele individuale pentru 80 % din 

gospodăriile individuale pentru colectarea 
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deşeurilor biodegradabile; 

Zona urbană blocuri - containere: 

Containere 1,1 mc pentru colectare deşeuri 

metalice şi plastic; 

Containere 1,1 mc pentru colectare deşeuri 

de hârtie şi carton; 

Containere 1,1 mc pentru colectare resturi 

Zona urbană – puncte de colectare 

stradală: 

Containere 1,1 mc pentru colectare sticlă;  

Containere 1,1 mc pentru colectare hârtie 

şi carton 

Zona rurală: 

Puncte de colectare stradale prevăzute cu 

3 containere pentru colectarea sticlei, 

hârtiei şi cartonului, metalelor şi 

plasticului 

Pubele/Containere 1,1 mc pentru colectare 

deşeurilor reziduale 

Staţii de transfer Staţii de transfer proiecte existente 

Staţii de transfer propuse  

Staţii de sortare Staţii de sortare proiecte existente 

Staţii de sortare propuse 

Instalaţii de 

compostare 

Instalaţie de compostare  

Compostare 

individuală 

Compostarea individuală la 50 % din 

gospodăriile din mediul rural, care vor 

composta 50 % din cantitatea de deşeuri 
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6.3. Obligaţii ale autorităţilor privind operatorul  

serviciului de salubritate 

 

În exercitarea prerogativelor acordate prin prezenta lege, 

autorităţile administraţiei publice locale au, faţă de operatorul 

serviciului de salubrizare, următoarele obligaţii:  

a. să asigure tratament egal pentru toţi operatorii serviciilor de 

salubrizare care acţionează în cadrul unităţii administrativ-

teritoriale /sectoarelor municipiului Bucureşti sau al 

asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz;  

b. să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile de 

interes public, cu precădere la acele informaţii care asigură 

pregătirea ofertelor şi participarea la procedurile de atribuire 

a contractelor prin care se deleagă gestiunea serviciului;  

c. să aducă la cunoştinţă publică hotărârile şi dispoziţiile având 

ca obiect serviciul de salubrizare;  

d. să selecteze şi să stabilească partenerii privaţi pentru 

proiectele de asociere sau de formare de societăţi mixte 

biodegradabile generate 

Tratare mecano-

biologică 

Instalaţie de tratare mecano-biologică 

(TMB)  

Depozite 

neconforme care 

urmează a fi închise 

prin proiect 

--- 

Depozite conforme Depozit existent sau propus 
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numai în conformitate cu procedurile legale specifice 

fiecărui tip de contract de delegare a gestiunii;  

e. să păstreze, în condiţiile legii, confidenţialitatea datelor şi 

informaţiilor economico-financiare privind activitatea 

operatorilor, altele decât cele de interes public.  

De asemenea, au obligaţia să achite operatorilor sumele 

convenite prin contract pentru prestaţiile pe care aceştia le 

efectuează în beneficiul întregii comunităţi.  

 

6.4. Autoritatea de reglementare competentă  

pentru serviciul de salubrizare 

 

Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de 

salubrizare este A.N.R.S.C. (Autoritatea Naţională de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice). 

A.N.R.S.C. elaborează reglementările-cadru privind serviciul 

de salubrizare, monitorizează modul de aplicare a legislaţiei în 

domeniu şi acordă licenţă operatorilor de salubrizare, conform 

prevederilor legii nr. 101/2006, cu modificările ulterioare.  

A.N.R.S.C. îşi exercită competenţele care îi sunt acordate prin 

Legea nr. 51/2006 faţă de autorităţile administraţiei publice locale, 

precum şi faţă de toţi operatorii serviciului de salubrizare, indiferent 

de forma de organizare, natura capitalului, ţara de origine sau 

modalitatea de gestiune adoptată.  

Pe lângă rolul său de autoritate de reglementare, are şi 

competenţa de a aplica sancţiuni (inclusiv retragerea licenţei de 

operare ceea ce duce la încetarea contractului de delegare a gestiunii 

atribuit unui astfel de operator) acelor operatori care nu respectă 

prevederile legale şi reglementare monitorizate de A.N.R.S.C., 
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precum şi autorităţilor administraţiei publice locale în cazul 

atribuirii de contracte de delegare a gestiunii fără respectarea 

prevederilor legale aplicabile. 

 

6.5. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 

 

A.D.I. este conform art. 2 din Legea nr. 51/2006 asociaţia de 

dezvoltare intercomunitară definită potrivit prevederilor Legii 

administraţiei  publice locale nr. 215/2001, republicată, având ca 

obiectiv înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, 

exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de 

utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-

teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte 

de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate 

înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de 

utilităţi publice aferente acestor servicii.  

Toate unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, 

inclusiv judeţul, vor înfiinţa o Asociaţie de Dezvoltare 

Intercomunitară (ADI) având ca obiectiv realizarea în comun a 

proiectului privind crearea unui sistem de management integrat al 

deşeurilor care va deservi întregul judeţ, precum şi gestionarea în 

comun a activităţilor legate de managementul deşeurilor care 

compun serviciile de salubrizare ce sunt în responsabilitatea 

fiecărui membru al său, conform prevederilor Legii nr. 51/2006 

modificată şi completată prin OUG nr. 13/2008.  

Asociaţia va avea următoarele obiective principale : 

 implementarea în comun a proiectului privind crearea unui 

sistem de management integrat al deşeurilor care va deservi 

întregul judeţ,; 
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 înfiinţarea serviciului de salubrizare al judeţului; 

 organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, 

monitorizarea şi gestiunea în comun a activităţilor ce formează 

serviciul de salubrizare din responsabilitatea unităţilor 

administrativ-teritoriale membre, în numele şi pe seama 

acestora, care acordă ADI un mandat pentru exercitarea acestor 

competenţe.   

 

6.6. Organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare 

 

Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condiţiile 

Legii nr. 51/2006, prin următoarele modalităţi:  

   a) gestiune directă;  

   b) gestiune delegată.  

Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se 

face prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale sau ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară, după caz, în conformitate cu strategiile şi 

programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei 

localităţi/sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile 

specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară 

pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, 

aprobate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale sau ale asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu 

regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini-
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cadru, elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al 

preşedintelui acesteia.  

Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale 

sau dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi operatorii 

serviciului de salubrizare, după caz, sunt reglementate prin:  

a. hotărârea de dare în administrare a serviciului de 

salubrizare, în cazul gestiunii directe;  

b. contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii 

delegate.  

Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se 

atribuie numai pe baza hotărârii privind stabilirea procedurii de 

delegare a gestiunii, adoptate de autorităţile deliberative ale 

unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară.  

Relaţiile dintre operatorii serviciului de salubrizare şi 

utilizatorii individuali se desfăşoară pe baze contractuale, cu 

respectarea prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare şi 

ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de 

autorităţile administraţiei publice locale pe baza legislaţiei în 

vigoare, aplicabilă acestui serviciu. 

Operatorii serviciului de salubrizare care participă la 

procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie 

să facă dovada competenţei tehnico-organizatorice, a celei privind 

calificarea personalului şi a asigurării unei dotări tehnico-materiale 

adecvate, prin care să garanteze capacitatea de a presta serviciul la 

nivelul parametrilor cantitativi şi calitativi prevăzuţi în regulamentul 

serviciului de salubrizare şi pentru toate tipurile de activităţi 

contractate.  
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Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai 

mare decât durata necesară amortizării investiţiilor, fără a depăşi 49 

de ani. Această durată nu poate fi prelungită decât în următoarele 

condiţii:  

a. pentru motive de interes general, caz în care durata 

contractului nu poate fi prelungită cu mai mult de 2 

ani;  

b. în cazul în care operatorul, la cererea autorităţii 

administraţiei publice locale şi pentru buna executare 

a serviciului de salubrizare, a realizat investiţii care 

nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la 

expirarea contractului iniţial decât printr-o creştere 

excesivă a tarifelor şi taxelor.  

Se poate decide prelungirea contractului de către 

administraţiile publice locale sau A.D.I. 

Un aspect important în reglementare face referire la bunurile 

unităţilor administrativ-teritoriale. În acest sens, pentru prestarea 

serviciului de salubritate:  

 Bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, 

utilizate pentru prestarea serviciului de salubrizare, pot fi date în 

administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate 

cu prevederile legale.  

 Bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale, 

utilizate pentru prestarea serviciului de salubrizare, pot fi date în 

administrare, concesionate sau trecute în proprietatea 

operatorilor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  
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6.7. Operatorii serviciului de salubrizare 

 

Calitatea de operator se dobîndeşte în condiţiile Legii nr. 

51/2006. 

Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnaţi fie prin 

hotărâre de dare în administrare, în cazul gestiunii directe, fie prin 

hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului 

de salubrizare, în cazul gestiunii delegate.  

Legislaţia prevede egalitatea drepturilor şi obligaţiilor în 

raporturile cu autorităţile administraţiei publice locale sau cu 

utilizatorii, indiferent de modul de organizare, de forma de 

proprietate, de ţara de origine din Uniunea Europeană ori de 

modalitatea de gestiune adoptată. 

Managementul operatorilor serviciului de salubrizare cu statut 

de societăţi comerciale, al căror capital social majoritar aparţine 

unităţilor administrativ-teritoriale, poate fi privatizat în condiţiile 

legii, cu condiţia ca operatorul să nu aibă în derulare proiecte 

finanţate din fonduri nerambursabile.  

În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară 

managementul operatorilor poate fi privatizat, în condiţiile legii, 

numai cu acordul tuturor asociaţiilor, în baza hotărârilor adoptate de 

autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 

membre care au şi calitatea de acţionari/asociaţi ai operatorilor 

respectivi.  

Privatizarea managementului operatorilor serviciului de 

salubrizare având statut de societăţi comerciale şi capital social 

majoritar al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi alegerea 

metodei de privatizare se realizează prin hotărârea autorităţilor 
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deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sub a căror 

autoritate operatorul îşi desfăşoară activitatea.  

Societăţile comerciale de salubrizare înfiinţate prin hotărâri ale 

autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, 

potrivit legii, pot fi de interes local sau intercomunitar, în funcţie de 

limitele teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea.  

Operatorul care prestează mai multe tipuri de activităţi sau mai 

multe servicii, va ţine evidenţe distincte pe fiecare activitate sau tip 

de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare tip de 

activitate, serviciu şi localitate de operare.  

Operatorii, în conformitate cu prevederile legale, au dreptul la:  

a. încasarea contravalorii serviciului de salubrizare 

prestat, corespunzător tarifului aprobat de autorităţile 

administraţiei publice locale;  

b. prezervarea echilibrului contractual pe durata 

contractului de delegare a gestiunii;  

c. ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a 

preţurilor şi tarifelor din economie;  

d. modificarea tarifului în situaţiile de schimbare 

semnificativă a echilibrului contractual;  

e. exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe 

raza unităţilor administrativ-teritoriale, acordată fie 

în baza hotărârii de dare în administrare, fie în baza 

hotărârii de atribuire şi a contractului de delegare a 

gestiunii.  

 

Prestarea serviciului de salubrizare se face cu respectarea  

următoarelor principii: 

- principiilor universalităţii,  
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- accesibilităţii,  

- continuităţii şi  

- egalităţii de tratament între utilizatori. 

Operatorii au obligaţia să furnizeze, atât autorităţilor 

administraţiei publice locale, cât şi A.N.R.S.C., toate informaţiile de 

interes public solicitate şi să asigure accesul la informaţiile necesare, 

în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării 

serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile 

regulamentului serviciului de salubrizare, ale contractului de 

delegare a gestiunii serviciului şi ale acordului şi autorizaţiei de 

mediu.  

Operatorii se obligă să pună în aplicare metode performante de 

management care să conducă la reducerea costurilor de operare, 

inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de 

normele legale în vigoare privind achiziţiile publice, şi să asigure 

totodată respectarea cerinţelor specifice din legislaţia privind 

protecţia mediului.  

 

6.7.1. Acordarea licenţei 

 

Pentru obţinerea licenţei, operatorii sunt obligaţi să deţină 

toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestării 

activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de 

legislaţia în vigoare, şi să respecte normele şi reglementările în 

vigoare cu privire la igiena şi sănătatea populaţiei, respectiv la 

protecţia şi conservarea mediului, emise de autorităţile competente 

în aceste domenii.  

Retragerea sau încetarea valabilităţii licenţei atrage revocarea 

hotărârii de dare în administrare, respectiv a hotărârii privind 
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atribuirea contractului de delegare a gestiunii, după caz, şi conduce 

la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator, în 

condiţiile prevederilor Legii nr. 51/2006.  

Retragerea licenţei se notifică operatorului cu cel puţin 90 de 

zile înainte, perioadă în care acesta este obligat să presteze serviciul 

de salubrizare în condiţiile hotărârii de dare în administrare, 

respectiv ale contractului de delegare a gestiunii.  

 

6.8. Utilizatorii serviciului de salubrizare 

 

Utilizatori ai serviciului de salubrizare pot fi următorii:  

a. comunităţile locale considerate în întregul lor sau 

comunităţile locale componente ale asociaţiilor de 

dezvoltare comunitară, în cazul activităţilor de interes 

general a căror contractare se realizează de 

autorităţile administraţiei publice locale;  

b. persoanele fizice ori juridice care beneficiază 

individual de una sau de mai multe activităţi 

specifice serviciului de salubrizare, în cazul 

activităţilor a căror contractare se realizează pe baza 

unui contract de prestare a serviciului de salubrizare, 

încheiat în nume propriu cu operatorul.  

Utilizatorii au drept de acces fără discriminare la informaţiile 

publice referitoare la serviciul de salubrizare, atât operatorul, cât şi 

autorităţile administraţiei publice locale având obligaţia de a 

comunica informaţii cu privire la indicatorii de calitate ai 

serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale.  

Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, 

împreună cu primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene, după caz, în 
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calitate de autorităţi executive şi de semnatari ai contractelor de 

delegare a gestiunii, sunt responsabili de asigurarea serviciului de 

salubrizare a localităţilor şi urmăresc respectarea de către operator a 

indicatorilor de calitate a serviciului, a clauzelor contractuale şi a 

legislaţiei în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.  

Hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la 

serviciul de salubrizare se aduc la cunoştinţă publică.  

Orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul să 

conteste prevederile hotărârilor, în condiţiile legii.  

Persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori 

direcţi sau indirecţi ai serviciului de salubrizare, următoarele 

obligaţii:  

a. să respecte clauzele contractului de prestare a 

serviciului de salubrizare;  

b. să achite obligaţiile de plată, în conformitate cu 

prevederile contractului de prestare a serviciului de 

salubrizare;  

c. să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor 

la punctele de colectare şi al utilajelor de intervenţie 

pentru stingerea incendiilor;  

d. să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor 

reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din 

activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi 

depozitarea acestora în containere asigurate de 

operatorul serviciului de salubrizare, numai în 

locurile special amenajate;  

e. să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, 

stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de sănătate 

publică teritorială;  
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f. alte obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006 care fac 

referire la serviciul de salubrizare.  

 

6.9. Finanţarea serviciilor de salubrizare 

 

Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare 

a serviciului de salubrizare şi a cheltuielilor de investiţii pentru 

realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea 

legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale, în ceea ce 

priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea 

investiţiilor publice, a principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din 

Legea nr. 51/2006,  

Finanţarea se bazează de asemenea pe următoarele principii:  

a. recuperarea integrală prin tarife, taxe speciale sau 

subvenţii de la bugetul local a costurilor de operare şi 

a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi 

dezvoltarea sistemelor de salubrizare;  

b. menţinerea echilibrului contractual.  

În funcţie de natura, tipul şi caracteristicile activităţilor 

desfăşurate, serviciul de salubrizare se realizează, indiferent de 

forma de gestiune adoptată, numai pe baza unor contracte de 

prestare a serviciului încheiate între:  

a. operatori şi autorităţile administraţiei publice locale 

sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, în 

calitatea acestora de utilizatori;  

b. operatori şi utilizatorii individuali ai serviciului de 

salubrizare, generatori de deşeuri, persoane fizice sau 

juridice.  
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Atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, 

pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii 

achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:  

a. tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază 

individual, pe bază de contract de prestare a 

serviciului de salubrizare;  

b. taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în 

beneficiul întregii comunităţi locale;  

c. taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază 

individual fără contract.  

Clasificarea activităţilor în funcţie de modul de contractare, 

facturare şi plată a contravalorii serviciului de salubrizare prestat se 

stabileşte prin regulamentul-cadru al serviciului şi se anexează la 

hotărârea de dare în administrare a serviciului ori la contractul de 

delegare a gestiunii serviciului, după caz.  

Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale se stabilesc, 

se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei 

publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.  

Ordinul nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 

activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor 

stabileşte reglementarea activităţii de tarifare. 

Operatorul care solicită stabilirea, ajustarea sau modificarea 

tarifelor pentru activităţile specifice de salubrizare transmite la 

autoritatea administraţiei publice locale următoarele:  

a. cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care 

conţine: tarifele în vigoare, în cazul ajustării ori 

modificării, tarifele solicitate şi justificarea 

propunerii de stabilire, ajustare sau modificare. 
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Tarifele pentru populaţie, propuse, vor fi determinate 

cu TVA inclus;  

b. fişa de fundamentare a tarifului, pe elemente de 

cheltuieli;  

c. memoriu tehnico-economic prin care se justifică 

oportunitatea stabilirii, ajustării sau modificării 

tarifelor;  

d. alte date şi informaţii necesare fundamentării 

tarifelor.  

Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite 

astfel încât:  

a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;  

b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de 

întreţinere şi exploatare a serviciului de salubrizare;  

c) să încurajeze investiţiile de capital;  

d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.  

Pentru stimularea colectării selective a deşeurilor municipale, 

autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a stabili 

taxe/tarife diferenţiate pe tipuri de deşeuri pentru colectarea şi 

depozitarea acestora.  

Aplicarea de către operatori a unor tarife sau taxe speciale mai 

mari decât cele stabilite şi aprobate este interzisă.  

Obiective care trebuie atinse datorită aplicării tarifării: 

a. asigurarea prestării serviciului de salubrizare la 

nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă 

stabiliţi de către autorităţile administraţiei publice 

locale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară prin caietul de sarcini, regulamentul 

serviciului şi prin contractele de delegare a gestiunii;  
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a. realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru 

serviciul de salubrizare prestat pe perioada angajată 

şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi 

beneficiile asumate de părţile contractante;  

b. asigurarea funcţionării eficiente a serviciului de 

salubrizare şi a exploatării bunurilor aparţinând 

domeniului public şi privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale, afectate serviciului de 

salubrizare, precum şi asigurarea protecţiei mediului.  

 

6.10. Răspunderi şi sancţiuni 

 

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă 

următoarele fapte: 

a. prestarea de către operator a uneia dintre activităţile 

reglementate de prezenta lege fără aprobarea 

autorităţilor administraţiei publice locale prin 

hotărârea de dare în administrare, respectiv hotărârea 

de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;  

b. atribuirea de către primar a contractelor de delegare a 

gestiunii pentru una dintre activităţile de salubrizare a 

localităţilor, fără respectarea procedurilor legale în 

vigoare specifice fiecărui tip de contract;  

c. încheierea de către primar a contractelor de delegare 

a gestiunii pentru una dintre activităţile de salubrizare 

a localităţilor cu un operator care nu deţine licenţă.  

De asemenea, constituie contravenţie şi se sancţionează 

neurmărirea de către primar a întocmirii regulamentului propriu al 

serviciului.  
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Capitolul 7 

Bune practici în alte state referitoare  

la gestionarea deşeurilor 

 

Producţia de deşeuri este într-o continuă creştere în ultimele 

decenii.  

Reciclarea, recuperarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor sunt 

principalele priorităţi pe agenda Uniunii Europene. 

Directiva privind deşeurile nr. 98/2008/CE stabileşte 

priorităţile privind gestionarea deşeurilor, ţinând cont de ierarhia 

deşeurilor. Ierarhia deşeurilor stabileşte în general o ordine de 

priorităţi pentru ceea ce reprezintă cea mai bună opţiune din punct 

de vedere al protecţiei mediului în legislaţia şi politica în materie de 

deşeuri, în timp ce abaterea de la o astfel de ierarhie poate fi 

necesară pentru fluxuri specifice de deşeuri în cazul în care se 

justifică, printre altele, din motive de fezabilitate tehnică, de 

viabilitate economică şi de protecţie a mediului. 

Sistemele de colectare separată funcţionează cu succes în 

multe ţări, în special în ceea ce priveşte deşeurile vegetale. 

Conform raportului Agenţiei Europene de Mediu (AEM, 2007 

(1).), există trei abordări diferite: 

 ţări care, pentru a devia deşeurile de la depozitele de deşeuri, 

se bazează în mare parte pe incinerare, însoţită de o rată 

ridicată de valorificare a materialelor şi, adesea, de strategii 

avansate de promovare a tratării biologice a deşeurilor: 

Danemarca, Suedia, Belgia (Flandra), Ţările de Jos, 

Luxemburg, Franţa. 
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 ţări în care rata de valorificare a materialelor este ridicată, 

însă rata incinerării este relativ scăzută: Germania, Austria, 

Spania, Italia, unele dintre acestea atingând cele mai înalte 

rate de compostare din UE (Germania, Austria), în timp ce 

altele îşi dezvoltă rapid capacităţile de compostare şi de 

tratare mecano-biologică. 

 ţări care recurg în principal la depozitarea deşeurilor şi 

pentru care această metodă continuă să fie o provocare 

majoră din cauza lipsei de capacitate: o serie de noi state 

membre. 

Rata de incinerare atinge 47% în Suedia şi 55% în Danemarca 

(Eurostat, 2008.). În ambele ţări, incinerarea deşeurilor biologice 

care nu sunt colectate separat se realizează de obicei cu ajutorul 

cogenerării de energie electrică şi termică cu condensare de gaze de 

ardere, ducând la un randament energetic ridicat şi la o cantitate netă 

de energie valorificată ridicată. 

 

Compostarea 

În Polonia, 100% din compost este utilizat pentru regenerarea 

solurilor sau acoperirea depozitelor de deşeuri, din cauza calităţii 

inferioare a compostului. 

Compostul este utilizat în agricultură (aproximativ 50%), pentru 

amenajarea peisajului (până la 20%), pentru producerea 

substraturilor (amestecurilor) de cultură şi a solurilor artificiale 

(aproximativ 20%), precum şi de către consumatorii privaţi (până la 

25%). Ţările care produc compost în principal din deşeuri mixte şi 

care deţin pieţe slab dezvoltate pentru acesta, 
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tind să utilizeze compostul în agricultură (Spania, Franţa) sau pentru 

regenerarea solurilor sau acoperirea depozitelor de deşeuri 

(Finlanda, Irlanda, Polonia). 

 

Identificarea şi eliminarea depozitărilor ilegale a deşeurilor 

La nivel european există încă depozite ilegale. State precum Spania, 

Italia şi Portugalia au instituit o poliţie a mediului care să se ocupe 

de această problemă.  

Grecia a stabilit un registru al depozitărilor ilegale şi a fost elaborat 

un plan de închidere. 

În Ungaria, în 2007,  1% din taxa anuală  a fost dedicată identificării 

şi eliminării depozitărilor ilegale. 

 

Organizarea de servicii de gestionare a deşeurilor  

Organizarea serviciilor de gestionare a deşeurilor şi a infrastructurii 

este un aspect important pentru punerea în aplicare şi funcţionarea 

viabilă a depozitelor de deşeuri conforme cu standardul tehnic. Prin 

urmare, este important să nu se permită ca deşeurile să fie livrate la 

depozite la un preţ redus. 

În acest context, trebuie remarcat faptul că, în prezent într-un număr 

de state membre (de exemplu: Grecia, Spania şi Marea Britanie) 

operatorii care colectează deşeurile pot alege depozitul de deşeuri 

spre care vor livra deşeurile lor fără a fi obligaţi să adere la acorduri 

de cooperare regională. Acest lucru duce la situaţia în care 

depozitele de deşeuri vechi sunt folosite cu prioritate. 

 

Colectarea separată 

În afară de instalaţiile de separare la gropile de gunoi, colectarea 

separată de hârtie, ambalaje de la cetăţeni este stabilită în cea mai 
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mare parte a zonelor urbane. Cel mai adesea, aceste containere sunt 

gestionate de operatorii depozitului de deşeuri.  

Deşeurile voluminoase, deşeurile verzi şi deşeurile periculoase sunt 

colectate de la gospodării în rute separate sau la cerere. 

În Polonia, sticla, hârtia şi deşeurile de ambalaje, uneori şi deşeurile 

organice sunt colectate din poartă în poartă în zonele rurale. 

În Anglia şi Ţara Galilor deşeurile mixte sunt colectate la fiecare 

două săptămâni, în timp ce în săptămânile alternative sunt 

fracţiunile separate de deşeuri (hârtie, cutii, sticlă, materiale plastice, 

deşeuri de grădină, deşeuri de bucătărie).  

În Finlanda colectarea separată a deşeurilor recuperabile se 

efectuează în întreaga ţară.  

În Norvegia, în zonele istorice cu patrimoniu cultural, sunt instalate 

containere subterane. De asemenea, o perspectivă este utilizarea 

containerelor sau sistemelor cu vacuum. 

În Olanda şi în alte ţări, hârtia este legată în pachete şi scoasă lunar 

în stradă, de unde este colectată de şcoli, cluburi sportive sau alte 

organizaţii. Aceste organizaţii duc hârtia la punctul de colectare al 

fabricii de hârtie, unde sunt remunerate (la preţul pieţei) pentru 

cantitatea adusă. Datorită valorii pozitive a hârtiei, sistemul este 

destul de uşor de implementat. 

 

Conştientizarea şi sensibilizarea  

Activităţi de informare şi educaţie/campanii de informare sunt 

realizate în majoritatea statelor membre. Un program special 

intensificat a fost  raportat de către Marea Britanie.  

În Olanda, în momentul de faţă, se distribuie în fiecare locuinţă un 

calendar cu informaţiile de bază privind sistemul de colectare şi 
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datele privind ridicarea fracţiunilor colectate individual, precum şi 

modificările datorate sărbătorilor legale. 

 

Utilizarea de biogaz pentru recuperarea de energie de la  

depozitele de deşeuri închise 

În toate statele membre, recuperarea energiei din biogaz este 

prevăzută la gropile de gunoi moderne. Construcţia de noi depozite 

lângă depozitele vechi închise permite o gestionare eficientă a 

biogazului care poate fi extras din depozite şi utilizat pentru 

recuperarea energiei. 
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Capitolul 8 

Informarea şi conştientizarea comunităţilor 

 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a 

asigura informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra 

sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor. 

Hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la 

serviciul de salubrizare vor fi aduse la cunoştinţă publică şi orice 

utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul să conteste 

prevederile acestora, în condiţiile legii. 

Activităţi de informare şi educaţie/campanii de informare sunt 

realizate în majoritatea statelor membre. 

Activităţile de informare a producătorilor, municipalităţilor şi 

distribuitorilor sunt considerate ca etape iniţiale în impunerea 

legislaţiei.  După informarea iniţială şi după ce va fi trecut o 

perioadă de timp suficient de lungă pentru a se implementa 

activităţile cerute, pot fi aplicate măsuri de impunere precum 

amenzile.  

În cadrul municipalităţilor se pot întreprinde o serie întreagă 

de acţiuni pentru informarea comunităţilor. Astfel, se pot stabili 

următoarele: 

 Informări referitoare la obligaţiile legale ale municipalităţilor; 

 Informări referitoare la instalaţiile tipice de separare la sursă 

şi colectare selectivă precum şi despre costurile de investiţie 

şi operare; 

 Sprijin în stabilirea informaţiilor referitoare la tipuri de 

deşeuri: mijloace de informare şi mesaje, modele de 

materiale de informare, surse de informare, etc.; 
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 Document informativ conţinând informaţiile de mai sus: 

copie standard şi model de material informativ distribuit de 

către autorităţile locale care vizitează municipalităţile şi 

trimise prin e-mail; 

 Angajamentul municipalităţii de a dezvolta  o strategie şi un 

plan de acţiune local; 

 Locurile în care se pot depune categoriile de deşeuri; 

 Informaţii despre contacte: organizaţii colective, 

municipalităţi, companii care oferă servicii legate de deşeuri; 

 Implicarea în campaniile locale de diseminare a materialelor 

scrise; 

 Informaţii furnizate prin poşta electronică sau paginile de 

web;   

 Coordonarea acţiunilor de conştientizare publică  între 

diferiţi actori implicaţi din cadrul municipalităţilor: autorităţi 

locale, producători şi  distribuitori; 

 Informaţii adresate gospodăriilor individuale despre:  

o obligaţiile acestora referitor la separarea la sursă şi 

predarea diferitelor categorii de deşeuri  pentru 

colectare selectivă; 

o sistemele de colectare disponibile; 

o beneficiile asupra mediului pe care le are un 

management corespunzător al deşeurilor; 

o fluturaşi de informare conţinând obligaţiile legale şi 

metodele de impunere, posibilităţile de transfer al 

deşeurilor colectate şi date de contact utile. 

Metodele de informare/mijloace de comunicare 

Conştientizarea problemelor de management al mediului şi 

disponibilitatea de asumare a obligaţiilor legale variază între oraşe şi 

judeţe. Autorităţile locale şi administraţiile publice cunosc situaţia 
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locală şi pot ajusta informaţiile şi campaniile de conştientizare în 

consecinţă.  

Grupurile ţintă au nevoi de informare, de educaţie şi de 

activităţi de creştere a conştientizării total diferite. Metodele de 

informare sunt alese în consecinţă. 

 

Metodele de informare utilizate de către autorităţile locale 

 

Municipalităţile pot utiliza diverse mijloace de informare: 

 Vizite ale autorităţilor locale pentru discutarea şi stabilirea 

obligaţiilor municipalităţii şi pentru găsirea unor posibile 

soluţii de îndeplinire a acestor obligaţii 

 Materiale informative inclusiv: 

o Informaţii referitoare la legislaţie, la responsabilităţile 

comune şi la metodele existente de impunere a acestora; 

o Exemple ale diferitelor sisteme de colectare şi ale 

costurilor corespunzătoare; 

o Exemple de campanii de informare, educare şi 

conştientizare, de materiale şi de costuri corespunzătoare 

o Date de contact folositoare. 
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Dicţionar de termeni 

 

 acte de reglementare - aviz de mediu, acord de mediu, aviz 

Natura 2000, autorizaţie de mediu, autorizaţie integrată de 

mediu, autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră, 

autorizaţie privind activităţi cu organisme modificate genetic; 

 autoritate competentă pentru protecţia mediului - autoritatea 

publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională 

pentru Protecţia Mediului sau agenţiile pentru protecţia 

mediului, respectiv agenţiile regionale pentru protecţia mediului 

şi agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, Administraţia 

Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», precum şi Garda 

Naţională de Mediu şi structurile subordonate acesteia; 

 colectare - strângerea, sortarea şi/sau amestecarea deşeurilor, în 

vederea transportării lor;  

 deşeu - orice substanţă sau orice obiect din categoriile stabilite 

în anexa nr. I B, de care deţinătorul se debarasează, are intenţia 

sau obligaţia de a se debarasa;  

 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 asimilabile cu deşeuri menajere - deşeurile provenite din 

industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care 

prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeurile menajere 
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şi care sunt colectate, transportate, prelucrate şi depozitate 

împreună cu acestea;  

 deşeuri industriale - deşeurile de producţie ce fac parte din 

categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 

856/2002;  

 deşeuri industriale reciclabile - deşeurile industriale care pot fi 

supuse unei operaţii de reciclare;  

 deşeuri periculoase - deşeurile menţionate la art. 18
1
 alin. (1), 

care se încadrează la categoriile sau tipurile generice de deşeuri 

periculoase, prezentate în anexa nr. I C, şi constituenţii acestor 

deşeuri, prezentaţi în anexa nr. I D, constituenţi care fac ca 

aceste deşeuri să fie periculoase atunci când au una sau mai 

multe dintre proprietăţile descrise în anexa nr. I E;  

 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;  



Ghid privind managementul deşeurilor 

  139 

 depozit existent - depozit care a început să funcţioneze înainte de 

intrarea în vigoare a HG 349/2005;  

 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 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 subterane;  

 deşeuri lichide - orice deşeuri în formă lichidă, inclusiv apele 

uzate, dar exclusiv nămolurile;  

 deteriorarea mediului - alterarea caracteristicilor fizico-chimice 

şi structurale ale componentelor naturale şi antropice ale 

mediului, reducerea diversităţii sau productivităţii biologice a 

ecosistemelor naturale şi antropizate, afectarea mediului natural 

cu efecte asupra calităţii vieţii, cauzate, în principal, de poluarea 

apei, atmosferei şi solului, supraexploatarea resurselor, 

gospodărirea şi valorificarea lor deficitară, ca şi prin amenajarea 

necorespunzătoare a teritoriului; 

 deţinător - producătorul de deşeuri ori persoana fizică sau 

juridică ce are deşeuri în posesie;  
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 dezvoltare durabilă - dezvoltarea care corespunde necesităţilor 

prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare 

de a-şi satisface propriile necesităţi; 

 eliminare - orice operaţiune prevăzută în anexa nr. II A din 

OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor; 

 gestionare deşeuri - colectarea, transportul, valorificarea şi 

eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii şi 

îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora;  

 informaţie privind mediul - orice informaţie scrisă, vizuală, 

audio, electronică sau sub orice formă materială despre: 

a) starea elementelor de mediu, cum sunt aerul şi atmosfera, apa, 

solul, suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, inclusiv zonele 

umede, marine şi costiere, diversitatea biologică şi componentele 

sale, inclusiv organismele modificate genetic, precum şi 

interacţiunea dintre aceste elemente; 

b) factorii, cum sunt substanţele, energia, zgomotul, radiaţiile sau 

deşeurile, inclusiv deşeurile radioactive, emisiile, deversările şi alte 

evacuări în mediu, ce afectează sau pot afecta elementele de mediu 

prevăzute la lit. a); 

c) măsurile, inclusiv măsurile administrative, cum sunt politicile, 

legislaţia, planurile, programele, convenţiile încheiate între 

autorităţile publice şi persoanele fizice şi/sau juridice privind 

obiectivele de mediu, activităţile care afectează sau pot afecta 

elementele şi factorii prevăzuţi la lit. a) şi, respectiv, b), precum şi 

măsurile sau activităţile destinate să protejeze elementele prevăzute 

la lit. a); 

d) rapoartele referitoare la implementarea legislaţiei privind 

protecţia mediului; 

e) analizele cost-beneficiu sau alte analize şi prognoze economice 

folosite în cadrul măsurilor şi activităţilor prevăzute la lit. c); 
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f) starea sănătăţii şi siguranţei umane, inclusiv contaminarea, ori de 

câte ori este relevantă, a lanţului trofic, condiţiile de viaţă umană, 

siturile arheologice, monumentele istorice şi orice construcţii, în 

măsura în care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor 

de mediu prevăzute la lit. a), sau, prin intermediul acestor elemente, 

de factorii, măsurile şi activităţile prevăzute la lit. b) şi, respectiv, c); 

 producător - orice persoană din a cărei activitate rezultă deşeuri 

(producător iniţial) şi/sau care efectuează operaţiuni de 

pretratare, de amestecare sau alte operaţiuni care generează 

schimbarea naturii ori a compoziţiei acestor deşeuri;  

 poluant - orice substanţă, preparat sub formă solidă, lichidă, 

gazoasă sau sub formă de vapori ori de energie, radiaţie 

electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii care, 

introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia 

şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale; 

 poluare - introducerea directă sau indirectă a unui poluant care 

poate aduce prejudicii sănătăţii umane şi/sau calităţii mediului, 

dăuna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o 

împiedicare a utilizării mediului în scop recreativ sau în alte 

scopuri legitime; 

 prejudiciu - efectul cuantificabil în cost al daunelor asupra 

sănătăţii oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat prin 

poluanţi, activităţi dăunătoare ori dezastre; 

 proiect - execuţia lucrărilor de construcţii sau alte instalaţii ori 

amenajări, alte intervenţii asupra cadrului natural şi peisajului, 

inclusiv cele care implică extragerea resurselor minerale; 

 public - una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi, în 

concordanţă cu legislaţia ori cu practica naţională, asociaţiile, 

organizaţiile sau grupurile acestora; 
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 reciclare - operaţiunea de reprelucrare într-un proces de 

producţie a deşeurilor pentru scopul original sau pentru alte 

scopuri;  

 reutilizare - orice operaţiune prin care un produs care a fost 

conceput şi proiectat pentru a realiza un anumit scop este 

refolosit pentru acelaşi scop pentru care a fost conceput;  

 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;  

 valorificare - orice operaţiune menţionată în anexa nr. II B a 

O.U.G. 78/2000 privind regimul deşeurilor. 
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Anexa Nr. I 

 

Categorii sau tipuri generice 

de deşeuri periculoase 

 

A. Deşeuri care prezintă una dintre proprietăţile descrise în anexa 

nr. I E şi care constau în:  

1. deşeuri anatomice, deşeuri spitaliceşti sau alte deşeuri clinice;  

2. componente farmaceutice, medicinale sau veterinare;  

3. conservanţi pentru lemn;  

4. biocide şi substanţe fitofarmaceutice;  

5. reziduuri de substanţe refolosite ca solvenţi;  

6. substanţe organice halogenate, neutilizate ca solvenţi, cu excepţia 

materialelor polimerizate inerte;  

7. amestecuri de săruri ce conţin cianuri;  

8. uleiuri minerale şi substanţe uleioase;  

9. amestecuri sau emulsii de uleiuri şi hidrocarburi, cu/în apă; 

10. substanţe conţinând PCB (bifenilpolicloruraţi) sau PCT 

(trifenilpolicloruraţi);  

11. gudroane rezultate de la rafinare, distilare sau de la orice alt 

tratament pirolitic;  

12. cerneluri, coloranţi, pigmenţi, vopsele, grunduri, lacuri;  

13. răşini, latex, plastifianţi, cleiuri/adezivi;  

14. substanţe chimice rezultate din activităţi de cercetare, dezvoltare 

sau învăţământ, care nu sunt identificate sau/şi sunt noi şi ale căror 

efecte asupra omului sau mediului nu sunt cunoscute (de exemplu, 

reziduuri de laborator), dar se presupune că sunt periculoase;  
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15. materiale pirotehnice sau alte materiale explozibile;  

16. substanţe sau materiale folosite la procesarea filmelor 

fotografice;  

17. orice material contaminat cu un produs din grupa 

dibenzofuranilor policloruraţi;  

18. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzo-para-

dioxinelor policlorurate.  

B. Deşeuri care conţin unul dintre constituenţii cuprinşi în anexa nr. 

I D şi care au proprietăţile descrise în anexa nr. I E, constând în:  

19. săpun, grăsimi, ceară de natură animală sau vegetală;  

20. substanţe organice nehalogenate, neutilizabile ca solvenţi;  

21. substanţe anorganice, fără metale sau compuşi metalici;  

22. cenuşă şi/sau zgură;  

23. sol, nisip, argilă, inclusiv material din dragare;  

24. amestecuri de săruri fără cianuri;  

25. prafuri şi pulberi metalice;  

26. catalizatori uzaţi;  

27. lichide sau nămoluri conţinând metale ori compuşi metalici;  

28. reziduuri rezultate din tehnologiile de reducere a poluării (praful 

reţinut în sacii filtrelor de aer), cu excepţia celor prevăzute la pct. 

29, 30 şi 33;  

29. nămoluri de la scrubere;  

30. nămoluri de la staţiile de tratare a apei;  

31. reziduuri de decarbonatare;  

32. reziduuri de schimbători de ioni;  

33. nămoluri de la staţiile de epurare, netratate sau improprii pentru 

folosinţă agricolă;  

34. reziduuri de la spălarea/curăţarea rezervoarelor şi/sau a 

echipamentelor;  



Ghid privind managementul deşeurilor 

  145 

35. echipamente contaminate;  

36. containere contaminate (de exemplu, butelii de gaz) al căror 

conţinut include unul sau mai multe componente cuprinse în anexa 

nr. I D;  

37. acumulatori, baterii sau alte tipuri de celule electrice;  

38. uleiuri vegetale;  

39. materiale rezultate din colectarea selectivă a deşeurilor menajere 

şi care prezintă una dintre caracteristicile menţionate în anexa nr. I 

E;  

40. orice alte deşeuri care conţin unul dintre constituenţii cuprinşi în 

anexa nr. I D şi oricare dintre proprietăţile înscrise în anexa nr. I E 

din O.U.G. 78/2000 
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Anexa Nr. II 

 

Constituenţi 

ai deşeurilor cuprinse la lit. B din anexa nr. I C, care fac ca 

aceste deşeuri să fie periculoase atunci când au proprietăţile 

descrise în anexa nr. I E  din O.U.G. 78/2000 

 

1. beriliu; compuşi ai beriliului;  

2. compuşi ai vanadiului;  

3. compuşi ai cromului hexavalent;  

4. compuşi ai cobaltului;  

5. compuşi ai nichelului;  

6. compuşi ai cuprului;  

7. compuşi ai zincului;  

8. arseniu; compuşi ai arseniului;  

9. seleniu; compuşi ai seleniului;  

10. compuşi ai argintului;  

11. cadmiu; compuşi ai cadmiului;  

12. compuşi ai staniului;  

13. antimoniu; compuşi ai antimoniului;  

14. teluriu; compuşi ai teluriului;  

15. compuşi ai bariului, cu excepţia sulfatului de bariu;  

16. mercur; compuşi ai mercurului;  

17. taliu; compuşi ai taliului;  

18. plumb; compuşi ai plumbului;  

19. sulfuri anorganice;  

20. compuşi anorganici ai fluorului, cu excepţia fluorurii de calciu;  
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21. cianuri anorganice;  

22. următoarele metale alcaline sau alcalino-pământoase: litiu, 

sodiu, potasiu, calciu, magneziu în formă necombinată;  

23. soluţii acide sau acizi în formă solidă;  

24. soluţii bazice sau baze în formă solidă;  

25. azbest (praf şi fibre);  

26. fosfor; compuşi ai fosforului, cu excepţia fosfaţilor minerali;  

27. carbonili ai metalelor;  

28. peroxizi;  

29. cloraţi;  

30. percloraţi;  

31. azide;  

32. PCB (bifenilpolicloruraţi) şi/sau PCT (trifenilpolicloruraţi);  

33. compuşi farmaceutici sau veterinari;  

34. biocide şi substanţe fitofarmaceutice;  

35. substanţe infecţioase;  

36. creozoturi;  

37. izocianaţi; tiocianaţi;  

38. cianuri organice;  

39. fenoli; compuşi ai fenolului;  

40. solvenţi halogenaţi;  

41. solvenţi organici, cu excepţia solvenţilor halogenaţi;  

42. compuşi organohalogenaţi, cu excepţia materialelor polimerizate 

inerte şi a altor substanţe care sunt cuprinse în prezenta anexă;  

43. compuşi aromatici; compuşi organici policiclici şi heterociclici;  

44. amine alifatice;  

45. amine aromatice;  

46. eteri;  
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47. substanţe cu caracter exploziv, cu excepţia celor cuprinse în alt 

punct din anexă;  

48. compuşi organici cu sulf;  

49. orice compus din familia dibenzofuranilor policloruraţi;  

50. orice compus din familia dibenzo-para-dioxinelor policlorurate;  

51. hidrocarburi şi compuşi ai acestora cu oxigen, azot sau sulf, care 

nu au fost cuprinşi la alt punct din prezenta anexă.  
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Anexa Nr. III 

 

Proprietăţi 

ale deşeurilor care fac ca acestea să fie periculoase 

 

H1. explozive - substanţe şi preparate care pot exploda sub efectul 

unei scântei sau care sunt mai sensibile la foc ori la frecare decât 

dinitrobenzenul;  

H2. oxidante - substanţe şi preparate care produc reacţii puternic 

exoterme în contact cu alte substanţe, mai ales cu cele inflamabile;  

H3.A. foarte inflamabile:  

- substanţe lichide şi preparate care au punctul de aprindere 

sub 21°C (inclusiv lichide extrem de inflamabile);  

- substanţe şi preparate care se pot încălzi şi apoi se pot 

aprinde în contact cu aerul la temperatura mediului ambiant, 

fără adaos de energie suplimentară;  

- substanţe solide şi preparate care iau foc cu uşurinţă la 

contactul cu o sursă de aprindere şi care continuă să ardă sau 

să se consume şi după îndepărtarea sursei de aprindere;  

- substanţe gazoase şi preparate care sunt inflamabile în aer la 

presiune normală;  

- substanţe şi preparate care, în contact cu apa sau cu aerul 

umed, produc gaze uşor inflamabile în cantităţi periculoase;  

H3.B. inflamabile - substanţe şi preparate lichide care au punctul de 

aprindere egal sau mai mare de 21°C şi mai mic sau egal cu 55°C;  

H4. iritante - substanţe şi preparate necorosive care, prin contact 

imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau cu mucoasele, pot cauza 

inflamaţii;  
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H5. nocive - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau 

ingerate ori dacă penetrează pielea, pot constitui riscuri limitate 

pentru sănătate;  

H6. toxice - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau dacă 

penetrează pielea, pot provoca vătămări serioase, acute sau cronice 

ale sănătăţii şi chiar moartea;  

H7. cancerigene - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau 

ingerate ori dacă penetrează pielea, pot induce cancer sau un risc 

crescut de incidenţă a acestuia;  

H8. corosive - substanţe şi preparate care pot distruge ţesuturile vii 

la contactul cu acestea;  

H9. infecţioase - substanţe cu conţinut de microorganisme viabile 

sau toxinele acestora, care sunt cunoscute ca producând boli omului 

sau altor organisme vii;  

H10. teratogene - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau 

ingerate, ori dacă penetrează pielea, pot induce malformaţii 

congenitale neereditare sau creşterea incidenţei acestora;  

H11. mutagene - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau 

ingerate, ori dacă penetrează pielea, pot produce defecte genetice 

ereditare sau creşterea incidenţei acestora;  

H12. substanţe şi preparate care, în contact cu apa, cu aerul sau cu 

un acid, produc gaze toxice sau foarte toxice;  

H13. substanţe şi preparate capabile ca, după depozitare, să producă 

pe diferite căi altă substanţă (de exemplu, levigat), care posedă una 

dintre caracteristicile prezentate mai sus;  

H14. ecotoxice - substanţe şi preparate care prezintă sau pot 

prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe 

sectoare ale mediului.  
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Anexa Nr. IV 

 

Tipuri de containere/pubele 

 

 
Fig. 1 - Container gri/negru 

 

 

 
Fig.  2 - Pubele: 80, 120/140, 660 litri 
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Fig. 3 - Plastic/metal, sticlă, hârtie 

 

 

 
 

Fig. 4 - Pungi biodegradabile pentru resturi mâncare 
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Fig. 5 - Container deşeuri periculoase 

 

 

 
 

Fig. 6 - Puncte de reciclare 
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Fig. 7 - Staţii de reciclare 

 

 
 

Fig. 8 - Punct de colectare, containere subterane 
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Fig. 9 - Container subteran 
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Anexa Nr. V 

 

Instalaţii de gestionare a deşeurilor în regiunea 7 centru 

 

J
u

d
eţ

 

Denumirea 

societăţii 

Date de 

contact 

Localităţi deservite în anul 2009 

Urban Rural 

A
L

B
A

 

                                

S.C.  

SALPREST  

S.A.  Alba-Iulia 

Alba-Iulia, str. 

Tudor 

Vladimirescu, 

nr.48   

tel. 

0258/815520 

 

Alba-Iulia, 

Sebeş, Teiuş, 

Ocna Mureş 

Vinţu  de Jos, 

Ciugud, Galda 

de Jos, Stremţ, 

Sântimbru, 

Mihalţ, Cricău, 

Ighiu, Daia 

Română, Şibot, 

Berghin, 

Ghirbom, 

Hapria, Totoi, 

Teleac, 

Drambar, Seuşa, 

Limba, Oarda, 

Şibot, Balomir, 

Răhău, Petreşti, 

Mesentea, 

Oiejdea, Galtiu, 

Coşlariu, Cistei, 

Craiva, Şard, 

Bucerdea, 

Vinoasa,  

S.C. 

SCHUSTER & 

CO Ecologic  

S.R.L.  

Sibiu 

Alba-Iulia, B-

dul Victoriei, 

nr.58 

tel. 

0258/815868 

Alba–Iulia, 

Sebeş 

Spring, Cunţa, 

Petreşti, 

Lancrăm, Oarda, 

Draşov, Doştat, 

Boz 

Primăria Aiud 

SERVICIUL 

Aiud,  str. Cuza 

Voda nr.1 

Aiud  
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J
u

d
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Denumirea 

societăţii 

Date de 

contact 

Localităţi deservite în anul 2009 

Urban Rural 

PUBLIC DE 

ADMINISTRARE 

A 

PATRIMONIULUI 

LOCAL 

tel. 

0258/861310 

 

S.C. Transport 

Weber  S.A.  

Blaj 

Blaj,  str. Iuliu 

Maniu, nr.101 

tel. 

0258/714254 

 

Blaj Valea Lungă, 

Crăciunelul de 

Jos,  Sâncel, 

Bucerdea, 

Grănoasa  

S.C. G & E 

Invest 2003 

SRL Bucureşti 

Cugir, str. 

Victoriei nr. 14,                                                     

0258/754016                                                                                                                                             

Cugir Vinerea 

(localităţi 

aparţinătoare 

oraş Cugir), 

Şugag 

Primăria Zlatna 

- Serviciul 

Public 

Gospodărire 

Comunală 

Zlatna, str. 

Calea Moţilor, 

nr.24-26 

tel. 0258 

856337/ 

856583                               

Zlatna  

Primăria 

Câmpeni - 

Serviciul Public 

Gospodărire 

Comunală 

Câmpeni, str. 

Avram Iancu, 

nr. 5 

0258/771215 

  

Câmpeni Arieşeni, Galda 

de Sus, 

Scărişoara, 

Albac, Vadul 

Moţilor, 

Sohodol, Bistra 

Serviciul Public 

de  Salubritate 

Abrud 

Abrud, str. 

Piaţa Eroilor, 

nr. 1 

0258/780519 

Abrud Ciuruleasa, 

Roşia Montană 

Primăria Baia 

de Arieş 

Baia de Arieş, 

str. Piaţa Băii, 

nr.1 

tel. 

Baia de Arieş  
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J
u

d
eţ

 

Denumirea 

societăţii 

Date de 

contact 

Localităţi deservite în anul 2009 

Urban Rural 

0258/775002 

Serviciul Public 

de 

Administrare a 

Patrimoniului 

Sebeş 

Sebeş, str. 

Depozitelor, nr. 

2A 

tel. 0258 

730148,  

Sebeş  

Primăria Teiuş 

– Serviciul 

Public de 

Administrare 

Patrimoniului – 

Domeniu 

Public 

Teiuş, str. 

Clujului, nr. 80                                  

0258/851101,                                                                 

Teiuş  

B
R

A
Ş

O
V

 

     

B
R

A
Ş

O
V

 

                 

S.C.URBAN 

S.A. Râmnicu  

Vâlcea –Punct 

de Lucru 

Braşov 

Braşov, str. 

Alunului nr. 6 

Cod poştal 

500483. 

Tel.0268/51686

5,415939 

Fax.0268/5475

50 

Mobil.0729/16

6801 

 office@ 

brasov.salubrita

te.ro 

Braşov - 

S.C.  CIBIN   

S.R.L.   

Braşov 

 

 

 

Braşov, str. 

Prunului nr.28B 

tel. 

0268/336212  

0268/339058 

fax. 

0268/339053 

office@cibin.ro 

Braşov, Săcele Sânpetru, 

Moieciu 

S.C. Braşov, str. V. Braşov Bod, Hărman, 

mailto:office@cibin.ro


Ghid privind managementul deşeurilor 

  159 

J
u

d
eţ

 

Denumirea 

societăţii 

Date de 

contact 

Localităţi deservite în anul 2009 

Urban Rural 

COMPREST 

S.A. Braşov 

Ţepeş nr.13 

cod poştal 

500092 

tel. 

0268/414974 

fax. 

0268/472146 

comprest@ 

comprest.ro 

Dumbrăviţa, 

Fundata,  

Ghimbav, 

Vulcan,Predeal, 

Bod, 

Crizbav 

S.C.  

GOSCOM  

CETATEA  

RÂŞNOV   

S.R.L. 

Râşnov, str. 

Florilor nr.29 

cod poştal 

505400 

tel. 

0268/230196 

fax. 

0268/231012 

Râşnov  

S.C. HIDRO- 

SAL COM  

S.R.L.  Prejmer 

Prejmer, Str. 

Braşovului 

nr.162A 

cod poştal 

507165 

tel. 0268/36294 

Prejmer Lunca 

Câlnicului, 

Stupinii 

Prejmerului, 

Teliu 

INST. 

MONTAJ 91 - 

Braşov  

Victoria 

Victoria, str. 

Muncii nr.10 

cod poştal 

5002811 

tel. 

0268/241246  

Victoria  

S.C.  SALCO 

SERV  S.A. 

Făgaraş 

 

Făgaraş, str. 

Negoiu nr. 147 

cod poştal 

505200 

tel./fax. 

0268/213255 

Făgăraş Hârseni, 

Mândra, Recea, 

Beclean 

 



Ghid privind managementul deşeurilor 

 160 

J
u

d
eţ

 

Denumirea 

societăţii 

Date de 

contact 

Localităţi deservite în anul 2009 

Urban Rural 

salcoserv@ 

hotmail.com 

Serviciul de 

Gospodărire  

Măgura  Codlei 

SRL- Consiliul  

Local  Codlea 

Codlea, Str. 

Lungă nr.141 

cod poştal 

505100 

tel. 0268/50634 

fax. 

0268/252150 

Codlea  

S.C. SERVICII 

COMUNALE  

S.R.L.  

Ghimbav 

Ghimbav, str. 

Lungă nr. 69 

tel. 

0268/258711 

Ghimbav Vulcan 

SERVICIUL 

Public 

Salubritate 

Rupea 

Rupea, str. 

Republicii 

nr.197 

cod poştal 

505500 

tel./fax. 

0268/260383 

Rupea Homorod, 

Rupea   Gară, 

Drăguş, Ticuşu, 

Viştea 

 

S.C. VADEL 

ONU  S.R.L.  

Predeal 

(activitate 

preluată de   la 

SC 

COMPREST 

SA Braşov) 

 

Predeal, str. 

Poiana 

Narciselor 

nr. 28, cod 

poştal 505300 

tel./fax. 

0268/456195 

Predeal - 

 S.C. VECTRA 

SERVICE  

Zărneşti, str. 

Câmpului nr.3 

Zărneşti Poiana  Mărului 
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d
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Denumirea 

societăţii 

Date de 

contact 

Localităţi deservite în anul 2009 

Urban Rural 

S.R.L.  Zărneşti 

 

 

cod poştal 

505800 

tel./fax. 

0268/416495 

office@vectra-

grup.ro 

C
O

V
A

S
N

A
 

 

S.C. TEGA  

S.A. . Sf. 

Gheorghe 

Sf. Gheorghe, 

str. Crîngului 

nr. 1 

tel. 

0267351897 

 

Sf. Gheorghe Valea Crişului, 

Arcuş, Chichiş, 

Ilieni, Aita 

Mare, Băţani, 

Belin, Bixad, 

Bodoc, 

Boroşneu Mare, 

Brăduţ, Breţcu, 

Dalnic, 

Dobarlau, 

Ghidfalau, 

Hăghig, Lemnia, 

Malnaş, Mereni, 

Micfalau, 

Moacşa, Ozun, 

Reci, Valea 

Mare, Vâlcele, 

Vârghiş, Brateş, 

Catalina, 

Ghelinţa, 

Ojdula, Poian, 

Sânzieni, Turia, 

Zagon, Zăbala, 

Câlnic, Băcel 

S.C. GOSP-

COM  S.R.L. 

Tg. Secuiesc 

Tg. Secuiesc, 

str. Budai Nagy 

Antal nr. 1, tel. 

0267/361060 

Tg. Secuiesc 

 

Cernat, Estelnic,  

S.C. GOSP- Covasna, str. Covasna Comandău 
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J
u

d
eţ

 

Denumirea 

societăţii 

Date de 

contact 

Localităţi deservite în anul 2009 

Urban Rural 

TRANS-COM  

S.R.L. Covasna 

Ştefan cel Mare 

nr. 103, tel. 

0267/340919, 

0267/341520   

S.C. 

SALUBRITAT

EA IBSV  

S.R.L. Întorsura 

Buzăului 

Întorsura 

Buzăului, str. 

Ciucaş,  

bl.5/B/3, tel. 

0267/37073202

67/370624 

Întorsura 

Buzăului 

Sita Buzăului, 

Barcani 

S.C. 

SALUBRISER

V   S.R.L. 

Bixad 

 

 

Bixad,  

tel. 

0724/588409 

0267/369990 

Baraolt  

H
A

R
G

H
IT

A
 

 

Primăria  Bălan Bălan, str. 1 

Decembrie nr. 

25, tel/fax. 

0266-330325 

Bălan  

S.C. AVE 

HURON  S.R. 

L. 

M-Ciuc 

Miercurea 

Ciuc, str. 

Bolyai nr. 31 

tel/fax. 

0266/372718 

Miercurea 

Ciuc, Borsec, 

Băile Tuşnad 

Plăieşii de Jos, 

Lunca de Sus, 

Lunca de Jos, 

Frumoasa, 

Mihăileni, 

Ocland, Mereşti, 

Sărmaş, Corbu, 

Tulgheş, Păuleni 

Ciuc, Ciceu, 

Siculeni, Racu, 

Cârţa, Lăzarea, 

Voşlobeni, 

Suseni, 

Sântimbru, 

Tomeşti, 
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u

d
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Denumirea 

societăţii 

Date de 

contact 

Localităţi deservite în anul 2009 

Urban Rural 

Sândominic 

S.C. AVE 

Harghita  S.A.   

Odorheiu-

Secuiesc 

Odorheiu 

Secuiesc, str. 

Beclean, nr. 

167 tel/fax. 

0266/217407  

 

Odorheiu 

Secuiesc, 

Cristuru 

Secuiesc, 

Vlăhiţa 

Gălăuţaş, Lueta, 

Mărtiniş, 

Feliceni, Dârjiu, 

Mujna, Mugeni, 

Porumbenii 

Mari, Secuieni, 

Săcel, 

Avrămeşti, 

Praid, Lupeni,  

Satu Mare, 

Brădeşti, 

Şimoneşti, Ulieş, 

Corund, Dealu, 

Vărşag  

S.C. ECO-

CSIK  S.R.L.  

 Sânsimion 

 Sânsimion, nr. 

711/B  

tel. 

0366/501000  

 

 Sâncrăieni, 

Sânsimion, 

Sânmartin, 

Cozmeni, 

Ciucsângeorgiu, 

Tuşnad, 

Leliceni, Lueta 

S.C. NEVAL 

ZETEA  S.R.L. 

Zetea 

Zetea, str. 

Principală 

nr.1106  

tel. 

0266/241278  

 Zetea 

S.C. GO  S.A.  

Gheorgheni 

Gheorgheni, 

Str. Gabor 

Aron nr. 34,  

tel. 

Gheorgheni  
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Denumirea 

societăţii 

Date de 

contact 

Localităţi deservite în anul 2009 

Urban Rural 

0266/361420  

S.C. EDILTOP 

URBAN  S.A.  

Topliţa 

Topliţa, str. 

Apelor, nr. 1  

tel. 

0266/342534  

Topliţa  

S.C. F&G ECO 

S.R.L., Târgu 

Mureş, 

Târgu Mureş, 

str. Ion Buteanu 

nr. 25/42, 

tel/fax. 0265-

346412 

 Bilbor 

S.C.  

SALUBRISER

V  S.R.L., 

Micfalău, jud. 

Covasna 

Tel/fax. 

0267/344262 

0745-093940 

 Remetea, Ditrău, 

Ciumani, Joseni 

M
U

R
E

Ş
 

                

S.C.  

SALUBRISER

V  S.A. Târgu 

Mureş 

Tg. Mureş, str. 

Furnicilor nr. 2 

tel 

0265/214338, 

fax 

0265/214338 

Tg. Mureş, Cristeşti,  

Bereni,Ungheni, 

Sântana de 

Mureş, 

Sângeorgiu de 

Mureş, 

Miercurea Niraj, 

Păsăreni, Ernei, 

Crăciuneşti, 

Gheorghe 

Doja,Vărgata, 

Găleşti, 

Corunca, 

Livezeni,  

CoroisânmărtinZ

agăr, Eremitu, 

Găleşti, Găneşti, 

Ogra, Sânpaul,  

Petelea, Bahnea, 

Ghindari, 
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Denumirea 

societăţii 

Date de 

contact 

Localităţi deservite în anul 2009 

Urban Rural 

Veţca,Viişoara, 

Suplac, Mica, 

Neaua,Chibed, 

Fântânele, 

Bălăuşeri, 

Şaulia, 

S.C. 

SCHUSTER 

ECO SAL  

S.R.L. 

Sighişoara 

Sighişoara, str. 

Viilor nr. 82 

tel 

0265/774589, 

fax 

0265/779266 

Sighişoara Vânători, Nadeş, 

Ţigmandru, 

Albeşti, Acăţari, 

Daneş, Apold, 

Saschiz, 

S.C. 

SCHUSTER 

ECO SAL  

S.R.L. 

Târnăveni 

Tîrnăveni, str. 

N. Bălcescu nr. 

20 

tel/fax 

0265/406308 

Tîrnăveni Adămuş, 

Dînbău, 

Corneşti, 

Băgaciu 

SC Rosal SA 

Cluj-Napoca, 

punct de lucru 

Luduş 

Sediul Social 

Cluj-Napoca, 

str. Gârbău nr. 

12  

Bloc. H, Apt. 

33C, judeţul 

Cluj  

Tel: 0264-

456875 

Luduş  

RAGCL 

Reghin 

Reghin, Str. 

Apalinei nr. 

93A 

tel. 

0265/512335, 

fax 

0265/512611 

Reghin  

S.C. Iernut, str. Iernut Cipău, Iclănzel, 
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Denumirea 

societăţii 

Date de 

contact 

Localităţi deservite în anul 2009 

Urban Rural 

PRESCOM  

S.A. Iernut 

Dacia Traiana 

nr. 15 

tel. 

0265/471084, 

fax 

0265/471160 

Aţintiş,Bogata, 

Cucerdea, Cuci, 

Cheţani, 

S.C. SERVICII 

TEHNICE 

COMUNALE  

S.A.  Sovata 

 

 

Sovata, str. 

Principală nr. 

194 

tel, 

0265/570508, 

fax 

0265/570653 

Sovata Sărăţeni  

S.C. 

SALUBRISAR

M S.R.L. 

Sărmăşel, str. 

Băilor, nr.7, 

0744699327 

Sărmaşu Grebenişu de 

Câmpie, Papiu 

Ilarian, Sînger, 

Bichiş, Miheşu 

de Câmpie, 

Tăureni, Valea 

Largă, Zau de 

Câmpie 

 SC F&G ECO 

SRL 

Tg. Mureş, Str. 

Ion Butranu, nr. 

25   tel. 

0748126213 

 Hodac, Gurghiu, 

Breaza,Ibăneşti, 

Suseni, Beica de 

Jos, Solovăstru 

SC SYLEVI 

SALUBRISER

V SRL 

Ceuaşu de 

Câmpie, str. 

Principală nr 

265 C,  tel.  

0744100021 

 Fărăgău, Şincai, 

Pogăceaua, 

Sînpetru de 

Cîmpie, Pănet, 

Gorneşti, 

Voivodeni, 

Băla,Ceuaşu de 

Câmpie, 

Glodeni, 

Crăieşti, Râciu, 
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Denumirea 

societăţii 

Date de 

contact 

Localităţi deservite în anul 2009 

Urban Rural 

Lunca 

 SC SEBISAL 

SRL 

Band, jud. 

Mureş, tel.  

0747384828 

 Band 

SC 

CONTRANSC

OM BENŢA 

SRL 

Nazna, str. 

Mureşului nr. 1, 

com. Sîncraiu 

de Mureş, tel 

0265320548, 

 Sîncraiu de 

Mureş 

SC CLEAN 

CAR SRL 

Tg. Mureş, str. 

Pomicultorilor 

nr 10, tel 

0744890670 

 

 

 Lunca Bradului, 

Vătava, Aluniş, 

Stînceni, 

Răstoliţa 

S
IB

IU
 

 

S.C. GETESIB  

S.A. Sibiu 

Sibiu, str. Valea 

Mare nr.6, 

tel 

0269/210914, 

fax 

0269/213910 

Sibiu, Ocna 

Sibiului   

Sălişte  

Cristian, 

Şelimbăr, Şura 

 Mică, Şura 

Mare, Mândra, 

Loamneş 

Alămor, Armeni, 

Roşia, Nou, 

Caşolţ, Daia, 

Cornăţel, Păuca, 

Tilişca, Haşag, 

Nucet, Rod 

Vurpăr, Şura 

Mică 

S.C. 

SCHUSTER & 

ECOLOGIC  

S.R.L. Sibiu 

Sibiu, str. E. A. 

Bieltz nr. 6, 

tel.0269/22811

1, fax. 

0269/228111 

Sibiu, 

Miercurea  

Orlat, Răşinari, 

Şelimbăr, 

Cristian,  Apold 

de Jos,  Ludoş, 

Dobârca, 

Apoldu de Sus 
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Denumirea 

societăţii 

Date de 

contact 

Localităţi deservite în anul 2009 

Urban Rural 

S.C. 

PRESCOM  

S.R.L. 

Cisnădie 

Cisnădie, str. 

Uzinei nr.2,  

tel/ fax 

0269/562425 

Cisnădie Cisnădioara 

S.C. ACSTAL  

S.A.  

Tălmaciu 

Tălmaciu, Str. 

M.Viteazu 

nr.16, 

tel. 

0269/555429, 

fax. 

0269/555201 

Tălmaciu Tălmăcel, Boiţa 

S.C. 

GOSPODARIR

E 

ORĂŞENEAS

CĂ  S.A.  

Avrig 

Avrig, str. S. 

Brukenthal  nr. 

54, 

tel. 

0269/523553, 

fax. 

0269/523452 

Avrig Mârşa, Bradu, 

Săcădate, 

Racoviţa, Turnu-

Roşu, 

Porumbacu de 

Jos, Cârţa  

  

S.C. Eco Valea 

Hârtibaciului 

S.A. Agnita 

Agnita, str. 

Piaţa Republicii 

nr.19     

tel/fax:0269/51

3088 

 

 

Agnita Ruja, Coveş, 

Brădeni (Retiş, 

Ţeline), Bruiu 

(Şomartin, 

Gherdeal), 

Chirpăr (Vard, 

Veşeud, Săsăuş), 

Merghindeal 

(Dealul 

Frumos), 

Iacobeni 

(Movile, Noiştat, 

Netuş, Stejărişu) 

S.C.Eco-SAL 

S.A. Mediaş 

Mediaş, Aleea 

Comandor D. 

Moraru, nr. 13 

Tel/fax: 

Mediaş, 

Dumbrăveni, 

Copşa Mică, 

Axente Sever, 

Agârbiciu, 

Târnava, Şeica 

Mică, Şoroştin, 
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Denumirea 

societăţii 

Date de 

contact 

Localităţi deservite în anul 2009 

Urban Rural 

0269/448226 Dârlos, Valea 

Lungă, Curci, 

Ernea, Şaroşu pe  

Târnave, Valea 

Viilor, Motiş, 

Hoghilag, Prod,  

Valchid, Aţel, 

Dupuş, Alma, 

Bazna, Boian, 

Laslea, Noul 

Săsesc, 

Mălângrav, 

Floreşti, 

Roadola, 

Brateiu, Buz, 

Blăjel, Păucea, 

Româneşti, 

Micăsasa, 

Chesler, Ţapu, 

Văleni, 

S.C. Ecomed 

Reciclare 

Ecologică 

S.R.L. Mediaş 

Mediaş, str. 

V.Madgearu, 

nr. 4 

 Cristian , Gura 

Râului, Slimnic 

(Ruşi), Poplaca, 

Bârghiş (Pelişor) 

Nocrich,  

Alţâna, Beneşti, 

Hosman, 

Marpod, Ghijasa 

de Sus, Ilimbav,   

Nocrich, Moşna, 

Alma, 

Nemşa,Şeica 

Mare, Boarta, 

Poiana, Jina, 

Mihăileni 
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Staţii de transfer 

 

Judeţ Denumirea 

proiectului de 

investiţie/adresa 

amplasamentului 

Beneficiar Stadiul de 

realizare a 

proiectului 

de investiţie 

Tip 

finanţare 

Alba Program pilot 

reabilitare zone 

fierbinţi Zlatna 

Reabilitare sistem 

de salubrizare-

construire Staţie de 

transfer 

Consiliul 

Local 

Zlatna 

în funcţiune Fonduri de la 

Ministerul 

Mediului 

Alba Sistem de colectare 

selectivă şi 

amenajare staţie de 

transfer în zona 

turistică Abrud, 

Roşia Montană, 

Bucium, Ciuruleasa  

Consiliul 

Local 

Abrud 

în funcţiune PHARE CES 

2003  

Braşov Staţie de Transfer 

Râşnov 

UAT 

Râşnov, 

zonele 

arondate 

în funcţiune Fonduri 

proprii  

 

Braşov Staţie de Transfer a 

deşeurilor pentru 

Depozitul Ecologic 

Zonal Braşov 

UAT 

Prejmer, 

zonele 

arondate 

în funcţiune PHARE CES 

2003 

 

Mureş Gestionarea 

deşeurilor menajere 

în municipiul 

Reghin 

Consiliul 

Local 

Reghin  

în funcţiune PHARE CES  

2003 

Sibiu Colectare selectivă 

şi transfer a 

deşeurilor menajere 

în Mediaş 

 

Consiliul 

Local 

Mediaş 

 

în funcţiune PHARE CES 

2003 
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Sibiu Eco Agnita -Proiect 

pentru 

implementarea unui 

sistem simplu, 

eficient şi durabil 

de gestionare a 

deşeurilor locale 

 

Consiliul 

Local 

Agnita 

în funcţiune PHARE CES 

2003 

 

Staţii de sortare 

 

Judeţ Denumirea 

proiectului de 

investiţie/ 

adresa 

amplasamentu

lui 

Beneficiar Stadiul de 

realizare a 

proiectului 

de investiţie 

Tip 

finanţare 

Alba Program pilot 

reabilitare zone 

fierbinţi Zlatna 

Reabilitare 

sistem de 

salubrizare-

construire 

Staţie de 

transfer 

Consiliul 

Local  Zlatna 

în funcţiune Fonduri de 

la Ministerul 

Mediului 

Braşov Staţie de 

Transfer a 

deşeurilor 

pentru 

Depozitul 

Ecologic Zonal 

Braşov 

UAT 

Prejmer, 

zonele 

arondate 

în funcţiune PHARE 

CES 2003 

 

Covasna Gestionarea 

selectivă a 

deşeurilor în 

oraşul Covasna, 

oraş Covasna 

Consiliul 

Local 

Covasna 

 

în funcţiune PHARE  

CES 2003 
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DN13 

Covasna Sistem de 

salubrizare, 

colectare şi 

gestionare a 

deşeurilor în 

zona Întorsura 

Buzăului, 

amplasament 

oraş Întorsura 

Buzăului 

Consiliul 

Local 

Întorsura 

Buzăului, în 

parteneriat cu 

CL al 

comunelor 

Sita 

Buzăului, 

Bărcani 

(judeţul 

Covasna), 

Vama 

Buzăului 

(judeţ 

Braşov) 

în funcţiune PHARE  

CES 2003 

 

Harghita Staţia de sortare 

a deşeurilor 

valorificabile, 

Sântsimion, nr. 

711/B  

tel. 

0366/501000 

A.D.I. Alcsik în funcţiune PHARE  

CES 2003 

Mureş Acăţari - Staţie 

de transfer 

pentru 

reselectarea şi 

compactarea 

deşeurilor 

solide 

precolectate 

selectiv/ 

extravilanul 

localităţii 

Gruişor, 

comuna Acăţari 

Consiliul 

Local Acăţari 

 

în funcţiune PHARE 

CES  2003 

Sibiu 

 

Colectare 

selectivă a 

Consiliul 

Local 

 în funcţiune PHARE 

CES 2003 
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deşeurilor 

menajere în 

scopul reducerii 

deşeurilor 

nedegradabile 

pe raza oraşului 

Cisnădie 

Cisnădie 

 

Sibiu Colectare 

selectivă şi 

transfer a 

deşeurilor 

menajere în 

Mediaş 

Consiliul 

Local Mediaş 

 

în funcţiune PHARE 

CES 2003 

Sibiu Eco Agnita -

Proiect pentru 

implementarea 

unui sistem 

simplu, eficient 

şi durabil de 

gestionare a 

deşeurilor 

locale 

Consiliul 

Local Agnita 

în funcţiune PHARE 

CES 2003 

 

Depozite de deşeuri 

 

J
u

d
eţ

 

Depozit 

Capacitate 

proiectată/ 

disponibilă (m
3
) 

An estimat 

închidere 

B
R

A
Ş

O
V

 Depozit ecologic zonal Braşov  

- operatorul depozitului este 

S.C. FIN-ECO S.A. Braşov 

11.230.000/950.00

0 

2029 
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H
A

R
G

H
IT

A
 Depozit ecologic de deşeuri 

menajere Cekend, lângă 

Odorheiu Secuiesc. 

- proprietarul şi operatorul 

depozitului S.C. AVE 

HARGHITA  S.R.L. 

702100/674100 2041 

M
U

R
E

Ş
 

Depozitul ecologic de deşeuri 

nepericuloase Sighişoara 

- proprietatea Primăriei 

Municipiului Sighişoara, 

operatorul depozitului  S.C. 

SCHUSTER ECO SAL S.R.L., 

Sighişoara 

345.000/200.000 2019 

S
IB

IU
 

Depozit ecologic de deşeuri 

menajere comuna Cristian  

- operatorul depozitului este 

S.C. TRACON S.R.L., Brăila 

8.000.000/ 

7.550.000 

2030 
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Abrevieri 

 

 

ADI   Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

APM  Agenţia pentru Protecţia Mediului 

ARPM  Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 

ANPM  Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

ANRSC Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 

CL  Consiliul Local 

CJ  Consiliul Judeţean 

DEEE  Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 

GNM  Garda Naţională de Mediu 

HG  Hotărâre de Guvern 

OUG  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

PNGD  Plan Naţional de Gestionare a Deşeurilor 

PRGD  Plan Regional de Gestionare a Deşeurilor 

PJGD  Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 

VSU  Vehicule scoase din uz 
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