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INTRODUCERE 

Îmbunătățirea managementului de deșeuri la nivel de localitate este un proces dificil, în 

mod special atunci când nu există o bază de date reală și respectiv un plan de măsuri relevant 

ajustat specificului de dezvoltare a localității. Și mai dificilă este realizarea unui dialog între 

autorități și populație cu privire la alegerea unor măsuri optime în domeniul serviciilor de 

salubritate, fără a avea o analiză diagnostic a sistemului actual de gestionare a deșeurilor. În acest 

context, prezenta Strategie are drept scop furnizarea informației de natură consultativă privind 

organizarea și implementarea cu succes a unui sistem integrat de management a deșeurilor la nivel 

local, prin înțelegerea rolurilor instituționale, cunoașterea principiilor UE și a cerințelor legale 

naționale în domeniul managementului deșeurilor, cele mai bune practici în domeniu, inclusiv 

instrumente normative necesare pentru organizarea sistemului integrat de mangement, etc.  

Strategia locală de gestionare a deșeurilor în mun. Strășeni, în continuare Strategie este 

elaborată de A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor la solicitarea Primăriei mun. Strășeni, 

reprezentând de fapt și un Program local privind managementul deșeurilor (PLMD), prin 

intermediul căruia autoritatea publică locală își propune, conformarea la cerințele legislative 

stabilite prin Legea 209/2016 privind deșeurile, art.11, privind “Atribuțiile autorităților 

administrației publice locale” după cum se prezintă:  

 (1) În vederea implementării legislației în domeniul gestionării deşeurilor, autoritățile 

administrației publice locale, în limita resurselor financiare aprobate în acest scop de către consiliul 

local pe anul bugetar respectiv, realizează următoarele activităţi:  

a) crearea unui sistem eficient de colectare, de asigurare etapizată a condițiilor pentru 

colectare separată și de transportare a deșeurilor și stabilirea modului de funcționare a acestuia, în 

conformitate cu prevederile prezentei legi și ale altor acte normative; 

b) alocarea terenurilor necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, inclusiv pentru 

colectarea deşeurilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a 

producătorului, dotarea acestora cu containere specifice tipurilor de deşeuri, precum şi 

funcţionalitatea acestora;  

d) amenajarea unor spaţii speciale pentru depozitarea deşeurilor colectate separat, 

dimensionate corespunzător, pentru a asigura protecţia mediului și a sănătăţii populaţiei; 

e) depozitarea deșeurilor municipale doar în locurile special amenajate în corespundere 

cu documentația de urbanism; 

g) evidenţa datelor şi informaţiilor privind deşeurile şi gestionarea deşeurilor municipale 

colectate de la populaţie, de la unităţile comerciale şi instituţii, în bază de contract, raportînd anual 

aceste date, prin intermediul operatorilor de gestionare a deșeurilor municipale, Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în conformitate cu metodologia de ţinere a 

evidenţei şi de transmitere a informaţiei, aprobată de Guvern. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale contribuie, în limitele competențelor stabilite 

de lege, la stabilirea unui sistem de management integrat al deşeurilor la nivel regional şi asigură 

cooperarea regională în vederea constituirii asociațiilor regionale de management al deşeurilor. 

Totodată, prezentul document joacă un rol cheie în dezvoltarea unei gestionări durabile a 

deșeurilor la nivelul municipiului Strășeni şi a serviciilor necesare pentru a proteja în mod adecvat 

mediul şi sănătatea populaţiei, inclusiv elaborarea actelor instituţionale necesare pentru a sprijini 

alinierea treptată a practicilor de gestionare a deşeurilor aplicate de Primăria  mun. Strășeni la cele 

mai înalte standarde.  
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I. ANALIZA ȘI PREZENTAREA CADRULUI LEGAL NAȚIONAL ȘI 

CEL COMUNITAR 

 

1.1. Cadrul legal național 

Gestionarea deşeurilor în Republica Moldova rămâne a fi o problemă dificilă şi 

nerezolvată „atât din punct de vedere organizatoric cât şi legislativ”. Cu toate că domeniul 

protecţiei mediului este reglementat de circa 35 de acte legislative şi peste 50 de Hotărâri de 

Guvern, aspectul legal al gestionării deşeurilor lasă mult de dorit, fiind necesară atât 

restructurarea cadrului legal şi instituţional, cât şi crearea unui sistem integru de reglementare 

tehnică şi ecologică în domeniile de colectare selectivă pentru reciclarea, valorificarea, eliminarea 

şi depozitarea deşeurilor.  

În continuare se prezintă principalele acte normative în domeniul managementului 

deșeurilor, care fac obiectul prezentului document și aplicabile nemijlocit municipiului Strășeni:  

 

Legea nr.209 din 29.07.2016 privind deșeurile (în continuare – Legea nr.209/2016) 
 

Prezenta lege stabileşte cadrul normativ privind gestionarea deșeurilor în vederea protecției 

mediului şi a sănătăţii populaţiei. Legea nr.209/2016 transpune Directiva 2008/98/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a 

anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312 din 22 noiembrie 2008. 

Prezenta lege stabileşte bazele juridice, politica de stat şi măsurile necesare pentru protecţia 

mediului şi a sănătăţii populaţiei prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de 

generarea şi gestionarea deşeurilor şi prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi 

creşterea eficienţei folosirii acestora. 

Printre prevederile de bază ale Legii nr.209/2016, relevante nemijlocit pentru activitatea 

Primăria mun. Strășeni, care trebuie să contribuie la stabilirea unui sistem de management integrat 

al deşeurilor la nivel municipal, enumerăm următoarele, exceptând normele preluate direct din 

cadrul Directivei 2008/98/CE și care au fost enunțate anterior: 

Art. 3. Ierarhia deşeurilor şi modalitatea aplicării acesteia. 

(1) Ierarhia deşeurilor, astfel cum este prezentată mai jos, se aplică în calitate de ordine a 

priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a 

deşeurilor:  

a) prevenirea;  

b) pregătirea pentru reutilizare; 

c) reciclarea; 

d) alte operațiuni de valorificare, inclusiv valorificarea energetică;  

e) eliminarea. 

(2) Aplicarea ierarhiei deșeurilor, astfel cum este prevăzută la alin. (1), şi respectarea 

acesteia sînt obligatorii pentru toţi subiecţii implicaţi în gestionarea deşeurilor, asigurînd 

prevenirea generării deşeurilor şi gestionarea eficientă şi eficace a deşeurilor, astfel încît să se 

reducă efectele negative ale acestora asupra mediului. 

(6) Producătorii de deșeuri, indiferent de forma juridică de organizare (întreprindere, 

organizaţie, instituție publică și de menire socioculturală), care dețin mai mult de 10 angajați, pe 

lîngă obligațiile menționate în prezenta lege, elaborează și implementează acțiuni de prevenire a 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118272&lang=ro
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generării deșeurilor și aplică ierarhia de gestionare a acestora, inclusiv acțiuni de colectare separată 

a deşeurilor generate de propria activitate. În cazul instituţiilor de asistenţă medicală, prevederile 

prezentului alineat se aplică indiferent de numărul de angajaţi. 

Art. 4. Protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei.  

Gestionarea deşeurilor se realizează prin metode şi procedee ce nu poluează mediul şi nu 

pun în pericol sănătatea populaţiei, iar autorităţile competente, conform prezentei legi, controlează 

activităţile de valorificare şi eliminare a deşeurilor, urmărind ca acestea: 

a) să nu prezinte riscuri pentru apă, aer, sol, floră şi faună; 

b) să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut; 

c) să nu afecteze peisajele sau zonele protejate.  

Art. 7. Lista deşeurilor 

(1) Lista deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se elaborează şi se actualizează 

periodic de către organul central de mediu al administrației publice și se aprobă de Guvern.  

(2) Lista deşeurilor este obligatorie pentru a determina dacă un deşeu trebuie considerat 

deşeu periculos. 

(3) Includerea unei substanţe sau a unui obiect în Lista deșeurilor nu înseamnă că acestea 

se consideră ca fiind deşeu în orice împrejurare. O substanţă sau un obiect se consideră ca fiind 

deşeu numai în cazul în care corespunde definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 9). 

(4) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice, indiferent de genul de activitate, 

tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, de sursa de finanţare, inclusiv autorităţile 

publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, sunt obligaţi să încadreze fiecare tip de 

deşeu generat din propria activitate în codurile din Lista deşeurilor conform actelor normative 

aprobate de Guvern.  

(5) În cazul unui tip de deşeu care se încadrează, potrivit Listei deşeurilor, sub două coduri 

diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase (codurile marcate cu 

asterisc), încadrarea ca deșeu nepericulos se realizează de către producătorii şi deţinătorii de astfel 

de deşeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente 

relevante. 

(7) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să 

deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care 

pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei în scopul determinării 

posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi de eliminare a acestora. 

(8) În baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente 

relevante puse la dispoziţie de producătorii şi deţinătorii de deşeuri menţionaţi la alin. (4) şi (7) 

din prezentul articol, autoritatea administrativă menționată la art. 10 alin. (1) consideră că un deşeu 

este periculos, chiar dacă acesta nu figurează în Lista deşeurilor, atunci când acesta prezintă una 

sau mai multe din proprietăţile specificate în anexa nr. 3. 

În baza Legii 209/2016, la 30.01.2018 a fost adoptată Hotarîrea de Guvern nr.99 pentru 

aprobarea Listei deșeurilor, conform căreia este stabilită nu numai clasificarea a deșeurilor după 

coduri uniformizate prin legislația comunitară, dar și delimitarea acestora în periculoase și 

nepericuloase după criteriul proprietăților sale. 

Art. 11. Atribuțiile autorităților administrației publice locale 

(1) În vederea implementării legislației în domeniul gestionării deşeurilor, autoritățile 

administrației publice locale, în limita resurselor financiare aprobate în acest scop de către 

consiliul local pe anul bugetar respectiv, realizează următoarele activităţi:  
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a) crearea unui sistem eficient de colectare, de asigurare etapizată a condițiilor pentru 

colectare separată și de transportare a deșeurilor și stabilirea modului de funcționare a acestuia, 

în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale altor acte normative; 

b) alocarea terenurilor necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, inclusiv 

pentru colectarea deşeurilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a 

producătorului, dotarea acestora cu containere specifice tipurilor de deşeuri, precum şi 

funcţionalitatea acestora;  

d) amenajarea unor spaţii speciale pentru depozitarea deşeurilor colectate separat, 

dimensionate corespunzător, pentru a asigura protecţia mediului și a sănătăţii populaţiei; 

e) depozitarea deșeurilor municipale doar în locurile special amenajate în 

corespundere cu documentația de urbanism; 

g) evidenţa datelor şi informaţiilor privind deşeurile şi gestionarea deşeurilor 

municipale colectate de la populaţie, de la unităţile comerciale şi instituţii, în bază de contract, 

raportînd anual aceste date, prin intermediul operatorilor de gestionare a deșeurilor 

municipale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în conformitate cu 

metodologia de ţinere a evidenţei şi de transmitere a informaţiei, aprobată de Guvern. 

  Art. 13. Valorificarea deşeurilor  

(1) Producătorii inițiali de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia valorificării acestora 

cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1)–(3) și art. 4. 

(2) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii iniţiali de deşeuri şi 

deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deșeuri: 

hârtie, sticlă, metal și plastic.  

(3) Unităţile şi întreprinderile autorizate, conform art. 25, pentru activitatea de colectare şi 

transportare a deşeurilor asigură colectarea separată a deşeurilor prevăzute la alin. (2) din prezentul 

articol, fără amestecarea acestora.  

(4) Unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile au următoarele obligaţii: 

a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze 

reducerea riscului pentru sănătatea populației şi deteriorării calităţii mediului;  

b) să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de 

produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera poluarea mediului sau care ar prezenta 

riscuri asupra sănătăţii populaţiei;  

c) să folosească cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deşeurilor;  

d) să îndeplinească cerinţele minime de tratare a deşeurilor rezultate în urma utilizării 

produselor menţionate la art. 12 alin. (14) lit. a)–c), stabilite de Guvern.  

(5) Programul național pentru gestionarea deşeurilor, având la bază prevederile art. 3 şi 4, 

include operaţiuni de valorificare a tuturor deşeurilor prin metode care nu pun în pericol mediul și 

sănătatea populației.  

(6) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1)–(4), în scopul facilitării sau îmbunătățirii 

valorificării, deșeurile sunt păstrate separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de 

vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului, şi nu se amestecă cu alte deşeuri sau materiale 

cu proprietăţi diferite. 
 

Art.14. Reutilizarea și reciclarea deșeurilor 

(1) Pentru respectarea prevederilor prezentei legi şi asigurarea unui înalt nivel de eficienţă a 

folosirii resurselor se stabilesc următoarele obiective ale politicii de stat: 
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a) pînă în 2018 – introducerea sistemelor de colectare separată a hîrtiei, sticlei, metalelor şi 

maselor plastice cu respectarea art.13 alin.(6); 

b) pînă în 2020 – pregătirea pentru reutilizarea şi reciclarea deşeurilor, cum ar fi, cel puţin, 

hîrtia, sticla, metalele şi masele plastice provenind din produsele casnice şi, eventual, din alte surse, 

în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sînt similare deşeurilor care provin din consumul casnic, 

se măreşte la un nivel minim de 30% din masă totală; 

c) pînă în 2020 – pregătirea pentru reutilizare şi alte operaţiuni de valorificare materială, 

inclusiv operaţiuni de rambleiere, care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte substanţe, deşeuri 

nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări, cu excepţia materialelor geologice 

naturale, se măreşte la un nivel minim de 55% din masa totală. 

(3) În scopul atingerii obiectivelor politicii de stat prevăzute la alin.(1), 

autorităţile/instituţiile publice şi alte entităţi responsabile, producătorii iniţiali de deşeuri şi 

deţinătorii de deşeuri au obligaţia: 

a) începînd cu data intrării în vigoare a prezentei legi, să asigure iniţierea activităţilor de 

introducere a sistemelor de colectare separată conform alin.(1) lit.a); 

b) să realizeze activităţile de reutilizare şi reciclare a deşeurilor în conformitate cu 

obiectivele specificate la alin.(1) lit.b) şi c). 

 

Art. 16. Depozitarea deşeurilor 

(4) În funcţie de natura deşeurilor, depozitele de deşeuri se clasifică în următoarele 

categorii:  

a) depozite de deşeuri periculoase; 

b) depozite de deşeuri nepericuloase;  

c) depozite de deşeuri inerte.  

(5) Nu sînt acceptate pentru depozitare următoarele deşeuri: 

a) deşeuri lichide; 

b) deşeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, astfel cum 

sînt definite în anexa nr. 3; 

c) deşeuri periculoase medicale sau alte deşeuri clinice periculoase de la unităţi medicale 

sau veterinare cu proprietatea HP9 „Infecţioase”: (deșeuri cu un conținut de microorganisme 

viabile sau de toxine ale acestora despre care se știe sau se presupune că provoacă boli la om sau 

la alte organisme vii. Clasificarea unui deșeu ca deșeu periculos de tip HP9 are loc în urma unei 

evaluări efectuate în conformitate cu actele normative naţionale sau cu prevederile legislaţiei 

europene); 

d) toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, cu excepția anvelopelor folosite ca 

materiale de construcţii; 

e) orice alt tip de deşeu care nu satisface cerințele Regulamentului privind depozitarea 

deşeurilor. 

(6) Depozitarea deşeurilor este permisă doar în cazul deţinerii autorizaţiei de mediu 

pentru gestionarea deşeurilor, eliberată în conformitate cu prevederile art. 25. 

Notă: Remarcabil este faptul că pînă la moment, în sistemul de drept al Republicii 

Moldova nu a fost adoptat Regulamentul privind depozitarea deșeurilor, urmînd a fi aplicabile 

condițiile prevăzute de art.5 alin.(3) lit.e) din Directiva 1999/31/CE a Consiului din 26 aprilie 

1999 privind depozitele de deșeuri, conform căruia, nu sunt acceptate în depozitele de deșeuri 



7 
 
 

 

orice alt tip de deșeuri care nu îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în conformitate cu anexa 

II (Criteriile de acceptare sunt indicate mai sus).   

 

Art. 18. Obligaţiile gestionarilor de deşeuri   

(1) Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor revine după cum urmează:  

a) producătorului inițial sau alt deţinătorului de deşeuri care are obligaţia să asigure 

efectuarea operațiunii de tratare a deşeurilor prin mijloace proprii sau prin transferarea deșeurilor 

în vederea efectuării acestei operaţiuni unui agent, unei unităţi sau întreprinderi care desfăşoară 

activităţi de tratare a deşeurilor ori unei unităţi publice sau private de colectare a deşeurilor, cu 

respectarea art. 3 şi 4;  

b) producătorilor şi deţinătorilor de deşeuri care îşi organizează sistemul propriu de 

tratare/eliminare a deşeurilor dacă deşeurile nu pot fi preluate de unităţi specializate din sistemul 

organizat în acest scop, cu respectarea art. 4. Livrarea şi primirea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor 

periculoase, în vederea eliminării lor se fac numai în bază de contract.  

(2) Atunci când deșeurile sunt transferate de la producătorul sau deţinătorul iniţial către un 

agent, către o unitate sau o întreprindere menţionată la alin. (1) lit. a) în vederea efectuării unor 

operaţiuni de tratare preliminară, acesta nu este scutit, de regulă, de responsabilitatea pentru 

realizarea operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă. 

(3) Ținând cont de prevederile, procedurile şi regimurile de control pentru transferul de 

deşeuri, în funcţie de originea, destinaţia şi itinerarul transferului, de tipul de deşeu transferat şi de 

tipul de tratament care se aplică deşeului la destinaţie, în contractul menționat la alin. (1) se vor 

preciza condiţiile cu privire la responsabilitate, îndeosebi în cazurile în care producătorului iniţial 

îi revine responsabilitatea pentru întregul lanţ al procesului de tratare sau în cazurile în care 

responsabilitatea producătorului şi a deţinătorului se poate împărţi sau delega între actorii din 

lanţul procesului de tratare. 

(4) Prin actele normative aprobate de Guvern în vederea implementării prezentei legi se va 

stabili, în conformitate cu art. 14, dacă responsabilitatea cu privire la organizarea activităţilor de 

gestionare a anumitor deşeuri revine, parţial sau în totalitate, producătorului produsului din care 

derivă deşeul respectiv şi dacă distribuitorii respectivului produs trebuie să împartă această 

responsabilitate. 

(5) Unităţile și întreprinderile specializate în colectarea sau transportul de deşeuri livrează 

deşeurile colectate la instalaţiile de tratare, respectând prevederile art. 4 şi ale cap. VI. 

Art. 21. Interdicţia de amestecare a deşeurilor periculoase 

(1) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii care 

pot intra fizic în posesia deşeurilor, au obligaţia să nu amestece deşeurile periculoase cu alte 

categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe sau materiale. Amestecarea include 

diluarea substanţelor periculoase. 

(2) Prin derogare de la alin. (1), amestecarea se autorizează de către autoritățile competente 

specificate la art. 24, cu condiţia că: 

a) operaţiunea de amestecare este efectuată de o unitate sau o întreprindere în baza unei 

autorizaţii obţinute conform art. 25; 

b) sunt respectate prevederile art. 4, iar efectele nocive ale gestionării deşeurilor asupra 

mediului şi a sănătăţii populaţiei să nu fie agravate; şi  

c) operaţiunea de amestecare este realizată în conformitate cu cele mai bune tehnici 

disponibile. 
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(3) În cazul în care deşeurile periculoase au fost deja amestecate într-un mod diferit de cel 

prevăzut la alin. (2) al prezentului articol, separarea se efectuează numai în baza unor studii de 

fezabilitate pentru a asigura respectarea prevederilor art. 4. 

Art.25. Procedura de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor. 

(1) Operatorul instalaţiei şi/sau activităţii de gestionare a deşeurilor va depune cererea de 

autorizare de mediu pentru gestionarea deşeurilor la sediul autorităţii de reglementare sau la sediul 

subdiviziunilor teritoriale ale autorităţii de reglementare unde se află amplasamentul 

instalaţiei/locul de desfășurare a activităţii, personal sau pe cale electronică.  

(4) În scopul obținerii autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor urmează a fi 

prezentat următorul set de documente: 

a) cererea de eliberare a autorizației de mediu pentru gestionarea deşeurilor; 

b) actele de identitate a solicitantului și a operatorului, dacă sînt entităţi diferite, şi copia 

contractului (conform formei recomandate) cu administraţia obiectului în cazul în care deşeurile 

sînt trimise la un obiect ce aparţine altui operator sau este exploatat de mai mulţi beneficiari (în 

cazul depunerii documentelor în format electronic se va indica doar IDNO-ul); 

c) conţinutul-cadru al memoriului tehnic pentru emiterea autorizaţiei. 

(5) Documentul prevăzut la alin. (4) lit. c) conţine un rezumat care precizează 

următoarele:  

1) pentru activităţile de colectare a deşeurilor: 

a) provenienţa deşeurilor; 

b) tipul şi cantitatea de deşeuri colectate;  

c) modul de colectare a deşeurilor (separat, amestecat); 

d) amenajările, instalaţiile şi măsurile pentru colectare, inclusiv pentru protecţia mediului; 

e) destinaţia deşeurilor colectate; 

2) pentru activităţile de transport al deşeurilor: 

a) destinaţia transportului (pentru depozitare temporară, depozitare definitivă, prelucrare, 

comercializare, valorificare, integrare în mediu, eliminare) cu precizarea exactă a destinatarului; 

b) tipurile de deşeuri transportate, starea fizică, cantitatea; 

c) instalaţiile, mijloacele, dotările, ambalajele, măsurile privind transportul fiecărui tip de 

deşeu, inclusiv privind protecţia mediului; 

d) capacităţi de transport necesare; 

e) traseul de transportare a deşeurilor; 

f) organizarea supravegherii transportării; 

g) dotările şi măsurile pentru intervenţie în caz de accidente şi avarii în timpul 

transportării deşeurilor; 

3) pentru activităţile de tratare a deşeurilor: 

a) dovada că instalaţia de tratare este în conformitate cu Programul naţional de gestionare 

a deşeurilor şi cu programele regionale de gestionare a deşeurilor; 

b) descrierea amplasamentului, cu referire la gestiunea apelor, la caracteristicile 

hidrogeologice şi geologice. Aceste informaţii se vor asigura prin studii de specialitate, întocmite 

conform prevederilor legale în vigoare; 

c) avizul expertizei ecologice de stat pentru documentaţia de proiect; 

d) provenienţa deşeurilor, lista, tipul, compoziţia şi cantitatea de deşeuri tratate; 

e) pentru fiecare tip de operaţiune – cerinţele tehnice şi de orice altă natură, capacitatea 

aplicabilă amplasamentului în cauză; 
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f) pentru fiecare tip de operaţiune – tehnologia şi instalaţiile utilizate, capacitatea; 

g) procedeele şi măsurile, instalaţiile pentru reţinerea şi/sau neutralizarea poluanţilor 

rezultaţi din procesul de tratare, capacitatea, randamentul acestor instalaţii; 

h) emisiile de poluanţi în mediu, concentraţia, volumul; 

i) monitorizarea şi controlul operaţiunilor; 

j) măsurile de închidere şi de întreţinere ulterioară; 

k) metodele propuse de prevenire şi reducere a poluării, inclusiv planul de intervenţie în 

caz de urgenţe; 

4) pentru activităţile de eliminare a deşeurilor prin depozitare: 

a) actul ce adevereşte perimetrul minier, eliberat de către Agenţia pentru Geologie şi 

Resurse Minerale – în cazul amplasării deşeurilor în subsoluri; 

b) dovada eliberată de Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale privind lipsa 

impactului negativ al deşeurilor asupra calităţii apelor subterane; 

c) dovada unei garanţii financiare pentru a asigura că obligaţiile ce decurg din autorizaţie 

sînt îndeplinite şi că procedurile de închidere a depozitului sînt respectate. 

Art.29. Aspectele pecuniare 

Costurile operaţionale de gestionare a deşeurilor se acoperă: 

a) în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte” – de către producătorul iniţial de 

deşeuri sau, după caz, de deţinătorul actual ori anterior al deşeurilor, care încredinţează deşeurile 

unei unităţi specializate în colectare, transportare, depozitare, valorificare sau eliminare a acestora; 

b) în conformitate cu cerinţele de responsabilitatea extinsă a producătorului – de către 

producătorul de produse: baterii și acumulatori, echipamente electrice și electronice, vehicule, 

uleiuri și ambalaje, care sînt preluate de sistemele individuale sau colective de colectare separată, 

tratare, valorificare sau eliminare a produselor care au devenit deşeuri. 

Costurile sînt acoperite în baza unui contract încheiat cu unităţile specializate în gestionarea 

deşeurilor sau cu sistemele individuale sau colective de colectare separată, tratare, valorificare sau 

eliminare a produselor ce au devenit deşeuri. 

Cheltuielile asociate cu analiza deşeurilor, monitorizarea tehnologică proprie şi a factorilor 

de mediu, precum şi cu verificarea datelor declarate, sînt suportate de către deţinătorii actuali ai 

deşeurilor. 

În cazul deşeurilor abandonate şi în cazul în care producătorul iniţial de deşeuri nu este 

identificat, cheltuielile asociate cu curăţarea şi refacerea mediului vor fi asumate de actualii 

deţinători. 

Cheltuielile de valorificare a deşeurilor ai căror producători nu pot fi identificaţi sînt 

suportate din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază au fost 

depistate, precum şi din alte surse legale. 

Dacă producătorul/deţinătorul de deşeuri este identificat, acesta este obligat să suporte 

cheltuielile de eliminare efectuate de către actualii deţinători, şi cele asociate cu acţiunile 

întreprinse pentru identificarea acestuia. 

 

Art. 35.  Implicarea autorităţilor administrației publice centrale și locale în 

elaborarea programelor de gestionare a deşeurilor. 

(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor furniza, la solicitarea organului 

central de mediu al administraţiei publice, informaţia necesară la elaborarea Programului naţional 

pentru gestionarea deşeurilor. 
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(2) În baza Programului naţional pentru gestionarea deşeurilor, autorităţile administraţiei 

publice locale elaborează programele locale de gestionare a deşeurilor în conformitate cu prezenta 

lege. 

  Art. 42. Obligaţiile persoanelor juridice  

Producătorii de deşeuri, pe lângă obligațiile de responsabilitate extinsă, au următoarele 

obligații ce ţin de gestionarea deşeurilor: 

a) să ia măsurile necesare pentru a reduce la minimum cantităţile de deşeuri rezultate din 

propriile activităţi;  

b) să nu pună în circulaţie produse, dacă nu există posibilitatea eliminării acestora ca 

deşeuri, cu respectarea prevederilor art. 4;  

c) să asigure importul și fabricarea produselor alimentare și a mărfurilor de larg consum în 

ambalaje reutilizabile și reciclabile, inofensive pentru mediu, precum și colectarea și recuperarea 

ambalajelor proprii sau importate, să nu admită ambalarea excesivă, conform prevederilor 

prezentei legi și cerințelor aprobate de Guvern; 

d) să asigure echipamente de protecţie şi de lucru adecvate operaţiunilor aferente 

gestionării deşeurilor în condiţii de securitate a muncii;  

e) să nu admită descărcări necontrolate de deşeuri în mediu; 

f) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate; 

g) să separe deșeurile înainte de colectare în vederea valorificării sau eliminării acestora;  

h) să ia măsurile necesare pentru ca eliminarea deşeurilor să se realizeze în condiţii de 

respectare a reglementărilor privind protecţia mediului şi a sănătății populaţiei;  

i) să adopte, la faza de concepţie şi proiectare a unui produs, soluţiile şi tehnologiile de 

eliminare sau de diminuare la minimum posibil a generării de deşeuri; 

j) să implementeze prevederile Programului național pentru gestionarea deșeurilor, ale 

programelor locale de gestionare a deşeurilor, precum și ale programelor de prevenire a 

generării deșeurilor. 

  

Notă: Potrivit art.3 alin.(2) din Legea nr.209/2016, aplicarea și respectarea ierarhiei 

deșeurilor, după cum urmează: a) prevenirea; b) pregătirea pentru reutilizare; c) reciclarea; d) alte 

operațiuni de valorificare, inclusiv valorificarea energetică, și respectiv, în ultimul rind – 

eliminarea, sunt obligatorii pentru toţi subiecţii implicaţi în gestionarea deşeurilor. 

 

Or, fiecare modalitate, în cazul inaplicabilității sale, succede aplicarea următoarei, 

prin metoda excluderii.  

În sensul art.2 pct.13 din Legea nr.209/2016, eliminare reprezintă orice operaţiune care 

nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale 

acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie.  

Anexa nr. 1 de la Legea nr.209/2016 stabileşte o listă a operaţiunilor de eliminare, și 

anume: 

D1 Depozitarea în sau pe sol (de exemplu, depozite de deşeuri etc.). 

D2 Tratarea solului (de exemplu, biodegradarea deşeurilor lichide sau nămoloase în sol 

etc.). 

D3 Injectarea în adîncime (de exemplu, injectarea deşeurilor care pot fi pompate în puţuri, 

saline sau depozite geologice naturale etc.). 
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D4 Acumularea la suprafaţă (de exemplu, depunerea de deşeuri lichide sau nămoloase în 

bazine, iazuri sau lagune etc.). 

D5 Depozitele special construite (de exemplu, depunerea în compartimente separate 

etanşe, care sînt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de   mediu etc.). 

D6 Evacuarea într-o masă de apă, cu excepţia mărilor/oceanelor. 

D7 Evacuarea în mări/oceane, inclusiv eliminarea în subsolul marin. 

D8 Tratarea biologică nemenţionată în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi 

sau mixturi finale eliminate prin intermediul unuia dintre procedeele enumerate de la D1 la D12. 

D9 Tratarea fizico-chimică nemenţionată în altă parte în prezenta anexă, care generează 

compuşi sau mixturi finale eliminate prin intermediul unuia dintre procedeele enumerate de la D1 

la D12 (de exemplu, evaporarea, uscarea, calcinarea etc.). 

D10 Incinerarea pe sol. Realizarea acestei operațiuni se restricționează prin prezenta lege 

și actele normative aprobate de către Guvern în temeiul acesteia. 

D11 Incinerarea pe mare. Această operațiune este interzisă de actele și convențiile 

internaționale. 

D12 Stocarea permanentă (de exemplu, plasarea de recipiente într-o mină etc.). 

D13 Amestecarea anterioară oricărei operaţiuni enumerate de la D1 la D12. În cazul în care 

nu există niciun alt cod D corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de 

eliminare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, sortarea, sfărîmarea, compactarea, 

granularea, uscarea, mărunţirea uscată, condiţionarea sau separarea înainte de supunerea la oricare 

dintre operaţiunile enumerate de la D1 la D12. 

D14 Reambalarea anterioară oricărei operaţiuni enumerate de la D1 la D13. 

D15 Stocarea înaintea oricărei operaţiuni enumerate de la D1 la D14 (excluzînd stocarea 

temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor. Stocare temporară înseamnă 

stocare preliminară.). 

Conform Anexei 2 din Legea nr.209/2016 privind deșeurile sunt prevăzute un șir de 

operațiuni privind valorificarea deșeurilor, prima fiind cea de incenerare sau coincenerare, care în 

senul art.17 și art.25 este supusă mecanismului de autorizare. 

 

Art. 43. Planurile de intervenţie 

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase au obligaţia să elaboreze, în condiţiile 

legii, planurile de intervenţie pentru situaţii de accident şi să asigure condiţiile de aplicare a 

acestora. 

 

Legea nr.1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător 

 

Prezenta lege constituie cadrul juridic de bază pentru elaborarea actelor normative speciale 

şi instrucţiunilor în probleme aparte din domeniul protecţiei mediului. 

 

Art.3 lit.b). Unul din principiile de bază ale protecției mediului constă în obligativitatea 

executării legislaţiei cu privire la protecţia mediului, respectării standardelor, normativelor şi 

limitelor admisibile de folosire a resurselor naturale şi energiei, de aplicare a factorilor chimici, 

fizici şi biologici asupra componenţilor mediului, de emisii şi deversări nocive, de depozitare a 

deşeurilor provenite din activităţile economice. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=88192&lang=ro
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Art.32 lit.b). Agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, sînt obligaţi: să 

retehnologizeze procesele de producţie în vederea minimalizării deşeurilor prin folosirea cît mai 

eficientă a materiei prime, să reducă folosirea substanţelor toxice, inflamabile şi să le înlocuiască 

cu materiale alternative inerte, care asigură obţinerea unei producţii finale cît mai durabile, să 

producă, să utilizeze şi să pună în circulaţie ambalaje recuperabile, refolosibile, reciclabile sau 

uşor degradabile. 

Art.38. Este interzisă şi se sancţionează, conform legii, depozitarea şi împrăştierea pe sol, 

în afara perimetrelor admise şi special amenajate a deşeurilor de producţie şi menajere, a moluzului 

rezultat din construcţii, a fierului vechi, a ambalajelor de orice fel, a reziduurilor industriale, a 

substanţelor chimice şi radioactive. 

Art.45 lit.b). În scopul protecţiei resurselor acvatice se interzice deversarea în apele de 

suprafaţă, depozitarea în albiile acestora sau în zonele de protecţie a apelor a deşeurilor de orice 

natură, a dejecţiilor, a moluzului rezultat din construcţii, a altor reziduuri şi pesticide, precum şi 

introducerea de explozibile, otrăvuri, substanţe stupefiante şi alte substanţe de acest fel. 

Art.51. La efectuarea lucrărilor de explorare, extragere, prelucrare şi transportare a 

zăcămintelor şi de transportare a diverselor materiale din ele sînt interzise: 

a) deteriorarea stratului de sol fertil, a cursurilor de apă împreună cu biocenozele lor naturale, 

a landşafturilor, cu excepţia cazurilor autorizate în mod special de autorităţile administraţiei 

publice locale de comun acord cu autorizaţiile pentru mediu; 

b) depozitarea materiei prime minerale, a deşeurilor, amplasarea diverselor instalaţii, 

mecanisme, mijloace tehnice în afara perimetrelor zonei de protecţie; 

c) poluarea mediului în cursul transportării materiei prime minerale şi a deşeurilor; 

d) producerea de zgomote şi vibraţii peste limitele admise în preajma localităţilor, 

monumentelor istorice şi ale naturii, rezervaţiile naturale, zonelor recreative şi balneoclimaterice. 

Art.54. Agenţii economici, antrenaţi în exploatarea şi folosirea resurselor subsolului, 

indiferent de forma de proprietate, sînt obligaţi: 

a) să reactualizeze în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi autorizaţiile 

emise de autorităţile pentru mediu, în modul stabilit. Eschivarea de la această prevedere sau 

nerespectarea recomandărilor expertizei atrage după sine sistarea activităţii în cauză; 

b) să delimiteze pe teren cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale şi al 

autorităţilor pentru mediu perimetrele zonelor de protecţie şi ale zonelor sanitare în jurul 

activităţilor de exploatare, extragere şi prelucrare a resurselor subsolului, să le amenajeze şi să 

le întreţină în regimul stabilit; 

c) să efectueze lucrări de reconstrucţie ecologică a terenurilor afectate în urma activităţilor 

de explorare, extragere şi prelucrare a resurselor subsolului, şi să le recultiveze. 

Art.69. Administraţia publică locală în comun cu autorităţile pentru mediu şi pentru sănătate 

sînt obligate: 

a) să admită depozitarea deşeurilor de orice fel – menajere, industriale şi agricole, a 

nămolurilor reziduale, provenite prin activităţi industriale, agrozootehnice şi urbane, a moluzului, 

rezultat din construcţii, numai în perimetre special amenajate cu acordul proprietarilor funciar, 

avîndu-se în vedere protecţia terenurilor limitrofe apelor de suprafaţă şi freatice, a aşezărilor 

umane, a zonelor de interes turistic şi peisagistic, precum şi recultivarea terenurilor după epuizarea 

capacităţilor lor în scopul depozitării deşeurilor; 
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b) să stabilească limitele anuale de depozitare a deşeurilor pe teritoriul comunei (statului), 

oraşului, raionului, municipiului, să supravegheze respectarea regimului perimetrelor de 

depozitare şi a standardelor tehnice de păstrare, prelucrare, ardere, îngropare a deşeurilor; 

c) să controleze permanent în intravilan şi extravilan, inclusiv pe terenurile din perimetrele 

obiectivelor economice şi sociale, modul de respectare a legislaţiei cu privire la protecţia mediului, 

a Regulamentului privind modul de utilizare şi nimicire a materialelor şi deşeurilor toxice, să 

sancţioneze persoanele fizice şi juridice responsabile de încălcarea acestora. 

 

Art.71. Agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, şi instituţiile de ramură de 

cercetare, care folosesc, fabrică, transportă sau comercializează substanţe toxice sau radioactive, 

deşeuri nocive sînt obligaţi: 

a) să reactualizeze în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi autorizaţiile 

emise de autorităţile pentru mediu, în modul stabilit. Eschivarea de la prezenta prevedere sau de 

la recomandările expertizei va atrage după sine sistarea activităţii în cauză; 

b) să ţină un registru special, întocmit conform formelor stabilite, în care se vor înscrie date 

privind natura, originea, cantitatea, modul de depozitare, utilizare a pesticidelor şi altor substanţe 

toxice, caracteristicele lor fizice şi chimice, să furnizeze aceste date autorităţilor pentru mediu şi 

pentru sănătate; 

c) să efectueze transportarea de pesticide şi alte substanţe toxice, inclusiv radioactive, numai 

în perimetrele special amenajate, cu mijloace utilate special pentru acest scop şi însoţite de 

persoane împuternicite în baza autorizaţiei, eliberate pentru fiecare caz aparte de către autorizaţiile 

pentru mediu. 

 

Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții 

 

Art.4. Prin prezenta lege se instituie sistemul calităţii în construcţii, care va conduce la 

realizarea şi exploatarea construcţiilor de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieţii 

oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător. 

Art.20. Postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de dezafectare, demontare şi 

demolare a construcţiilor, de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi produselor 

recuperabile, precum şi de reciclare a deşeurilor nefolosibile, cu asigurarea protecţiei mediului 

înconjurător potrivit legii. 

 

Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului 

 

Evaluarea impactului asupra mediului este un instrument nou, introdus în scopul asigurării 

prevenirii sau minimizări, la etapele inițiale, a unor posibile efecte semnificative asupra mediului 

înconjurător ce pot surveni în rezultatul construcţiei de obiecte noi, extinderii, reconstrucţiei, 

modernizării, reprofilării, conservării, demolării şi lichidării obiectelor, precum și  dobîndirii sau 

utilizării resurselor naturale, resurselor minerale utile. 

 

Art.1. Scopul prezentei legi este instituirea unui cadru juridic de funcţionare a mecanismului 

de evaluare a impactului asupra mediului al unor proiecte publice şi private sau al unor genuri de 
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activitate planificate, pentru asigurarea prevenirii sau minimizării, la etapele iniţiale, a impactului 

negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei. 

 

Art.4. Domeniul de aplicare a evaluării impactului asupra mediului 

(1) Evaluarea impactului asupra mediului trebuie să scoată în evidenţă, să descrie şi să 

evalueze, în mod corespunzător, în fiecare caz în parte, efectele directe şi indirecte ale activităţii 

planificate asupra următorilor factori: 

a) populaţie, faună şi floră; 

b) sol, subsol, apă, aer, climă şi landşaft; 

c) bunuri materiale şi patrimoniu cultural; 

d) interacţiunea dintre factorii menţionaţi la lit.a)-c) şi consecinţele lor pe termen lung, 

precum şi consecinţele cumulative. 

(2) Evaluarea impactului asupra mediului se efectuează la nivel transfrontalier pentru 

activităţile indicate în pct.1-16 din anexa nr.1 şi la nivel naţional pentru activităţile indicate în 

pct.17-24 din aceeaşi anexă. 

(3) Evaluarea impactului asupra mediului pentru activităţile indicate în anexa nr.2 se 

efectuează în baza avizului eliberat de autoritatea competentă, conform art.9 şi 10. 

(4) Pentru activităţile indicate în anexa nr.2, precum şi pentru oricare alte activităţi pentru 

care se stabileşte că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, se va elibera decizia 

sau avizul expertizei ecologice, după caz. 

 

Art.9. Efectuarea evaluării prealabile 

(1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este precedată de o evaluare 

prealabilă a activităţii planificate, realizată de autoritatea competentă. 

(2) Evaluarea prealabilă a unei activităţi indicate în anexa nr.1 se efectuează în baza cererii 

depuse de iniţiator, aplicînd criteriile prevăzute în anexa nr.4, în vederea determinării necesităţii 

de efectuare a evaluării impactului asupra mediului în context transfrontalier sau la nivel naţional. 

(3) Evaluarea prealabilă a unei activităţi indicate în anexa nr.2 se efectuează în baza cererii 

depuse de iniţiator, aplicînd criteriile prevăzute în anexa nr.4, în vederea determinării necesităţii 

de efectuare a evaluării impactului asupra mediului. În cazul stabilirii necesităţii de efectuare a 

evaluării impactului asupra mediului, aceasta se face la nivel naţional. 

 

Art.10. Rezultatele evaluării prealabile 

(1) În urma evaluării prealabile, autoritatea competentă aprobă una din următoarele decizii: 

a) activitatea planificată urmează a fi supusă evaluării impactului asupra mediului în context 

transfrontalier; 

b) activitatea planificată urmează a fi supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel 

naţional; 

c) nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi nu este necesară 

eliberarea avizului expertizei ecologice; 

d) nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, dar este necesară 

eliberarea avizului expertizei ecologice. 

(2) Decizia cu privire la evaluarea prealabilă se comunică iniţiatorului, 

autorităţii/autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea pe al căror teritoriu se va 
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desfăşura activitatea planificată şi se plasează pe pagina web a autorităţii competente în termen de 

5 zile lucrătoare de la data aprobării. 

(3) Dacă autoritatea competentă decide că activitatea indicată în anexa nr.1 urmează a fi 

supusă evaluării impactului asupra mediului în context transfrontalier, evaluarea se efectuează 

conform art.11-15, luînd în consideraţie opinia părţii afectate. 

(4) Dacă autoritatea competentă decide că activitatea specificată în anexa nr.1 sau nr.2 

urmează a fi supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel naţional, evaluarea se efectuează 

conform art.19-23. 

(5) Dacă autoritatea competentă decide că pentru activitatea indicată în anexa nr.2 nu este 

necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, se elaborează documentaţia tehnică, care 

se supune expertizei ecologice de stat. 

Lista activităților planificate supuse în mod obligatoriu și cele pentru care trebuie stabilită 

necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, se prezintă în Anexa nr.1 la prezenta 

Strategie. 

 

Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executății lucrărilor de construcție 

 

Conform art.12 alin.(1) lit.i) din Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executății 

lucrărilor de construcție,  La cerere privind eliberarea Autorizației de constructive, pe lîngă 

multiple acte se anexează și acordul de mediu, dacă este necesară efectuarea evaluării impactului 

asupra mediului şi dacă, din caracteristicile imobilului planificat, este evident că în acesta se vor 

desfăşura activităţi prevăzute de Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului. 

 

Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior 

 

Relevanță în domeniul interesat prezintă și unele prevederi din Legea nr.231 din 23.09.2010 

cu privire la comerțul interior, conform căreia, sunt reglementate activităţile în domeniul 

comerţului interior, stabilite cerinţele principale pentru desfăşurarea acestor activităţi, formele de 

desfăşurare a comerţului, competenţele organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice 

şi ale autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul comerţului 

 

Art.19 alin.(3). Ambalajul produsului trebuie să asigure integritatea şi protecţia calităţii acestuia, 

să fie uşor de manipulat, să promoveze vînzarea produsului, fiind totodată conform cu prevederile 

legale referitoare la protecţia muncii, mediului şi securitatea consumatorilor. 

 

Art.21 alin.(4). Comercianţii sînt obligaţi să asigure colectarea, depozitarea şi transportarea 

deşeurilor rezultate din activitatea de comerţ în conformitate cu legislaţia privind gestionarea 

deşeurilor. Colectarea şi transportarea deşeurilor se efectuează: 

a) de către comerciant în cazul în care acesta deţine autorizaţie privind gestionarea 

deşeurilor; şi/sau 

b) de către persoane juridice care deţin autorizaţie privind gestionarea deşeurilor şi care au 

încheiat contract cu comerciantul. 

 

http://weblex.md/item/view/id/13adaaa6a381758c9559bbe9a2c80c09
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Art.21 alin.(6). La desfăşurarea activităţii de comerţ, comercianţii sînt responsabili de respectarea 

legislaţiei sanitare, sanitar-veterinare, de prevenirea şi stingerea incendiilor, de protecţia mediului, 

precum şi de respectarea legislaţiei specifice domeniului de activitate. 

 

Art. 201. Restricţii în domeniul comerţului cu amănuntul 

(1) Se interzice utilizarea/comercializarea pungilor de transport fabricate din plastic, cu sau 

fără mîner, cu grosimea peretelui egală sau mai mare de 50 de microni, furnizate consumatorilor 

la punctele de vînzare de bunuri, începînd cu 1 ianuarie 2019. 

(2) Se interzice utilizarea/comercializarea pungilor din plastic subţire, cu grosimea peretelui 

mai mică de 50 de microni, cu excepţia celor care sînt utilizate ca ambalaj, începînd cu 1 ianuarie 

2020. 

(3) Se interzice utilizarea/comercializarea pungilor din plastic foarte subţire, cu grosimea 

peretelui mai mică de 15 microni, cu excepţia celor care sînt utilizate ca ambalaj, începînd cu 1 

ianuarie 2021. 

(4) Se interzice utilizarea/comercializarea farfuriilor, paharelor, altor accesorii ale serviciilor 

de masă şi beţişoarelor, de unică folosinţă, fabricate din plastic, cu excepţia celor biodegradabile, 

începînd cu 1 ianuarie 2021. 

 

Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr.248 din 10.04.2013 

 

Potrivit aspectelor introductive, Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova 

pentru anii 2013-2027 (în continuare – Strategie) are drept obiectiv stabilirea direcţiei orientative 

a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii şi a serviciilor necesare pentru gestionarea conformă 

a deşeurilor în scopul protejării mediului şi sănătăţii populaţiei. 

Ea, stabileşte bazele cadrului necesar pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem 

integrat şi eficient din punct de vedere social, economic şi de protecţie a mediului.  

Dezvoltarea durabilă în domeniul deşeurilor se bazează pe gestionarea controlată pentru a 

limita pe termen scurt impactul asupra mediului cauzat de eliminarea acestora, iar pe termen mediu 

şi lung pentru a fi social acceptabilă şi economic fezabilă. 

Obiectivele de bază ale politicii actuale a Uniunii Europene privind deşeurile, la care 

urmează să ne aliniem, constau în prevenirea generării deşeurilor şi în promovarea reutilizării, 

reciclării şi recuperării pentru asigurarea protecţiei mediului. Deşeurile sînt din ce în ce mai mult 

percepute ca o sursă de materie primă valoroasă pentru sectorul industrial, cu abordări cum ar fi 

reutilizarea, reciclarea şi recuperarea de energie, este aplicată reglementarea deşeurilor de 

ambalare, a vehiculelor scoase din uz, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, 

deşeurilor biodegradabile şi anvelopelor.  

Politica europeană se axează îndeosebi pe activităţi de separare a deşeurilor biodegradabile 

de la depozitele de deşeuri, dar şi de reciclare şi recuperare, acest fapt contribuind la prevenirea 

poluării mediului şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Prin intermediul acestei Strategii, Guvernul Republicii Moldova se angajează să dezvolte un 

nou cadru legal şi instituţional de reglementare a gestionării deşeurilor la nivelul standardelor 

internaţionale, inclusiv pentru reglementarea diferitor fluxuri de deşeuri şi a operaţiunilor de 

reciclare, valorificare şi eliminare a acestora, instituirea unui sistem eficient progresiv instituţional 
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şi administrativ de gestionare, monitorizare, aplicare şi respectare a legislaţiei de mediu, de 

atragere a investiţiilor. 

Implementarea Strategiei este prevăzută pentru anii 2013-2027, fiind evaluată periodic în 

conformitate cu progresul tehnologic şi cu condiţiile economice, sociale şi de mediu. 

 

Hotărârea Guvernului nr.99 din 30.01.2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor 

 

Prezentul document reprezintă un clasificator al deşeurilor, inclusiv al celor periculoase, 

prin care este stabilit un mecanism privind evaluarea și clasificarea oricăror tipuri de deșeuri, 

inclusiv și, categorisirea, codificarea și identificarea conform Listei anexate la actul normativ. 

Prezenta hotărîre transpune Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a 

Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 

75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a 

unei liste de deşeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a 

Consiliului privind deşeurile periculoase, ultima oară modificată prin Decizia Comisiei 

2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei 

liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, 

publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene L 226 din 6 septembrie 2000, fapt care 

denotă caracterul uniformizat al listei deșeurilor aplicate și în spațiul UE.  

 

Hotărârea Guvernului nr.501 din 29.05.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la 

ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea 

acestora 

 

Prezenta Instrucţiune stabileşte modul de ţinere a evidenţei şi de transmitere a datelor şi 

informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea acestora către Agenția Mediului a Republicii Moldova, 

stabilind în special: 

1) responsabilităţile deţinătorilor de deşeuri pentru pregătirea şi prezentarea datelor şi 

informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea acestora; 

2) clasificarea şi modalitatea de administrare a datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi 

gestionarea acestora; 

3) managementul datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea acestora; 

4) procedurile de monitorizare, conformare şi aplicare. 

 

 

Hotărârea Guvernului nr.212 din 07.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind 

deșeurile de echipamente electrice și electronice 

 

Prezentul Regulament stabileşte condiţiile de protecţie a sănătăţii tuturor celor implicaţi în 

ciclul de viaţă al echipamentelor electrice şi electronice, precum producătorii, importatorii, 

distribuitorii, consumatorii şi agenţii economici direct implicaţi în colectarea, tratarea, reciclarea, 

valorificarea şi eliminarea nepoluantă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice - DEEE. 
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Legea nr.1402 din 24.10.2002 privind serviciile publice de gospodărie comunală 

 

Prezenta lege stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea şi organizarea serviciilor 

publice de gospodărie comunală în unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv monitorizarea şi 

controlul funcţionării lor. 

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa exclusivă privind înfiinţarea, 

organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de gospodărie 

comunală, precum şi crearea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică din 

infrastructura edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale respective. 

Serviciile publice de gospodărie comunală asigură furnizarea/prestarea următoarelor 

servicii: 

a) alimentarea cu apă; 

b) alimentarea cu energie termică; 

c) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale; 

d) salubrizarea, înverzirea localităţilor; 

e) asigurarea cu transport public local; 

f) administrarea fondului locativ public şi privat. 

Serviciile publice de gospodărie comunală se organizează şi se administrează cu respectarea 

următoarelor principii: 

a) dezvoltarea durabilă; 

b) responsabilitatea şi legalitatea; 

c) autonomia locală; 

d) descentralizarea serviciilor publice de gospodărie comunală; 

e) antrenarea şi consultarea populaţiei în procesul de adoptare a deciziilor privind 

dezvoltarea infrastructurii edilitare; 

f) asocierea intercomunală şi parteneriatul; 

g) corelarea cerinţelor cu resursele; 

h) administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică a unităţilor administrativ-

teritoriale; 

i) asigurarea mediului concurenţial; 

j) accesul liber la informaţiile privind serviciile publice de gospodărie comunală; 

k) colaborarea strînsă dintre autorităţile publice de diferite niveluri; 

l) protecţia şi ocrotirea mediului natural şi conservat, utilizarea raţională şi păstrarea 

resurselor naturale. 

Serviciile publice de gospodărie comunală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 

esenţiale: 

a) continuitate, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în furnizarea/prestarea serviciilor 

de gospodărie comunală pe bază contractuală; 

b) adaptabilitate la cerinţele consumatorilor; 

c) accesibilitate egală la serviciile publice furnizate/prestate pe bază contractuală; 

d) asigurarea sănătăţii populaţiei şi a calităţii vieţii. 

Serviciile publice de gospodărie comunală trebuie să asigure: 

a) satisfacerea cerinţelor consumatorilor în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea serviciilor 

furnizate/prestate potrivit prevederilor contractuale; 
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b) funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică, a 

construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice 

corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu caietele de sarcini şi cu 

instrucţiunile de exploatare; 

c) protecţia domeniului public şi a mediului prin respectarea reglementărilor legale; 

d) informarea şi consultarea cetăţenilor în vederea protejării sănătăţii populaţiei care 

beneficiază de serviciile respective. 

 

1.2. Cadrul legal comunitar 

 

La 27.06.2014, între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora (în continuare UE), pe 

de altă parte a fost semnat Acordul de Asociere, ratificat prin Legea nr.112 din 02.07.2014 (în 

vigoare din 01.09.2014), prin care părțile și-au asumat un șir de angajamente. 

În conformitate cu art.91 al Acordului de Asociere (Capitolul 16 – Mediul Înconjurător) 

Republica Moldova realizează apropierea legislaţiei sale naţionale de actele normative ale UE şi 

de instrumentele internaţionale menţionate în anexa XI la prezentul acord, în conformitate cu 

dispoziţiile din anexa respectivă. 

Directivele europene ce urmează să fie transpuse în legislaţia Moldovei determină 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.  

Astfel, în anexa XI la capitolul 16 (Mediul Înconjurător) a Acordului de Asociere sunt 

enumerate actele normative ale UE care urmează a fi implementate, în mod prioritar, în legislația 

autohtonă, enumerând în continuare următoarele: (Gestionarea deșeurilor și a resurselor ) 

 

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 

privind deșeurile 

 

Prezenta directivă stabilește măsuri în vederea protecției mediului și a sănătății populației 

prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor 

și prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora. 

Având în vedere importanța prezentei Directive pentru cadrul legal autohton, enumerăm 

următoarele prevederi ale acesteia: 

Art. 3. În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: 

1. „deșeuri” înseamnă orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă sau are intenția sau 

obligația să le arunce;  

2. „deșeuri periculoase” înseamnă orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din proprietățile 

periculoase enumerate în anexa III;  

3. „uleiuri uzate” înseamnă toate uleiurile minerale sau lubrifianții sintetici sau uleiurile 

industriale care au devenit improprii folosinței pentru care au fost destinate inițial, cum ar fi 

uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie și de la sistemele de transmisie, uleiurile 

lubrifiante, uleiurile pentru turbine și cele pentru sistemele hidraulice;  

4. „bio-deșeurile” sunt deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile 

alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de 
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catering sau din magazine de vânzare cu amănuntul și compatibile cu deșeurile provenite din 

uzinele de prelucrare a produselor alimentare;  

5. „producător de deșeuri” înseamnă orice persoană ale cărei activități generează deșeuri 

(producător inițial de deșeuri) sau orice persoană care efectuează operațiuni de pretratare, 

amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri;  

6. „deținător de deșeuri” înseamnă producătorul deșeurilor sau persoana fizică sau juridică care 

se află în posesia acestora;  

7. „comerciant” înseamnă orice întreprindere care acționează în nume propriu pentru cumpărarea 

și pentru vânzarea ulterioară a deșeurilor, inclusiv acei comercianți care nu intră fizic în posesia 

deșeurilor;  

8. „broker” înseamnă orice întreprindere care se ocupă de valorificarea sau eliminarea deșeurilor 

în numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intră fizic în posesia deșeurilor;  

9. „gestionarea deșeurilor” înseamnă colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea 

deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de 

eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;  

10. „colectare” înseamnă strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a 

deșeurilor, în vederea transportării la o instalație de tratare; 22.11.2008 Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene L 312/9 RO ( 1) JO L 102, 11.4.2006, p. 15.  

11. „colectare separată” înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat 

separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a 

acestora;  

12. „prevenire” înseamnă măsurile luate înainte ca o substanță, un material sau un produs să 

devină deșeu, care reduc: (a) cantitatea de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau 

prelungirea duratei de viață a acestora; (b) impactul negativ al deșeurilor generate asupra mediului 

și sănătății populației, sau (c) conținutul de substanțe nocive al materialelor și produselor;  

13. „reutilizare” înseamnă orice operațiune prin care produsele sau componentele care nu au 

devenit deșeuri sunt utilizate din nou în același scop pentru care au fost concepute;  

14. „tratare” înseamnă operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă 

valorificării sau eliminării;  

15. „valorificare” înseamnă orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile 

servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop, 

sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv, în întreprinderi sau în 

economie în general. Anexa II stabilește o listă a operațiunilor de valorificare, listă care nu este 

exhaustivă;  

16. „pregătirea pentru reutilizare” înseamnă operațiunile de verificare, curățare sau valorificare 

prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deșeuri sunt 

pregătite pentru a fi reutilizate fără nici o altă operațiune de pre-tratare;  

17. „reciclare” înseamnă orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în 

produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. 

Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și 

conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere;  

18. „regenerarea uleiurilor uzate” înseamnă orice proces de reciclare prin care uleiurile de bază 

pot fi produse prin rafinarea uleiurilor uzate, în special prin îndepărtarea contaminanților, a 

produselor de oxidare și a aditivilor conținuți de acestea;  
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19. „eliminare” înseamnă orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în 

cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de 

energie. Anexa I stabilește o listă a operațiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă;  

20. „cele mai bune tehnici disponibile” înseamnă cele mai bune tehnici disponibile în conformitate 

cu articolul 2 alineatul (11) din Directiva 96/61/CE. 

Art. 7 Lista deșeurilor  

(1). Lista deșeurilor include deșeuri periculoase și ia în considerare originea și compoziția 

deșeurilor și, dacă este cazul, valorile limită de concentrație a substanțelor periculoase. Lista de 

deșeuri este obligatorie pentru a determina dacă un deșeu trebuie considerat deșeu periculos. 

Includerea unui obiect sau a unei substanțe pe listă nu înseamnă că respectivul obiect sau respectiva 

substanță va fi considerat(ă) deșeu în orice împrejurare. O substanță sau un obiect este considerat 

deșeu numai în cazul în care corespunde definiției de la articolul 3 punctul 1. 

(4) Reclasificarea deșeurilor periculoase ca deșeuri nepericuloase nu se poate realiza prin diluarea 

sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentrațiile inițiale de substanțe periculoase la 

un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deșeu să fie definit ca fiind periculos. 

 

Art. 8 Răspunderea extinsă a producătorilor 

 (1) Pentru a consolida reutilizarea și prevenirea, reciclarea și alte tipuri de valorificare a deșeurilor, 

statele membre adoptă măsuri legislative sau non-legislative pentru a se asigura că orice persoană 

fizică sau juridică care, la nivel profesional, elaborează, produce, prelucrează, tratează, vinde sau 

importă produse (producătorul produsului) este supusă unui regim de răspundere extinsă a 

producătorului. Astfel de măsuri pot include, printre altele, acceptarea produselor returnate și a 

deșeurilor care rămân după utilizarea respectivelor produse, precum și gestionarea ulterioară a 

deșeurilor și răspunderea financiară pentru aceste activități. Aceste măsuri pot include obligația de 

a pune la dispoziția publicului informațiile disponibile cu privire la caracterul reutilizabil și 

reciclabil al produselor. 

(3) În momentul aplicării răspunderii extinse a producătorului, statele membre iau în considerare 

fezabilitatea tehnică și viabilitatea economică precum și efectele globale asupra mediului și a 

sănătății populației și impactul social, cu respectarea necesității de a asigura buna funcționare a 

pieței interne. 

Art. 14 Costurile  

(1) În conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, costul gestionării deșeurilor urmează să fie 

suportat de producătorul inițial de deșeuri, sau de deținătorii actuali ori deținătorii anteriori ai 

deșeurilor. 

 (2) Statele membre pot decide că respectivele costuri ale gestiunii deșeurilor urmează să fie 

suportate în întregime sau în parte de producătorul produsului din care derivă deșeul respectiv și 

că distribuitorii unui asemenea produs pot participa la aceste costuri. 

Art. 17 Controlul deșeurilor periculoase  

Statele membre adoptă măsurile necesare, astfel încât generarea, colectarea și transportul 

deșeurilor periculoase, precum și stocarea și tratarea acestora, să se realizeze în condiții de 

protecție pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană, pentru a îndeplini cerințele de la 

articolul 13, inclusiv măsuri care să garanteze urmărirea și controlul deșeurilor periculoase, 

începând cu generarea acestora și până la destinația finală, în conformitate cu prevederile 

articolelor 35 și 36.  
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Art. 18 Interzicerea amestecării deșeurilor periculoase  

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că deșeurile periculoase nu sunt 

amestecate nici cu alte categorii de deșeuri periculoase, nici cu alte deșeuri, substanțe sau 

materiale. Amestecarea include diluarea substanțelor periculoase. 

Articolul 28 Planurile de gestionare a deșeurilor  

(1) Statele membre se asigură că autoritățile lor competente stabilesc, în conformitate cu 

dispozițiile articolelor 1, 4, 13 și 16, unul sau mai multe planuri de gestionare a deșeurilor. 

Planurile, considerate individual sau în combinație, acoperă întregul teritoriu geografic al statului 

membru în cauză.  

(2) Planurile de gestionare a deșeurilor cuprind o analiză a situației actuale a gestionării deșeurilor 

pe teritoriul geografic în cauză, precum și măsurile care trebuie luate pentru îmbunătățirea 

condițiilor de mediu în cazul pregătirii pentru reutilizare, în cazul reciclării, valorificării și 

eliminării deșeurilor precum și o evaluare a modului în care planul va ajuta la punerea în aplicare 

a obiectivelor și dispozițiilor prezentei directive. 22.11.2008 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

L 312/17 RO.  

(3) Planurile de gestionare a deșeurilor conțin, după caz și luând în considerare nivelul geografic 

și acoperirea zonei de planificare, cel puțin următoarele:  

(a) tipul, cantitatea și sursa deșeurilor generate pe teritoriu, deșeurile care ar putea fi expediate de 

pe sau pe teritoriul național, precum și o evaluare a evoluției viitoare a fluxurilor de deșeuri;  

(b) schemele existente de colectare a deșeurilor și principalele instalații de eliminare și valorificare, 

inclusiv orice aranjamente speciale pentru uleiurile uzate, deșeurile periculoase sau fluxurile de 

deșeuri abordate de legislația comunitară specifică;  

(c) o evaluare a necesarului de noi scheme de colectare, închiderea instalațiilor de deșeuri 

existente, infrastructura suplimentară pentru instalațiile de deșeuri în conformitate cu articolul 16 

și, dacă este cazul, investițiile legate de acestea;  

(d) informații suficiente cu privire la criteriile de identificare a amplasamentului și la capacitatea 

viitoare de eliminare sau de operare a instalațiilor majore de valorificare, dacă este cazul;  

(e) politici generale de gestionare a deșeurilor, inclusiv tehnologii și metode planificate de 

gestionare a deșeurilor sau politici privind deșeurile care ridică probleme specifice de gestionare.  

(4) Planul de gestionare a deșeurilor poate conține, luând în considerare nivelul geografic și 

acoperirea zonei de planificare, următoarele:  

(a) aspectele organizaționale legate de gestionarea deșeurilor, inclusiv o descriere a alocării 

responsabilităților între actorii publici și privați care se ocupă cu gestionarea deșeurilor;  

(b) o analiză a utilității și a adecvării utilizării instrumentelor economice și de altă natură pentru 

rezolvarea diverselor probleme legate de deșeuri, luând în considerare necesitatea menținerii unei 

bune funcționări a pieței interne;  

(c) utilizarea unor campanii de sensibilizare și de informare adresate publicului larg sau unor 

categorii speciale de consumatori;  

(d) siturile contaminate istoric de eliminare a deșeurilor și măsuri pentru reabilitarea acestora. 

(5) Planurile de gestionare a deșeurilor respectă cerințele privind gestionarea deșeurilor, stabilite 

la articolul 14 din Directiva 94/62/CE și strategia de punere în aplicare a planului de reducere a 

deșeurilor biodegradabile depozitate, menționată la articolul 5 din Directiva 1999/31/CE. 

Anexa III. Proprietăți ale deșeurilor care fac ca acestea să fie periculoase 

H 1 „Explozive”: substanțe și preparate care pot exploda sub efectul unei scântei sau care sunt mai 

sensibile la șocuri sau frecare decât dinitrobenzenul.  
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H 2 „Oxidante”: substanțe și preparate care produc reacții puternic exoterme în contact cu alte 

substanțe, mai ales cu substanțe inflamabile.  

H 3-A „Foarte inflamabile”: — substanțe și preparate lichide care au punctul de aprindere sub 21 

°C (inclusiv lichide extrem de inflamabile), sau — substanțe și preparate care se pot încălzi până 

la aprinderea în contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără aport de energie, sau — substanțe 

și preparate în stare solidă care se pot aprinde cu ușurință după un contact scurt cu o sursă de 

aprindere și care continuă să ardă sau să se consume și după îndepărtarea sursei de aprindere sau 

— substanțe și preparate gazoase care se inflamează în aer la presiune normală, sau — substanțe 

și preparate care, în contact cu apa sau cu aerul umed, produc gaze foarte inflamabile în cantități 

periculoase.  

H 3-B „Inflamabile”: substanțe și preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare 

de 21 °C și mai mic sau egal cu 55 °C.  

H 4 „Iritante”: substanțele și preparatele necorozive care, prin contact imediat, prelungit sau 

repetat cu pielea sau cu mucoasa, pot provoca inflamații.  

H 5 „Nocive”: substanțe și preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate sau pătrund 

prin piele, pot constitui riscuri limitate pentru sănătate.  

H 6 „Toxice”: substanțe și preparate (inclusiv substanțe și preparate foarte toxice) care, în cazul în 

care sunt inhalate sau ingerate sau pătrund prin piele, pot produce vătămări serioase, acute sau 

cronice pentru sănătate și pot fi chiar letale.  

H 7 „Cancerigene”: substanțe și preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate sau 

pătrund prin piele, pot induce cancerul sau creșterea incidenței lui.  

H 8 „Corozive”: substanțe și preparate care pot distruge țesuturile vii la contactul cu acestea.  

H 9 „Infecțioase”: substanțe și preparate cu conținut de microorganisme viabile sau toxine ale 

acestora care sunt cunoscute ca producând boli la om sau la alte organisme vii.  

H 10 „Toxice pentru reproducere”: substanțe și preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau 

ingerate sau pătrund prin piele, pot induce malformații congenitale neereditare sau creșterea 

incidenței acestora.  

H 11 „Mutagene”: substanțe și preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate sau 

pătrund prin piele, pot produce defecte genetice ereditare sau creșterea incidenței acestora.  

H 12 Deșeuri care emit gaze toxice sau foarte toxice în contact cu apa, aerul sau un acid.  

H 13 „Sensibilizante”: substanțe și preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau pătrund prin 

piele, pot cauza o reacție de hipersensibilizare astfel încât expunerea ulterioară la substanța sau 

preparatul respectiv poate produce efecte nefaste caracteristice.  

H 14 „Ecotoxice”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul 

sau mai multe sectoare ale mediului înconjurător.  

H 15 Deșeuri capabile prin orice mijloace, după eliminare, să producă altă substanță de exemplu, 

levigat, care posedă oricare din caracteristicile prezentate mai sus. 

                                                                                                                                                                                           

Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri,  astfel 

cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr.1882/2003 

 

Art.2. În sensul prezentei directive: 

➢ deșeuri municipale, înseamnă deșeurile menajere și alte deșeuri care, datorită naturii sau 

compoziției lor, sunt similare deșeurilor menajere; 
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➢ deșeuri inerte, înseamnă deșeurile care nu sunt supuse unor transformări fizice, chimice 

sau biologice semnificative. Deșeurile inerte nu se dizolvă, nu ard și nu reacționează chimic 

în nici un alt mod, nu sunt biodegradabile și nu au efecte negative asupra altor materiale 

cu care vin în contact astfel încât să polueze mediul sau să dăuneze sănătății umane. 

Conținutul total în levigat și agenți poluanți al deșeurilor și ecotoxicitatea levigatului 

trebuie să aibă valori nesemnificative și, în mod special, să nu pună în pericol calitatea apei 

de suprafață și/sau a apelor subterane;  

➢ depozit de deșeuri, înseamnă un amplasament de evacuare a deșeurilor pentru depozitarea 

deșeurilor pe sau în pământ (adică în subsol), care include: — spații interne pentru 

evacuarea deșeurilor (un producător de deșeuri își construiește propriul depozit pentru 

evacuarea deșeurilor la locul de producție) și — amplasamente permanente (adică pentru 

o perioadă mai lungă de un an) care sunt utilizate pentru depozitarea temporară a deșeurilor, 

dar care nu includ: — locuri în care deșeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea 

acestora pentru transportul ulterior în scopul recuperării, tratării sau evacuării în altă parte 

și — depozitarea deșeurilor înainte de recuperarea pentru tratare pentru o perioadă de 

maximum trei ani în general, sau — depozitarea deșeurilor înainte de evacuare pentru o 

perioadă de maximum un an; 

➢ tratare, înseamnă procesele fizice, termice, chimice sau biologice, inclusiv sortarea, care 

schimbă caracteristicile deșeurilor pentru a reduce volumul sau natura periculoasă a 

acestora, pentru a facilita manevrarea lor sau pentru a crește gradul de recuperare; 

➢  levigat, înseamnă orice lichid care se scurge din deșeurile depozitate și care provine din 

sau este conținut într-un depozit de deșeuri;  

➢ operator, înseamnă persoanele fizice sau juridice care sunt răspunzătoare pentru un 

depozit de deșeuri în conformitate cu legislația internă a statului membru în care este 

amplasat respectivul depozit de deșeuri; aceste persoane pot varia de la etapa de pregătire 

până la perioada posttratare;  

➢ deșeuri biodegradabile, înseamnă orice deșeuri care pot suferi o descompunere aerobă 

sau anaerobă, cum ar fi produsele alimentare, deșeurile de grădină, hârtia sau cartonul;  

➢ deșeuri lichide, înseamnă orice deșeuri sub formă lichidă, inclusiv apele reziduale, dar 

care nu includ și nămolurile. 

 

Art.4. Clasificarea depozitelor de deșeuri.  

Fiecare depozit de deșeuri este clasificat în una dintre următoarele categorii: 

  — depozite de deșeuri pentru deșeuri periculoase; 

  — depozite de deșeuri pentru deșeuri nepericuloase; 

  — depozite de deșeuri pentru deșeuri inerte. 

 

 Art.6. Deșeuri acceptate în diferite categorii de depozite de deșeuri 

 Statele membre iau măsuri pentru ca:  

(a) numai deșeurile care au fost tratate să fie evacuate în depozitele de deșeuri. Această 

prevedere nu se poate aplica în cazul deșeurilor inerte pentru care tratarea nu este posibilă din 

punct de vedere tehnic și nici oricăror altor deșeuri pentru care tratarea nu contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor prezentei directive, prin reducerea cantității de deșeuri sau a pericolelor pe care le 

prezintă pentru sănătatea umană sau pentru mediu;  
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(b) numai deșeurile periculoase care îndeplinesc criteriile stabilite în conformitate cu anexa 

II sunt destinate unui depozit pentru deșeuri periculoase;  

(c) depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru:  

(i) deșeuri municipale;  

(ii) deșeurile nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a 

deșeurilor în depozitul pentru deșeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu anexa II;  

(iii) deșeurile periculoase stabile, nereactive (de exemplu, solidificate, vitrificate) care se 

comportă în ceea ce privește levigatul în mod similar cu deșeurile nepericuloase menționate la 

punctul (ii) și care îndeplinesc condițiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu anexa 

II. Aceste deșeuri periculoase nu se depozitează în spații destinate deșeurilor nepericuloase 

biodegradabile;  

(d) depozitele de deșeuri pentru deșeuri inerte sunt utilizate numai pentru deșeuri inerte. 

 

Conform Anexei II din prezenta Directivă sunt stabilite „Criteriile și procedurile de 

acceptare a deșeurilor”.  

 

Principii generale 

Compoziția, levigabilitatea, comportamentul pe termen lung și proprietățile generale ale 

deșeurilor care urmează să fie evacuate în depozitele de deșeuri trebuie să fie cunoscute cât mai 

exact posibil.  

Acceptarea deșeurilor într-un depozit de deșeuri se poate baza fie pe lista deșeurilor 

acceptate sau refuzate, definite în funcție de natură și origine, fie pe metodele de analiză a 

deșeurilor și pe valorile-limită pentru proprietățile deșeurilor care urmează să fie acceptate.  

Viitoarele proceduri de acceptare a deșeurilor, descrise în prezenta directivă, sunt, pe cât 

posibil, bazate pe metode standardizate de analiză a deșeurilor și pe valorile-limită pentru 

proprietățile deșeurilor care urmează să fie acceptate. 

Criteriile de acceptare a deșeurilor într-o anumită categorie de depozite de deșeuri trebuie 

să fie bazate pe analiza:  

— protecției mediului (mai ales a apelor subterane și a apelor de suprafață); 

— menținerii sistemelor de protecție a mediului (cum ar fi sistemele de impermeabilizare 

și de tratare a levigatului);  

— protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deșeurilor în interiorul 

depozitului;  

— protecției împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.  

Exemple de criterii bazate pe proprietățile deșeurilor pot fi:  

— cerințe referitoare la cunoașterea compoziției totale;  

— limitări ale conținutului în materie organică al deșeurilor;  

— cerințe sau limitări privind biodegrabilitatea componentelor deșeurilor organice;  

— limitări ale cantității de componenți specificați, posibil dăunători/periculoși (din punctul 

de vedere al criteriilor enumerate mai sus);  

— limitări ale nivelului potențial și estimat al levigatului în cazul anumitor componenți, 

posibil dăunători/periculoși (din punctul de vedere al criteriilor enumerate mai sus);  

— proprietăți ecotoxicologice ale deșeurilor și ale levigatului rezultat. 

În general, criteriile de acceptare a deșeurilor bazate pe proprietățile acestora trebuie să fie 

mai stricte pentru depozitele de deșeuri destinate deșeurilor inerte și pot fi mai puțin stricte pentru 
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depozitele de deșeuri destinate deșeurilor nepericuloase și cel mai puțin stricte pentru depozitele 

de deșeuri destinate deșeurilor periculoase, datorită nivelului ridicat de protecție a mediului care 

există în cazul ultimelor două categorii de depozite de deșeuri. 

 

Proceduri generale pentru testarea și acceptarea deșeurilor 

Operațiunile generale de caracterizare și de testare a deșeurilor trebuie să fie bazate pe 

următoarea clasificare pe trei niveluri:  

Nivelul 1: Caracterizare de bază. Aceasta constituie o determinare temeinică, în 

conformitate cu metodele standardizate de analiză și testare a comportamentului, a producției de 

levigat pe termen scurt, mediu și lung și/sau a proprietăților caracteristice ale deșeurilor.  

Nivelul 2: Testarea conformității. Aceasta constituie o testare periodică pe baza unor 

metode standardizate de analiză și testare a comportamentului mai simple, prin care se urmărește 

stabilirea conformării unor deșeuri la condițiile menționate în autorizație și/sau la criteriile de 

referință specifice. Testările se concentrează asupra variabilelor de bază și asupra 

comportamentului identificat prin caracterizarea de bază. 

Nivelul 3: Verificarea la fața locului. Aceasta constă în metode de verificare rapidă pentru 

a confirma dacă deșeurile sunt identice cu cele care au fost supuse procedurii de testare a 

conformității și care sunt descrise în documentele însoțitoare. Poate consta într-o simplă inspecție 

vizuală a încărcăturii de deșeuri înainte și după descărcarea în depozitul de deșeuri. 

Un anume tip de deșeuri trebuie caracterizat în mod normal la Nivelul 1 și trebuie să 

corespundă criteriilor corespunzătoare pentru a fi acceptat pe lista de referință. Pentru a rămâne pe 

o listă specifică a unui amplasament, un anume tip de deșeuri trebuie să fie testat la intervale 

regulate (de exemplu anual) la Nivelul 2 și să îndeplinească criteriile corespunzătoare. Fiecare 

încărcătură de deșeuri care ajunge la poarta unui depozit de deșeuri trebuie supusă unei verificări 

de Nivelul 3.  

Anumite tipuri de deșeuri trebuie exceptate permanent sau temporar de testarea la Nivelul 

1. Acest lucru se poate datora incapacității de a aplica testarea, lipsei procedurilor de testare 

adecvate sau a criteriilor de acceptare sau existenței unei legislații care prevalează. 

Linii directoare pentru procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor. 

Până la completarea prezentei anexe, Nivelul 3 de testare este singurul obligatoriu, iar 

Nivelurile 1 și 2 se aplică în măsura în care acest lucru este posibil.  

În această etapă preliminară, deșeurile care urmează să fie acceptate într-un depozit de 

deșeuri aparținând unei anumite categorii trebuie fie să se regăsească pe o listă națională restrictivă 

sau pe o listă specifică pentru categoria respectivă de depozite de deșeuri, fie să îndeplinească 

criterii similare cu cele cerute pentru a fi inclus pe listă. 

 Pentru a stabili criteriile preliminare pentru acceptarea deșeurilor în trei mari categorii de 

depozite de deșeuri sau pe listele corespunzătoare, se pot utiliza următoarele principii generale: 

- Depozite de deșeuri pentru deșeurile inerte: pe listă pot fi acceptate numai deșeuri inerte, 

astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (e).  

- Depozite de deșeuri pentru deșeurile nepericuloase: pentru a fi acceptat pe listă, tipul 

respectiv de deșeuri nu trebuie să intre sub incidența Directivei 91/689/CEE privind deșeurile 

periculoase.  

- Depozite de deșeuri pentru deșeurile periculoase: o schiță preliminară a listei pentru 

depozitele de deșeuri periculoase ar conține numai acele tipuri de deșeuri care intră sub incidența 

Directivei 91/689/CEE privind deșeurile periculoase.  
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Cu toate acestea, când au un conținut total sau un nivel de levigat al componenților care ar 

putea fi periculoși suficient de mare pentru a constitui un risc pe termen scurt pentru cei care 

manipulează deșeurile sau pentru mediu ori pentru a împiedica stabilizarea suficientă a deșeurilor 

pe durata de viață prevăzută pentru depozitul de deșeuri, aceste tipuri de deșeuri nu trebuie 

acceptate pe listă fără o tratare prealabilă. 

 

Prelevarea probelor de deșeuri. 

Operațiunea de prelevare a probelor de deșeuri poate ridica probleme grave în ceea ce 

privește gradul de reprezentare și tehnicile utilizate datorită naturii eterogene a multor deșeuri. 

Urmează să fie elaborat un standard european de prelevare a deșeurilor. Până la aprobarea acestui 

standard de către statele membre în conformitate cu articolul 17 din prezenta directivă, statele 

membre pot aplica standarde și proceduri naționale. 

 

Notă: Conform Directivei nr. 1999/31/CE, se pune în sarcina Statelor membre de a stabili 

o strategie națională pentru a pune în aplicare reducerea deșeurilor biodegradabile destinate 

depozitelor de deșeuri. Această strategie trebuie să includă măsurile pentru realizarea obiectivelor 

stabilite prin Directiva nr. 1999/31/CE, în special prin reciclare, compostare, producerea de biogaz 

sau prin recuperarea de materiale/energie.  

 

Guvernanța în domeniul mediului și integrarea mediului în alte domenii de politică 

 

Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind 

evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului 

 

Se referă în special la necesitatea instituirii unei proceduri de stabilire a planurilor sau programelor 

care necesită o evaluare strategică a mediului și a condițiilor în care planurile sau programele 

pentru care evaluarea strategică de mediu este obligatorie trebuie supuse unei astfel de evaluări 

(articolul 3). 

 

Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 

privind accesul publicului la informațiile despre mediu 

 

Se referă în special la:  

➢ stabilirea unor înțelegeri practice în temeiul cărora informațiile în materie de mediu să fie puse 

la dispoziția publicului și a excepțiilor aplicabile (articolele 3 și 4); 

➢ garantarea faptului că autoritățile publice pun la dispoziția publicului informațiile referitoare la 

mediu [articolul 3 alineatul (1)]; 

➢ stabilirea unor proceduri de revizuire a deciziilor de a nu furniza informații referitoare la mediu 

sau de a furniza doar informații parțiale (articolul 6); 

➢ crearea unui sistem de difuzare a informațiilor despre mediu către public (articolul 7). 

 

Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de 

instituire  a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe  

privind mediul 
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Se referă în special la: 

➢ crearea unui mecanism de furnizare a informațiilor către public [articolul 2 alineatul (2) litera 

(a) și articolul 2 alineatul (2) litera (d)]; 

➢ stabilirea unui mecanism pentru observații și opinii exprimate de public pentru a fi luate în 

considerare în procesul decizional [articolul 2 alineatul (2) litera (c)]. 

 

Calitatea aerului 

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind 

calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa 

 

Prevede, inter alia, următoarele obligații: 

➢ crearea unui sistem de evaluare, cu ajutorul unor criterii corespunzătoare, a calității aerului 

înconjurător în raport cu poluanții atmosferici (articolele 5, 6 și 9); 

➢ stabilirea unor planuri de calitate a aerului înconjurător pentru zonele și aglomerările în care 

nivelul de poluanți depășește valoarea-limită/valoarea-țintă (articolul 23); 

➢ stabilirea unor planuri de acțiune pe termen scurt pentru zonele și aglomerările în care există 

riscul ca pragurile de alertă să fie depășite (articolul 24). 

 

Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 

privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în 

aerul înconjurător 

Prevede, inter alia, următoarele obligații: 

➢ stabilirea și clasificarea zonelor și a aglomerărilor (articolul 3); 

➢ crearea unui sistem de evaluare, cu ajutorul unor criterii corespunzătoare, a calității aerului 

înconjurător în raport cu poluanții atmosferici (articolul 4). 

 

Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind reducerea conținutului de 

sulf din anumiți combustibili lichizi 

Prevede, inter alia, următoarele obligații: 

➢ crearea unui sistem de eșantionare eficient și a unor metode analitice corespunzătoare de analiză 

(articolul 6);  

➢ interzicerea utilizării păcurii grele și a motorinei cu un conținut de sulf mai mare decât valorile-

limită stabilite [articolul 3 alineatul (1) și articolul 4 alineatul (1)].  

 

 

Directiva 94/63/CE din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici 

volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la 

terminale la stațiile de distribuție a carburanților astfel cum a fost modificată prin 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003. 

 

Prevede, inter alia, următoarele obligații: 

➢ identificarea tuturor terminalelor pentru depozitarea și încărcarea carburanților (articolul 2);  
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➢ stabilirea unor măsuri tehnice pentru a reduce pierderile de carburanți de la instalațiile de 

depozitare la terminale și la stațiile de distribuție a carburanților și în timpul 

încărcării/descărcării containerelor mobile la terminale (articolele 3, 4 și 6 și anexa III); 

➢ impunerea obligației ca toate brațele articulate de încărcare a autocisternelor și containerele 

mobile să îndeplinească cerințele (articolele 4 și 5). 

 

Calitatea apei și gestionarea resurselor  

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de 

stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei astfel cum a fost modificată prin 

Decizia nr. 2455/2001/CE. 

Prevede, inter alia, următoarele obligații: 

➢ identificarea districtelor bazinelor hidrografice și stabilirea unor măsuri administrative pentru 

fluvii, lacuri și ape de coaste internaționale (articolul 3); 

➢ analiza caracteristicilor districtelor bazinelor hidrografice (articolul 5); 

➢ stabilirea unor programe de monitorizare a calității apei (articolul 8); 

➢ elaborarea planurilor de gestionare a districtelor hidrografice, consultări cu publicul și 

publicarea acestor planuri (articolele 13 și 14). 

- Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 

privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații. 

Prevede, inter alia, următoarele obligații: 

➢ întreprinderea evaluărilor preliminare ale inundațiilor (articolele 4 și 5); 

➢ elaborarea unor hărți ale pericolelor de inundații și hărți ale riscurilor de inundații (articolul 6); 

➢ stabilirea unor planuri de gestionare a riscurilor de inundații (articolul 7); 

- Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale 

astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/15/CE și prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003. 

Prevede, inter alia, următoarele obligații: 

➢ evaluarea situației colectării și tratării apelor urbane reziduale; 

➢ identificarea zonelor și aglomerărilor sensibile (articolul 5 și anexa II); 

➢ elaborarea programului tehnic și de investiții pentru punerea în aplicare a cerințelor privind 

tratarea apelor urbane reziduale (articolul 17). 

- Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate 

consumului uman, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003. 

Prevede, inter alia, următoarele obligații: 

➢ stabilirea standardelor pentru apa potabilă (articolele 4 și 5); 

➢ instituirea unui sistem de monitorizare (articolele 6 și 7); 

➢ instituirea unui instrument de furnizare a informațiilor către consumatori (articolul 13). 

- Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva 

poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul 

(CE) nr. 1882/2003. 

Prevede, inter alia, următoarele obligații: 

➢ stabilirea programelor de monitorizare (articolul 6); 

➢ identificarea apelor afectate de poluare și a celor care ar putea fi afectate și desemnarea zonelor 

vulnerabile la nitrați (articolul 3); 

➢ stabilirea unor programe de acțiune și a unor coduri de bune practici agricole pentru zonele 

vulnerabile la nitrați (articolele 4 și 5). 
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Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind 

gestionarea deșeurilor din industriile extractive 

 

Prezenta directivă prevede măsuri, proceduri și orientări pentru prevenirea sau reducerea, 

pe cât posibil, a oricăror efecte nefaste asupra mediului, în special asupra apei, aerului, solului, 

faunei și florei și peisajelor, precum și a oricăror riscuri pentru sănătatea umană, rezultate din 

gestionarea deșeurilor din industriile extractive. 

Se aplică gestionării deșeurilor rezultate din prospecțiune, extracție, tratare și stocare a 

resurselor minerale, precum și din exploatarea carierelor, denumite în continuare „deșeuri 

extractive”. 

Deasemenea, prezintă interes unele definiții date de prezenta directică, și anume: 

- „deșeuri inerte”, deșeurile care nu suferă nici o modificare fizică, chimică sau biologică 

importantă. Deșeurile inerte nu se descompun, nu ard și nu produc nici o altă reacție fizică sau 

chimică, nu sunt biodegradabile și nu deteriorează alte materiale cu care intră în contact într-un 

mod care să poată duce la poluarea mediului sau să dăuneze sănătății omului. Producția totală de 

levigat și conținutul de poluanți al deșeurilor, precum și ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie 

nesemnificative și, în special, să nu pericliteze calitatea apelor de suprafață și/sau apelor subterane; 

- „levigat”, orice lichid care percolează prin deșeul depozitat și care rezultă din sau este 

conținut în cadrul unei instalații de deșeuri, inclusiv scurgerile poluate, și care poate dăuna 

mediului, în cazul în care nu este tratat corespunzător; 

- „industrii extractive”, ansamblul unităților și al întreprinderilor angajate în extracțiile de 

suprafață sau subterane ale resurselor minerale în scopuri comerciale, inclusiv prin forare sau 

tratare a materialului extras; 

- „resursa minerală” sau „mineral”, un depozit natural existent în scoarța terestră, format 

din compuși organici sau anorganici, cum ar fi combustibilii energetici, minereurile metalifere, 

mineralele industriale și de construcții, cu excepția apei; 

- „operator”, orice persoana fizică sau juridică responsabilă pentru gestionarea deșeurilor 

extractive în conformitate cu legislația internă a statului membru în care are loc gestionarea 

deșeurilor, inclusiv în ceea ce privește stocarea temporară a deșeurilor extractive, precum și în 

etapele de exploatare a instalației și după închiderea acesteia; 

 - „prospecțiune”, căutarea zăcămintelor minerale cu valoare economică, inclusiv 

prelevarea de probe, prelevarea globală, execuția de foraje și șanturi, dar cu excluderea oricăror 

lucrări necesare pentru exploatarea acestor zăcăminte și a tuturor activităților asociate direct cu o 

operațiune de extracție existent. 
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II. PREZENTAREA SITUAȚIEI EXISTENTE 

 

Capitolul privind prezentarea situației existente este considerat ca punct de referinţă în 

procesul de planificare, respectiv evaluarea actualului sistem extistent în mun. Strășeni privind 

managementul deșeurilor (generarea deşeurilor,  colectarea şi transportul deşeurilor, tratarea şi 

valorificarea deşeurilor și eliminarea deşeurilor). Prezentul document operează cu date privind 

generarea, colectarea, transportul și eliminarea deşeurilor de la populație și persoane juridice 

publicate de Biroul Național Statistică, Inspectoratul Procecția Mediului și Agenția de Mediu, 

inclusiv informația prezentată de Î.M. Gospodăria Comunală Strășeni. 

În Republica Moldova, responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor municipale aparține 

administrațiilor publice locale, iar eliminarea deșeurilor municipale la moment se realizează 

exclusiv prin depozitare. În mun. Strășeni, precum și în întreg raion, deșeurile municipale 

reprezintă o sursă importantă de poluare, generarea acestora fiind condiționată de numărul de 

locuitori, tipul de activități economice ce se desfașoară în municipiu și nivelul de dezvoltare 

economică şi socială, comportamentul consumatorului (rata şomajului, nivelul de educaţie), etc.  

Respectiv, conform Recensămîntului din anul 2014, numărul locuitorilor în municipiul 

Strășeni este de 18.376 locuitori, sau 5.839 gospodării.  În municipiu sunt 3.767 case individuale 

și 3.194 apartamente. Doar 85% din case individuale și apartamente sunt ocupate (în total 5.799 

locuințe). 

În municipiu sunt înregistraţi în 

total 650 agenţi economici. Ramurile 

principale ale economiei municipiului 

sunt agricultura şi industria 

prelucrătoare. În mare parte, industria 

municipiului este bazată pe prelucrarea 

materiei prime. Cea mai mare pondere 

a revenit industriei alimentare şi a 

băuturilor. Alte ramuri industriale 

dezvoltate în municipiu sunt: producţia 

de articole de îmbrăcăminte, producţia 

de articole din fier și lemn. 

 

 

GENERAREA  DEȘEURILOR 

 

Deşeurile municipale generate, cuprind atât cantitățile de deşeuri generate şi colectate în 

(amestec sau selectiv), cât şi deşeurile generate şi necolectate. Datele de bază privind generarea 

deşeurilor municipale au fost furnizate de operatorul municipal de salubrizare Î.M. “Gospodăria 

Comunală Strășeni”. Cantitatea de deşeuri generată şi necolectată este reprezentată în cea mai mare 

parte de deşeurile menajere din zonele în care populația nu este arondată la serviciul de salubrizare. 

Cantitățile de deşeuri municipale includ totalitatea deșeurilor provenite din gospodărie și 

deșeurile similare care provin din activități comerciale, industriale și administrative, conform 

Listei deșeurilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 99 din 30.01.2018. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102107&lang=ro
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Cod Categorii, subcategorii și tipuri de deșeuri 

20  

 

DEȘEURI MUNICIPALE (deșeuri provenite din gospo-dării și deșeuri 

similare, provenite din comerț, industrie și instituții), inclusiv fracțiuni colec-

tate separat 

20 01  fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la subcategoria 15 01) 

20 01 01  hîrtie și carton 

20 01 02  sticlă 

20 01 08  deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine 

20 01 10  îmbrăcăminte 

20 01 11  materiale textile 

20 01 13*  solvenți 

20 01 14*  acizi 

20 01 15*  alcalii 

20 01 17*  substanțe chimice fotografice 

20 01 19*  pesticide 

20 01 21*  tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur 

20 01 23*  echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi 

20 01 25  uleiuri și grăsimi comestibile 

20 01 26*  uleiuri și grăsimi, altele decît cele specificate la 20 01 25 

20 01 27*  vopsele, cerneluri, adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase 

20 01 28  vopsele, cerneluri, adezivi și rășini, altele decît cele specificate la 20 01 27 

20 01 29*  detergenți cu conținut de substanțe periculoase 

20 01 30  detergenți, alții decît cei specificați la 20 01 29 

20 01 31*  medicamente citotoxice și citostatice 

20 01 32  medicamente, altele decît cele specificate la 20 01 31 

20 01 33*  

 

baterii și acumulatoare incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și 

acumulatoare nesortate conținînd aceste baterii  

20 01 34  baterii și acumulatoare, altele decît cele specificate la 20 01 33 

20 01 35*  

 

echipamente electrice și electronice casate, altele decît cele menționate la 20 01 21 

și 20 01 23, cu conținut de componente periculoase, provenite din echipamentele 

electrice și electronice pot include acumulatori și baterii, conform mențiunii de la 

16 06, fiind marcate ca periculoase; comutatoarele cu mercur, sticla de la tuburile 

catodice și alte tipuri de sticlă activată etc.   

20 01 36  

 

echipamente electrice și electronice casate, altele decît cele specificate la 20 01 21, 

20 01 23 și 20 01 35 

20 01 37*  lemn cu conținut de substanțe periculoase 

20 01 38  lemn, altul decît cel specificat la 20 01 37 

20 01 39  materiale plastice 

20 01 40  metale 

20 01 41  deșeuri de la curățatul coșurilor de fum 

20 01 99  alte fracții nespecificate 

20 02  deșeuri din grădini și parcuri (inclusiv deșeurile din cimitire) 

20 02 01 deșeuri biodegradabile  

20 02 02  pămînt și pietre  

20 02 03  alte deșeuri nebiodegradabile 

20 03  alte deșeuri municipale 

20 03 01  deșeuri municipale amestecate 

20 03 02  deșeuri din piețe 
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20 03 03  reziduuri de la curățarea străzilor 

20 03 04  nămolul din fosele septice 

20 03 06 deșeuri de la curățarea canalizării 

20 03 07  deșeuri voluminoase 

20 03 99  alte deșeuri municipale nespecificate 

 

În tabelul de mai jos sunt prezentate datele privind colectarea deșeurilor în municipiul Strășeni, 

puse la dispozitie de operatorul de salubrizare, precum și estimarea cantităților de deșeuri 

necolectate, pentru o perioadă de 5 ani.  

Tabel 1.  

Evoluția cantităților de deșeuri municipale colectate în perioada 2015 – 2019, tone  

Tipuri de deșeuri 2015 2016 2017 2018 2019 

Deșeuri municipale total, din 

care: 
1950 2010 2100 15660 5220 

Deșeuri menajere colectate in 

amestec de la populație  
990 1020 1050 12090 4050 

Deșeuri colectate în amestec din 

comerț, industrie instituții  
540 570 600 2010 390 

Deșeuri stradale  420 420 450 1560 780 

Deșeuri municipale colectate 

separat - Plastic  
    9,6 

Sursa: Biroul Național de Statistică, în baza formularului Nr.2 – Salubrizarea localităților 

* Cifre estimative 

 

În baza datelor analizate, se constată că mun. Strășeni nu dispune de o infrastructură viabilă privind 

colectarea selectivă a deșeurilor. În localitate se colectează separat (întru-un procent foarte mic) 

doar deșeuri de masă plastică PET. În mun. Strășeni sunt amplasate în cartierele locative 8 plase 

pentru colectarea PET. Lunar sunt acumulate și evacuate circa 16-20 m3 de PET. 

Date raportate de întreprinderea municipală, confirmă că mun. Strășeni, de altfel ca întreg raion 

are printre cele mai scăzute rate de colectare selectivă, fapt pentru care se consideră absolut necesar 

desfășurarea mai multor campanii organizate de informare și conștientizare precum și crearea 

infrastructurii necesare pentru colectarea selectivă. 

 

COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR 

 

• Activitatea de salubrizare 

Serviciul municipal de salubrizare este organizat de Întreprinderea Municipală „Gospodăria 

comunală Strășeni”, care a fost fondată de Consiliul orășenesc Strășeni prin Decizia nr.42/22 din 

04.11.2011, și a cărei genuri de activitate accentuează și scopurile constituirii acesteia, și anume: 

- salubrizarea municipiului și activități similare; 

- amenajări de teritoriu și spații verzi; 

- acumularea și transportarea deșeurilor menajere solide. 
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În tabelul următor se prezintă o analiză a gradului de colectare a deșeurilor de la populație.  

Tabel 2.  

Gradul de colectare a deșeurilor de la populație 

 Total 

populație 

Număr total de gospodării  5.800 

Număr total de gospodării deservite 4.830 

Ponderea gospodăriilor colectare la serviciul salubrizare 82% 

Numărul de gospodării ce nu sunt deservite de serviciul 

salubritate (estimativ) * 

1.000 

Cantitatea estimativă deșeuri ce nu este colectată, anual 

(tone) 

1.087 

Venit ratat anual al Întreprinderii Municipale, lei (aplicînd 

tariful de 35 lei/gospodărie) 

420.000 

*Cantitate de deșeuri estimată, utilizând indicele mediu de generare pentru mediul urban ( 0,9 

kg/loc/zi), conform estimărilor Strategiei de management a Deșeurilor. 

 

Ponderea gospodăriilor (populației) ce beneficiază de serviciul de salubrizare este de peste 82% la 

nivelul întregului municipiu. Însă la o analiză aprofundată, putem constata că sectorul locativ cu 

apartamente este deservit aproape integral de către serviciul public de salubrizare (100%), iar 

sectorul caselor individuale este deservit în proporție de 60%.  

În concluzie, circa 1000 de case individuale nu sunt deservite de serviciul de salubrizare, ceea ce 

în final: 

- generează pierderi pentru Întreprinderea Municipală de circa 0,4 milioane lei (venit ratat) 

- poluarea mediului – deoarece deșeul generat într-un final duce la apariția de gunoiști stihinice. 
 

• Dotarea cu recipienți a populației și a agenților economici 
 

Pe raza municipiului Strășeni, colectarea deșeurilor se efectuează din recipiente de precolectare 

amplasate la adresa beneficiarului, sau puncte de colectare a deșeurilor (platforme) amplasate în 

zona de blocuri. Volumul tomberoanelor este de 1100 litri (total  tomeberoane raportate de 

Gospodăria Comunală Strășeni pentru anul 2019). Totodată, în municipiu sunt amplsate și 8 plase 

pentru colectarea PET-urilor.   
 

• Dotarea cu mijloace de transport 

Baza tehnico-materială a întreprinderii municipale “Gospodăria Comunală Strășeni” utilizate 

pentru salubrizarea localității include următoarele unități de transport: 

Tip mijloc de transport Nr. 

unități 

Anul producerii Uzura 

GAZ 53 autobasculantă 2 1987 100 % 

MAZ autospecială cu capacitate de încarcare a 

tomberoanelor cu volum de 1100 l (volum la o 

rută 16 m3) 

1 2019  

VOLVO autogunoieră 1 2007 100 % 

Buldozer DT-75 1 1987 100 % 
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Serviciul de evacuare a deșeurilor în municipiu, este prestat de Î.M. Gospodăria Comunală Strășeni 

în bază de contract. Frecvența de colectare pe care operatorul de salubrizare o asigura este zilnică 

pentru sectorul la bloc (16-20 m3 evacuat/zi), de 2 ori/lună pentru case individuale și 4-5 ori pe 

lună pentru agenți economici, sau în termen de 48 ore din momentul primirii comenzii de către 

dispeceratul operatorului. 

 

Conform Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a mun. Strășeni (2019-2025), urmează în 

bază de proiect pentru perioada 2020-2024, modernizarea sistemului de salubrizare și respectiv 

dotarea întreprinderilor municipale cu tehnică specializată performantă. 

 

• Tarifele plătite pentru serviciul de colectare și depozitare a deșeurilor 

 

Tariful plătit lunar de locuitorii la bloc pentru evacuarea 

deșeurilor 
15 lei/persoană 

Tariful plătit lunar de locuitorii la case individuale pentru 

evacuarea deșeurilor  
35 lei/gospodărie 

Tariful plătit lunar de persoanele juridice pentru evacuarea 

deșeurilor  
150 lei/m3 

Tariful plătit lunar de persoanele juridice pentru prelucrarea 

deșeurilor (transport la poligonul de deșeuri) 
66 lei/m3 

 

Tarifele  pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere solide pentru locatarii 

blocurilor și a ceselor individuale sunt stabilite de Consiliul municipal prin Decizia nr.2/21 din 24 

martie 2017 și ulterior actualizat prin Decizia cu nr. 1/44 din 27 februarie 2020, însă acestea nu 

includ cheltuielile pentru depozitarea deșeurilor la gunoiștea orașului, pentru procurarea și 

întreținerea tomberoanelor, pentru dezinfectarea tomberoanelor și a platformelor, pentru 

construcția și întreținerea platformelor de acumulare a deșeurilor. 

 

• Analiza serviciilor achitate la apartamente – neregularități 

 

Tarifele  pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere solide pentru locuitorii de la 

apartamente este de 10 lei persoană.  

Conform datelor recensământului din 2014, în municipiu au fost recenzați 18376 locuitori din 

5799 locuințe ocupate, sau 3,16 membri per locuință.   

Conform datelor de la Întreprinderea Municipală au fost semnate contracte cu apartamente în 

număr de 2868, fiind achitat tarif salubrizare pentru 4804 persoane. Un calcul simplu arată că în 

mediu per apartament sunt 1,67 membri per locuință. Astfel, putem constata că este ascuns 

numărul real de persoane în locuință – de 2 ori mai puțin (3,16 membri per locuință conform 

recensămîntului versus 1,67 membri conform datelor de la Întreprinderea Municapală). 

Aplicînd coeficientul de 3,16 membri per locuință, numărul real de persoane deservite, de către 

Întreprinderea Municipală, este de 9000 locuitori ai apartamentelor, fiind astfel ascuns un număr 

de circa 4200 persoane deservite. Aplicînd tariful de 15 lei lunar per persoană, se constată un venit 

ratat anual de 0,7 milioane lei. 
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VALORIFICAREA ȘI TRATAREA DEȘEURILOR 
 

• Sortarea deșeurilor. În municipiul Strășeni nu există stații de sortare la data elaborarii 

prezentului document.  

• Compostarea deșeurilor biodegradabile. În municipiul Strășeni nu se colectează separat 

fracția biodegradabilă și nici nu există instalații centralizate pentru compostarea acestora. 

• Tratare mecano – biologica: În municipiul Strășeni nu există stații de tratare mecano – 

biologica a deșeului urban. 

• Tratarea termică: În municipiul Strășeni nu există incinerator de deșeuri industriale, 

medicale și toxice. 
 

ELIMINAREA DEȘEURILOR 
 

Singurul mod de eliminare a deșeurilor municipale este prin depozitare la poligonul pentru 

acumularea deșeurilor din mun. Strășeni și inclusiv alte peste 201 gunoiști stihinice care sunt 

formate la periferia localității. Poligonul este format din anul 1972 și amplasat la o distanța de 3 

km de localitate (traseul Ungheni-Scoreni). Poligonul are o capacitate de 4,7 ha, iar la moment 

aceasta este complet epuizată.  

Poligonul este unul neconform, din moment ce nu are dotările necesare pentru a a asigura 

protecția mediului (lipsa unui sistem de drenare şi evacuare a levigatului), fapt care poate conduce 

la scurgeri de ape din şi de pe suprafața depozitului cu concentrații de poluanți (amoniu, azotați, 

cupru, zinc etc.). Deşeurile nedegradabile (mase plastice, metale, deşeuri electronice, 

electrocasnice) sunt depozitate fără separare, împreună cu deşeurile biodegradabile, creându-se 

astfel condiții pentru solubilizarea părților metalice de către apele acide generate de procesele de 

fermentare. Aceste ape reprezintă un „levigat” care se scurge necontrolat atât pe terenurile din 

vecinatatea depozitului cît şi în pârâul din vecinătate (cu scurgere temporară). Totodată, lipsa unui 

sistem de evacuare a gazului de depozit (45- 60% CH4 şi 40-55% CO2) poate conduce la 

autoaprinderea şi arderea mocnită a deşeurilor şi la degajări de fum şi mirosuri neplăcute. 

Actualul model de gestionare a deșeurilor în mun. Strășeni nu este unul sustenabil din punct 

de vedere socio-econiomic și de mediu. Respectiv, deși depozitarea deşeurilor reprezintă metoda 

cea mai puţin acceptată, este unica opțiune aplicată la nivel municipal.  

 

Conform Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a mun. Strășeni (2019-2025), 

Primaria are trasat drept obiectiv pentru perioada 2019-2021, extinderea poligonului de 

acumulare și amenajarea accesului, construcția unei gropi de tip BEKER și lichidarea numărului 

de gunoiști neautorizate. 

III. EVALUAREA CONFORMITĂȚII ÎN RAPORT CU CERINȚELE 

LEGALE PRIVIND DEȘEURILE 

Reieșind din faptul că, potrivit instrumentelor legale naționale și comunitare, activitatea 

nemijlocită de gestionare a deşeurilor include sistemul integrat privind colectarea, transportul, 

valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supravegherea acestor operații şi îngrijirea zonelor 

 
1 Conform datelor prezentate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului 
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de depozitare după închiderea acestora, sistemul existent la moment în mun.Strășeni, în principal, 

constată un șir de neconformități, și anume: 

1. Activitatea de gestionare a deșeurilor face parte componentă din serviciul public 

de gospodărie comunală privind salubrizarea și înverzirea localităților care aparţine, prin 

natura lor sau potrivit legii, domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale   

Potrivit art.2 din Legea nr.1402/2002 privind serviciile de gospodărie comunală,  

Salubrizarea, înverzirea localităţilor, reprezintă totalitatea activităţilor şi lucrărilor de colectare, 

transportare, sortare, prelucrare, tratare, valorificare, neutralizare (incinerare) şi depozitare a 

deşeurilor menajere, precum şi măturatul, spălatul şi stropitul străzilor, înverzirea lor, lucrărilor de 

dezinfecţie, deratizare şi ecarisaj. 

Serviciile publice de gospodărie comunală se furnizează/prestează prin intermediul 

sistemelor publice de gospodărie comunală, care fac parte integrantă din infrastructura edilitară a 

localităţilor. 

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa exclusivă privind înfiinţarea, 

organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de gospodărie 

comunală, precum şi crearea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică din 

infrastructura edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale respective. 

În cadrul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă toate sarcinile 

şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, administrarea şi gestionarea serviciilor 

publice de gospodărie comunală. 

Gestiunea directă se realizează prin compartimentele specializate organizate în cadrul 

autorităţilor administraţiei publice locale. 

Operatorii înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale, în funcţie de raza teritorială 

în care acţionează, pot fi de interes local şi, respectiv, raional. 

Operatorii de interes local se află în subordinea consiliilor locale şi se organizează pentru 

furnizarea/prestarea unui sau mai multor tipuri de servicii, în funcţie de mărimea localităţilor, de 

gradul de echipare tehnico-edilitară a acestora şi de alţi factori specifici locali. 

Operatorii care furnizează/prestează servicii la nivel de regiune, raion, municipiu se 

înfiinţează în condiţiile legii, de regulă, de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după 

caz, de către cele centrale de specialitate pentru următoarele activităţi: 

a) construirea, exploatarea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor şi podurilor de interes 

regional, raional, municipal; 

b) alimentarea cu apă, evacuarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale; 

c) alimentarea cu energie termică; 

d) salubrizarea, înverzirea localităţilor; 

e) transportul de persoane, inclusiv de elevi, între localităţi. 

Potrivit art.80 din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul local 

poate decide înfiinţarea, în condiţiile legii, a unor întreprinderi municipale şi societăţi comerciale, 

în scopul executării unor lucrări de interes local, prin utilizarea capitalului statutar constituit din 

aportul consiliului respectiv şi al altor persoane juridice şi fizice. 

În conformitate cu competenţele şi obligaţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile 

administraţiei publice locale îşi exercită atribuţiile privind adoptarea politicilor şi strategiilor de 

dezvoltare a serviciilor, a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de gospodărie comunală, 

precum şi dreptul de a controla şi de a supraveghea executarea contractelor prin care a fost delegată 

gestiunea serviciilor, inclusiv: 
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a) modul de îndeplinire de către operatori a obligaţiilor asumate; 

b) calitatea serviciilor furnizate/prestate; 

c) parametrii serviciilor furnizate/prestate; 

d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune a sistemelor 

publice din infrastructura edilitară a localităţilor, precum şi activitatea de dezvoltare şi/sau 

modernizare a acestor sisteme; 

e) modul de formare şi de stabilire a tarifelor la serviciile publice de gospodărie comunală 

furnizate/prestate. 

Respectiv, Întreprinderea municipală „Gospodăria comunală Strășeni” a fost fondată de 

Consiliul orășenesc Strășeni prin Decizia nr.42/22 din 04.11.2011, a cărei genuri de activitate 

accentuează și scopurile constituirii acesteia, și anume: 

- salubrizarea municipiului și activități similare; 

- amenajări de teritoriu și spații verzi; 

- acumularea și transportarea deșeurilor menajere solide. 

Însă, serviciul public comunal privind gestionarea deșeurilor din mun. Strașeni este executat 

de către Întreprinderea municipală „Gospodăria comunală Strășeni” în lipsa unui contract de 

delegare directă, aprobat în modul corespunzător de către Consiliul municipal de Strășeni. 

Conform art.18 alin.(2) din Legea 1402/2002, „Gestiunea directă a serviciilor publice de 

gospodărie comunală se realizează prin compartimentele specializate organizate în cadrul 

autorităţilor administraţiei publice locale”. 

Respectiv, potrivit art.23 alin.(3) din Legea 1402/2002, Operatorii care 

furnizează/prestează servicii la nivel de regiune, raion, municipiu se înfiinţează în condiţiile 

legii, de regulă, de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către cele 

centrale de specialitate pentru următoarele activităţi: 

a) construirea, exploatarea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor şi podurilor de interes 

regional, raional, municipal; 

b) alimentarea cu apă, evacuarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale; 

c) alimentarea cu energie termică; 

d) salubrizarea, înverzirea localităţilor; 

e) transportul de persoane, inclusiv de elevi, între localităţi. 

Concomitent, în sensul art.20 din Legea 1402/2002, Desfăşurarea activităţilor specifice 

fiecărui serviciu public de gospodărie comunală, organizat şi realizat prin delegare a gestiunii, 

se face pe bază de contract. 

Contrar prevederilor legale menționate, serviciul public comunal privind amenajarea 

orașului Strășeni, anual este expus la licitație publică, în pofida faptului că, domeniul dat ține de 

activitatea specifică Întreprinderii municipale „Gospodăria comunală Strășeni”, cu care scop a fost 

și fondată de către Consiliul municipal Strășeni, urmând ca să fie delegate direct și nu prin concurs. 
 

 2. Î.M. „Gospodăria comunală Strășeni” își desfășoară activitatea de colectare și 

transportare a deșeurilor municipale în baza Autorizației de mediu nr.02/2018 din 

17.04.2018, valabilă pînă pe 17.04.2023, beneficiarii acestora fiind persoanele fizice și 

juridice. 

Conform modelului de contract încheiate cu persoanele fizice, care locuiesc în casele de la 

sol, obiectul îl constituie: transportarea la gunoiștea orașului a deșeurilor menagere solide, 

conform tarifelor indicate în contract.  
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Însă, deșeurile rezultate din construcții, de grădină, zootehnice, etc., sunt altele decît 

menagere și nu constituie obiectul contractului, fiind achitate adăugător, ceea ce denotă că 

operatorul municipal le colectează, amestecă, transportă la poligonul de depozitare a deșeurilor. 

În sensul art.56 din Legea nr.209/2016 privind deșeurile, Gestionarea biodeşeurilor se 

efectuează cu respectarea ierahiei deșeurilor: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, 

alte operaţiuni de valorificare, inclusiv valorificarea energetică și eliminarea lor, astfel încît să se 

asigure: 

a) colectarea separată a biodeşeurilor în vederea compostării şi fermentării acestora; 

b) tratarea biodeşeurilor într-un mod care asigură un înalt nivel de protecţie a mediului; 

c) producerea din biodeşeuri a unor materiale fără riscuri pentru mediu. 

Deşeurile biodegradabile provenite din parcuri şi grădini vor fi colectate separat şi 

transportate la staţiile de compostare sau pe platforme individuale de compostare. 

În cazul în care biodeşeurile colectate separat conţin substanţe periculoase, se interzice 

tratarea acestora în staţii de compostare. 

Alt tip de contract încheiat de Întreprinderea municipală „Gospodăria comunală Strășeni” 

ține de evacuarea și prelucrarea deșeurilor menagere solide. 

Activitatea de prelucrare a deșeurilor ține de operațiunea de tratare, care conform art.25 din 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile urmează să fie autorizată de către Agenția de Mediu, fiind un 

act permisiv distinct de activitatea colectării și transportării deșeurilor, de care este limitată 

Întreprinderea municipală „Gospodăria comunală Strășeni”. 

De asemenea mai există și model de contract încheiat cu operatorul Întreprinderea 

municipală „Gospodăria comunală Strășeni” a cărui obiect îl formează doar prelucrarea 

deșeurilor menagere solide, activitate care depășește genurile de activitate autorizate prin 

Autorizația de mediu nr.02/2018 din 17.04.2018, fiind reduse doar la colectarea și transportarea 

deșeurilor municipale. 

Cît privește contractul model încheiate între Întreprinderea municipală „Gospodăria 

comunală Strășeni” și persoanele fizice care locuiesc la bloc, obiectul îl formează transportul și 

depozitarea deșeurilor municipale solide, activitate care contravine art.25 din Legea nr.209/2016 

privind deșeurile, conform căruia activitatea de depozitare a deșeurilor urmează să fie autorizată 

de către Agenția de Mediu, fiind un act permisiv distinct de activitatea colectării și transportării 

deșeurilor, de care este limitată Întreprinderea municipală „Gospodăria comunală Strășeni”. 

Mai mult decît atît, lipsește informația cu privire la entitatea care gestionează depozitul 

privind depozitarea deșeurilor muncipale de Strășeni (contract de arendă, decizii ale autorităților 

administrației publice locale, etc.), Autorizația de mediu pe care o deține în condițiile prevăzute 

de Legea nr.209/2016 privind deșeurile, tarifele aplicate pentru depozitare,  

Or, conform art.16 alin.(6) din Legea nr.209/2016 privind deșeurile,  Depozitarea deşeurilor 

este permisă doar în cazul deţinerii autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor, eliberată 

în conformitate cu prevederile art.25. 

Respectiv, Operatorul depozitului este responsabil de întreţinerea, supravegherea, 

monitorizarea şi controlul postînchidere al depozitului şi este obligat: 

1) la exploatarea depozitului de deşeuri, să asigure instituirea unui sistem de 

automonitorizare tehnologică şi de automonitorizare a calităţii factorilor de mediu şi să suporte 

costurile acestuia; 

2) să raporteze în cadrul Sistemului informaţional automatizat „Managementul deşeurilor”, 

deținut de Agenția de Mediu, după cum urmează: 



40 
 
 

 

a) anual – despre tipurile şi cantităţile de deşeuri eliminate; 

b) semestrial – despre datele înregistrate în urma monitorizării depozitului de deşeuri, pentru 

a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizaţia de mediu pentru gestionarea deşeurilor, 

precum şi pentru a demonstra stadiul îndeplinirii măsurilor din programul pentru conformare; şi 

c) în cel mult 12 ore de la constatare, în cadrul programului de monitorizare, despre orice 

efecte ecologice negative; 

3) să îşi constituie un fond pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului, care 

va servi dovadă a garanţiei financiare necesare pentru remedierea unor deficienţe de construcţie 

sau care au apărut în timpul operării ori pentru despăgubirile în caz de accidente determinate de 

activitatea depozitului. 

 

3. Întreprinderea municipală „Gospodăria comunală Strășeni” prestează servicii de 

colectare, transportare și depozitare a deșeurilor menagere solide de la persoanele fizice și 

juridice, conform prețurilor stabilite de Consiliul municipal prin Decizia nr.2/21 din 24 

martie 2017. Ulterior prin   nr. 1/44 din 27 februarie 2020, a fost modificat tariful pentru 

prestarea sеrviсiilоr comunale ( de la 10 la 15 lei/locatar pe lună): 

- evacuarea deșeurilor pentru locatarii blocurilor – 15 lei/locatar pe lună; 

- evacuarea deșeurilor pentru gospodării – 35 lei/ gospodărie pe lună; 

- evacuarea deșeurilor pentru persoanele juridice – 150 lei/metru cub. 

Prețurile pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere solide pentru locatarii 

blocurilor, nu includ cheltuielile pentru depozitarea deșeurilor la gunoiștea orașului, pentru 

procurarea și întreținerea tomperoanelor, pentru dezinfectarea tomberoanelor și a platformelor, 

pentru construcția și întreținerea platformelor de acumulare a deșeurilor. 

O parte din aceste cheltuieli sunt suportate de Primăria mun. Strășeni (cheltuielile 

pentru depozitarea deșeurilor la gunoiștea orașului, procurarea tomberoanelor, construcția 

platformelor de acumulare a deșeurilor), însă celelalte lucrări nu se efectuează. 

În acest contex, se atestă neconfomități cu art.29 din Legea nr.209/2016 privind deșeurile, 

conform căruia, Costurile operaţionale de gestionare a deşeurilor se acoperă: 

a) în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte” – de către producătorul iniţial de 

deşeuri sau, după caz, de deţinătorul actual ori anterior al deşeurilor, care încredinţează deşeurile 

unei unităţi specializate în colectare, transportare, depozitare, valorificare sau eliminare a 

acestora; 

b) în conformitate cu cerinţele de responsabilitatea extinsă a producătorului – de către 

producătorul de produse: baterii și acumulatori, echipamente electrice și electronice, vehicule, 

uleiuri și ambalaje, care sînt preluate de sistemele individuale sau colective de colectare separată, 

tratare, valorificare sau eliminare a produselor care au devenit deşeuri. 

Costurile respective sînt acoperite în baza unui contract încheiat cu unităţile specializate în 

gestionarea deşeurilor sau cu sistemele individuale sau colective de colectare separată, tratare, 

valorificare sau eliminare a produselor ce au devenit deşeuri. 

Cheltuielile asociate cu analiza deşeurilor, monitorizarea tehnologică proprie şi a factorilor 

de mediu, precum şi cu verificarea datelor declarate, sînt suportate de către deţinătorii actuali ai 

deşeurilor. 

În cazul deşeurilor abandonate şi în cazul în care producătorul iniţial de deşeuri nu este 

identificat, cheltuielile asociate cu curăţarea şi refacerea mediului vor fi asumate de actualii 

deţinători. 
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Cheltuielile de valorificare a deşeurilor ai căror producători nu pot fi identificaţi sînt 

suportate din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază au fost depistate, 

precum şi din alte surse legale. 

Dacă producătorul/deţinătorul de deşeuri este identificat, acesta este obligat să suporte 

cheltuielile de eliminare, efectuate de către actualii deţinători, şi cele asociate cu acţiunile 

întreprinse pentru identificarea acestuia. 

 

 4. În sensul art.11 lit. a) din Legea nr.209/2016 privind deșeurile, în vederea 

implementării legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor, autorităţile administraţiei publice 

locale, în limita resurselor financiare aprobate în acest scop de către consiliul local pe anul 

bugetar respectiv, realizează crearea unui sistem eficient de colectare, de asigurare etapizată 

a condiţiilor pentru colectare separată şi de transportare a deşeurilor şi stabilirea modului 

de funcţionare a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale altor acte 

normative; 

Respectiv, potrivit art.14 din aceeași lege, autorităţile/instituţiile publice şi alte entităţi 

responsabile, producătorii iniţiali de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia: 

a) începînd cu 23.12.2017 pînă în 2018, să asigure iniţierea activităţilor de introducere a 

sistemelor de colectare separată a hîrtiei, sticlei, metalelor şi maselor plastice şi nu se amestecă 

cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite; 

b) să realizeze activităţile de reutilizare şi reciclare a deşeurilor după cum urmează: 

- pînă în 2020 – pregătirea pentru reutilizarea şi reciclarea deşeurilor, cum ar fi, cel puţin, 

hîrtia, sticla, metalele şi masele plastice provenind din produsele casnice şi, eventual, din alte 

surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sînt similare deşeurilor care provin din consumul 

casnic, se măreşte la un nivel minim de 30% din masă totală; 

- pînă în 2020 – pregătirea pentru reutilizare şi alte operaţiuni de valorificare materială, 

inclusiv operaţiuni de rambleiere, care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte substanţe, deşeuri 

nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări, cu excepţia materialelor 

geologice naturale, se măreşte la un nivel minim de 55% din masa totală. 

Însă, nu există o dovadă pertinentă privind crearea la nivel de muncipiu Strășeni a 

sistemelor de colectare separată a hîrtiei, sticlei, metalelor şi maselor plastice fără a fi 

amestecate cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite (periculoase, biodegradabile, 

deșeuri din construcții, deșeurile produselor care cad sub incidența responsabilității extinse a 

producătorului, etc.)  

5. În sensul art.11 lit.b) din Legea nr.209/2016 privind deșeurile, în vederea 

implementării legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor, autorităţile administraţiei publice 

locale, în limita resurselor financiare aprobate în acest scop de către consiliul local pe anul 

bugetar respectiv, asigură alocarea terenurilor necesare pentru colectarea separată a 

deşeurilor, inclusiv pentru colectarea deşeurilor de produse supuse reglementărilor de 

responsabilitate extinsă a producătorului, dotarea acestora cu containere specifice tipurilor de 

deşeuri, precum şi funcţionalitatea acestora. 

Pornind de la legea specială nr.209/2016 privind deșeurile, prezintă interes unele 

reglementări generale care configurează instituția „Responsabilitatea extinsă a producătorului” 

ca una distinctă în cadrul mecanismului de gestionare și prevenire a generării deșeurilor atît la 

nivel național cît și cel local a Republicii Moldova. 
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În principal, sunt specificați subiecții supuși regimului de responsabilitate extinsă a 

producătorului, care privesc persoanele fizice sau juridice (producătorul produsului) care, la nivel 

profesional, proiectează, produc, prelucrează, tratează, vînd şi/sau importă următoarele produse: 

a) baterii şi acumulatori; 

b) echipamente electrice şi electronice; 

c) vehicule; 

d) uleiuri; 

e) ambalaje,  

pentru a consolida reutilizarea şi prevenirea, reciclarea şi alte tipuri de valorificare a 

deşeurilor generate prin utilizarea acestora. 

Responsabilitatea extinsă a producătorului reprezintă totalitatea de obligaţii direct impuse 

subiecților menționați mai sus, fie individual, fie colectiv, pentru recuperarea şi valorificarea sau 

reciclarea produselor scoase din uz. 

Aceste măsuri trebuie să încurajeze dezvoltarea, producerea şi comercializarea produselor 

cu utilizări multiple, care sînt durabile din punct de vedere tehnic şi care pot, după ce au devenit 

deşeuri, să facă obiectul unei valorificări sigure şi al unei eliminări ce nu poluează mediul.  

Activităţile pentru aplicarea responsabilităţii extinse a producătorului vizează: 

- măsurile de acceptare a produselor returnate şi a deşeurilor care rămîn după utilizarea 

respectivelor produse,  

- gestionarea ulterioară a deşeurilor şi asigurarea financiară de către producători pentru 

aceste activităţi. 

Aceste activități urmează să asigure ierarhia deşeurilor impusă de Legea nr.209/2016, în 

materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, prin respectarea consecutivă și 

cumulativă a următoarei ordini: 

a) prevenirea; 

b) pregătirea pentru reutilizare; 

c) reciclarea; 

d) alte operaţiuni de valorificare, inclusiv valorificarea energetică; 

e) eliminarea. 

La momentul de față, există doar un singur mecanism normativ care reglementează procesul 

de gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) aprobat prin H.G. 

nr.212/2018. 

Conform pct.17 alin.1) din Regulamentul DEEE aprobat prin H.G. nr.212/2018, în scopul 

colectării separate a DEEE provenite de la gospodăriile particulare, producătorii care îşi onorează 

responsabilitatea extinsă a producătorului prin intermediul sistemelor colective, de comun acord 

cu autorităţile publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale vor organiza, vor gestiona şi 

vor coordona colectarea separată a DEEE de la gospodăriile particulare şi transportul acestora la 

punctele de colectare fixe şi mobile prin intermediul serviciului de salubrizare. 

La solicitarea sistemului colectiv, administraţia publică locală pune la dispoziţie gratuit 

spaţiu pentru crearea punctului de colectare a DEEE-urilor. 

În contextul mecanismelor legale menționate, mun.Strășeni nu a alocat  careva terenuri 

necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, inclusiv pentru colectarea deşeurilor de 

produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului, dotîndu-le cu 

containere specifice tipurilor de deşeuri, precum şi funcţionalitatea acestora. 
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6. În sensul art.11 lit.g) din Legea nr.209/2016 privind deșeurile, în vederea 

implementării legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor, autorităţile administraţiei publice 

locale, în limita resurselor financiare aprobate în acest scop de către consiliul local pe anul 

bugetar respectiv, asigură evidenţa datelor şi informaţiilor privind deşeurile şi gestionarea 

deşeurilor municipale colectate de la populaţie, de la unităţile comerciale şi instituţii, în bază de 

contract, raportînd anual aceste date, prin intermediul operatorilor de gestionare a deşeurilor 

municipale, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului în conformitate cu 

metodologia de ţinere a evidenţei şi de transmitere a informaţiei, aprobată de Guvern. 

Subiecții care sunt antrenați în activităţile de gestionare a deşeurilor, inclusiv producătorii 

de deşeuri, participă la procesul de raportare a datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea 

acestora conform cerinţelor stipulate de Legea nr.209/2016 privind deșeurile şi prevederilor 

conceptului Sistemului Informaţional Automatizat „Managementul Deşeurilor” (SIA MD), 

aprobat de Guvern. 

SIA MD reprezintă totalitatea produselor de program şi a echipamentelor tehnice destinate 

colectării, stocării şi procesării informaţiei, formînd resursa informaţională Registrul 

„Managementul deşeurilor”, care va include evenimentele legate de circuitul economic al acestora, 

documentele care însoţesc acest circuit, inclusiv exportul şi importul de deşeuri, producătorii de 

deşeuri şi agenţii economici autorizaţi pentru a activa în acest domeniu, precum şi automatizarea 

business-proceselor subiecţilor circuitului deşeurilor şi furnizarea informaţiilor privind circuitul 

deşeurilor către autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice prin intermediul portalului 

departamental. 

Respectiv, chiar și dacă atribuțiile administrației mun. Strășeni se reduce la evidenţa datelor 

şi informaţiilor privind deşeurile şi gestionarea deşeurilor municipale colectate de la populaţie, 

de la unităţile comerciale şi instituţii, în bază de contract, raportarea lor nu este asigurată prin 

Întreprinderea municipală „Gospodăria comunală Strășeni”, în calitate de operator de 

gestionare a deşeurilor municipale, către Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 

Mediului în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la ţinerea evidenţei şi transmiterea datelor şi 

informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea acestora, aprobată prin H.G. nr.501/2018, care 

stabilește: 

1) responsabilităţile deţinătorilor de deşeuri pentru pregătirea şi prezentarea datelor şi 

informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea acestora; 

2) clasificarea şi modalitatea de administrare a datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi 

gestionarea acestora; 

3) managementul datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea acestora; 

4) procedurile de monitorizare, conformare şi aplicare. 
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IV. BUNE PRACTICI ȘI TEHNOLOGII DE MANAGEMENT AL 

DEȘEURILOR 

 

Implementarea practicilor europene în gestionarea deșeurilor este una din soluțiile 

recomandate spre aplicare APL-urilor în vederea dezvoltării durabile a sectorului managementului 

de deșeuri în conformitate cu prevederile UE. La baza activităţilor de gestionare a deşeurilor stau 

câteva principii enunţate în cadrul Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor 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: 

➢ 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 "poluatorul plătește", corelat cu principiul responsabilității producătorului și cel al 

responsabilității utilizatorului, stabilește necesitatea creării unui cadru legislativ și economic 

adecvat, în așa fel încât să fie acoperite costurile de gestionare a deșeurilor; 

➢ 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. 

 

Obiectivele majore urmărite în gestionarea deşeurilor sunt:  

1. Minimizarea efectelor negative ale producerii şi gestionării deşeurilor asupra sănătăţii 

populaţiei şi asupra mediului  

2. Reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienţei folosirii lor  

3. Favorizarea punerii în practică a Ierarhiei deşeurilor, prezentată în cadrul Legii nr. 

209/2016 privind deşeurile şi transpusă în Directiva Cadru 2008/98/CE privind deşeurile 

și care se aplică, în cadrul legislaţiei şi a politicilor în materie de prevenire a gestionării 

deşeurilor, in ordinea priorităţilor:  

- Prevenirea apariției deșeurilor: masuri luate înainte ca o substanța, material sau produs să 

devina deșeu, favorizând reducerea cantităților de deșeuri formate, inclusiv prin reutilizarea 

produselor sau prelungirea duratei de viață a acestora. 
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- Pregătirea pentru reutilizare, 

operaţiunile de verificare, 

curăţare, sau valorificare prin 

care produsele care au devenit 

deşeuri, sunt pregătite pentru a fi 

reutilizate fără alte operaţiuni de 

pretratare;  

- Reciclarea deşeurilor, operaţii 

de valorificare prin care 

materialele sunt transformate în 

produse, materii prime sau 

substanțe, fiind folosite în acelaşi 

scop pentru care au fost 

concepute sau în alt scop. 

Aceasta include reprocesare materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi 

conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de 

umplere.  

- Alte operațiuni de valorificare (inclusiv valorificarea energetică), orice operațiune care are 

drept rezultat principal faptul ca deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale 

care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul ca deșeurile sunt pregătite pentru a putea 

servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie in general. 

- Eliminarea (Depozitarea), care constă în înhumarea în depozitele de deşeuri a compo-

nentelor de deşeuri care nu pot fi reutilizate, reciclate şi recuperate, pentru a limita emisiile în 

mediul înconjurător. 

 

Experiența țărilor europene, care deja au reuşit să găsească soluţii pentru prevenirea şi minimizarea 

cantităţilor de deşeuri, confirmă aplicabilitatea și eficiența următoarelor măsuri în organizizarea 

gestionării deșeurilor: 

• Responsabilitatea producătorilor, în ceea ce priveşte ambalajul produselor, care s- 

dovedit a fi destul de eficientă mai ales in cazul deşeurilor menajere, acele deşeuri 

provenite din gospodării, caz în care a redus semnificativ cantităţile generate, însa nu 

rezolvă şi problema altor deşeuri, ca de exemplu cele industriale; 

• Acordurile voluntare, care se bazează pe înţelegeri între autorităţile publice locale şi 

producătorii de deșeuri;  

• Instrumentele legislative, care au un impact semnificativ asupra reducerii cantităţilor de 

deşeuri municipale depozitate, mai ales în privinţa deşeurilor reciclabile; 

• Intrumentele economice (taxele pe deşeuri), reprezintă metode importante pentru 

reducerea fluxurilor de deşeuri, ca de exemplu taxele pe deşeuri: taxe pe depozitarea 

deşeurilor, taxe pe greutatea deşeurilor menajere mixte; 

• Instrumente statistice (evidenţa gestiunii deşeurilor), care se face de către persoanele 

publice și private 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 
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administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii şi răspunderi în domeniul 

regimului deşeurilor, conform prevederilor legale.  

 

Principalul obiectiv referitor la gestionarea deşeurilor, este 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. 

 

4.1. Organizarea colectării selective  
 

Organizarea gestionării deșeurilor în mun. Strășeni conform celor mai bune practici 

europene presupune în primul rând dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării 

de deșeuri și reutilizarea lor, respectiv creșterea ratei de reciclare și valorificare energetică (după 

caz). Respectiv, 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. Obiectivele asumate în acest caz pot fi realizare doar prin organizarea coletării 

selective în municipiu.  Dacă se reușește colectarea separată a deșeurilor reciclabile în cantități 

mari, se va reduce considerabil eliminarea deșeurilor la gropile de gunoi autorizate și stihiinice, 

respectiv reducerea impactului asupra mediului și nemijlocit a sănătății populației.  

Etapele de bază pentru implementarea unui sistem de colectare selectivă: 

 

Organizarea și reglementarea funcționării serviciului public de salubrizare 

 

Legea nr.209/2016 statuează prin noțiunea de gestionare a deșeurilor un proces integru care 

privește: colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea 

acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile 

întreprinse de un comerciant sau un broker. 

În contextul sistemului existent actualmente de gestionare a deșeurilor pe teritoriul mun. 

Strășeni, serviciul de gestionare a deșeurilor se limitează doar la colectarea, transportare și 

depozitarea deșeurilor de orice tip, care contravine principiilor generale specifice unui Sistem 

integrat de gestionare a deșeurilor.  

Respectiv, în lipsa unui sistem integrat conform actelor strategice menționate mai sus, care 

la moment încă nu sunt elaborate și aprobate conform standardelor europene, considerăm că, în 

vederea executării competenței exclusive ai administrației mun. Strășeni nu numai privind 

înființarea, organizarea, coordonarea, dar și în mod deosebit, monitorizarea şi controlul 

funcţionării serviciului public de gospodărie comunală – gestionarea și prevenirea deșeurilor, 

precum şi crearea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică din infrastructura 

edilitară a mun. Strășeni, indiferent de formatul delegării directe sau indirecte către operatorii 

autorizați, urmează a fi elaborat și aprobat de către forul legislativ local „Regulamentul privind 
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organizarea și funcționarea în mun. Strășeni al serviciului de salubrizare”2, care să cuprindă, 

pe lângă regulile specific gestionării deșeurilor și reguli elementare de asigurare a curățeniei în 

mun. Strășeni, necesare pentru încadrarea juridică conform art.181 din Codul contravențional al 

RM a contravențiilor administrative comise de către persoanele fizice și juridice, și respectiv, 

temeinicia tragerii la răspunderea contravențională  

Mai mult decât atât suntem de părerea că, formulările din Proiectul Regulamentului care 

privesc mai mult organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare și asigurarea curățeniei în 

municipiul Strășeni, urmează să fie unele concise și precise în măsura care ar crea certitudine la 

constatarea de către serviciile locativ-comunale sau nemijlocit de către administrația publică locală 

a contravențiilor administrative fiind investite cu competențe corespunzătoare. 

Or, conform art.181 din Codul contravențional al RM, sunt susceptibile răspunderii 

contravenționale persoanele fizice și juridice pentru încălcarea regulilor de asigurare, în modul 

stabilit de autoritatea administraţiei publice locale, a curăţeniei în localităţile urbane şi rurale. 

Totodată, în baza art.423/10 alin.(1) din Codul contravențional al RM – „Contravenţiile 

prevăzute la art.154, art.157 alin.(1)–(3), (5)–(10), și art.181, se constată de către organele 

specializate ale administraţiei publice locale”. 

Or, conform art.417 alin.(1) din Codul contravențional al RM, „Contravenţiile prevăzute 

la art.180 se constată de serviciile publice de gospodărie comunală”. 

Potrivit art.180 alin.(15) din Codul contravențional al RM, constitutie contravenție 

administrativă - Folosirea ascensoarelor de pasageri pentru transportarea deşeurilor neambalate şi 

a materialelor de construcţie care depăşesc limita greutăţii permise după caracteristica tehnică a 

ascensorului. 

Respectiv, conform Codul contravențional constituie contravenții administrative 

următoarele fapte penale minore după cum urmează: 

- art.154, care este întitulat - Încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor, și anume: 

(1) Nerespectarea modului stabilit de colectare, păstrare, transport, depozitare, ardere, 

neutralizare şi evacuare, inclusiv în obiectivele acvatice, în subsol etc., a deşeurilor industriale, de 

construcţie, menajere şi de altă natură. 

(2) Faptele specificate la alin.(1) care au creat pericolul poluării mediului. 

(3) Depozitarea arbitrară sau în locuri interzise ori utilizarea unor alte procedee de evacuare 

a deşeurilor fără autorizaţia autorităţilor abilitate. 

(4) Tăinuirea informaţiei sau prezentarea intenţionată de informaţii false sau incomplete 

privind gestionarea deşeurilor, privind evacuarea lor în caz de avarie. 

(5) Încălcarea regulilor de evidenţă şi de control primar în domeniul gestionării deşeurilor, 

nerespectarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă în domeniul nominalizat. 

(6) Transmiterea deşeurilor periculoase unor persoane fizice sau juridice care nu deţin licenţe 

(autorizaţii) pentru transportul, păstrarea şi prelucrarea lor. 

(7) Nerespectarea regimului şi a regulilor de exploatare a instalaţiilor de prelucrare şi 

neutralizare a deşeurilor, a locurilor de depozitare ori de înhumare a deşeurilor industriale, 

menajere şi de altă natură. 

 
2 Regulamentul privind organizarea și funcționarea în mun. Strășeni al serviciului de salubrizare se prezintă în 

Anexa nr.3  
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(8) Proiectarea şi construcţia de întreprinderi şi de alte obiective, precum şi implementarea 

de materiale şi tehnologii care nu corespund condiţiilor de securitate a utilizării, prelucrării şi 

evacuării deşeurilor. 

(9) Nerespectarea regulilor privind importul, exportul sau tranzitul de deşeuri. 

(10) Neasigurarea colectării şi evacuării deşeurilor, admiterea stocării deşeurilor de orice 

provenienţă. 

(11) Neîntreprinderea măsurilor de lichidare a gunoiştilor neautorizate şi necontrolate. 

  - art.157, care este întitulat -  Cruzimea faţă de animale: 

(7) Omiterea colectării deşeurilor provenite de la animalul plimbat în spaţiul public. 

  (8) Refuzul de a elimina animalul mort sau îngroparea acestuia în loc neautorizat. 

   

Respectiv, potrivit art.398 din Codul Contravențional al RM, comisia administrativă din 

cadrul administrației publice locale examinează contravenţiile prevăzute la art.154, art.157 alin.(7) 

şi (8), art.180 și art.181 din Codul contravențional al RM, cu adoptarea deciziei de tragere la 

răspundere cotravențională a făptașului și aplicarea sancțiunii prevăzută pentru componența 

contravenției administrative comise. 

Potrivit art.14 alin.(2) lit. w1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, 

consiliile locale au competența de a forma comisiile administrative conform legislaţiei în vigoare. 

Remarcabil de evidențiat faptul că, reieșind din componențele contravențiilor 

administrative prevăzute de art.154 din Codul Contravențional al RM, al cărui obiect general ca 

element constituitiv îl fomează – Regulile de gestionare a deșeurilor, încadrarea juridică va fi 

posibilă în contextul Legii nr.209/2016 privind deșeurile prin care sunt stabilite doar bazele 

legale/reguli generale, privind: 

• cerințele generale de gestionare a deșeurilor (Responsabilitatea extinsă a producătorilor, 

Valorificarea deşeurilor, Reutilizarea şi reciclarea deşeurilor, Eliminarea deşeurilor, 

Depozitarea deşeurilor, Incinerarea şi coincinerarea deşeurilor, Obligaţiile gestionarilor de 

deşeuri, Principiile autonomiei şi proximităţii, Controlul deşeurilor periculoase, Interdicţia de 

amestecare a deşeurilor periculoase, Etichetarea deşeurilor periculoase și Deşeurile periculoase 

provenite din gospodării private); 

• autorizarea, controlul, evidența și sistemul informațional în domeniul activităților de gestionare 

a deșeurilor (Competența și procedura de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru gestionarea 

deşeurilor, Obligaţiile de bază ale titularului de autorizaţie de mediu pentru gestionarea 

deşeurilor, Aspectele pecuniare, Competenţele privind activităţile de control în domeniul 

gestionării deşeurilor, Evidenţa deşeurilor, Sistemul informaţional automatizat 

“Managementul deşeurilor”, etc.);  

• obligațiile în domeniul gestionării deșeurilor (Obligaţiile persoanelor juridice, Planurile de 

intervenţie, Transportul deşeurilor, Obligaţiile operatorilor de transport, Obligaţiile privind 

valorificarea deşeurilor, Obligaţiile privind eliminarea deşeurilor, Obligaţiile persoanelor 

fizice); 

• cerințe de gestionare a anumitor categorii de deșeuri (Deşeurile de baterii şi acumulatori, 

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice, Vehiculele scoase din uz, Uleiurile uzate, 

Stocurile şi deşeurile de poluanţi organici persistenţi, Deşeurile de ambalaje, Deşeurile 

rezultate din activitatea medicală, Biodeşeurile, Deşeurile generate de nave şi reziduurile de 
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marfă, Deşeurile de mercur, Deşeurile de azbest, Anvelopele uzate, Deşeurile de metale 

feroase şi neferoase, etc.); 

• importul și exportul deșeurilor (Regimul importului de deşeuri, Transferul şi exportul 

deşeurilor). 

 

Ca finalitate, mecanismul de implementare a regulilor generale prevăzute mai sus poate fi 

elaborat doar în măsura care vor fi elaborate și aprobate la nivelul organului executiv central a 

regulamentelor privind depozitele de deșeuri, uleiurile uzate și vehiculele scoase din uz, 

incinerarea și coincinerarea deșeurilor, ambalaje și deșeuri de ambalaje, bateriile și acumulatori, 

etc. 

 

Achiziționarea recipientelor necesare  

 

Pentru a realiza colectarea separată a deşeurilor, generatorii de deșeuri trebuie 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.  

Prima acţiune necesară pentru realizarea colectării selective este identificarea tipurilor de 

containere utilizabile pentru colectarea selectivă la surse a deşeurilor (hârtie, sticlă, plastic 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. În condiţii speciale, pot fi utilizaţi 

saci de plastic, în special pentru colectarea materialelor reciclabile. 

 

Tip 

deșeu 

Deșeuri 

nerecuperabile / 

nereciclabile 

Deșeuri 

compostabile / 

biodegradabile 

Hârtie / 

carton 

Sticlă albă 

/ colorată 

Metal și 

plastic 

Deșeuri 

periculoase 

Culoare Negru / Gri Maro Albastru Alb 

/ Verde 

Galben Roșu 
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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; 

➢ 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).  

 

Cele mai optimale proceduri de colectare selective a deșeurilor sunt considerate: 

1. Procedura de colectare prin golirea pubelei 

În cazul procedurii de colectare prin golirea pubelei, se utilizează pubele prevăzute cu roti, care se 

golesc prin intermediul unei instalații de ridicare și răsturnare într-un autovehicul de colectare și 

apoi se pun înapoi în același loc. Sistemul de prindere prevăzut pe pubelă ușurează munca 

personalului de înărcare. Pentru aceasta se utilizează pubele diferite, în mare măsură standardizate, 

care vor fi golite în autovehicule prevăzute cu un system combinate de prindere pentru mai multe 

tipuri de pubele. În funcție de cantitatea de deșeuri și condițiile de spațiu se utilizează pubele de 

diferite tipuri și mărimi. Totodată, în afară de sistemul de prindere, autovehiculele de colectare 

sunt prevăzute cu un mechanism de compactare a deșeurilor, astfel încât să se poată încărca de 

două sau trei ori mai multe pubele. Preferabil să se utilizeze autovehicule cu spațiu de colectare a 

deșeurilor de până la 23 m3. 

 

Avantaje: 

- Ușurință în manipulare  

- Nu necesită un spațiu vast de desfășurare 

- Costuri de exploatare mici 

 

Dezavantaje: 

- Costuri de investitii relativ mari 

- Personal relativ numeros 

- Durata colectării relativ ridicată 

 

2. Procedura de colectare în saci de unică folosință 

În cazul procedurii de colectare în 

saci de unică folosință deșeurile sunt 

adunate curat și igienic în saci de 

hârtie sau plastic și se încarcă direct 

în autovehicule de colectare. Astfel, 

procedura de colectare se scurtează 

datorită faptului că nu mai este 

nevoie de timp ca în cazul pubelelor 

golite și repuse la locul lor, iar operațiunea de curățare a acestora este eliminată.  

 

Avantaje: 

- Ușurință în manipulare și întreținere 

Dezavantaje: 

- Riscul ruperii sacilor 
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- Personal puțin 

- Durata colectării este foarte scăzută 

- Costuri de investiții mici 

- Costuri de exploatare mici 

 

- Necesitatea diferitelor tipuri de saci în funcție 

de tipul de deșeu colectat 

În conformitate cu Codul Practic în Construcții (CP A.09.05:2017) – Norme și reguli 

de exploatare tehnică a fondului locativ (pct. 7.7), Administratorul fondului locativ (în cazul 

de față Î.M. Gospodăria Comunală Strășeni) este obligat să asigure:  

- instalarea pe teritoriu deservit a tomberoanelor pentru colectarea deșeurilor menajere solide;  

- curățarea în timp util a teritoriului și monitorizarea sistematică a stării sanitare;  

- organizarea evacuării deșeurilor și controlul asupra îndeplinirii graficului de evacuare a 

deșeurilor; 

 - acces liber și iluminare lîngă platformele de containere și tomberoane;  

- întreținerea în stare bună a containerelor și tomberoanelor pentru deșeuri fără umplere excesivă 

și poluare a teritoriului;  

- efectuarea lucrului de explicare pe larg populației despre organizarea salubrizării teritoriului și 

colectarea separată a deșeurilor.  

• Tomberoanele pentru gunoi trebuie să fie instalate pe platforme betonate sau asfaltate, de 

regulă, cu împrejmuire din elemente standarde din beton armat sau din alte materiale, cu 

asigurarea accesului a persoanelor cu dizabilități. Platformele pentru containere pe roți 

trebuie să fie utilate cu rampa de acces din partea carosabilă și barieră (bordură) cu 

înălțimea de 7-10 cm, excluzând posibilitatea de rulare liberă a containerelor în părți.  

• Accesele la locurile de instalare a containerelor și tomberoanelor de gunoi staționare 

trebuie să fie iluminate și să aibă îmbrăcăminte rutieră ținînd cont de virajul mașinilor și 

consola brațului de ridicare a transportatorului de containere sau manipulatorului.  

• Tomberoanele de gunoi trebuie să fie amplasate la o distanță de nu mai puțin de 20 m de 

la ferestre pînă la uși ale blocurilor de locuit, dar nu mai mult de 100 m metri de la intrare 

în clădire. 

• Numărul și capacitatea tomberoanelor de gunoi din curte se determină de către operatorul 

preocupat de recuperarea deșeurilor menajere.  

• Deșeurile voluminoase, mobilierul vechi, bicicletele, resturile de la reparația curentă a 

apartamentelor, etc. trebuie sa fie colectate pe platforme special amenajate sau în 

rezervoare de depozitare, și la cererea administratorilor, evacuate cu camioane de 

transportare a gunoiului voluminos sau cu transport de mărfuri obișnuit.  

• Arderea tuturor tipurilor de deșeuri este interzisă. 

• Pe teritoriul fiecărei gospodării locative trebuie să fie instalate urne, corespunzătoare 

proiectului, aprobat de către autoritățile administrației publice locale. Distanța între urne 

trebuie să fie nu mai mică de 50 m.  

• Urnele trebuie să fie curățate de gunoi în timpul zilei, după necesitate, dar nu mai puțin de 

o dată pe zi, iar în timpul salubrizării de dimineață să fie periodic spălate.  

• Vopsirea sau schimbarea urnelor trebuie să fie efectuată la necesitate, dar nu mai rar de o 

data în 2 ani. 

http://ednc.gov.md/upload/61/CP_A.09.052017.pdf
http://ednc.gov.md/upload/61/CP_A.09.052017.pdf
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Stabilirea punctelor de colectare a deșeurilor pentru locuitori 

 

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.209 privind deșeurile, APL-urile sunt 

responsabile pentru:  

b) alocarea terenurilor necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, inclusiv pentru 

colectarea deşeurilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a 

producătorului, dotarea acestora cu containere specifice tipurilor de deşeuri, precum şi 

funcţionalitatea acestora;  

d) amenajarea unor spaţii speciale pentru depozitarea deşeurilor colectate separat, 

dimensionate corespunzător, pentru a asigura protecţia mediului și a sănătăţii populaţiei. 

 

Informarea și educarea locuitorilor 

 

Indiferent de procedura aplicată pentru organizarea colectării selective a deșeurilor, 

procesul este mult mai complex, fiind direct condiționat de gradul de conștientizare și implicare a 

populației.  În acest context este binevenit ca APL-urile să promoveze programe de colectare 

selectivă care să faciliteze participarea populației la depozitarea voluntară a deșeurilor în 

containere, la punctele de colectare, în sistemul de colectare prin utilizare pungilor de precolecatre 

sau în alte sisteme susținute de populație.În același timp este important ca ONG-urile de localitate 

și nu doar, administrația publică locală, autoritățile teritoriale de mediu să distribuie materiale 

informative pentru a atrage cât mai mulți cetățeni în această acțiune. Printre obiectivele de bază 

ale APL-urilor privind conștientizarea și educația populației la compartimentul gestionării 

deșeurilor pot fi nominalizate pentru implementare următoarele activități: 

- Organizarea și desfășurarea unei campanii de sensibilizare și educare a opiniei publice pentru 

a încuraja implicarea mai mare a publicului în serviciile de colectare a deșeurilor menajere și 

de schimbare a percepției lor privind producerea și răspândirea deșeurilor; 

- Informarea publicului despre noile metode și cerințe de gestionare a deșeurilor; 

- Obținerea sprijinului public pentru inițiativele de gestionare a deșeurilor menajere solide; 

- Efectuarea unui sondaj a practicilor și/sau gradului de conștientizare a problemelor de 

gestionare a deșeurilor în rândul publicului larg ca un prim pas în informarea comunității 

despre acțiunile întreprinse  pentru îmbunătățirea situației existente, concomitent cu 

dezvoltarea serviciilor de salubrizare, colectare, reciclare și de eliminare a deșeurilor. 

 

Asumarea și implementarea unui Regulament și plan pentru implementarea 

colectării selective 

 

Întru conformarea la prevederilor cadrului legislativ în domeniul deșeurilor (Legea 

nr.209/2016), autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de asigurare etapizată a 

condițiilor pentru colectare separată și de transportare a deșeurilor și stabilirea modului de 

funcționare a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale altor acte normative.  

În acest sens, se propune elaborarea și aprobarea unor instrumente normative la nivel de 

localitate, care ar reglementa procesul de organizare și monitorizare a activităților aferente 
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colectării selective. A.O. AVD pune la dispoziția Primăriei spre examinare și ulterior aprobare 

model tip “Regulament de funcționare a punctelor de colectare separată a deșeurilor din 

Municipiul Strășeni”3  și model tip  “Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor 

generate de instituția autorității publice locale a mun.Strășeni”4 

 

4.2. Gestionare unor fluxuri specifice de deșeuri 
 

Prin Legea privind deșeurile, nr.209 din 29.07.2016, au fost prevăzute următoarele 

prescripții privind anumite categorii speciale de deșeuri, după cum urmează:  

 

• Deșeuri de baterii și acumulatori (DBA) - orice baterie sau acumulator de care deţinătorul se 

debarasează, are intenţia sau obligaţia de a se debarasa. 

În conformitate cu prevederile art. 49 (12), Legea 209/2016, în procesul de gestionare a 

deșeurilor de baterii și acumulatori se interzice:  

a) abandonarea bateriilor și acumulatorilor uzați sau a componentelor solide ale acestora;  

b) deversarea electrolitului din acumulatorii uzaţi pentru autovehicule pe sol, în apele de 

suprafaţă, apele subterane şi în sistemele de canalizare;  

c) deteriorarea carcaselor bateriilor și acumulatorilor uzați.  

 

NOTĂ: 

Deșeurile de baterii si acumulatori (DBA) conțin metale grele și substanțe chimice toxice iar 

aruncarea acestora în deșeurile menajere duce la contaminarea solului și a apei. Unele baterii 

precum Li-Ion prezintă riscuri de incendiu și, prin urmare, reprezintă un pericol pentru siguranța 

oamenilor. 

 

Pentru executarea cerinţelor de responsabilitate extinsă a producătorului, în conformitate cu 

prevederile art.12, şi a obiectivelor politicii de stat în domeniul gestionării deşeurilor: 

➢ Producătorii de baterii şi acumulatori asigură crearea unei reţele de colectare 

separată a bateriilor şi acumulatorilor uzaţi de la consumatori, precum şi dezvoltarea 

sistemelor de valorificare materială a deşeurilor de baterii şi acumulatori în cazul în 

care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic şi economic. 

➢ Distribuitorii de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a 

producătorului sînt obligaţi: 

a) să se înregistreze în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de 

responsabilitate extinsă a producătorului, deţinută de Agenția de Mediu; 

b) să asigure, începînd cu data intrării în vigoare a Legii 209/2016, evidenţa plasării 

pe piaţă a produselor pe o perioadă de 5 ani precedenţi şi să raporteze anual Agenției 

de Mediu cantitatea de produse puse la dispoziţie pe piaţă. 

 

 

Încadrarea DBA se efectuează în conformitate cu codurile de deșeuri prevăzute în Hotărârea 

Guvernului nr. 99 din 30.01.2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor: 

 
3 Model “Regulament de funcționare a punctelor de colectare separată a deșeurilor din Municipiul Strășeni” se 

prezintă în Anexa nr. 1 
4 Model “Plan de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor generate de instituția autorității publice locale a 

mun.Strășeni” se prezintă în Anexa nr. 2 
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16 06 01*  baterii cu plumb 

16 06 02*  baterii cu Ni-Cd 

16 06 03*  baterii cu conținut de mercur 

16 06 04  baterii alcaline (cu excepția 16 06 03) 

16 06 05  alte baterii și acumulatori 

16 06 06*  electroliți colectați separat din baterii și acumulatori 

20 01 33*  

 

baterii și acumulatoare incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatoare 

nesortate conținînd aceste baterii  

20 01 34  baterii și acumulatoare, altele decît cele specificate la 20 01 33 

 

Clasificare baterie/acumulator5 : 

Baterie sau acumulator portabil - orice baterie sau acumulator, baterie tip pastilă, ansamblu de 

baterii care este sigilat, poate fi transportat manual şi nu este nici baterie industrială sau acumulator 

industrial, nici baterie ori acumulator auto;  

Baterie tip pastilă - orice baterie sau acumulator portabil, de dimensiune mică şi cu formă rotundă, 

al cărui diametru este mai mare decât înălţimea şi care este utilizat în scopuri specifice, cum ar fi: 

proteze auditive, ceasuri, echipamente portabile mici şi ca rezervă de energie;  

Baterie sau acumulator auto - orice baterie sau acumulator destinat să alimenteze sistemele auto 

de pornire, iluminat ori de aprindere;  

Baterie sau acumulator industrial - orice baterie sau acumulator proiectat exclusiv pentru 

utilizare industrială ori profesională sau folosit în orice tip de vehicul electric; 

 

 

Baterii portabile 

(categoriile 1 şi 2) 

 

1a  Alcaline 

 

1b  Litiu 

 

1c  Zinc Carbon 

 

 
5 Bateriile pe care nu se specifică componența chimică conțin Zinc Carbon și prin urmare se încadrează la 

categoria 1c       
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1d  Zinc Aer 

 

1e  Oxid de Mercur (HgO) 

 

1f  Ohid de Argind 

 

1g Ansamblu de baterii  

1h Altele  

2a Nichel Cadmiu (NiCd) 

 

2b Plumb  

2c NichelMetal Hidrura (NiMH) 

 

2d Litiu Ion 

 

2e Litiu Polimer 
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2f Altele  

Baterii industriale (categoria 4)  

4a Plumb Acid 

 

4b Nichel Cadmiu (NiCd) 

 
4c Altele  

                                

Companiile autorizate pentru colectarea deșeurilor de baterii și acumulatori6 
Denumirea Companiei Datele de contact Autorizația deținută Termenul de emitere şi 

valabilitate a autorizaţiei 

 S.A. ,,METALFEROS” S.A. ,,METALFEROS” 

str. Feroviarilor, nr. 1/3,  

Zona Industrială Vatra, 

mun. Chişinău, 

tel. 022-509-159, 

069126587 

Autorizația nr. 07/2018 privind colectarea, 

transportarea, depozitarea temporară a resturilor şi 

deşeurilor de metale feroase şi neferoase şi al deşeurilor 

de baterii şi acumulatorii, cu prelucrarea doar a 

resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase. 

  

25 iunie 2018 

 25 iunie 2023 

 S.R.L. ,,GREENBAT” S.R.L. ,,GREENBAT” 

mun. Chișinău, str. Varnița, 

nr. 14, 

tel. 079417712 

Autorizația nr. nr. 01/2018 privind colectarea, 

depozitarea și comercializarea deșeurilor de baterii și 

acumulatori. 

04 septembrie 2018 

04 septembrie 2023  

 S.R.L. 

,,ECO  RECYCLING” 

S.R.L. 

,,ECO  RECYCLING” 

mun. Chișinău, 

str. Constantin Tănase, nr. 6, 

tel. 079551780 

Autorizația nr. 03/2018 privind colectare, transportare, 

depozitare temporară și comercializarea deșeurilor de 

echipamente electrice și electronice (DEEE), inclusiv 

pentru colectarea, transportarea, depozitarea temporară 

a deșeurilor provenite din industrie. 

25 septembrie 2018 

25 septembrie 2023 

 S.R.L. ,,AMID-AUTO”  S.R.L. ,,AMID-AUTO” 

 str. Burebista nr. 17 și  

str. Pietrăriei nr. 19/1, 

mun. Chișinău,  

tel. 022-025-990, 

069134906. 

Autorizația nr. 08/2019 din 25.01.2019 privind 

transportarea și depozitarea temporară a deșeurilor de 

baterii și acumulatori. 

25 ianuarie 2019 

25 ianuarie 2024 

S.R.L. „GRAMATIC-

GRUP” 

S.R.L. “GLAMATIC-

GRUP” 

str. Petricani, nr.88/1, mun. 

Chișinău, 

tel. 069991212 

Autorizație nr.11/2019 privind colectarea și 

transportarea deșeurilor de baterii și acumulatori. 

(cu excepția deșeurilor de echipamente electrice și 

electronice prevăzute în  Hotărîrea Guvernului nr. 212 

din 07 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului 

privind  deșeurile de echipamente electrice și 

electronice) 

24 aprilie 2019 

24 aprilie 2024 

 
6 http://mediu.gov.md/ro/node/111  

http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.A.%20%2C%2CMETALFEROS%27%27_0.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CGREENBAT%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CECO%20RECYCLING%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CECO%20RECYCLING%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CAMID-AUTO%27%27.pdf
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S.R.L.“ASER-

COMPUTER”  

S.C. „ASER-COMPUTER” 

S.R.L. 

str. Chișinăului 1, s.Goian, 

com. Ciorescu, mun. 

Chișinău 

tel. 069596111 

Autorizație nr.12/2019 privind colectarea și transportare

a deșeurilor de baterii și acumulatori. 

(cu excepția deșeurilor de echipamente electric și 

electronice prevăzute în în Hotărîrea Guvernului 212 

din 07 martie 2018 pentru aprobarea 

Regulamentului privind deșeurile de echipamente electr

ice și electronice) 

25 aprilie 2019 

25 aprilie 2024 

 

• Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE-uri) - echipamente electrice și 

electronice care constituie deșeuri potrivit prevederilor art. 50 din Legea nr. 209/2016 privind 

deșeurile, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile parte 

integrantă a echipamentelor în momentul în care acestea devin deșeuri. 

NOTĂ: 

De remarcat că, deşeurile de echipamente electrice şi electronice 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 

aceea, este util să se colecteze separat deșeurile date, atât din punct de vedere al reciclării, cât şi 

al protecţiei mediului. 

 

Pentru executarea cerinţelor de responsabilitate extinsă a producătorului, în conformitate cu 

prevederile art.12, şi a obiectivelor politicii de stat în domeniul gestionării deşeurilor: 

➢ Producătorii de echipamente electrice şi electronice asigură crearea unor sisteme de 

returnare şi colectare a echipamentelor electrice şi electronice uzate de la 

consumatori, precum şi dezvoltarea schemelor de valorificare materială a deşeurilor 

de echipamente electrice şi electronice. 

➢ Distribuitorii de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a 

producătorului sînt obligaţi: 

a) să se înregistreze în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de 

responsabilitate extinsă a producătorului, deţinută de Agenția de Mediu; 

b) să asigure, începînd cu data intrării în vigoare a Legii 209/2016, evidenţa plasării 

pe piaţă a produselor pe o perioadă de 5 ani precedenţi şi să raporteze anual Agenției 

de Mediu cantitatea de produse puse la dispoziţie pe piaţă. 

 

 

 Categoriile de echipamente electrice și electronice reglementate de Regulamentul 

privind DEEE aprobat prin Hotarîrea de Guvern nr.212 din 07.03.2018:  

1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni 

2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni 

3. Echipamente informatice și de comunicații electronice 

4. Aparate electrice de consum și panouri fotovoltaice 

5. Echipamente de iluminat 

6. Unelte electrice și electronice (cu excepția uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni) 

7. Jucării, echipamente pentru petrecerea timpului liber și echipament sportiv 

8. Dispozitive medicale (cu excepția tuturor produselor implantate și infectate) 

9. Instrumente de supraveghere și control 

10. Distribuitoare automate. 
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Încadrarea DEEE se efectuează în conformitate cu codurile de deșeuri prevăzute în Hotărârea 

Guvernului nr. 99 din 30.01.2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor: 

16 02 09*  transformatoare și condensatoare cu conținut de BPC  

16 02 10*  

 

echipamente casate cu conținut de BPC sau contaminate cu BPC, altele decît cele specificate 

la 16 02 09 

16 02 11*  echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi, HCFC și HFC 

16 02 12*  echipamente casate cu conținut de azbest liber 

16 02 13* echipamente casate cu conținut de componente periculoase provenite din echipamentele 

electrice și electronice pot include acumulatori și baterii, conform mențiunii de la 16 06, fiind 

marcate ca periculoase; comutatoarele cu mercur, sticla de la tuburile catodice și alte tipuri de 

sticlă activată etc., altele decît cele specificate la 16 02 09-16 02 12 

16 02 14  echipamente casate, altele decît cele specificate la 16 02 09-16 02 13 

16 02 15*  componente periculoase demontate din echipamente casate 

16 02 16  

 

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

20 01 21*  tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur 

20 01 23*  echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi 

20 01 35*  

 

echipamente electrice și electronice casate, altele decît cele menționate la 20 01 21 și 20 01 

23, cu conținut de componente periculoase, provenite din echipamentele electrice și 

electronice pot include acumulatori și baterii, conform mențiunii de la 16 06, fiind marcate ca 

periculoase; comutatoarele cu mercur, sticla de la tuburile catodice și alte tipuri de sticlă 

activată etc.   

20 01 36  

 

echipamente electrice și electronice casate, altele decît cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 

20 01 35 

 

Companiile autorizate pentru colectarea DEEE-urilor: 

Denumirea 

Companiei 
Datele de contact Autorizația deținută 

Termenul de emitere şi 

valabilitate a autorizaţiei 

 Instituție privată 

„MoldRec” 

Instituție privată ”MoldRec” 

s. Goian (Penitenciarul nr. 10-

Goian), com.Ciorescu, 

mun. Chișinău, 

tel. 060-121-112 

Autorizaţia nr.  060/2015 privind 

colectarea, transportarea, depozitarea și 

comercializarea deșeurilor de echipament electrice 

și electronice cît și adeseurilor de aluminiu, 

ambalaj de hirtie, carton și plastic. 

22 mai 2015   

22 mai 2020 

 S.R.L. ,,AVE 

UNGHENI”  

 S.R.L. ,,AVE UNGHENI” 

str. Lacului, nr. 1,  

mun. Ungheni 

tel. 0236-2-51-11 

Autorizația nr. 05/2018 privind colectarea, 

transportarea, depozitarea temporară şi 

comercializarea deşeurilor de sticlă şi a deşeurilor 

de echipamante electrice şi electronice. 

  

31 mai 2018 

31 mai 2023 

 S.R.L. 

,,ECO  RECYCLIN

G” 

S.R.L. ,,ECO  RECYCLING” 

mun. Chișinău, 

str. Constantin Tănase, nr. 6, 

tel. 079551780 

Autorizația nr. 03/2018 privind colectare, 

transportare, depozitare temporară și 

comercializarea deșeurilor de echipamente 

electrice și electronice (DEEE), inclusiv pentru 

colectarea, transportarea, depozitarea temporară a 

deșeurilor nepericuloase provenite din industrie. 

25 septembrie 2018 

25 septembrie 2023 

 

 

• Vehiculele scoase din uz – vehicol care constituie un deşeu conform art.2 pct.9) al Legii 

nr.209/2016. Conform art.51 (4) din prezenta lege, toate vehiculele scoase din uz şi, pe cât este 

posibil din punct de vedere tehnic, toate părţile uzate înlăturate la repararea vehiculelor pentru 

transport de persoane sunt supuse colectării şi transmiterii la staţiile de colectare. 

 

 

http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Institutie%20privata%20%2C%2CMoldRec%27%27_0.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Institutie%20privata%20%2C%2CMoldRec%27%27_0.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CAVE%20UNGHENI%27%27sticla%2Belectronice.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CAVE%20UNGHENI%27%27sticla%2Belectronice.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CECO%20RECYCLING%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CECO%20RECYCLING%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CECO%20RECYCLING%27%27.pdf


59 
 
 

 

NOTĂ: 

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 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. 

 

Pentru executarea cerinţelor de responsabilitate extinsă a producătorului, în conformitate cu 

prevederile art.12, şi a obiectivelor politicii de stat în domeniul gestionării deşeurilor: 

➢ Producătorii de vehicule asigură crearea unor sisteme individuale şi colective de 

returnare şi colectare a tuturor vehiculelor scoase din uz, precum şi dezvoltarea 

sistemelor de valorificare materială a deşeurilor de vehicule scoase din uz. 

➢ Distribuitorii de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a 

producătorului sînt obligaţi: 

a) să se înregistreze în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de 

responsabilitate extinsă a producătorului, deţinută de Agenția de Mediu; 

b) să asigure, începînd cu data intrării în vigoare a Legii 209/2016, evidenţa plasării 

pe piaţă a produselor pe o perioadă de 5 ani precedenţi şi să raporteze anual Agenției 

de Mediu cantitatea de produse puse la dispoziţie pe piaţă. 

 

Încadrarea vehiculelor scoase din uz se efectuează în conformitate cu codurile de deșeuri prevăzute 

în Hotărârea Guvernului nr. 99 din 30.01.2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor: 

16 01  

 

vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv utilaje nerutiere) și 

deșeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate și de la întreținerea vehiculelor (cu 

excepția celor de la categoriile 13, 14 și subcategoriile 16 06 și 16 08) 

16 01 03  anvelope scoase din uz 

16 01 04*  vehicule scoase din uz 

16 01 06  vehicule scoase din uz care nu conțin lichide sau alte componente periculoase 

16 01 07*  filtre de ulei 

16 01 08*  componente cu conținut de mercur 

16 01 09*  componente cu conținut de BPC  

16 01 10*  componente explozive (de exemplu, perne de protecție) 

16 01 11*  plăcuțe de frînă cu conținut de azbest 

16 01 12  plăcuțe de frînă, altele decît cele specificate la 16 01 11 

16 01 13*  lichide de frînă 

16 01 14*  fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase 

16 01 15  fluide antigel, altele decît cele specificate la 16 01 14 

16 01 16  rezervoare pentru gaz lichefiat 

16 01 17  metale feroase 

16 01 18 metale neferoase  

16 01 19  materiale plastice  
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16 01 20  sticlă 

16 01 21*  

 

componente periculoase, altele decît cele specificate la 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 și 16 01 

14 

16 01 22  alte componente nespecificate 

16 01 99  deșeuri nespecificate 

 

Companiile autorizate pentru colectarea vehiculelor scoase din uz: 
Denumirea Companiei Datele de contact Autorizația deținută Termenul de emitere şi 

valabilitate a autorizaţiei 

 S.R.L. ,,ECO  RECYCLING” S.R.L. ,,ECO  RECYCLING” 

mun. Chișinău, 

str. Constantin Tănase, nr. 6, 

tel. 079551780 

Autorizația nr. 03/2018 privind colectare, transportare, 

depozitare temporară și comercializarea deșeurilor de 

echipamente electrice și electronice (DEEE), inclusiv 

pentru colectarea, transportarea, depozitarea 

temporară a deșeurilor nepericuloase provenite din 

industrie. 

25 septembrie 2018 

25 septembrie 2023 

 

 

• Uleiurile uzate, pentru care Legea nr.209/2016 privind deșeurile prevede următoarele 

 reglementări conform art.52 

 

(1) Gestionarea uleiurilor uzate se realizează fără a aduce atingere restricţiilor prevăzute la alin. 

(2) din prezentul articol şi obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor periculoase prevăzute la art. 

21 şi 22, astfel încât să se asigure că:  

a) uleiurile uzate sunt colectate separat, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic; 

b) uleiurile uzate sunt tratate în conformitate cu respectarea prevederilor art. 3 şi 4; 

c) în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic şi viabil din punct de vedere 

economic, uleiurile uzate cu caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă 

cu alte tipuri de deşeuri sau substanţe, dacă o astfel de amestecare împiedică tratarea lor.  

(2) În procesul de gestionare a uleiurilor uzate se interzice:  

a) deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafaţă, în apele subterane şi în sistemele de canalizare; 

b) evacuarea pe sol sau depozitarea în condiţii necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum şi 

abandonarea necontrolată a reziduurilor rezultate din valorificarea acestora;  

c) valorificarea şi eliminarea uleiurilor uzate prin metode care generează poluare peste valorile-

limită de emisie, stabilite prin actele normative aprobate de Guvern;  

d) amestecarea diferitor categorii de uleiuri uzate, cu una sau mai multe din proprietăţile specificate 

în anexa nr. 3, și/sau cu alte tipuri de uleiuri conținând bifenili policloruraţi sau alţi compuşi 

similari, şi/sau cu alte tipuri de compuşi periculoşi;  

e) amestecarea cu alte substanţe care impurifică uleiurile;  

f) colectarea, stocarea şi transportul în comun cu alte tipuri de deşeuri;  

g) gestionarea uleiurilor uzate de către persoane neautorizate;  

h) utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.   

(3) Uleiurile uzate care conţin bifenili policloruraţi sau alţi compuşi similari în concentraţii mai 

mari de 50 ppm se gestionează în conformitate cu art. 53 şi cu Regulamentul privind bifenilii 

policloruraţi, aprobat de Guvern.  

 

Pentru executarea cerinţelor de responsabilitate extinsă a producătorului, în conformitate cu 

prevederile art.12, şi a obiectivelor politicii de stat în domeniul gestionării deşeurilor: 

http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CECO%20RECYCLING%27%27.pdf
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➢ Producătorii şi importatorii de uleiuri asigură crearea unor sisteme de colectare a 

uleiurilor uzate de la consumatori, precum şi dezvoltarea sistemelor de regenerare a 

acestora, corespunzător cantităţilor şi tipurilor de uleiuri puse la dispoziţie pe piaţă. 

➢ Distribuitorii de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a 

producătorului sînt obligaţi: 

a) să se înregistreze în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de 

responsabilitate extinsă a producătorului, deţinută de Agenția de Mediu; 

b) să asigure, începînd cu data intrării în vigoare a Legii 209/2016, evidenţa plasării 

pe piaţă a produselor pe o perioadă de 5 ani precedenţi şi să raporteze anual Agenției 

de Mediu cantitatea de produse puse la dispoziţie pe piaţă. 

 

 

Încadrarea uleiurilor uzate se efectuează în conformitate cu codurile de deșeuri prevăzute în 

Hotărârea Guvernului nr. 99 din 30.01.2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor: 

13 ULEIURI ȘI COMBUSTIBILI LICHIZI UZAȚI  (cu excepția uleiurilor comestibile și a 

celor menționate la categoriile 05, 12 și 19) 

13 01  uleiuri hidraulice uzate 

13 01 01*  uleiuri hidraulice cu conținut de BPC 

13 01 04*  emulsii clorurate 

13 01 05*  emulsii neclorurate 

13 01 09*  uleiuri hidraulice minerale clorurate 

13 01 10*  uleiuri hidraulice minerale neclorurate 

13 01 11*  uleiuri hidraulice sintetice 

13 01 12*  uleiuri hidraulice ușor biodegradabile 

13 01 13*  alte uleiuri hidraulice 

13 02  uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere 

13 02 04*  uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere 

13 02 05*  uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere 

13 02 06*  uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere 

13 02 07*  uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile 

13 02 08*  alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere 

13 03  deșeuri de uleiuri izolante și de transmitere a căldurii 

13 03 01*  uleiuri izolante și de transmitere a căldurii cu conținut de BPC  

13 03 06*  

 

uleiuri minerale clorurate izolante și de transmitere a căldurii, altele decît cele specificate la 

13 03 01 

13 03 07*  uleiuri minerale neclorurate izolante și de transmitere a căldurii 

13 03 08*  uleiuri sintetice izolante și de transmitere a căldurii 

13 03 09*  uleiuri izolante și de transmitere a căldurii ușor biodegradabile 

13 03 10*  alte uleiuri izolante și de transmitere a căldurii 

13 04  uleiuri de santină 

13 04 01*  uleiuri de santină din navigația pe apele interioare 

13 04 02*  uleiuri de santină din colectoarele de debarcader 

13 04 03*  uleiuri de santină din alte tipuri de navigație 

13 05  conținutul separatoarelor apă/ulei 

13 05 01*  solide din paturile de nisip și separatoarele ulei/apă 

13 05 02*  nămoluri de la separatoarele ulei/apă 

13 05 03*  nămoluri de intercepție 

13 05 06*  ulei de la separatoarele ulei/apă 

13 05 07*  ape uleioase de la separatoarele ulei/apă 
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13 05 08*  amestecuri de deșeuri de la paturile de nisip și separatoarele ulei/apă 

13 07  combustibili lichizi uzați 

13 07 01*  păcură și combustibil diesel  

13 07 02*  benzină 

13 07 03*  alți combustibili (inclusiv amestecuri) 

13 08  Uleiuri uzate, nespecificate în altă parte 

13 08 01*  nămoluri sau emulsii de la desalinizare 

13 08 02*  alte emulsii 

13 08 99*  deșeuri nespecificate 

 

Companiile autorizate pentru colectarea uleiurilor uzate: 

Denumirea Companiei Datele de contact Autorizația deținută 
Termenul de emitere şi 

valabilitate a autorizaţiei 

 S.R.L. ,,Olioimpex” S.R.L. ,,Olioimpex”, 

str. Industrială, nr. 14/1, 

mun. Chișinău,  

tel. 069-996-033 

Autorizația nr. 070/2016 colectarea, 

depozitarea și comercializarea uleiurilor 

vegetale uzate. 

24 mai 2016 

24 mai 2021 

 S.R.L. ,,BIOECOIL” S.R.L. ,,BIOECOIL”, 

bd. Dacia, nr. 49/6, 

mun. Chişinău, 

 tel. 079-089-783 

Autorizația nr. 077/2016 privind 

colectarea, depozitarea şi trasnportarea 

uleiurilor alimentare uzate. 

09 noiembrie 2016 

09 noiembrie 2021 

 SRL ,,GREEN 

ENVIRONMENT” 

SRL ,,GREEN ENVIRONMENT, 

 com. Zagarancea, str. Oleg 

Ungureanu, f/n, 

mun. Ungheni, 

tel. 060-112-244/060-001-601 

Autorizația nr. 082/2017 privind 

colectarea, transportarea, depozitarea și 

exportul deșeurilor de grăsimi animale și 

uleiuri alimentarea uzate. 

18 septembrie 2017 

18 septembrie 2022 

 S.R.L. 

,,ECO  RECYCLING” 

S.R.L. ,,ECO  RECYCLING” 

mun. Chișinău, 

str. Constantin Tănase, nr. 6, 

tel. 079551780 

Autorizația nr. 03/2018 privind colectare, 

transportare, depozitare temporară și 

comercializarea deșeurilor de echipamente 

electrice și electronice (DEEE), inclusiv 

pentru colectarea, transportarea, 

depozitarea temporară a deșeurilor 

nepericuloase provenite din industrie. 

25 septembrie 2018 

25 septembrie 2023 

Î.I. “RUSU MIHAIL” Î.I. „RUSU MIHAIL” 

str. Me;terul Manole, 9, mun. 

Chișinău 

tel. 069890347 

Autorizație nr. 16/2019 privind colectarea 

și prelucrarea uleiului petrolier uzat pentru 

producerea soluției utilizate la prelucrarea 

cofrajului 

17 mai 2019 

17 mai 2024 

 

 

• Deşeurile rezultate din activitatea medicală, pentru care Legea nr.209/2016 privind 

deșeurile prevede următoarele reglementări conform art.55 

 

(1) În sensul prezentei legi, deşeurile rezultate din activitatea medicală se consideră deşeurile 

rezultate din activităţile de asistenţă medicală pentru om şi animale şi/sau din cercetările conexe, 

clasificate în deșeuri periculoase și nepericuloase în conformitate cu poziţia 18 din Lista deşeurilor.  

(2) Gestionarea deşeurilor menţionate la alin. (1), inclusiv a celor periculoase, se efectuează în 

condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea populației, ținând cont de prevederile prezentei legi, 

de cerinţele aprobate de Guvern, de prevederile Convenţiei de la Basel privind controlul 

transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, la care Republica 

http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2COlioimpex%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CBIOECOIL%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CGREEN%20ENVIRONEMENT%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CGREEN%20ENVIRONEMENT%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CECO%20RECYCLING%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CECO%20RECYCLING%27%27.pdf
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Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.1599-XIII  din 10 martie 1998, precum și de 

cele ale documentelor directoare adoptate în cadrul acesteia.  

(3) Împachetarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, inclusiv a celor periculoase, se 

efectuează doar în ambalaj confecţionat din materiale care permit eliminarea acestuia cu riscuri 

minime pentru mediu şi sănătatea populației. Ambalajul în care se face colectarea şi care vine în 

contact direct cu deşeurile periculoase rezultate din activitatea medicală este de unică folosinţă şi 

se elimină о dată cu conţinutul.  

(4) Etichetarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se efectuează cu 

respectarea prevederilor art.22 din prezenta lege şi a actelor normative aprobate de Guvern.   

(5) În procesul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală se interzice:  

a) depunerea deşeurilor periculoase neambalate (în vrac);  

b) utilizarea pentru ambalarea deşeurilor periculoase a materialelor care nu corespund prevederilor 

alin.(3) din prezentul articol şi actelor normative aprobate de Guvern;  

c) amestecarea diferitor categorii de deşeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, precum 

și amestecarea acestora cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori 

materiale.  

(6) Transportul deşeurilor rezultate din activitatea medicală, inclusiv al celor periculoase, până la 

locul de tratare sau eliminare se efectuează cu respectarea prevederilor art. 4. Transportul 

deşeurilor periculoase pe drumurile publice până la locul de tratare sau eliminare şi transferul 

acestora pentru eliminare finală peste frontieră se realizează în corespundere cu cerinţele stabilite 

la art.44 şi 64.  

(7) Producătorii deşeurilor rezultate din activitatea medicală sunt obligaţi:  

a) să colecteze separat deşeurile la sursă, asigurând trierea acestora pe categorii de deşeuri, în 

scopul facilitării tratării și eliminării specifice fiecărei categorii de deșeuri;  

b) să asigure tratarea şi/sau eliminarea deşeurilor, inclusiv a celor periculoase, produse la 

întreprinderile sau instalaţiile autorizate conform art. 25, precum şi eliminarea rapidă şi completă 

a factorilor cu potențial nociv pentru mediu şi sănătatea populaţiei;  

c) să asigure ţinerea evidenţei deşeurilor şi transmiterea informaţiei despre deşeurile generate şi 

gestionarea acestora în conformitate cu art.32 şi 33 din prezenta lege şi cu actele normative 

aprobate de Guvern.  

(8) Conducătorii instituţiilor de asistenţă medicală pentru om şi animale şi instituţiilor de cercetări 

în acest domeniu, indiferent de tipul de proprietate, sunt obligaţi:  

a) să prevadă anual cheltuielile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi;  

b) să aprobe planuri proprii de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală şi să 

asigure implementarea acestora în conformitate cu regulamentul intern şi actele normative 

aprobate de Guvern;  

c) să nominalizeze о persoană responsabilă pentru activităţile de gestionare a deşeurilor rezultate 

din activitatea medicală;  

d) să asigure formarea profesională continuă a angajaților în domeniul gestionării deşeurilor 

rezultate din activitatea medicală.  

 

Încadrarea deșeurilor medicale se efectuează în conformitate cu codurile de deșeuri prevăzute în 

Hotărârea Guvernului nr. 99 din 30.01.2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor: 

18  

 

DEȘEURI PROVENITE DIN ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDI-CALĂ SAU 

VETERINARĂ ȘI/SAU DIN CERCETĂRI CONEXE (cu excepția deșeurilor de la 

prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitățile de 

asistență medicală) 
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18 01  

 

deșeuri provenite din maternități, de diagnostic, tratament sau prevenire a bolilor la 

om 

18 01 01  obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03) 

18 01 02  

 

fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sînge și sînge conservat (cu excepția 18 

01 03) 

18 01 03*  

 

deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea 

infecțiilor 

18 01 04  

 

deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea 

infecțiilor (de exemplu, îmbrăcăminte, mulaje de ghips, lenjerie, îmbrăcăminte de unică 

folosință, scutece) 

18 01 06*  produse chimice constînd din sau conținînd substanțe periculoase 

18 01 07  produse chimice, altele decît cele specificate la 18 01 06 

18 01 08*  medicamente citotoxice și citostatice 

18 01 09  medicamente, altele decît cele specificate la 18 01 08 

18 01 10*  deșeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice 

18 02  

 

deșeuri provenite din cercetarea, diagnosticarea, tratamentul sau prevenirea bolilor la 

animale 

18 02 01  obiecte ascuțite (cu excepția 18 02 02) 

18 02 02*  

 

deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea 

infecțiilor 

18 02 03  

 

deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea 

infecțiilor 

18 02 05*  produse chimice constînd din sau conținînd substanțe periculoase 

18 02 06  produse chimice, altele decît cele specificate la 18 02 05 

18 02 07*  medicamente citotoxice și citostatice 

18 02 08  medicamente, altele decît cele specificate la 18 02 07 

 

Companiile autorizate pentru colectarea deșeurilor medicale: 

Denumirea Companiei Datele de contact Autorizația deținută Termenul de emitere şi 

valabilitate  

 S.R.L. ,,UISPAC” S.R.L. ,,UISPAC” 

str. N. Milescul Spătarul, 

nr.  75 

mun. Chișinău,  

tel. 068-160-030, 022-35-

01-76 

Autorizația nr. 064/2015 colectarea, 

transportarea și tratarea prin autoclavare a 

deșeurilor din activități medicale. 

 

27 octombrie 2015  

27 octombrie 2020 

  

S.R.L. ,,Ecostat” 

 

S.R.L. ,,Ecostat” 

Şos. Munceşti, nr. 607 

mun. Chișinău, 

tel. 079-520-116 

 

Autorizația nr. 071/2016 colectarea, 

transportarea și tratarea prin autoclavare 

(sterilizare) a deșeurilor medicale. 

 

27 mai 2016 

27 mai 2021 

 

• Deşeurile de mercur, pentru care Legea nr.209/2016 privind deșeurile prevede 

următoarele reglementări conform art.58 

 (1) În sensul prezentei legi, deşeuri de mercur înseamnă substanţe sau obiecte care constau din, 

conţin sau sunt contaminate cu mercur sau compuşi de mercur care constituie deşeuri conform art. 

2 pct. 9).  

(2) Deșeurile de mercur vor fi gestionate în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea 

populației, ținându-se cont de prevederile prezentei legi, de cerinţele aprobate de Guvern, precum 

și de prevederile Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor 

periculoase şi al eliminării acestora, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 1599-XIII din 10 martie 1998, şi ale documentelor directoare adoptate în cadrul 

acesteia. 

http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CEcostat%27%27.pdf
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(3) Colectarea, transportul, stocarea, tratarea sau eliminarea deşeurilor de mercur se realizează în 

baza autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor, eliberată conform prevederilor art. 25, cu 

respectarea condiţiilor stabilite în aceasta.  

(4) Deşeurile de mercur, inclusiv lămpile fluorescente uzate, se colectează separat şi nu sunt 

amestecate cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe sau materiale. 

(5) Producătorii deşeurilor de mercur şi întreprinderile care administrează deşeuri de mercur 

asigură împachetarea şi etichetarea acestora conform prevederilor art.22 şi cerinţelor privind 

clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, aprobate de Guvern. 

(6) Transportarea deşeurilor de mercur pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează cu 

respectarea prevederilor art. 4 şi 44 şi ale Regulamentului transporturilor de mărfuri periculoase 

pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat de Guvern. Transferul deşeurilor de mercur pentru 

eliminare finală peste frontieră se realizează în corespundere cu cerinţele stabilite la art. 64.  

 

Companiile autorizate pentru colectarea deșeurilor de mercur: 

Denumirea Companiei Datele de contact Autorizația deținută 

Termenul de emitere 

şi valabilitate a 

autorizaţiei 

 Instituție privată 

”MoldRec” 

Instituție privată ”MoldRec” 

s. Goian (Penitenciarul nr. 

10-Goian), com.Ciorescu, 

mun. Chișinău, 

tel. 060-121-112 

Autorizaţia nr.  060/2015 privind 

colectarea, transportarea, depozitarea și comercializarea 

deșeurilor de echipament electrice și electronice cît și 

adeseurilor de aluminiu, ambalaj de hirtie, carton și 

plastic. 

22 mai 2015   

22 mai 2020 

 S.R.L. ,,AVE UNGHENI”   S.R.L. ,,AVE UNGHENI” 

str. Lacului, nr. 1,  

mun. Ungheni 

tel. 0236-2-51-11 

Autorizația nr. 05/2018 privind colectarea, 

transportarea, depozitarea temporară şi comercializarea 

deşeurilor de sticlă şi a deşeurilor de echipamante 

electrice şi electronice. 

  

31 mai 2018 

31 mai 2023 

 S.R.L. 

,,ECO  RECYCLING” 

S.R.L. 

,,ECO  RECYCLING” 

mun. Chișinău, 

str. Constantin Tănase, nr. 6, 

tel. 079551780 

Autorizația nr. 03/2018 privind colectare, transportare, 

depozitare temporară și comercializarea deșeurilor de 

echipamente electrice și electronice (DEEE), inclusiv 

pentru colectarea, transportarea, depozitarea temporară 

a deșeurilor nepericuloase provenite din industrie. 

25 septembrie 2018 

25 septembrie 2023 

 

• Anvelopele uzate, pentru care Legea nr.209/2016 privind deșeurile prevede următoarele 

reglementări conform art.60 

 

(1) În sensul prezentei legi, anvelope uzate înseamnă anvelopele care constituie deşeuri conform 

art. 2 pct. 9). 

(2) Anvelopele uzate vor fi gestionate în mod sigur pentru mediu, ținându-se cont de prevederile 

prezentei legi, de cerinţele aprobate de Guvern, precum și de prevederile Convenţiei de la Basel 

privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, la 

care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1599-XIII din 10 martie 1998, 

şi ale documentelor directoare adoptate în cadrul acesteia.  

(3) Activitățile de gestionare a anvelopelor uzate se realizează în baza autorizaţiei de mediu pentru 

gestionarea deşeurilor, eliberată conform prevederilor art. 25, cu respectarea condiţiilor stabilite 

în aceasta.  

(4) Colectarea, transportul şi păstrarea anvelopelor uzate se realizează prin intermediul unei reţele 

de colectare a cauciucurilor uzate, formată din centre de deservire tehnică a automobilelor, centre 

comerciale auto, parcări şi alte obiecte autorizate conform prezentei legi. 

(5) În corespundere cu prevederile art. 13, anvelopele uzate şi alte deşeuri de cauciuc sunt supuse 

valorificării materiale sau energetice în conformitate cu cerinţele aprobate de Guvern.  

http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Institutie%20privata%20%2C%2CMoldRec%27%27_0.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Institutie%20privata%20%2C%2CMoldRec%27%27_0.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CAVE%20UNGHENI%27%27sticla%2Belectronice.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CECO%20RECYCLING%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CECO%20RECYCLING%27%27.pdf
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Încadrarea deșeurilor de anvelope uzate se efectuează în conformitate cu codurile de deșeuri 

prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 99 din 30.01.2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor: 

16 01 03  anvelope scoase din uz 

 

Companiile autorizate pentru colectarea categoriilor date de deșeuri: 

Denumirea Companiei Datele de contact Autorizația deținută Termenul de emitere şi 

valabilitate a 

autorizaţiei 

 

S.R.L. “ECOELASTIC 

LUX” 

S.R.L. “ECOELASTIC 

LUX” 

str. Uzinelor, 15,  

mun. Chișinău 

tel. 079581858, 060255552 

Autorizație nr. 14/2019 privind colectarea, 

transportarea și tratarea deșeurilor din cauciuc 

(anvelope scoase din uz) 

 

15 mai 2019 

15 mai 2024 

  

S.R.L. ,,TRISUMG” 

S.R.L. ,,TRISUMG” 

str. Sanatoriului, nr. 2/67, 

mun. Cahul,  

tel. 0299-4-17-77  

Autorizația nr. 061/2015 privind prelucrarea 

deșeurilor din cauciuc și plastic prin metoda de 

piroliză. 

04 iunie2015   

04 iunie 2020 

 Î.M. „ARTESA 

CONS” S.R.L., 

Î.M. „ARTESA 

CONS” S.R.L., 

str. I. Pruncul, c/p nr. 44, 

or. Vatra, 

mun. Chiținău,  

tel. 060-442-156, 060-230-

921 

Autorizația nr. 067/2015 colectarea, transportarea, 

depozitarea și prelucrarea deșeurilor din cauciuc și 

mase plastice (prin metoda de piroliză). 

 

30 decembrie 2015 

  

30 decembrie 2020 

S.R.L. 

,,ECO  RECYCLING” 

S.R.L. ,,ECO  RECYCLING” 

mun. Chișinău, 

str. Constantin Tănase, nr. 

6, 

tel. 079551780 

Autorizația nr. 03/2018 privind colectare, 

transportare, depozitare temporară și 

comercializarea deșeurilor de echipamente 

electrice și electronice (DEEE), inclusiv pentru 

colectarea, transportarea, depozitarea temporară a 

deșeurilor nepericuloase provenite din industrie. 

 

25 septembrie 2018 

25 septembrie 2023 

 

• Deşeurile de metale feroase și neferoase, pentru care Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

prevede următoarele reglementări conform art.61 

 

 (1) În senul prezentei legi, deşeuri de metale feroase şi neferoase înseamnă metalele feroase şi 

neferoase care constituie deşeuri conform art. 2 pct. 9). Resturile de metale generate de procesele 

tehnologice se consideră deşeuri.  

(2) Deşeurile de metale feroase și neferoase vor fi gestionate în condiții de siguranță pentru mediu 

și sănătatea populației, ținându-se cont de prevederile prezentei legi, de cerinţele aprobate de 

Guvern, precum și de prevederile Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste 

frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, la care Republica Moldova a aderat prin 

Hotărârea Parlamentului nr. 1599-XIII din 10 martie 1998, şi ale documentelor directoare adoptate 

în cadrul acesteia.  

(3) Activităţile de gestionare a deşeurilor de metale feroase şi neferoase se realizează în baza 

autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor, eliberată conform prevederilor art. 25, cu 

respectarea condiţiilor stabilite în aceasta.  

(4) Transportarea metalelor feroase şi neferoase, inclusiv în formă de praf sau pulbere, şi al 

deşeurilor acestora pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează cu respectarea prevederilor art. 

4 şi 44 şi ale Regulamentului transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii 

Moldova, aprobat de Guvern.   

http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L%20%2C%2CTRISUMG%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/%C3%8E.M.%20%2C%2CARTESACONS%27%27%20S.R.L..pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/%C3%8E.M.%20%2C%2CARTESACONS%27%27%20S.R.L..pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CECO%20RECYCLING%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CECO%20RECYCLING%27%27.pdf
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(5) Colectarea deşeurilor de metale feroase şi neferoase se efectuează separat, prin intermediul 

unui sistem individual și colectiv de colectare a acestora, conform prezentei legi şi legislaţiei.  

(6) Deşeurile de metale feroase şi neferoase sunt supuse valorificării conform prevederilor art.13, 

precum și reutilizării şi reciclării conform art.14.  

(7) Activităţile de recuperare şi reciclare a deşeurilor de metale sunt supuse controlului ecologic.  

 

Companiile autorizate pentru colectarea deșeurilor de metale feroase și neferoase: 

Denumirea Companiei Datele de contact Autorizația deținută 

Termenul de emitere 

şi valabilitate a 

autorizaţiei 

 S.A. ,,METALFEROS” S.A. ,,METALFEROS” 

str. Feroviarilor, nr. 1/3,  

Zona Industrială Vatra, 

mun. Chişinău, 

tel. 022-509-159, 

069126587 

Autorizația nr. 07/2018 privind colectarea, 

transportarea, depozitarea temporară a resturilor şi 

deşeurilor de metale feroase şi neferoase şi al 

deşeurilor de baterii şi acumulatorii, cu prelucrarea 

doar a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi 

neferoase. 

  

25 iunie 2018 

 25 iunie 2023 

  

S.R.L. 

,,ECO  RECYCLING” 

 

S.R.L. 

,,ECO  RECYCLING” 

mun. Chișinău, 

str. Constantin Tănase, nr. 6, 

tel. 079551780 

 

Autorizația nr. 03/2018 privind colectare, 

transportare, depozitare temporară și comercializarea 

deșeurilor de echipamente electrice și electronice 

(DEEE), inclusiv pentru colectarea, transportarea, 

depozitarea temporară a deșeurilor nepericuloase 

provenite din industrie. 

 

25 septembrie 2018 

25 septembrie 2023 

 Cooperativa de Producție 

,,Entuziast” 

Cooperativa de Producție 

,,Entuziast” 

str. Florilor, nr. 1, 

 mun. Chișinău,  

tel. 069-986-117, 

022-24-34-05. 

Autiorizația nr. 058/2015 privind colectarea și 

valorificarea deșeurilor și resturilor provenite din 

prelucrarea metalelor prețioase. 

29 ianuarie 2015 

 

 

29 ianuarie 2020 

 S.R.L. ,,SĂNĂTATEA” S.R.L. ,,SĂNĂTATEA” 

str. 31 August nr. 62,  

mun. Străşeni/ 

str. Mihai Viteazul, nr. 257  

mun. Străşeni 

tel. 0237-4-33-89, 

069115440 

 Autorizația nr. 08/2018 privind colectarea, 

transportarea şi depozitarea temporară a resturilor şi 

deşeurilor de metale feroase şi neferoase.  

 25 iunie 2018 

  

25 iunie 2023 

 S.R.L. ,,NEW METAL 

CONSTRUCT”  

S.R.L. ,,NEW METAL 

CONSTRUCT” 

mun. Chișinău, com. 

Bubuieci, str. Ștefan cel 

Mare, nr. 23/A, 

tel. 069647720 

Autorizația nr. 02/2018 privind colectarea, 

transportarea, depozitarea temporară și 

comercializarea resturilor și deșeurilor de metale 

feroase și neferoase. 

07 septembrie 2018 

07 septembrie 2023 

 S.R.L. ,,RUFI-EXPRES” S.R.L. ,,RUFI-EXPRES” 

mun. Chișinău, 

str. Transnistria, nr. 5/1, 

tel. 069991212. 

Aurorizația nr. 09/2019 pirivind colectarea și 

transportarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase 

şi neferoase (cu excepţia deşeurilor de baterii şi 

acumulatori cît şi a deşeurilor de echipamente 

electrice şi electronice prevăzute în Hotărîrea 

Guvernului nr. 212 din 07 martie 2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind  deșeurile de 

echipamente electrice și 

electronice).                                                                   

           

29 ianuarie 2019 

29 ianuarie 2024 

http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.A.%20%2C%2CMETALFEROS%27%27_0.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CECO%20RECYCLING%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CECO%20RECYCLING%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Cooperativa%20de%20Produc%C8%9Bie%20%2C%2C%20Entuziast%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Cooperativa%20de%20Produc%C8%9Bie%20%2C%2C%20Entuziast%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CS%C4%82N%C4%82TATEA%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CNEW%20METAL%20CONSTRUCT%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CNEW%20METAL%20CONSTRUCT%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CRUFI-EXPRES%27%27.pdf
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S.R.L. „GRAMATIC-

GRUP” 

S.R.L. „GLAMATIC-

GRUP” 

str. Petricani, nr.88/1, mun. 

Chișinău, 

tel. 069991212 

Autorizație nr.10/2019 privind colectarea și 

transportarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase 

şi neferoase (cu excepţia deşeurilor de baterii şi 

acumulatori cît şi a deşeurilor de echipamente 

electrice şi electronice prevăzute în Hotărîrea 

Guvernului nr. 212 din 07 martie 2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind  deșeurile de 

echipamente electrice și electronice) 

12 martie 2019 

12 martie 2024 

 

 

• Deşeurile de ambalaje, pentru care Legea nr.209/2016 privind deșeurile prevede 

următoarele reglementări conform art.54 

 

(1) Se supun prevederilor prezentei legi toate ambalajele puse la dispoziție pe piață, 

indiferent de materialul din care au fost realizate şi de modul lor de utilizare în activităţile 

economice, comerciale, în gospodăriile private sau în orice alte activităţi, precum şi toate deşeurile 

de ambalaje care nu mai corespund scopului pentru care au fost fabricate, indiferent de modul de 

generare, de recuperare, de depozitare, de reciclare sau de valorificare.   

(2) În sensul prezentei legi:   

a) ambalaje înseamnă toate produsele realizate din orice materiale, de orice natură, utilizate 

pentru a conţine, a proteja, a manevra, a prezenta și a furniza bunurile, de la materii prime la bunuri 

prelucrate, de la producător la utilizator sau la consumator. Articolele „nereturnabile” utilizate în 

aceleaşi scopuri trebuie, de asemenea, considerate ambalaje;  

b) deşeurile de ambalaje înseamnă orice ambalaj sau material de ambalaj care constituie 

deşeuri conform art. 2 pct. 9);  

c) gestionarea deşeurilor de ambalaje înseamnă gestionarea deşeurilor astfel cum este 

definită la art. 2 pct. 15);  

d) plastic înseamnă un polimer la care este posibil să fi fost adăugaţi aditivi sau alte substanţe 

şi care este capabil să funcţioneze drept principal component structural al pungilor de transport. 

e) pungi de transport din plastic înseamnă pungi de transport, cu sau fără mîner, fabricate 

din plastic, furnizate consumatorilor la punctele de vînzare de bunuri sau produse; 

f) pungi de transport din plastic subţire înseamnă pungi de transport din plastic cu grosimea 

peretelui mai mică de 50 de microni; 

g) pungi de transport din plastic foarte subţire înseamnă pungi de transport din plastic cu 

grosimea peretelui mai mică de 15 microni, care sînt necesare din motive de igienă sau care sînt 

utilizate ca ambalaje primare pentru produsele alimentare în vrac, atunci cînd acest lucru contribuie 

la prevenirea risipei de alimente. 

(3) Activitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje are la bază principiile 

generale prevăzute de prezenta lege şi de actele normative în domeniu. 

(4) Principiile specifice activităţii de gestionare a deşeurilor de ambalaje sînt: 

a) prevenirea producerii deşeurilor de ambalaje; 

b) reutilizarea ambalajelor; 

c) reciclarea deşeurilor de ambalaje; 

d) alte forme de valorificare a deşeurilor de ambalaje care reduc cantităţile eliminate prin 

depozitare finală. 

(5) În scopul prevenirii generării deşeurilor, precum şi al evitării poluării mediului, se 

interzice distribuirea gratuită a pungilor din plastic, cu excepţia pungilor din plastic foarte subţire. 
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Pentru executarea cerinţelor de responsabilitate extinsă a producătorului, în conformitate cu 

prevederile art.12, şi a obiectivelor politicii de stat în domeniul gestionării deşeurilor: 

➢ Producătorii de ambalaje şi/sau de produse ambalate asigură crearea unor sisteme 

de preluare sau colectare a deşeurilor de ambalaj şi dezvoltarea schemelor de 

valorificare materială sau energetică a deşeurilor de ambalaje care nu pot fi reciclate, 

fiind inutilizabile pentru valorificare materială. 

➢ Distribuitorii de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a 

producătorului sînt obligaţi: 

a) să se înregistreze în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de 

responsabilitate extinsă a producătorului, deţinută de Agenția de Mediu; 

b) să asigure, începînd cu data intrării în vigoare a Legii 209/2016, evidenţa plasării 

pe piaţă a produselor pe o perioadă de 5 ani precedenţi şi să raporteze anual Agenției 

de Mediu cantitatea de produse puse la dispoziţie pe piaţă. 

 

NOTĂ: 

În această ordine de idei, indicăm că, instituţiile publice, asociaţiile, fundaţiile şi persoanele 

fizice deţinătoare de deşeuri de ambalaje au următoarele obligaţii: 

➢ să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containere diferite, inscripţionate corespunzător, 

amplasate special de colectorul de deșeuri (de regulă de întreprinderile municipale de 

salubrizare); 

➢ să predea deşeurile de ambalaje la operatorii economici specializaţi să colecteze şi/sau să 

valorifice deşeuri. 

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 (policlorura de vinil);  

➢ PP (polipropilenă);  

➢ PE (politilenă de densitate mare);  

➢ PET (tereftalat de polietilenă). 

Pentru a contribui la reciclarea produselor de unică folosinţă, a fost dezvoltat un sistem 

de marcare pentru toate tipurile de plastic şi coduri de identificare. Marcarea plasticului se 

formează din 3 săgeţi într-un triunghi cu o cifră care reprezintă tipul de material plastic. 

 
PET sau PETE - tereftalat de polietilenă. De obicei, se foloseşte pentru sticle de apă minerală, băuturi 

răcoritoare şi sucuri de fructe, ambalaj, blister (ambalaj din material 
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plastic- trad.), tapiţerie. Aceste materiale plastice sunt potenţial 

periculoase pentru uz alimentar. 

PEHD sau HDPE - polietilena de înaltă 

densitate. 

 

Unele sticle, recipiente, în general, un ambalaj semi-rigid. Sunt 

considerate sigure pentru uz alimentar. 

 

PVC - policlorura de vinil. 

 

Este folosită pentru ţevi, tuburi, mobilier de grădină, acoperitoare de 

podea, profile pentru ferestre, jaluzele, sticle cu detergent şi muşama. 

Material este potenţial periculos pentru uz alimentar, deoarece poate 

să conţină dioxine, bisfenol A, mercur, cadmiu, etc. 

LDPE şi PEBD - polietilena de densitate 

joasă. 

 

Prelate, saci de gunoi, pelicule şi capacităţi flexibile. Sunt considerate 

sigure pentru uz alimentar. 

PP - polipropilena. 

 

Se utilizează în industria automobilelor (echipamente, bare de 

protecţie), în fabricarea jucăriilor, precum şi în industria alimentară, 

în principal, pentru fabricarea ambalajelor. Se consideră sigură pentru 

uz alimentar. Deși este cel mai inofensiv material plastic, acesta nu se 

recomandă pentru alcool. În general, toate plasticele emit ceva în 

alcool. 

PS - polistiren. 

 

Se utilizează la fabricarea plăcilor de izolare pentru clădiri, 

ambalajelor alimentare, tacâmurilor şi paharelor, cutiilor CD si altor 

pachete (peliculă pentru uz alimentar şi spuma pentru construcţii, 

jucării, ustensile, pixuri şi aşa mai departe. Materialul este potenţial 

periculos, în special, în cazul arderii, deoarece conţine stiren. Plasticul 

de tip PS poate fi folosit pentru produse alimentare, dar numai cele 

rece. La contact cu alimente fierbinte eliberează stiren toxic. În caz de 

contact cu alcool emană formaldehidă / fenol 

OTHER sau O - altele. 

 

Acest grup include orice alt material plastic, care nu poate fi inclus în 

grupul precedent. Policarbonat nu este toxic pentru mediul 

înconjurător. 

 

Triunghiul din marcaj este semnul de materiale reciclabile. Trei săgeţi indică ciclu: 

crearea -utilizarea - eliminarea. Cifrele care sunt marcate în interiorul săgeţilor reprezintă sistemul 

de numerotare pe tipuri de ambalaje: 

- 1-19 – ambalaje din material plastic; 

- 20-39 – ambalaje din hârtie şi carton; 

- 40-49 – ambalaje din metal; 

- 50-59 – ambalaje din lemn; 

- 60-69 – ambalaje din ţesături şi textile; 

- 70-79 – ambalaje din sticlă. 
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Lista companiilor autorizate în prestarea serviciilor de colectare, transportare și tratare a 

deșeurilor de ambalaje: 

Denumirea Companiei Datele de contact Autorizația deținută 

Termenul de emitere 

şi valabilitate a 

autorizaţiei 

 G.Ț ,,Morari Vasile Ion” G.Ț ,,Morari Vasile Ion” str. 

Tohatin, nr. 10, s. Colonița, mun. 

Chișinău, 

tel. 079-404-291 

Autorizația nr. 053/2014 privind prelucrarea 

deșeurilor animaliere și producerea biogazului în 

scopul obținerii  energiei.  

10 iunie 2014 

10 iunie 2019 

 S.R.L ,,ECO PRIVAT” S.R.L ,,ECO PRIVAT”str. A. 

Onică, nr. 46, or. Vadul lui 

Vodă, mun. Chișinău, tel. 079-

767-884, 069-767-884. 

 Autorizația nr. 054/2014 privind colectarea, 

transportarea și depozitarea deșeurilor menajere 

solide. 

07 iulie 2014  

07 iulie 2019 

 S.R.L ,,Diversacces” S.R.L ,,Diversacces” 

s. Sturzovca, 

r-nul Glodeni, 

tel. 079-758-005, 068-830-304. 

Autorizația nr. 056/2014 privind colectarea și 

depozitarea deșeurilor reciclabile, hîrtie/carton, 

folie, PET. 

02 septembrie 2014 

02 septembrie 2019 

 S.R.L. ,,EuroPaperPack” S.R.L. ,,EuroPaperPack” 

str. Uzinelor, nr. 9/3, 

mun. Chișinău,  

tel. 0 22-41-11-02/ 41-13-39  

Autorizația nr. 057/2015 privind colectarea și 

reciclarea maculaturii și celulozei pentru 

producerea hîrtiei și cartonului. 

12 ianuarie 2015 

  

12 ianuarie 2020  

 Cooperativa de Producție 

,,Entuziast” 

Cooperativa de Producție 

,,Entuziast” 

str. Florilor, nr. 1, 

 mun. Chișinău,  

tel. 069-986-117, 

022-24-34-05. 

Autiorizația nr. 058/2015 privind colectarea și 

valorificarea deșeurilor și resturilor provenite din 

prelucrarea metalelor prețioase. 

29 ianuarie 2015 

 

 

29 ianuarie 2020 

 S.R.L.,,CANDELUX-

COM”  

S.R.L.,,CANDELUX-COM” 

str. Uzinelor, nr. 19/1, 

mun. Chișinău,  

tel. 022-42-23-02  

Autorizația nr. 059/2015 privind colectarea, 

depozitarea și reciclarea deșeurilor de hîrtie și 

carton pentru producerea hîrtiei igienice.  

 

03 aprilie 2015 

03 aprilie 2020 

 Instituție privată 

”MoldRec” 

Instituție privată ”MoldRec” 

s. Goian (Penitenciarul nr. 10-

Goian), com.Ciorescu, 

mun. Chișinău, 

tel. 060-121-112 

Autorizaţia nr.  060/2015 privind 

colectarea, transportarea, depozitarea și 

comercializarea deșeurilor de echipament electrice 

și electronice cît și adeseurilor de aluminiu, 

ambalaj de hirtie, carton și plastic. 

22 mai 2015   

22 mai 2020 

 S.R.L. ,,TRISUMG” S.R.L. ,,TRISUMG” 

str. Sanatoriului, nr. 2/67, 

mun. Cahul,  

tel. 0299-4-17-77  

Autorizația nr. 061/2015 privind prelucrarea 

deșeurilor din cauciuc și plastic prin metoda de 

piroliză. 

04 iunie2015  04 iunie 

2020 

 S.R.L. ,,AVE-UNGHENI”  S.R.L. ,,AVE-UNGHENI” 

str. Lacului, nr. 1 

mun. Ungheni, 

 tel. 0236-2-51-11, 

0236-3-37-66 

Autorizația nr. 062/2015 privind colectarea, 

transportarea, depozitarea, prelucrarea și 

comercializarea deșeurilor de hîrtie/carton, folie 

din polietilenă, masă plastică și PET.  

15 iulie 2015  

  

15 iulie 2020 

 S.R.L. ,,EAGLE TRANS” S.R.L. ,,EAGLE TRANS” 

str.Pădurii, nr. 21, 

mun. Chișinău,  

tel. 068-149-686 

Autorizația nr. 063/2015 colectarea și prelucrarea 

deșeurilor de hîrtie/carton, polietilenă și masă 

plastică. 

15 iulie 2015  15 iulie 

2020 

 S.R.L. ,,UISPAC” S.R.L. ,,UISPAC” 

str. N. Milescul Spătarul, nr.  75 

mun. Chișinău,  

tel. 068-160-030,  

022-35-01-76 

Autorizația nr. 064/2015 colectarea, transportarea 

și tratarea prin autoclavare a deșeurilor din 

activități medicale. 

27 octombrie 2015  27 

octombrie 2020 

http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/G.%C8%9A.%20%2C%2CMorari%20Vasile%20Ion%27%27_0.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CECO%20PRIVAT%27%27_0.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CDiversacces%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2C%20EuroPaperPack%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Cooperativa%20de%20Produc%C8%9Bie%20%2C%2C%20Entuziast%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Cooperativa%20de%20Produc%C8%9Bie%20%2C%2C%20Entuziast%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CCANDELUX-COM%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CCANDELUX-COM%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Institutie%20privata%20%2C%2CMoldRec%27%27_0.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Institutie%20privata%20%2C%2CMoldRec%27%27_0.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L%20%2C%2CTRISUMG%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CAVE%20UNGHENI%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CEAGLE%20TRANS%27%27.pdf
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 S.R.L. ,,DOLVIDA” S.R.L. ,,DOLVIDA” 

str. Uzinelor, nr. 19/1 

 mun. Chișinău, 

tel. 022-42-23-03, 

022-42-22-04  

Autorizația nr. 065/2015 colectarea, depozitarea și 

comercializarea deșeurilor de hîrtie și carton.  

30 octombrie 2015  

  

30 octombrie 2020 

 S.R.L. ,,BEST CARE” S.R.L. ,,BEST CARE” 

str.Cucorilor, nr. 58 

mun. Chișinău, 

tel. 060-795-368 

Autorizația nr. 066/2015 colectarea și 

transportarea deșeurilor menajere.  

 03 noiembrie 2015 

 

03 noiembrie 2020 

 Î.M. „ARTESA 

CONS” S.R.L., 

Î.M. „ARTESA CONS” S.R.L., 

str. I. Pruncul, c/p nr. 44, 

or. Vatra, 

mun. Chiținău,  

tel. 060-442-156,  

060-230-921 

Autorizația nr. 067/2015 colectarea, transportarea, 

depozitarea și prelucrarea deșeurilor din cauciuc și 

mase plastice (prin metoda de piroliză). 

30 decembrie 2015 

  

30 decembrie 2020 

 Î.M. Regia 

,,Autosalubritate” 

Î.M. Regia ,,Autosalubritate” 

mun. Chișinău, 

str. 27 Martie 1918, nr. 14 

tel. 022-74-6- 42 

 Autorizația nr.  068/2016 Gestionarea deșeurilor 

menajere solide. 

 11 mai 2016 

 

 

 11 mai 2021 

 S.R.L. ,,DOLVIDA”  S.R.L. ,,DOLVIDA” 

Str. Uzinelor, nr. 19/1, 

mun. Chișinău, 

tel. 022-42-23-03,  

022-42-22-04 

Autorizația nr. 069/2016 colectarea, depozitarea și 

comercializarea deșeurilor de mase plastice. 

25 mai 2016 

 

 

25 mai 2021 

 S.R.L. ,,Olioimpex” S.R.L. ,,Olioimpex”, 

str. Industrială, nr. 14/1, 

mun. Chișinău,  

tel. 069-996-033 

Autorizația nr. 070/2016 colectarea, depozitarea și 

comercializarea uleiurilor vegetale uzate. 

24 mai 2016 

 

 

24 mai 2021 

 S.R.L. ,,Ecostat” S.R.L. ,,Ecostat” 

Şos. Munceşti, nr. 607 

mun. Chișinău, 

tel. 079-520-116 

Autorizația nr. 071/2016 colectarea, transportarea 

și tratarea prin autoclavare (sterilizare)a deșeurilor 

medicale. 

27 mai 2016 

 

 

27 mai 2021 

 S.R.L. ,,Prest Energy” S.R.L. ,,Prest Energy” 

com. Băcioi, str. Independenţei, 

nr. 52, 

mun. Chișinău,  

 tel. 069-566-318,  

061-021-203 

Autorizația nr. 072/2016 privind colectarea și 

transportarea deșeurilor menajere solide. 

23 iunie 2016 

 

 

23 iunie 2021 

 S.C. ,,MANEVLA-COM” 

S.R.L. 

S.C. ,,MANEVLA-COM” S.R.L., 

str. Testimiţeanu, nr. 18, 

or. Durleşti 

mun. Chişinău 

tel. 0 22-583-798,  

069-243-141 

Autorizația nr. 073/2016 privind gestionarea 

deşeurilor menajere solide. 

27 iulie 2016 

  

27 iulie 2021 

 S.R.L. ,,Ursachi Trans” S.R.L. ,,Ursachi Trans”, 

str. Uzinelor, nr. 201/1, 

mun. Chişinău, 

tel. 022-815-111,  

069-369-844 

Autorizația nr. 074/2016 privind colectarea, 

prelucrarea şi comercializarea deşeurilor de 

polietilenă PET şi alţi polimeri. 

27 iulie 2016 

  

27 iulie 2021 

 Î.M ,,Salubr Sireţ” Î.M ,,Salubr Sireţ”,  

s. Sireţ, 

r-nul Străşeni, 

tel. 0 237-72-486,  

069-182-696 

Autorizația nr. 075/2016 privind gestionarea 

deşeurilor menajere solide. 

08 august 2016 

  

08 august 2021 

http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CDOLVIDA%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CBEST%20CARE%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/%C3%8E.M.%20%2C%2CARTESACONS%27%27%20S.R.L..pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/%C3%8E.M.%20%2C%2CARTESACONS%27%27%20S.R.L..pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/%C3%8E.M.%20Regia%20%2C%2CAutosalubritate%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/%C3%8E.M.%20Regia%20%2C%2CAutosalubritate%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CDOLVIDA%27%272.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2COlioimpex%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CEcostat%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CPrest%20Energy%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.C.%20%2C%2CMANEVLA-COM%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.C.%20%2C%2CMANEVLA-COM%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CUrsachi%20Trans%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CSalubr%20Sire%C8%9B%27%27.PDF
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 S.R.L. ,,PRO-

AMBROCART” 

S.R.L. ,,PRO-AMBROCART” str. 

Lunca Bîcului, nr. 33/3, 

mun. Chşinău, 

tel. 069-116-289, 

 069-129-372 

Autorizația nr. 076/2016 privind colectarea, 

transportarea, depozitarea şi comercializarea 

deşeurilor de hîrtie şi carton. 

11 august 2016 

  

11 august 2021 

 S.R.L. ,,BIOECOIL” S.R.L. ,,BIOECOIL”, 

bd. Dacia, nr. 49/6, 

mun. Chişinău, 

 tel. 079-089-783 

Autorizația nr. 077/2016 privind colectarea, 

depozitarea şi trasnportarea uleiurilor alimentare 

uzate. 

09 noiembrie 2016 

  

09 noiembrie 2021 

 S.R.L. ,,FINPLAST-

PRIM” 

S.R.L. ,,FINPLAST-PRIM”, 

str. Ştefan cel Mare, nr. 128, 

mun. Bălţi, 

tel. 069-166-577 

Autorizația nr. 078/2016 privind colectarea, 

transportarea, reciclarea şi comercializarea 

deşeurilor de mase plastic, hîrtie şi carton. 

22 decembrie 2016 

  

22 decembrie 2021 

 S.R.L. ,,ECORECYCLE”  S.R.L. ,,ECORECYCLE”, 

str. Calea Ieşilor, nr. 186, 

 mun. Bălţi, 

tel. 0 22-884-790 

Autorizația  nr. 079/2017 privind colectarea, 

transportarea, depozitarea, reciclarea şi 

comercializarea deşeurilor de mase plastic, sticlă, 

hîrtie şi carton. 

22 decembrie 2016 

  

22 decembrie 2021 

 SRL ,,UNIPLAST” SRL ,,UNIPLAST”, 

str. Pădurii, nr. 6/2, 

mun. Chișinău, 

tel.079-111-617, 

078-817-707 

Autorizația  nr. 080/2017 privind colectarea, 

transportarea și reciclarea/prelucrarea deșeurilor 

de polietilenă. 

30 mai 2017 

  

30 mai 2022 

 Î.S. ,,Fabrica de Sticlă din 

Chișinău” 

Î.S. ,,Fabrica de Sticlă din 

Chișinău”, 

str. Transnistria, nr. 20, 

mun. Chișinău, 

tel. 022-47-39-26,  

022-47-39-46 

Autorizația  nr. 081/2017 din privind colectarea, 

transportarea, depozitarea și reciclarea/prelucrarea 

deșeurilor de sticlă. 

28 iunie 2017 

  

28 iunie 2022 

 SRL ,,GREEN 

ENVIRONMENT” 

SRL ,,GREEN ENVIRONMENT, 

 com. Zagarancea, str. Oleg 

Ungureanu, f/n, 

mun. Ungheni, 

tel. 060-112-244/ 

060-001-601 

Autorizația nr. 082/2017 privind colectarea, 

transportarea, depozitarea și exportul deșeurilor de 

grăsimi animale și uleiuri alimentarea uzate. 

18 septembrie 2017 

  

18 septembrie 2022 

 S.R.L. ,,RIKIPAL” S.R.L. ,,RIKIPAL” 

str. Pădurii, nr. 13, 

mun. Chişinău 

tel. 022-92-56-56, 

0 22-55-85-96 

  

Autorizația nr. 083/2017 privind colectarea, 

transportarea, depozitarea, reciclare/prelucrarea şi 

comercializarea deşeurilor de lemn. 

01 decembrie 2017 

  

01 decembrie 2022 

 S.R.L. ,,ABS” S.R.L. ,,ABS” 

s. Coliniţa, 

mun. Chişinău 

tel. 022-53-39-98 

Autorizația nr. 01/2017 privind colectarea, 

colectarea, transportarea, sortarea, depozitarea 

temporară şi tratarea (compostarea şi balotarea) 

deşeurilor municipale. 

12 aprilie 2018 

  

12 aprilie 2023 

 Î.M. ,,Gospodăria 

Comunală Străşeni” 

Î.M. ,,Gospodăria Comunală 

Străşeni” 

str. Ştefan cel Mare, nr. 134, 

mun. Străşeni 

tel.0237-2-21-10 

Autorizația nr. 02/2017 privind colectarea şi 

transportarea deşeurilor municipale. 

17 aprilie 2018 

  

17 aprilie 2023 

  

 S.R.L. 

,,NORDPROMEXPO” 

S.R.L. ,,NORDPROMEXPO” 

str. Octavian Cirimpei, nr. 90, 

mun. Edineţ, 

tel. 060281935 

 Autorizația nr. 03/2018 privind colectarea, 

transportarea şi depozitarea temporară a deşeurilor 

de hîrtie/carton şi mase plastice.  

 02 mai 2018 

  

02 mai 2023 

 S.R.L. ,,BIOPROD 

PELEŢI” 

S.R.L. ,,BIOPROD PELEŢI” 

str. Ştefan cel Mare, nr. 279, mun. 

 Autorizația nr. 04/2018 privind colectarea, 

transportarea şi depozitarea temporară a deşeurilor 

de lemn, hîrtie şi carton. 

  

10 mai 2018 

http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2C%20PRO-AMBROCART%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2C%20PRO-AMBROCART%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CBIOECOIL%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CFINPLAST-PRIM%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CFINPLAST-PRIM%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CECO%20RECYCLING%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CUNIPLAST%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/%C3%8E.S.%20%2C%2CFabrica%20de%20Sticl%C4%83%20din%20Chi%C8%99in%C4%83u%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/%C3%8E.S.%20%2C%2CFabrica%20de%20Sticl%C4%83%20din%20Chi%C8%99in%C4%83u%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CGREEN%20ENVIRONEMENT%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CGREEN%20ENVIRONEMENT%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CRIKIPAL%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CABS%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/%C3%8E.M.%20%2C%2CGospod%C4%83ria%20Comunal%C4%83%20Str%C4%83%C8%99eni%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/%C3%8E.M.%20%2C%2CGospod%C4%83ria%20Comunal%C4%83%20Str%C4%83%C8%99eni%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2C%20NORDPROMEXPO%27%27_1.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2C%20NORDPROMEXPO%27%27_1.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CBIOPROD%20PELE%C8%9AI%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CBIOPROD%20PELE%C8%9AI%27%27.PDF
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Ungheni 

tel. 060046648 

  

10 mai 2023 

 S.R.L. ,,AVE UNGHENI”   S.R.L. ,,AVE UNGHENI” 

str. Lacului, nr. 1,  

mun. Ungheni 

tel. 0236-2-51-11 

Autorizația nr. 05/2018 privind colectarea, 

transportarea, depozitarea temporară şi 

comercializarea deşeurilor de sticlă şi a deşeurilor 

de echipamante electrice şi electronice. 

  

31 mai 2018 

  

31 mai 2023 

 S.R.L. ,,HÎRTIE IMPEX” S.R.L. ,,HÎRTIE IMPEX” 

s. Cojuşna,  

r-nul Străşeni 

tel. 060777223,  

069128688 

 Autorizația nr. 06/2018 privind colectarea, 

transportarea şi tratarea deşeurilor de hîrtie şi 

carton. 

  

12 iunie 2018 

  

12 iunie 2023 

 S.A. ,,METALFEROS” S.A. ,,METALFEROS” 

str. Feroviarilor, nr. 1/3,  

Zona Industrială Vatra, 

mun. Chişinău, 

tel. 022-509-159, 

069126587 

Autorizația nr. 07/2018 privind colectarea, 

transportarea, depozitarea temporară a resturilor şi 

deşeurilor de metale feroase şi neferoase şi al 

deşeurilor de baterii şi acumulatorii, cu 

prelucrarea doar a resturilor şi deşeurilor de 

metale feroase şi neferoase. 

  

25 iunie 2018 

  

25 iunie 2023 

 S.R.L. ,,SĂNĂTATEA” S.R.L. ,,SĂNĂTATEA” 

str. 31 August nr. 62,  

mun. Străşeni/ 

str. Mihai Viteazul, nr. 257  

mun. Străşeni 

tel. 0237-4-33-89, 

069115440 

 Autorizația nr. 08/2018 privind colectarea, 

transportarea şi depozitarea temporară a resturilor 

şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase.  

 25 iunie 2018 

  

25 iunie 2023 

 S.A. ,,Combinatul de 

articole din carton” 

 S.A. ,,Combinatul de articole din 

carton” 

str. Transnistria, nr. 16  

mun. Chişinău 

tel. 022-47-25-54 

 Autorizația nr. 09/2018 privind colectarea, 

transportarea, depozitarea temporară şi prelucrarea 

deşeurilor de hîrtie şi carton. 

27 iunie 2018 

  

27 iunie 2023 

  

 S.R.L. ,,GREENBAT” S.R.L. ,,GREENBAT” 

mun. Chișinău, str. Varnița, 

nr. 14, 

tel. 079417712 

Autorizația nr. nr. 01/2018 privind colectarea, 

depozitarea și comercializarea deșeurilor de 

baterii și acumulatori. 

04 septembrie 2018 

04 septembrie 2023  

 S.R.L. ,,NEW METAL 

CONSTRUCT”  

S.R.L. ,,NEW METAL 

CONSTRUCT” 

mun. Chișinău, com. Bubuieci, 

str. Ștefan cel Mare, nr. 23/A, 

tel. 069647720 

Autorizația nr. 02/2018 privind colectarea, 

transportarea, depozitarea temporară și 

comercializarea resturilor și deșeurilor de metale 

feroase și neferoase. 

07 septembrie 2018 

07 septembrie 2023 

 S.R.L. 

,,ECO  RECYCLING” 

S.R.L. ,,ECO  RECYCLING” 

mun. Chișinău, 

str. Constantin Tănase, nr. 6, 

tel. 079551780 

Autorizația nr. 03/2018 privind colectare, 

transportare, depozitare temporară și 

comercializarea deșeurilor de echipamente 

electrice și electronice (DEEE), inclusiv pentru 

colectarea, transportarea, depozitarea temporară a 

deșeurilor nepericuloase provenite din industrie. 

25 septembrie 2018 

25 septembrie 2023 

 S.R.L. ,,UISPAC” S.R.L. ,,UISPAC” 

mun. Chișinău, 

str. Nicolae Milescu-Spătarul, nr. 

75, 

tel. 22 35-01-75, 068160030. 

Autorizația nr. 04/2018 privind depozitarea 

temporară, prelucrarea și comercializarea 

deșeurilor de mase plastice.    

19 octombrie 2018     

19 octombrie 2023     

http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CAVE%20UNGHENI%27%27sticla%2Belectronice.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CH%C3%8ERTIE%20IMPEX%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.A.%20%2C%2CMETALFEROS%27%27_0.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CS%C4%82N%C4%82TATEA%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.A.%20%2C%2CCombinatul%20de%20articole%20din%20carton%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.A.%20%2C%2CCombinatul%20de%20articole%20din%20carton%27%27.PDF
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CGREENBAT%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CNEW%20METAL%20CONSTRUCT%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CNEW%20METAL%20CONSTRUCT%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CECO%20RECYCLING%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CECO%20RECYCLING%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CUISPAC%27%271%20plastic.pdf
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 S.R.L. ,,ILMETALCOR” S.R.L. ,,ILMETALCOR” 

or. Ialoveni, str.Alexandru 

Cristea, nr. 48. 

Autorizația nr. 05/2018 privind colectarea, 

transportarea, depozitarea temporară a resturilor şi 

deşeurilor de metale feroase şi neferoase (cu 

excepţia deşeurilor de baterii şi acumulatori cît şi 

a deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 

212 din 07 martie 2018 pentru aprobarea 

Regulamentului privind  deșeurile de echipamente 

electrice și electronice).                                         

07 decembrie 2018 

07 decembrie 2023 

 S.R.L. ,,SALUBRIS 

GRUP” 

S.R.L. ,,SALUBRIS GRUP” 

s. Porumbeni, com. Pașcani, 

r-nul Criuleni, 

tel. 069155152. 

Autorizația nr. 06/2019 privind colectarea, 

transportarea și depozitarea temporară a deșeurilor 

municipale (în conformitate cu codurile 20 01 01, 

20 01 02, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39 și 16 01 03 

din Lista deșeurilor, aprobată prin Hotărîrea 

guvernului nr. 99 din 30.01.2018) 

11 ianuarie 2019 

11 ianuarie 2024 

 Î.M. ,,GLASS 

CONTAINER 

COMPANY” S.A. 

Î.M. ,,GLASS CONTAINER 

COMPANY” S.A. 

str. Uzinelor, 

nr. 201, mun. Chișinău, 

 tel. 22-895-800, 22-472-464. 

Autorizația nr. 07/2019 privind tratarea deșeurilor 

de sticlă (în conformitate cu codul 15 01 07 din 

Lista deșeurilor, aprobată prin Hotărîrea 

guvernului nr. 99 din 30.01.2018). 

15 ianuarie 2019 

15 ianuarie 2024 

 S.R.L. ,,AMID-AUTO”  S.R.L. ,,AMID-AUTO” 

 str. Burebista nr. 17 și  

str. Pietrăriei nr. 19/1, 

mun. Chișinău,  

tel. 022-025-990, 069134906. 

Autorizația nr. 08/2019 din 25.01.2019 privind 

transportarea și depozitarea temporară a deșeurilor 

de baterii și acumulatori. 

25 ianuarie 2019 

25 ianuarie 2024 

 S.R.L. ,,RUFI-EXPRES” S.R.L. ,,RUFI-EXPRES” 

mun. Chișinău, 

str. Transnistria, nr. 5/1, 

tel. 069991212. 

Aurorizația nr. 09/2019 pirivind colectarea și 

transportarea resturilor şi deşeurilor de metale 

feroase şi neferoase (cu excepţia deşeurilor de 

baterii şi acumulatori cît şi a deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice prevăzute în 

Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07 martie 2018 

pentru aprobarea Regulamentului 

privind  deșeurile de echipamente electrice și 

electronice).                                                             

                 

29 ianuarie 2019 

29 ianuarie 2024 

S.R.L. “GRAMATIC-

GRUP” 

S.R.L. “GLAMATIC-GRUP” 

str. Petricani, nr.88/1, mun. 

Chișinău, 

tel. 069991212 

Autorizație nr.10/2019 privind colectarea și 

transportarea resturilor şi deşeurilor de metale 

feroase şi neferoase (cu excepţia deşeurilor de 

baterii şi acumulatori cît şi a deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice prevăzute în 

Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07 martie 2018 

pentru aprobarea Regulamentului 

privind  deșeurile de echipamente electrice și 

electronice) 

12 martie 2019 

12 martie 2024 

S.R.L. “GRAMATIC-

GRUP” 

S.R.L. “GLAMATIC-GRUP” 

str. Petricani, nr.88/1, mun. 

Chișinău, 

tel. 069991212 

Autorizație nr.11/2019 privind colectarea și 

transportarea deșeurilor de baterii și acumulatori. 

(cu excepția deșeurilor de echipamente electrice și 

electronice prevăzute în în Hotărîrea Guvernului 

nr. 212 din 07 martie 2018 pentru aprobarea 

Regulamentului privind  deșeurile de echipamente 

electrice și electronice) 

24 aprilie 2019 

24 aprilie 2024 

S.C. “ASER-

COMPUTER” S.R.L. 

S.C. “ASER-COMPUTER” 

S.R.L. 

str. Chișinăului 1, s.Goian, 

com. Ciorescu, mun. Chișinău 

tel. 069596111 

Autorizație nr.12/2019 privind colectarea și transp

ortarea deșeurilor de baterii și acumulatori. 

(cu excepția deșeurilor de echipamente electrice și 

electronice prevăzute în Hotărărea nr. 212 din 

07 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului 

privind deșeurile de echipamente electrice și electr

onice 

25 aprilie 2019 

25 aprilie 2024 

http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CILMETALCOR%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CSALUBRIS%20GRUP%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CSALUBRIS%20GRUP%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/%C3%8E.M.%20%2C%2CGLASS%20CONTAINER%20COMPANY%27%27%20S.A..pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/%C3%8E.M.%20%2C%2CGLASS%20CONTAINER%20COMPANY%27%27%20S.A..pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/%C3%8E.M.%20%2C%2CGLASS%20CONTAINER%20COMPANY%27%27%20S.A..pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CAMID-AUTO%27%27.pdf
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/S.R.L.%20%2C%2CRUFI-EXPRES%27%27.pdf


76 
 
 

 

S.R.L. “ECOELASTIC 

LUX” 

S.R.L. “ECOELASTIC LUX” 

str. Uzinelor, 15, mun. Chișinău 

tel. 079581858, 060255552 

Autorizație nr. 14/2019 privind colectarea, 

transportarea și tratarea deșeurilor din cauciuc 

(anvelope scoase din uz) 

15 mai 2019 

15 mai 2024 

S.R.L. “BERSAVA-

GRUP” 

S.R.L. “BERSAVA-GRUP” 

str. Ciorescu, 1, com. Stăuceni, 

mun. Chișinău 

tel. 069666699 

Autorizație nr. 15/2019 privind colectarea și 

transportarea deșeurilor din lemn 

15 mai 2019 

15 mai 2024 

Î.I. “RUSU MIHAIL” Î.I. “RUSU MIHAIL” 

str. Meșterul Manole, 9, mun. 

Chișinău 

tel. 069890347 

Autorizație nr. 16/2019 privind colectarea și 

prelucrarea uleiului petrolier uzat pentru 

producerea soluției utilizate la prelucrarea 

cofrajului 

17 mai 2019 

17 mai 2024 

 

 

 

• Biodeşeurile,  pentru care Legea nr.209/2016 privind deșeurile prevede următoarele 

reglementări conform art.56 

 

(1) Gestionarea biodeşeurilor definite la art.2 pct.2) se efectuează cu respectarea prevederilor 

art.3 şi 4, astfel încît să se asigure: 

a) colectarea separată a biodeşeurilor în vederea compostării şi fermentării acestora; 

b) tratarea biodeşeurilor într-un mod care asigură un înalt nivel de protecţie a mediului; 

c) producerea din biodeşeuri a unor materiale fără riscuri pentru mediu. 

(2) Deşeurile biodegradabile provenite din parcuri şi grădini vor fi colectate separat şi 

transportate la staţiile de compostare sau pe platforme individuale de compostare. 

(3) În cazul în care biodeşeurile colectate separat conţin substanţe periculoase, se interzice 

tratarea acestora în staţii de compostare. 

 

NOTĂ: 

Biodeşeuri – deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deşeuri alimentare 

sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering sau 

din magazine de vînzare cu amănuntul şi care sînt compatibile cu deşeurile provenite de la 

întreprinderile de prelucrare a produselor alimentare. 

 

• Deşeurile de azbest, pentru care Legea nr.209/2016 privind deșeurile prevede următoarele 

reglementări conform art.59 

 

 (1) În sensul prezentei legi, deşeuri de azbest înseamnă substanţele sau produsele şi 

materialele care constau din sau conţin azbest şi constituie deşeuri conform art.2 pct.9). 

(2) Deşeurile de azbest vor fi gestionate în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea 

populaţiei, ţinîndu-se cont de prevederile prezentei legi, de cerinţele aprobate de Guvern, precum 

şi de prevederile Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor 

periculoase şi al eliminării acestora, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea 

Parlamentului nr.1599-XIII din 10 martie 1998, şi ale documentelor directoare adoptate în cadrul 

acesteia. 

(3) Deşeurile de azbest vor fi colectate separat, ambalate, etichetate, depozitate şi eliminate 

într-un depozit de deşeuri amplasat într-un loc destinat special pentru eliminarea deşeurilor de 

azbest. 

http://weblex.md/item/view/id/027a5f97401382bedc6ee1a16700ae3c
http://weblex.md/item/view/id/027a5f97401382bedc6ee1a16700ae3c
http://weblex.md/item/view/id/1d7728e0a0c33d2ded9abc5f7728f302
http://weblex.md/item/view/id/1d7728e0a0c33d2ded9abc5f7728f302
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(4) Colectarea, transportul, stocarea, tratarea sau eliminarea deşeurilor de azbest se 

realizează în baza autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor, eliberată conform 

prevederilor art.25, cu respectarea condiţiilor stabilite în aceasta. 

(5) Producătorii de deşeuri de azbest şi întreprinderile care administrează deşeuri de azbest 

asigură împachetarea şi etichetarea acestora conform prevederilor art.22 şi cerinţelor privind 

clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, aprobate de Guvern. 

(6) Transportarea deşeurilor de azbest pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează cu 

respectarea prevederilor art.4 şi 44 şi ale Regulamentului transporturilor de mărfuri periculoase pe 

teritoriul Republicii Moldova, aprobat de Guvern. Transferul deşeurilor de azbest pentru eliminare 

finală peste frontiere se realizează în corespundere cu cerinţele stabilite la art.64. 

 NOTĂ: 

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase pot exporta aceste deşeuri numai pentru 

eliminare finală în ţările care au ratificat Convenţia Basel privind controlul transportului peste 

frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, la care Republica Moldova a aderat 

prin Hotărîrea Parlamentului nr.1599-XIII din 10 martie 1998, şi care dispun de tehnologie 

adecvată şi acceptă să efectueze asemenea operaţiuni. 

Transferul de deşeuri din Republica Moldova în alte ţări se realizează numai cu aprobarea 

notificării pentru export sau tranzit de către autorităţile competente desemnate de ţara 

importatoare, cu respectarea prevederilor regulamentelor privind transferurile de deşeuri 

aprobate de Guvern. 

 

 

 

  

http://weblex.md/item/view/id/027a5f97401382bedc6ee1a16700ae3c
http://weblex.md/item/view/id/027a5f97401382bedc6ee1a16700ae3c
http://weblex.md/item/view/id/1d7728e0a0c33d2ded9abc5f7728f302
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V. INSTRUMENTE NORMATIVE PRIVIND ORGANIZAREA 

SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT A 

DEȘEURILOR  

 

În măsura în care Legea nr.209/2016 privind deșeurile a fost adoptată pentru 

implementarea Directivei nr.2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii 

Europene privind deșeurile, aceasta stabilește cadrul legislativ pentru manipularea deșeurilor în 

țară, fiind prevăzute cerințele esențiale pentru gestionarea deșeurilor, în special, obligația nu numai 

a autorităților centrale dar și a celor locale de a elabora și a aproba acte strategice de gestionare și 

de prevenire a deșeurilor (Strategii, Programe și Planuri de acțiuni). 

Prezentul document realizat de A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor la 

solicitarea Primăriei mun. Strășeni prezintă și un suport consultativ întru realizarea de către APL, 

a obiectivelor finale prevăzute de legislația comunitară, și respectiv, de cea națională. În acest sens, 

considerăm absolut necesar elaborarea și aprobarea unor instrumente normative pentru formarea 

unui sistem integrat de management a deșeurilor,  care ar cuprinde cerințele de rigoare privind: 

Colectarea – îmbunătățirea colectării și transportului, Sortarea (materialelor reciclabile și a 

materiei biodegradabile), Reciclarea (deșeurilor reciclabile), Tratarea Biologică (a deșeurilor 

organice biodegradabile), Valorificarea Energetică Ecologică (a deșeurilor biodegradabile fără a 

fi incinerate), Depozitarea (reducerea cantității depozitate) și Prevenirea producerii deșeurilor. 

 

Un rol cheie în dezvoltarea unei gestionări durabile a deșeurilor revine Programului de 

management a deșeurilor, inclusiv pentru stabilirea unui cadrul optim privind implementarea 

sistemului integrat de management a deşeurilor în municipiul Strășeni, având drept scop: 

• Definirea obiectivelor şi țintelor locale în conformitate cu obiectivele Strategiei de 

management  a deșeurilor și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia; 

• Abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deşeurilor municipale la nivel local; 

• Să servească ca bază pentru stabilirea necesarului de investiții şi a politicii în domeniul 

gestionării deşeurilor, pentru realizarea şi susținerea sistemelor de management integrat al 

deşeurilor la nivel local; 

• Să servească ca bază pentru elaborarea proiectelor pentru obținerea finanțării.  

În contextul Legii nr.209/2016 un Program regional/local pentru gestionarea deşeurilor şi 

de prevenire a generării deşeurilor umează să prevadă măsuri pentru următoarele obiective: 

- diminuarea sau limitarea generării de deşeuri şi a gradului de periculozitate a acestora; 

- reciclarea, regenerarea sau alte forme de utilizare a deşeurilor; 

- neutralizarea deşeurilor prin metode sigure pentru protecţia mediului; 

- remedierea suprafeţelor poluate. 

 

Prezenta Strategie, cuprinde de fapt și un Program local privind managementul deșeurilor 

(PLMD), prin intermediul căruia autoritatea publică locală își propune, conformarea la cerințele 

legislative stabilite prin Legea 209/2016 privind deșeurile, art.11, privind “Atribuțiile 

autorităților administrației publice locale”. În continuare se prezintă obiectivele strategice ale  

PLMD, inclusiv măsurile de implementare dar și indicatorii de monitorizare, care vor fi urmăriți 

de Autoritatea Publică Locală cu scopul de evalua măsura în care sunt realizate obiectivele 
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propuse. Tabelul este limitat de problemele identificate în managementul deșeurilor solide 

municipale generate în mun. Strășeni, iar obiectivele și țintele prezentate sunt cele reglementate 

prin Legea nr.209/2016 privind deșeurile și Startegia de management a deșeurilor, fiind corelate 

cu obiectivele Strategiei de dezvoltare socio-economică a mun. Strășeni (2019-2025). 

 

Tabel 5.1  

Obiectivele Programului de management a deșeurilor, 2020-2025 

 

Obiectiv Ţintă Indicator cuantificabil 

Consolidarea 

cadrului normativ 
• Elaborarea și aprobarea 

actelor strategice necesare  în 

vederea implementării unui 

Sistem Integrat de 

Management a Deșeurilor 

 

• Creșterea eficienței de 

aplicare și conformare la 

legislația națională în 

domeniul gestionarii 

deșeurilor. 

 

Strategie locală de management a 

deșeurilor elaborată și aprobată 

 

Regulament de funcționare a 

punctelor de colectare separată a 

deșeurilor din Municipiul Strășeni 

elaborat și aprobat 

 

Plan de măsuri privind colectarea 

selectivă a deșeurilor generate de 

instituția autorității publice locale a 

mun. Strășeni elaborat și aprobat 

 

Regulament privind organizarea și 

funcționarea serviciului de 

salubrizare în mun. Strășeni 

elaborat și aprobat 

 

Regulament privind colectarea 

selectivă a ambalajelor şi deșeurilor 

din ambalaje de la populație 

elaborat și aprobat 

 

Consolidarea 

capacităților 

instituționale și  

organizatorice  

 

 

 

 

 

• Întărirea capacitații 

administrative și a 

responsabilității în aplicarea 

legislației privind deșeurile 

 

• Susținerea programelor de 

informare şi pregătire a 

personalului cu atribuții de 

responsabil de mediu și 

managementul deșeurilor  

 

• Asigurarea resurselor umane 

necesare direct implicate în 

sistemul de  gestionare a 

deșeurilor ca număr și 

pregătire 

Numărul de angajați instruiți în 

domeniu 

 

Numărul de programe de informare 

și pregătire susținute 

 

Instrucțiune tehnico-legală pentru 

responsabilii de mediu din cadrul 

Primăriei mun. Strășeni elaborată și 

aprobată 

 

Utilizarea 

mecanismelor 
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economice pentru 

gestionarea 

deșeurilor în 

condițiile 

respectării 

principiilor 

„Poluatorul 

plătește” și  

„Responsabilitatea 

extinsă a 

producatorului” 

 

• Finanțarea serviciilor de 

salubrizare din localitate 

• Finanțarea sistemului de 

gestionare a deșeurilor 

municipale (calcularea 

taxelor, programe speciale de 

la buget)  

• Stimularea creării și 

dezvoltarea unui parteneriat  

public - privat pe piața viabilă 

de deșeuri din localitate 

Total resurse alocate pentru 

îmbunătățirea calității serviciului de 

salubrizare 

Organizarea 

procesului de 

evidență a datelor 

privind deșeurile 

şi gestionarea 

deşeurilor 

municipale  

 

• Îmbunătățirea sistemului local 

de colectare, prelucrare și 

analizare a datelor și 

informațiilor privind 

gestionarea deșeurilor 

 

• Raportarea anuală corectă a 

datelor prin deșeurile generate 

prin intermediul operatorului 

de gestionare a deșeurilor 

municipale (Î.M. Gospodărie 

Comunală) 

Cantitatea de deşeuri colectate din 

deşeurile generate  

 

Cantitatea de deşeuri municipale 

depozitate 

   

Rata de reciclare a deșeurilor 

municipale colectate 

 

Cantitatea de deşeuri municipale 

depozitate  

  

Informarea și 

conștientizarea 

părților implicate 

• Promovarea unui sistem de 

informare, conștientizare și 

motivare pentru toate părțile 

implicate 

 

• Creşterea gradului de 

conştientizare în privința 

consecințelor unor practici 

inadecvate de depozitare a 

deşeurilor 

 

• Organizarea și susținerea 

inițiativelor de educare și 

conștientizare a  

 

Numărul de programe educaționale 

și conștientizare a populației 

organizate  

 

Reducerea cantității de deșeuri 

aruncate în amestec la gropile de 

gunoi neautorizate 

 

Numărul de locuitori care practică 

colectarea selectivă  

 

 

Implementarea 

sistemului de 

colectare selectivă 

a deșeurilor 

• Creșterea numărului de tipuri 

de deșeuri colectate selectiv şi 

a numărului de recipiente 

pentru colectare 

 

• Organizarea și extinderea 

infrastructurii de colectare 

selectiva a tipurilor de deşeuri 

generate  în municipiu 

 

 

Cantitatea de deșeuri colectate 

selectiv 

 

Numărul de tipuri de deşeuri  

colectate selectiv 

 

Numărul de containere, pubele, etc. 

utilizate la colectarea deșeurilor  

 

Numărul de locuitori care 

beneficiază de servicii de salubritate 
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• Dezvoltarea şi extinderea 

sistemelor de colectare 

selectivă a deșeurilor în 

vederea promovării unei 

reciclări de înaltă calitate  

Ponderea (%) populației conectată 

la sistemele de colectare selectivă a 

deșeurilor 

 

 

Gestionarea 

corespunzătoare a 

fluxurilor specifice 

de deșeuri (DEEE-

uri, deșeuri din 

construcții, 

deșeuri medicale, 

etc)  

• Colectarea deșeurilor de 

echipamente electrice si 

electronice prin prin 

intermediul serviciului de 

salubrizare în condițiile 

autorizării acestei activități 

conform Legii nr.209/2016 

 

• Încurajarea agenților 

economici producători de 

deșeuri să se conformeze 

principiului responsabilității 

extinse a producătorului  

 

• Gestionarea corespunzătoare 

cu respectarea principiilor 

strategice și a minimizării 

impactului asupra mediului și 

sănătății populației 

Numărul punctelor de colectare a 

DEEE-urilor amplasate în unități 

comerciale 

 

Colectarea separata a deseurilor 

periculoase respectiv nepericuloase 

rezultate din activitatea de 

constructii 

 

Numărul agenților economici din 

localitate care se conformă 

legislației în domeniu cu aplicarea 

principiul responsabilității extinse a 

producătorului 

Dezvoltarea/ 

îmbunătățirea 

unui sistem 

modern de 

colectare și 

transport a 

deșeurilor  

 

• Reabilitarea și modernizarea 

sistemelor existente de 

colectare si transport deșeuri 

 

• Deservirea unui număr cât 

mai mare de generatori de 

deșeuri prin optimizarea 

schemelor/graficului și a 

numărului de transport  

 

• Asigurarea celor mai bune 

opțiuni pentru colectarea și 

transportul deșeurilor prin 

separarea fluxurilor de deșeuri 

periculoase de  cele 

nepericuloase și aplicarea 

practicilor de control 

Sisteme de colectare și transport 

modernizate 

 

Creșterea (%) a numărului 

populației/agenți economici 

deserviți în bază de contract de 

operatorul de salubritate 

 

 

Asigurarea 

capacităților 

necesare pentru 

eliminarea 

deșeurilor în 

condiții de 

siguranță 

• Folosirea celor mai bune 

tehnologii disponibile (care nu 

implică costuri excesive) 

 

• Amplasarea şi amenajarea 

unor instalații de eliminare a 

deșeurilor într-un spațiu şi în 

condiții corespunzătoare, cu 

Reducerea cantității de deșeuri 

abandonate și eliminate în afara 

spațiilor autorizate în acest scop  

 

Cantitatea de deșeuri corespunzător 

eliminată în raport cu cea colectată  

 

Groapa BEKER creată 
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acordul autorităţilor 

competente 

 

Raspectarea 

procedurilor de 

prevenire sau 

reducere a 

efectelor negative 

asupra mediului în 

procesul de 

depozitare a 

deșeurilor 

• Desfășurarea procedurii de 

depozitare a deșeurilor în baza 

autorizației de mediu pentru 

gestionarea deșeurilor 

 

• Extinderea poligonului de 

acumulare a deșeurilor și 

amenajarea accesului 

 

Dobândirea Autorizației de mediu 

pentru activitățile de eliminare a 

deșeurilor prin depozitare 

 

 

Poligon de acumulare extins 

 

 

În vederea realizării obiectivelor trasate în prezentul Program de management a deșeurilor în 

mun. Strășeni, nemijlocit ce ține de organizarea colectării selective și reglementarea acestui 

proces, AVD propune Primăriei în continuare spre aprobare și implementare: 

1. Model Regulament de funcționare a punctelor de colectare separată a deșeurilor din 

Municipiul Strășeni (Anexa nr. 1 la prezentul document) 

2. Model Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor generate de instituția 

autorității publice locale a mun.Strășeni  (Anexa nr. 2 la prezentul document)  

3. Proiect Regulamentul privind organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare în 

mun.Strășeni (Anexa nr.3  la prezentul document) 

4. Model Regulament privind colectarea selectivă a ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje 

de la populaţie (Anexa nr.4 la prezentul document) 

5. Instrucțiune tehnico-legală pentru responsabilii de mediu din cadrul Primăriei mun. 

Strășeni (Anexa nr. 5 la prezentul document) 
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VI. PREGĂTIREA ȘI PREZENTAREA DATELOR ȘI 

INFORMAȚIILOR DESPRE DEȘEURI  ȘI GESTIONAREA 

ACESTORA 

 

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 501 din 29.05.2018 pentru aprobarea 

Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și 

gestionarea acestora, art. 17.  Operatorii care gestionează deșeurile municipale vor raporta anual 

Agenției de Mediu: 

 

1) datele și informațiile despre deșeuri și gestionarea acestora pe care le primesc de la deținătorii 

de deșeuri; 

2) denumirea şi codul localității, conform Clasificatorului unităților administrativ-teritoriale al 

Republicii Moldova  – CUATM (cu specificarea profilului teritorial, inclusiv rural/urban); 

3) numărul populației și numărul gospodăriilor care beneficiază de salubrizare (cu specificarea 

profilului teritorial, inclusiv rural/urban). 

 

Totodată, prezenta hotărâre (art.18) stipulează exact atribuțiile ce revin APL-urilor privind 

actualizarea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora în vederea: 

1) identificării deficiențelor în datele și informațiile prezentate; 

2) utilizării datelor și informațiilor prezentate pentru monitorizarea performanțelor de gestionare 

a deșeurilor, a politicilor de dezvoltare și de planificare a noilor inițiative, precum și 

pentru  promovarea altor inițiative de protecție a mediului. 

 

Notă: Entitățile responsabile de evidența și gestionarea deșeurilor păstrează evidența 

acestora pentru 12 luni, în cazul deșeurilor nepericuloase, și pentru 3 ani, în cazul celor 

periculoase, cu excepția unităților și întreprinderilor de transport de deșeuri periculoase, care 

trebuie să o păstreze timp de cel puțin 12 luni, oferind aceste înregistrări autorității de 

reglementare, la cerere. 

 

 

 

6.1. Identificarea și încadrarea deșeurilor 
 

Pentru încadrarea unui deşeu în mod individual, autoritățile publice, agenţii economici au 

obligaţia codificării acestora cu 6 cifre, în conformitate cu Lista deșeurilor (anexat), aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018 și respectând următoarea procedură:  

a) se identifică activitatea generatoare de deşeuri din cap. 01-12 sau 17-20; 

b) se identifică subcapitolul în care se încadrează deşeul;  

c) se identifică, în cadrul subcapitolului, deşeul în mod individual, conform codului 

corespunzător, format din 6 cifre, excluzându-se codurile terminate cu 99;  

d) dacă deşeul nu este identificat la cap. 01-12 sau 17-20, se examinează pentru identificarea 

deşeului cap. 13, 14 şi 15;  

e) dacă deşeul nu este identificat nici în cap. 13, 14 şi 15, se examinează cap. 16;  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=375719
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=375719
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=375719
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102107&lang=ro
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f) 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. 

 

În cazul unui tip de deşeu care se încadrează, potrivit Listei deşeurilor, sub două coduri diferite, 

în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase (codurile marcate cu asterisc), 

încadrarea ca deşeu nepericulos se realizează de către producătorii şi deţinătorii de astfel de deşeuri 

numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante. 

 

Pentru evaluarea proprietăților periculoase ale deșeurilor se aplică criteriile stabilite în anexa 

nr. 3 la Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, inclusiv cele care se referă la: 

a) prezența substanțelor periculoase din cauza cărora deșeurile respective prezintă una sau 

mai multe proprietăți periculoase; 

b) valorile-limită aferente fiecărei substanțe. În cazul în care o substanță este prezentă în 

deșeuri sub valoarea-limită a acesteia, substanța nu se include în calcularea niciunui prag; 

c) concentrațiile de substanțe din deșeul respectiv și alte criterii. 

 

Evaluarea proprietăților periculoase ale unui deșeu și clasificarea acestuia ca periculos 

poate fi efectuată, după caz, cu utilizarea prevederilor legislației naționale referitoare la 

clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor menționate în Legea nr. 209 din 

29 iulie 2016 privind deșeurile. 

 

În cazul în care proprietatea periculoasă a unui deșeu a fost evaluată pe baza unui test, 

efectuat cu folosirea metodelor de testare aplicabile, și prin utilizarea concentrațiilor de substanțe 

periculoase conform indicațiilor din anexa nr. 3 la Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind 

deșeurile, rezultatele testului primează. 

 

6.2.  Evidența lunară a deșeurilor 

 

În conformitate cu art.4 al Hotărârii de Guvern nr. 501/2018, deținătorii de deșeuri 

trebuie să țină lunar evidența cronologică a cantității, naturii și originii deșeurilor 

generate/recepționate pe același amplasament, completînd cîte un fișier aparte pentru fiecare 

categorie de deșeuri pe care le generează/ recepționează, conform formularului nr. 1, respectând 

cerințelor specificate în anexa la formular. 

 

În sensul art.11 alin.(1) lit.g) din Legea nr.209/2016 privind deșeurile, în vederea 

implementării legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor, autorităţile administraţiei publice 

locale, în limita resurselor financiare aprobate în acest scop de către consiliul local pe anul bugetar 

respectiv, realizează evidenţa datelor şi informaţiilor privind deşeurile şi gestionarea 

deşeurilor municipale colectate de la populaţie, de la unităţile comerciale şi instituţii, în bază 

de contract, raportînd anual aceste date, prin intermediul operatorilor de gestionare a deşeurilor 

municipale, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului în conformitate cu 

metodologia de ţinere a evidenţei şi de transmitere a informaţiei, aprobată de Guvern. 
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6.3. Raportarea deșeurilor generate 
 

În conformitate cu art.4 al Hotărârii de Guvern nr. 501 din 29.05.2018 pentru aprobarea 

Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și 

gestionarea acestora, deținătorii de deșeuri trebuie să raporteze anual Agenției de Mediu 

cantitatea totală a fiecărei categorii de deșeuri pe care le generează/recepționează/colectează, 

precum și informațiile cu privire la gestionarea acestora, pînă la data de 30 aprilie a anului ce 

urmează după anul gestionar, în conformitate cu formularul nr. 2 și cerințele enumerate în anexa 

la formular, în cazul în care generează mai mult de 50 kg de deșeuri periculoase sau mai mult de 

1 tonă de deșeuri ce nu sînt periculoase.
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Formularul nr. 1: Evidența deșeurilor și a gestionării acestora și cerințe pentru completarea acestuia7 

Profilul raportorului:    Compania/municipalitatea: 

IDNO  

Amplasamentul/Localitatea: 

Anul: 2020 

 Denumirea deșeului:  

                                  

Codul deșeului:  Date de contact: 

Localitatea: 

Strada: 

Tel:  

Fax: 

Email: 

Web: 

Date de contact: 

Localitatea: 

Strada: 

Tel:  

Fax: 

Email: 

Web: 

Proprietățile 

periculoase:  

Codul Y:  

Starea fizică: solid  

Unitate de măsură: tonă 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Data  Cantitatea de deșeuri Codul operațiunii 

de gestionare  

Entitatea căreia i-a fost predat deșeul / de 

la care fost preluat deșeul  

Note 

 Locul 

depozitării 

Recipient Generate/ 

recepționate

/ 

colectate 

Gestionat

e 

   

        

        

 
7 Anexa nr.1 la Instrucțiunea cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora 
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Cerințe specifice privind completarea formularului nr. 1: evidența deșeurilor și a gestionării 

acestora și lista abrevierilor utilizate 

1. Se utilizează o copie separată a Formularului nr. 1 pentru:  

1) fiecare categorie de deșeu identificat printr-un cod complet format din 6 cifre, conform Listei 

deșeurilor, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018; 

2) același tip de deșeu, generat de același deținător pe același amplasament (în cazul în care 

activitatea se desfășoară pe diferite amplasamente). 

 

2. Dacă tabelul este insuficient pentru a introduce toate deșeurile raportate, se va continua pe verso, 

iar în partea de sus a fiecărei pagini se va indica doar numele companiei/ municipalității, numărul de 

identificare sau amplasamentul/ localitatea pentru care este prezentat raportul, precum și numărul paginii. 

 

3. Se completează informațiile solicitate în preambul, și anume:  

Boxa I 

1) Profilul raportorului – se selectează din prima rubrică a Listei abrevierilor profilul care 

corespunde genului de activitate;   

2) Anul – se indică anul pentru care se ține evidența deșeurilor; 

3) Denumirea deșeului – se indică denumirea deșeului  în conformitate cu anexa nr. 2;  

4) Codul deșeului – se indică codul din 6 cifre, în conformitate cu Lista deșeurilor, aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018;  

5) Categoria –  se indică litera P, dacă deșeul este periculos, ori litera N, dacă este nepericulos; 

6) Proprietățile periculoase – se selectează din a doua rubrică a Listei abrevierilor codul 

periculozității deșeului; 

7) Codul Y – în cazul în care deșeul este periculos, se indică codul Y al deșeului din a treia rubrică 

a Listei abrevierilor. În cazul în care se pot atribui mai multe coduri, se va indica doar codul celui mai 

periculos component în ceea ce privește impactul asupra sănătății umane și mediului înconjurător; 

8) Starea fizică – se indică starea fizică a deșeurilor; 

9) Unitate de măsură  – se indică unitatea de măsură, „metri cubi” sau „tone”, evitîndu-se utilizarea 

unității  de măsură „bucăți”.  

 

Boxa II 

1) Compania/municipalitatea – se indică denumirea oficială a companiei sau a municipalității, în 

cazul evidenței colectării deșeurilor municipale solide; 

2) Amplasamentul/ localitatea –  se completează în cazul în care activitatea companiei se 

desfășoară pe mai multe amplasamente, iar în cazul colectării deșeurilor municipale solide, se completează 

localitatea de unde sînt colectate acestea; 

3) IDNO – se indică numărul de identificare al companiei/ municipalității/ localității; 

4) Date de contact – se indică localitatea, strada, numărul de telefon și fax, adresa de email și pagina 

web.  
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4. Se completează tabelul cu informațiile ce țin de generarea/ recepționarea/ colectarea și 

gestionarea deșeurilor, după cum urmează: 

1) În primul rînd al tabelului se include informația privind cantitatea de deșeuri rămasă din anul 

precedent, după caz, indicîndu-se în coloana 8 mențiunea AP (anul precedent); 

2) Coloana 1:  data cînd deșeul a fost generat/colectat/recepționat/predat;  

3) Coloana 2: locul depozitării (depozit de deșeuri, încăpere amenajată etc.);  

4) Coloana  3: tipul de recipient în care este stocat deșeul (container, butoi etc.); 

5) Coloana 4: cantitatea de deșeuri generate/ colectate / recepționate; 

6) Coloana 5: cantitatea de deșeuri asupra cărora s-au efectuat operațiuni de gestionare a deșeurilor 

dintre cele indicate la coloana 4;  

7) Coloana 6: se indică codul operațiunii de gestionare/ valorificare/ eliminare a deșeurilor, 

identificat din Lista abrevierilor la  rubricile a patra, a cincea şi a şasea; 

8) Coloana 7:  se  indică IDNO-ul companiei și numărul contractului entității căreia i-a fost predat 

deșeul sau de la care a fost preluat deșeul, după caz; 

9) Coloana 8: se prezintă informațiile / precizările referitoare la datele  furnizate în coloanele 

precedente, de exemplu:  

a) AP – abrevierea  pentru „anul precedent”, în cazul indicării deșeurilor rămase din anul precedent; 

b) DN – abrevierea pentru „deținător nou de deșeuri”, în cazul predării deșeurilor unui nou 

deținător; 

c) DP –  abrevierea pentru „deținător precedent”, în cazul în care deșeurile au fost preluate de la o 

altă entitate; 

d) I – în cazul importului de deșeuri; 

e) E – în cazul exportului de deșeuri;  

f) ÎSD – în cazul încetării statutului de deșeu (nu se va lua în calcul la raportarea anuală); 

g) SB – în cazul în care deșeul este considerat subprodus (nu se va lua în calcul la raportarea 

anuală).  
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Formularul nr. 2: Raportarea deșeurilor și gestionarea acestora și cerințe pentru completarea 

acestuia8 

 
8 Anexa nr.1 la Instrucțiunea cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și 
gestionarea acestora 

Profilul raportorului  Se completează de către autoritatea competentă 

Anul de raportare   Ștampila autorității 

competente:  

 

Data: ___//____//__________ 

Raport recepţionat, în numele autorității 

competente, de către: 

_____________________________________

_ 

Semnătura ________________________ 

Numărul paginii              

__________ 

Numărul total de pagini  

__________ 

 

Compania/municipalitatea: 

IDNO  

Amplasamentul/localitatea: 

                                  

Date de contact: 

Localitatea: 

Strada: 

Tel:  

Fax: 

Email: 

Web: 

Date de contact: 

Localitatea: 

Strada: 

Tel:  

Fax: 

Email: 

Web: 

Cod CAEM: 

Altele (după caz):  

Cod CUATM:                                                                                        Rural     □                           Urban     

□ 

Numărul populației deservite de serviciul de salubrizare ____________  

Numărul gospodăriilor deservite de serviciul de salubrizare _____________ 

Autorizație de mediu / număr înregistrare/ data/ valabilitatea: 

Data: ___//____//__________ 

 

Completat de: 

________________________

___ 

 

Semnătura 

__________________ 

Ștampila Data: ___//____//__________ 

 

Completat de: 

_________________________

__ 

 

Semnătura 

__________________ 

Ștampila 
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Cerințe specifice privind completarea formularului nr. 2: evidența deșeurilor și a gestionării 

acestora și lista abrevierilor utilizate 

1. Se utilizează un formular pentru raportarea cantității totale de deșeuri 

generate/recepţionate/colectate și a datelor despre gestionarea acestora pentru anul precedent. 

1) în cazul entităților care generează/colectează deșeurile, fiecare rînd din formular este format 

prin însumarea tuturor datelor despre cantitățile de deșeuri din evidența deșeurilor, care au același cod al 

tipului de deșeu, același cod pentru operaţiunea de gestionare a acestora și provin de la aceeași 

amplasament/municipalitate.  

2) în cazul entităților care primesc deșeurile, fiecare rînd din formular este format prin însumarea 

tuturor datelor despre cantitățile de deșeuri din evidența deșeurilor, care au același cod al tipului de deșeu 

și același cod pentru operaţiunea de gestionare a acestora.  

2. Dacă tabelul este insuficient pentru a introduce toate deșeurile raportate, se va continua pe verso, 

iar în partea de sus a fiecărei pagini se păstrează profilul raportorului, anul raportării, numele 

companiei/municipalității, amplasamentul/localitatea, precum și numărul total de pagini și numărul 

paginii. 

3. Se completează informațiile solicitate în preambul, și anume:  

Boxa I: 

1) Profilul raportorului – se selectează din prima rubrică a Listei abrevierilor profilul care 

corespunde genului de activitate;   

2) Anul – se indică anul pentru care se depune raportul de evidență privind datele și informațiile 

despre deșeuri și gestionarea acestora; 

3) Numărul paginii  – se indică numărul paginii, în cazul în care raportul cuprinde mai multe pagini;             

4) Numărul total de pagini – se indică numărul total de pagini al raportului.    

Boxa II urmează a fi completată de către autoritatea competentă. 

Boxa III :  

1) Compania/municipalitatea – se indică denumirea oficială a companiei sau a municipalității, în 

cazul evidenței colectării deșeurilor municipale solide; 

2) Amplasamentul/localitatea – se completează în cazul în care activitatea companiei se desfășoară 

pe mai multe amplasamente, iar în cazul colectării deșeurilor municipale solide, se completează localitatea 

de unde se colectează acestea; 

3) IDNO – se indică numărul de identificare al companiei/ municipalității/ localității; 

4) Date de contact – se indică localitatea, strada, numărul de telefon și fax, adresa de email și pagina 

web; 

5) Cod CAEM – se indică  codul din Clasificatorul activităților din economia Moldovei pentru 

activitatea aferentă raportării; 

6)  Cod CUATM  – se indică  codul  din Clasificatorul unităților administrativ-teritoriale al 

Republicii Moldova,  cu specificarea profilului teritorial, inclusiv rural/urban,  precum și numărul 
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populației și numărul gospodăriilor care beneficiază de salubrizare (cu specificarea profilului teritorial, 

inclusiv rural/urban); 

7) Autorizație de mediu / număr de înregistrare/ data/ valabilitatea  – în cazul deținătorilor 

autorizației de gestionare a deșeurilor, se indică numărul acesteia și termenul de valabilitate. 

4. Se completează informațiile cu privire la raportarea deșeurilor, după cum urmează: 

1) Coloana 1:  se completează numărul de ordine;  

2) Coloana 2: se înscrie codul deșeului format din 6 cifre din Lista deșeurilor, aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018. În cazul deșeurilor municipale solide – codul deșeului 

de la categoria 20 (deșeuri municipale solide) din Lista deșeurilor, precum și de la subcategoria 15 01 

(ambalaje, inclusiv deșeurile de ambalaje municipale colectate separat) și, respectiv, denumirea deșeului.  

Pentru cantitățile mici de deșeuri de construcție generate în municipiu, se indică codul din 6 cifre 17 99 00, 

iar pentru anvelope uzate – 16 01 03;  

3) Coloana 3: se indică denumirea deșeului în conformitate cu Lista deșeurilor, aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018;  

4) Coloana 4: se indică categoria deșeului în conformitate cu Lista deșeurilor, aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018;  

5) Coloana 5: în cazul în care deșeul este periculos, se indică codul Y al deșeului din a treia rubrică 

a Listei abrevierilor. În cazul în care se pot atribui mai multe coduri, se atribuie doar codul celui mai 

periculos component în ceea ce privește impactul asupra sănătății umane și mediului înconjurător. În cazul 

deșeurilor municipale solide, se înscrie codul Y46; 

6) Coloana 6: se indică cantitatea deșeurilor, care reprezintă:  

a) în cazul entităților care generează/colectează deșeurile – suma cantităților de deșeuri generate 

care au același cod al deșeului, cod al operațiunii și provin de pe același amplasament/localitate; 

b) în cazul entităților care primesc deșeurile – suma cantităților de deșeuri generate care au același 

cod al deșeului și același cod al operațiunii. În cazul eliminării bifenililor policlorurați, în coloana 6 trebuie 

să se indice conținutul de bifenili policlorurați din deșeurile respective. 

7) Coloana 7: se indică operațiunea de gestionare/valorificare/eliminare aplicată cantității de 

deșeuri indicate în coloana 6, care  poate fi identificată în Lista abrevierilor în rubricile a patra, a cincea şi 

a şasea din anexa nr. 1; 

8) Coloana 8: se indică entitatea căreia i-a fost predat deșeul sau de la care a fost preluat deșeul, 

după caz, cu indicarea IDNO companiei și a numărului contractului; 

9) Coloana 9: se prezintă informațiile / precizările referitoare la datele  furnizate în coloanele 

precedente, de exemplu:  

a) DN – abrevierea pentru „deținător nou de deșeuri”, în cazul predării deșeurilor unui nou 

deținător; 

b) DP –  abrevierea pentru „deținător precedent”, în cazul în care deșeurile au fost preluate de la o 

altă entitate; 

c) I – în cazul importului de deșeuri; 

d) E – în cazul exportului de deșeuri. 
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Lista  abrevierilor utilizate în completarea formularelor de ținere a evidenței și transmitere a 

datelor privind deșeurile și gestionarea acestora. 

Profilul raportorului  Codul periculozității H 

P (Producător) - orice persoană ale cărei activități 

generează deșeuri (producător inițial de deșeuri) 

sau orice persoană care efectuează operațiuni de 

pretratare, amestecare sau de alt tip, care nu duc 

la modificarea naturii sau a compoziției acestor 

deșeuri; 

D (Deținător) - producătorul deșeurilor sau 

persoana fizică ori juridică care se află în posesia 

acestora ( se va utiliza doar dacă nu puteți folosi 

un alt cod); 

C (Colectare)  - strîngerea deșeurilor, inclusiv 

sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor,   în 

vederea transportării la o instalație de tratare;  

V (Valorificare) -  operațiune care are drept 

rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui 

scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi 

fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că 

deșeurile sînt pregătite pentru a putea servi 

scopului respectiv în întreprinderi sau în economie 

în general. Anexa nr.2 la Legea privind deșeurile 

stabilește o listă a operațiunilor de valorificare a 

deșeurilor; 

E (Eliminare) – orice operațiune care nu este  o 

operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care 

una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi 

recuperarea de substanțe sau de energie. Anexa 

nr.1 la Legea privind deșeurile stabilește o listă a 

operațiunilor de eliminare. 

B (Broker) - orice persoană fizică sau juridică care 

se ocupă de valorificarea sau eliminarea deșeurilor 

în numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu 

intră fizic în posesia deșeurilor. 

   HP1 „Explozive” 

HP2 „Oxidante” 

HP3 „Inflamabile” 

HP4 „Iritante – iritarea pielii și leziuni 

oculare” 

HP5 „Toxicitate asupra unui organ-țintă 

specific (STOT)/ toxicitate prin aspirare” 

HP6 „Toxicitate acută” 

HP7 „Cancerigene” 

HP8 „Corozive” 

HP9 „Infecțioase” 

HP10 „Toxice pentru reproducere” 

HP11 „Mutagene” 

HP12 „Degajarea unui gaz cu toxicitate acută” 

HP13 „Sensibilizante” 

HP14 „Eco toxice” 

HP15 „Deșeuri capabile să dezvolte una dintre 

proprietățile periculoase menționate mai sus, pe 

care deșeul inițial nu o prezintă în mod direct” 

Codul Y Operațiuni de gestionare 
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Fluxuri de deșeuri 

Y1 Deșeuri provenite din spitale, centre medicale și 

clinici  

Y2 Deșeuri rezultate din fabricarea și prelucrarea 

produselor farmaceutice 

Y3 Deșeuri farmaceutice și ale produselor 

medicamentoase 

Y4 Deșeuri rezultate din fabricarea și utilizarea 

biacidelor și produselor fitofarmaceutice. 

Y5  Deșeuri rezultate din fabricarea și utilizarea 

produselor chimice de conservare a lemnului 

Y6 Deșeuri rezultate din producerea, prelucrarea și 

utilizarea solvenților organici 

Y7 Deșeuri rezultate din procesele de tratare 

termică și alte operații de călire, conținînd cianuri  

Y8 Deșeuri de uleiuri minerale, care nu corespund 

scopului inițial de folosire  

Y9 Deșeuri petroliere/ape uzate sub formă de 

hidrocarburi în amestecuri cu apă și emulsii 

Y10 Deșeuri de substanțe și articole conținînd sau 

contaminate cu difenilpoliclorurat (DPC) sau/și 

terfenilpoliclorinat (TPC) sau/și 

difenilpolibromurat (DPC)  

Y11 Reziduuri gudronate, provenite de la 

rafinarea, distilarea și orice alt tratament pirolitic 

al substanțelor organice 

Y12 Deșeuri rezultate din producerea și utilizarea 

cernelurilor, coloranților, pigmenților, lacurilor și 

vopselelor  

Y13 Deșeuri rezultate din producerea și utilizarea 

rășinilor, latexului, plastifianților și adezivilor 

Y14 Substanțe chimice uzate (provenite din lucrări 

de cercetare-dezvoltare sau activități în 

învățămînt), noi sau neidentificate, ale căror efecte 

asupra omului și/sau mediului înconjurător sînt 

necunoscute 

Y15 Deșeuri de natură explozivă care nu fac 

obiectul altor reglementări  

Y16 Deșeuri rezultate din producerea, prelucrarea 

și utilizarea chimicalelor fotografice și materialele 

de lucru aferente  

ST – stocare temporară pentru a fi eliminate sau 

valorificate  

TR – tratate  pentru reutilizare 

TE – tratate pentru eliminare 

AT - utilizate pentru amenajare a teritoriului 

PC – predate comercianților  

PI – predate intermediarilor 

Operațiuni de eliminare 

D1  Depozitarea în sau pe sol (de exemplu, 

depozite de deșeuri etc.) 

D2  Tratarea solului (de exemplu, 

biodegradarea deșeurilor lichide sau nămoloase 

în sol etc.) 

D3  Injectarea în adîncime (de exemplu, 

injectarea deșeurilor care pot fi pompate în 

puțuri, saline sau depozite geologice naturale 

etc.) 

D4  Acumularea la suprafață (de exemplu, 

depunerea de deșeuri lichide sau nămoloase în 

bazine, iazuri sau lagune etc.) 

D5  Depozitele special construite (de exemplu, 

depunerea în compartimente separate etanșe, 

care sînt acoperite și izolate unele față de 

celelalte și față de mediu etc.) 

D6  Evacuarea într-o masă de apă, cu excepția 

mărilor/oceanelor 

D7  Evacuarea în mări/oceane, inclusiv 

eliminarea în subsolul marin 

D8  Tratarea biologică nemenționată în altă 

parte în prezenta anexă, care generează 

compuși sau mixturi finale eliminate prin 

intermediul unuia dintre procedeele enumerate 

de la D1 la D12. 

D9  Tratarea fizico-chimică nemenționată în 

altă parte în prezenta anexă, care generează 

compuși sau mixturi finale eliminate prin 

intermediul unuia dintre procedeele enumerate 

de la D1 la D12 (de exemplu, evaporarea, 

uscarea, calcinarea etc.). 

D12  Stocarea permanentă (de exemplu, 

plasarea de recipiente într-o mină etc.). 
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Y17 Deșeuri rezultate din procesele de tratare a 

suprafeței metalelor și materialelor plastice 

Y18 Reziduuri provenite din operațiunile de 

eliminare a deșeurilor industriale  

Deșeuri avînd constituenți ca: 

Y19 Carbonili ai metalelor 

Y20 Beriliu și compuși ai beriliului  

Y21 Compușii cromului hexavalent 

Y22 Compușii cuprului 

Y23  Compușii zincului  

Y24 Arseniu și compușii arsenului 

Y25 Seleniu și compușii seleniului  

Y26 Cadmiu și compușii cadmiului  

Y27 Antimoniu și compușii antimoniului  

Y28 Telur și compușii telurului  

Y29 Mercur și compușii mercurului  

Y30 Taliu și compușii taliului  

Y31 Plumb și compușii plumbului  

Y32 Compușii neorganici ai fluorului, cu excepția 

fluorurii de calciu  

Y33 Cianuri anorganice 

Y34 Soluții acide sau acizi în stare solidă  

Y35 Soluții bazice sau baze în stare solidă  

Y36 Azbest (praf sau pulberi și fibre)  

Y37 Compuși organofosforici  

Y38 Cianuri organice  

Y39 Fenoli și compuși fenolici, inclusiv clorfenolii  

Y40 Eteri  

Y41 Solvenți organohalogenaţi  

Y42 Solvenți organici, exceptînd solvenții 

halogenați  

Y43 Orice compus policlorurat al dibenzofuranului  

Y44 Orice compus de dibenzo-p-dioxin- 

policlorurat  

Y45 Compuși organohalogenaţi, alții decît 

substanțele specificate în această anexă (de 

exemplu, la poz.47, 49-52) 

Deșeuri care necesită un tratament special 

    Y46 Deșeuri municipale solide  

    Y47 Reziduuri provenind de la incinerarea 

deșeurilor menajere 

D13  Amestecarea anterioară oricărei 

operațiuni enumerate de la D1 la D12. În cazul 

în care nu există niciun alt cod D corespunzător, 

aceasta include operațiunile preliminare înainte 

de eliminare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, 

printre altele, sortarea, sfărîmarea, 

compactarea, granularea, uscarea, mărunțirea 

uscată, condiționarea sau separarea înainte de 

supunerea la oricare dintre operațiunile 

enumerate de la D1 la D12. 

D14  Reambalarea anterioară oricărei 

operațiuni enumerate de la D1 la D13. 

D15  Stocarea înaintea oricărei operațiuni 

enumerate de la D1 la D14 (excluzînd stocarea 

temporară, înaintea colectării, în zona de 

generare a deșeurilor. Stocare temporară 

înseamnă stocare preliminară.) 

Operațiuni de valorificare 

R1 Întrebuințarea, în principal, drept 

combustibil sau drept altă sursă de energie. 

Aceasta implică instalații de incinerare 

destinate, în principal, tratării deșeurilor 

municipale solide numai în cazul în care 

randamentul lor energetic este egal sau mai 

mare decît 0,60, folosindu-se următoarea 

formulă: 

Eficiența energetică = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 x 

(Ew + Ef)), unde: 

Ep reprezintă producția anuală de energie sub 

formă de căldură sau electricitate. Aceasta este 

calculată înmulțind energia produsă sub formă 

de electricitate cu 2,6 și energia produsă sub 

formă de căldură pentru utilizare comercială 

(GJ/an) cu 1,1; 

Ef reprezintă consumul anual de energie al 

sistemului, provenită din combustibili, care 

contribuie la producția de aburi (GJ/an); 

Ew reprezintă energia anuală conținută de 

deșeurile tratate, calculată pe baza valorii 

calorice nete inferioare a deșeurilor (GJ/an); 

Ei reprezintă energia anuală importată, exclusiv 

Ew și Ef (GJ/an); 
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0,97 este un coeficient care reprezintă pierderile 

de energie datorate reziduurilor generate în 

urma incinerării și radierii. 

Această formulă se aplică în conformitate cu 

documentul de referință privind cele mai bune 

tehnici disponibile pentru incinerarea 

deșeurilor. 

R2 Recuperarea/regenerarea solvenților 

R3 Reciclarea/recuperarea substanțelor 

organice care nu sînt utilizate ca solvenți 

(inclusiv compostarea și alte procese de 

transformare biologică). Aceasta include și 

gazificarea, și piroliza, care folosesc 

componentele ca produse chimice 

R4 Reciclarea/recuperarea metalelor și 

compușilor metalici 

R5 Reciclarea/recuperarea altor materiale 

anorganice. Aceasta include și tehnologiile de 

curățare a solului care au ca rezultat operațiuni 

de valorificare a solului și de reciclare a 

materialelor de construcție anorganice 

R6 Regenerarea acizilor sau a bazelor 

R7 Valorificarea componenților utilizați pentru 

reducerea poluării 

R8 Valorificarea componenților catalizatorilor 

R9 Rerafinarea petrolului sau alte reutilizări ale 

petrolului 

R10 Tratarea terenurilor avînd drept rezultat 

beneficii pentru agricultură sau ecologie 

R11 Utilizarea deșeurilor obținute din oricare 

dintre operațiunile enumerate de la R2 la R10 

R12 Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la 

oricare dintre operațiunile enumerate de la R2 

la R11. În cazul în care nu există niciun alt cod 

R corespunzător, acesta include operațiunile 

preliminare înainte de valorificare, inclusiv 

preprocesarea, cum ar fi, printre altele, 

demontarea, sortarea, sfărîmarea, compactarea, 

granularea, mărunțirea uscată, condiționarea, 

reambalarea, separarea și amestecarea înainte 

de supunerea la oricare dintre operațiunile 

enumerate de la R2 la R11 
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R13 Stocarea deșeurilor înaintea oricărei 

operațiuni enumerate de la R2 la R12 (excluzînd 

stocarea temporară, înaintea colectării, la situl 

unde a fost generat deșeul) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista  deșeurilor9 

 

Coduri Categorii, subcategorii și tipuri de deșeuri 

 

1 2 

01 DEȘEURI REZULTATE DIN EXPLORAREA ȘI EXPLOATAREA 

MINELOR ȘI CARIERELOR, PRECUM ȘI DIN TRATAREA FIZICĂ ȘI 

CHIMICĂ A MINERALELOR 

01 01 deșeuri din extracția mineralelor 

01 01 01 deșeuri rezultate din extracția minereurilor metalifere 

01 01 02 deșeuri rezultate din extracția minereurilor nemetalifere 

01 03 deșeuri rezultate din prelucrarea fizică și chimică a mineralelor metalifere 

01 03 04* reziduuri acide rezultate din procesarea minereurilor cu sulfuri 

01 03 05* alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase 

01 03 06 reziduuri, altele decît cele specificate la 01 03 04 și 01 03 05 

01 03 07* alte deșeuri care conțin substanțe periculoase, rezultate din procesarea fizică și 

chimică a minereurilor metalifere 

01 03 08 deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decît cele specificate la 01 03 07 

01 03 09 nămoluri roșii rezultate din producerea aluminei, altele decît deșeurile menționate la 

01 03 10 

 
9 Lista deșeurilor aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018 
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1 2 

01 03 10* nămoluri roșii rezultate din producerea aluminei, care conțin substanțe periculoase, 

altele decît deșeurile menționate la 01 03 07 

01 03 99 deșeuri nespecificate 

01 04 deșeuri rezultate din prelucrarea fizică și chimică a mineralelor nemetalifere 

01 04 07*  deșeuri cu conținut de substanțe periculoase rezultate din procesarea fizică și chimică 

a mineralelor nemetalifere 

01 04 08  deșeuri de pietriș și spărturi de piatră, altele decît cele menționate la 01 04 07 

01 04 09  deșeuri de nisip și argilă 

01 04 10  deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decît cele menționate la 01 04 07 

01 04 11  deșeuri rezultate din prelucrarea potasei și a sărurilor minerale, altele decît cele 

menționate la 01 04 07 

01 04 12  reziduuri și alte deșeuri rezultate din spălarea și purificarea mineralelor, altele decît 

cele specificate la 01 04 07 și 01 04 11 

01 04 13  deșeuri de la tăierea și șlefuirea pietrei, altele decît cele specificate la 01 04 07 

01 04 99  deșeuri nespecificate 

01 05  nămoluri de foraj și alte deșeuri de foraj 

01 05 04  nămoluri și deșeuri de foraj pe bază de apă dulce 

01 05 05*  deșeuri și nămoluri de foraj cu conținut de ulei 

01 05 06* nămoluri de foraj și alte deșeuri de foraj cu conținut de substanțe periculoase 

01 05 07  nămoluri de foraj și deșeuri cu conținut de baritină, altele decît cele specificate la 01 

05 05 și 01 05 06 

01 05 08 nămoluri de foraj și deșeuri cu conținut de cloruri, altele decît cele specificate la 01 

05 05 și 01 05 06 

01 05 99  deșeuri nespecificate 

02 DEȘEURI PROVENITE DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, 

ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÎNĂTOARE ȘI PESCUIT, PRECUM 

ȘI DIN PREGĂTIREA ȘI PRELUCRAREA ALI-MENTELOR 

02 01 deșeuri provenite din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, 

vînătoare și pescuit 

02 01 01  nămoluri de la spălare și curățare 

02 01 02  deșeuri de țesuturi animale 

02 01 03  deșeuri de țesuturi vegetale 

02 01 04  deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor) 

02 01 06  materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), 

efluente, colectate separat și tratate în afara incintei 

02 01 07  deșeuri din exploatarea forestieră 

02 01 08*  deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase 

02 01 09  deșeuri agrochimice, altele decît cele specificate la 02 01 08 

02 01 10  deșeuri de metal 

02 01 99  deșeuri nespecificate 
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02 02  

 

Deșeuri rezultate din prepararea și prelucrarea cărnii, a peștelui și a altor 

alimente de origine animală 

02 02 01  nămoluri de la spălare și curățare 

02 02 02  deșeuri de țesuturi animale 

02 02 03  materii care sînt improprii pentru consum ori procesare 

02 02 04  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă 

02 02 99  deșeuri nespecificate 

02 03  

 

deșeuri din prepararea și prelucrarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor 

alimentare, a pudrei de cacao, a cafelei, a ceaiului și a tutunu-lui; producția de 

conserve; producția de drojdii și extracte de drojdii, prepararea și fermentarea 

melaselor 

02 03 01  nămoluri de la spălare, curățare, decojire, centrifugare și separare 

02 03 02  deșeuri de agenți de conservare 

02 03 03  deșeuri de la extracția cu solvenți 

02 03 04 materii care sînt improprii pentru consum ori procesare 

02 03 05  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă 

02 03 99  deșeuri nespecificate 

02 04  deșeuri rezultate din prelucrarea zahărului 

02 04 01  pămînt rezultat din curățarea și spălarea sfeclei de zahăr 

02 04 02  carbonat de calciu fără altă specificație 

02 04 03  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă 

02 04 99  deșeuri nespecificate 

02 05 deșeuri provenite din industria produselor lactate 

02 05 01  materii care sînt improprii pentru consum ori procesare 

02 05 02  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă  

02 05 99  deșeuri nespecificate 

02 06  deșeuri provenite din industria de panificație, patiserie și cofetărie 

02 06 01  materii care sînt improprii pentru consum ori procesare 

02 06 02  deșeuri de agenți de conservare 

02 06 03 nămoluri de la epurarea efluenților în incintă 

02 06 99  deșeuri nespecificate 

02 07  deșeuri rezultate din producția de băuturi alcoolice și nealcoolice (cu excepția 

cafelei, a ceaiului și a pudrei de cacao) 

02 07 01  deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime 

02 07 02  deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice 

02 07 03  deșeuri de la tratamente chimice 

02 07 04  materii care sînt improprii pentru consum ori procesare 

02 07 05  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă 

02 07 99  deșeuri nespecificate 
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03 DEȘEURI REZULTATE DIN PRELUCRAREA LEMNULUI  ȘI 

FABRICAREA DE PANOURI ȘI MOBILĂ, CELULOZĂ, HÎRTIE ȘI 

CARTON  

03 01  

 

deșeuri rezultate din prelucrarea lemnului și din fabricarea panourilor și a 

mobilei 

03 01 01  deșeuri de scoarță și de plută 

03 01 04*  

 

rumeguș, așchii, resturi, lemn, plăci din așchii de lemn și furnir cu conținut de 

substanțe periculoase 

03 01 05 rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decît cele 

specificate la 03 01 04 

03 01 99  deșeuri nespecificate 

03 02  deșeuri rezultate din produsele de protecție a lemnului 

03 02 01*  agenți de conservare organici nehalogenați pentru lemn 

03 02 02*  agenți de conservare organoclorurați pentru lemn 

03 02 03*  agenți de conservare organometalici pentru lemn 

03 02 04*  agenți de conservare anorganici pentru lemn 

03 02 05* alți agenți de conservare pentru lemn cu conținut de substanțe periculoase 

03 02 99  alți agenți de conservare pentru lemn nespecificați 

03 03  

 

deșeuri rezultate din fabricarea și prelucrarea hîrtiei, a cartonului și a pastei de 

hîrtie 

03 03 01  deșeuri de scoarță și de lemn 

03 03 02  nămoluri de leșie verde (de la recuperarea soluțiilor de fierbere) 

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

03 03 07  deșeuri mecanice de la fierberea hîrtiei și cartonului reciclate 

03 03 08  deșeuri de la sortarea hîrtiei și cartonului destinate reciclării 

03 03 09  deșeuri de nămol de caustificare 

03 03 10  

 

rebuturi de fibre, nămoluri de fibre, materiale de etanșare și de acoperire rezultate din 

separarea mecanică 

03 03 11  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decît cele specificate la              

03 03 10 

03 03 99  deșeuri nespecificate 

04 DEȘEURI PROVENITE DIN INDUSTRIA PIELĂRIEI, A BLĂ-NĂRIEI ȘI 

DIN INDUSTRIA TEXTILĂ 

04 01  deșeuri provenite din industria pielăriei și a blănăriei 

04 01 01  deșeuri de la șeruire 

04 01 02  deșeuri de la cenușărit 

04 01 03*  deșeuri de la degresare cu conținut de solvenți fără fază lichidă 

04 01 04  flotă de tăbăcire cu conținut de crom 

04 01 05  flotă de tăbăcire fără crom 

04 01 06  nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de crom 
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04 01 07 nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă fără crom 

04 01 08 deșeuri de piele tăbăcită (ștuțuri, răzături, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom 

04 01 09  deșeuri de la apretare și finisare 

04 01 99  deșeuri nespecificate 

04 02  deșeuri din industria textilă 

04 02 09  

 

deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) 

04 02 10  materii organice provenite din produse naturale (de exemplu, grăsime, ceară) 

04 02 14*  deșeuri de la finisare, cu conținut de solvenți organici 

04 02 15  deșeuri de la finisare, altele decît cele specificate la 04 02 14 

04 02 16*  coloranți și pigmenți cu conținut de substanțe periculoase 

04 02 17  coloranți și pigmenți, alții decît cei specificați la 04 02 16  

04 02 19*  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase 

04 02 20  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decît cele specificate la 04 02 19 

04 02 21  deșeuri de fibre textile neprocesate 

04 02 22  deșeuri de fibre textile procesate 

04 02 99  deșeuri nespecificate 

05 DEȘEURI REZULTATE DIN RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA 

GAZULUI NATURAL ȘI TRATAREA PIROLITICĂ A CĂRBUNELUI 

05 01  deșeuri rezultate din rafinarea petrolului 

05 01 02*  nămoluri rezultate din desalinizare 

05 01 03*  nămoluri provenite din rezervor 

05 01 04*  nămoluri acide alchilice 

05 01 05*  scurgeri de petrol 

05 01 06*  nămoluri conținînd hidrocarburi, provenite de la operațiunile de întreținere a 

instalațiilor și echipamentelor 

05 01 07*  gudroane acide 

05 01 08*  alte gudroane 

05 01 09*  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase 

05 01 10  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decît cele specificate la 05 01 09 

05 01 11*  deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze 

05 01 12*  acizi cu conținut de uleiuri 

05 01 13  nămoluri de la apa de alimentare a cazanului 

05 01 14  deșeuri de la coloanele de răcire 

05 01 15*  argile de filtrare uzate 

05 01 16  deșeuri cu conținut de sulf de la desulfurarea petrolului 

05 01 17  bitum 

05 01 99  deșeuri nespecificate 

05 06  deșeuri care provin de la tratarea pirolitică a cărbunelui 

05 06 01*  gudroane acide 
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05 06 03*  alte gudroane 

05 06 04  deșeuri de la coloanele de răcire 

05 06 99  deșeuri nespecificate 

05 07  deșeuri provenite din purificarea și transportul gazului natural 

05 07 01*  deșeuri cu conținut de mercur 

05 07 02  deșeuri cu conținut de sulf 

05 07 99  deșeuri nespecificate 

06  DEȘEURI REZULTATE DIN PROCESELE CHIMIEI ANORGANICE 

06 01  deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utiliza-rea 

(FFDU) acizilor 

06 01 01*  acid sulfuric și acid sulfuros 

06 01 02*  acid clorhidric 

06 01 03*  acid fluorhidric 

06 01 04*  acid fosforic și acid fosforos 

06 01 05*  acid azotic și acid azotos 

06 01 06*  alți acizi  

06 01 99  deșeuri nespecificate 

06 02  deșeuri care provin de la fabricarea, formularea, distribuirea și utili-zarea 

(FFDU) bazelor 

06 02 01*  hidroxid de calciu 

06 02 03*  hidroxid de amoniu 

06 02 04*  hidroxid de sodiu și de potasiu 

06 02 05*  alte baze 

06 02 99  deșeuri nespecificate 

06 03  deșeuri care provin de la FFDU a sărurilor și a soluțiilor acestora și a oxizilor 

metalici 

06 03 11*  săruri solide și soluții cu conținut de cianuri 

06 03 13*  săruri solide și soluții cu conținut de metale grele 

06 03 14  săruri solide și soluții, altele decît cele specificate la 06 03 11 și 06 03 13 

06 03 15*  oxizi metalici cu conținut de metale grele 

06 03 16  oxizi metalici, alții decît cei specificați la 06 03 15  

06 03 99  deșeuri nespecificate 

06 04  deșeuri cu conținut de metale, altele decît cele menționate la 06 03 

06 04 03*  deșeuri cu conținut de arsen 

06 04 04*  deșeuri cu conținut de mercur 

06 04 05*  deșeuri cu conținut de alte metale grele 

06 04 99  deșeuri nespecificate 

06 05  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă 

06 05 02* nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase  

06 05 03  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decît cele specificate la 06 05 02 
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06 06  deșeuri provenite din FFDU a produselor chimice cu conținut de sulf, din 

procesele chimice cu sulf și din procesele de desulfurare 

06 06 02*  deșeuri cu conținut de sulfuri periculoase 

06 06 03  deșeuri cu conținut de sulfuri, altele decît cele specificate la 06 06 02  

06 06 99  deșeuri nespecificate 

06 07  deșeuri provenite de la FFDU a halogenilor și din procese chimice cu halogeni 

06 07 01*  deșeuri cu conținut de azbest de la electroliză  

06 07 02* cărbune activ de la producerea clorului  

06 07 03*  nămol de sulfat de bariu cu conținut de mercur  

06 07 04* soluții și acizi, de exemplu acid de contact  

06 07 99  deșeuri nespecificate 

06 08  deșeuri provenite de la FFDU a siliciului și a derivaților siliciului 

06 08 02*  deșeuri cu conținut de clorosilani periculoși  

06 08 99  deșeuri nespecificate 

06 09  deșeuri provenite de la FFDU a produselor chimice conținînd fosfor și din 

procesele chimice cu fosfor 

06 09 02  zgură fosforoasă 

06 09 03*  deșeuri de reacții pe bază de calciu care conțin sau sînt contaminate cu substanțe 

periculoase 

06 09 04  deșeuri de reacții pe bază de calciu, altele decît cele specificate la 06 09 03 

06 09 99  deșeuri nespecificate 

06 10 deșeuri provenite de la FFDU a produselor chimice cu conținut de azot, din 

procese chimice cu azot și din producția de îngrășăminte 

06 10 02*  deșeuri cu conținut de substanțe periculoase 

06 10 99  deșeuri nespecificate 

06 11  deșeuri provenite din fabricarea pigmenților anorganici și a opacizan-ților 

06 11 01 deșeuri de reacții pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan 

06 11 99  deșeuri nespecificate 

06 13  deșeuri din procese chimice anorganice nespecificate în altă parte 

06 13 01*  produse fitosanitare anorganice, agenți de conservare a lemnului și alte biocide 

06 13 02*  cărbune activ uzat (cu excepția 06 07 02) 

06 13 03  negru de fum 

06 13 04*  deșeuri de la procesele cu azbest 

06 13 05*  funingine 

06 13 99  deșeuri nespecificate 

07  DEȘEURI REZULTATE DIN PROCESELE CHIMIEI ORGANICE 

07 01  deșeuri de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) produșilor 

chimici organici de bază 

07 01 01*  lichide apoase de spălare și soluții-mamă 

07 01 03*  solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate  
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07 01 04*  alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice 

07 01 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție 

07 01 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție 

07 01 09*  turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați  

07 01 10*  alte turte de filtrare și absorbanți uzați 

07 01 11*  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase 

07 01 12  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decît cele specificate la 07 01 11 

07 01 99  deșeuri nespecificate 

07 02  deșeuri care provin de la FFDU a materialelor plastice, a cauciucului și a 

fibrelor sintetice 

07 02 01*  lichide apoase de spălare și soluții-mamă 

07 02 03*  solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate  

07 02 04*  alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții-mamă  

07 02 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție 

07 02 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție 

07 02 09*  turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați 

07 02 10*  alte turte de filtrare și absorbanți uzați 

07 02 11*  nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe 

periculoase 

07 02 12  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decît cele specificate la 07 02 11 

07 02 13  deșeuri de materiale plastice 

07 02 14*  deșeuri de aditivi cu conținut de substanțe periculoase 

07 02 15  deșeuri de aditivi, altele decît cele specificate la 07 02 14 

07 02 16*  deșeuri cu conținut de siliconi periculoși 

07 02 17  deșeuri cu conținut de siliconi, altele decît cele specificate la 07 02 16 

07 02 99  deșeuri nespecificate 

07 03  deșeuri care provin de la FFDU a vopselelor și pigmenților organici (cu excepția 

subcategoriei 06 11) 

07 03 01*  lichide apoase de spălare și soluții-mamă 

07 03 03*  solventi, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate 

07 03 04*  alți solventi, soluții de spălare și soluții-mamă organice 

07 03 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție 

07 03 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție 

07 03 09*  turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați 

07 03 10*  alte turte de filtrare și absorbanți uzați 

07 03 11*  nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe 

periculoase 

07 03 12  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decît cele specificate la 07 03 11 

07 03 99  deșeuri nespecificate 
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07 04  deșeuri care provin de la FFDU a produselor fitosanitare organice (cu excepția 

rubricilor 02 01 08 și 02 01 09), a conservanților pentru lemn (cu excepția 

subcategoriei 03 02) și a altor biocide 

07 04 01*  lichide apoase de spălare și soluții-mamă 

07 04 03*  solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate 

07 04 04*  alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice  

07 04 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție 

07 04 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție 

07 04 09*  turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați 

07 04 10*  alte turte de filtrare și absorbanți uzați 

07 04 11*  nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe 

periculoase 

07 04 12  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decît cele specificate la 07 04 11 

07 04 13*  deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase 

07 04 99  deșeuri nespecificate 

07 05  deșeuri care provin de la FFDU a produselor farmaceutice 

07 05 01*  lichide apoase de spălare și soluții-mamă 

07 05 03*  solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate  

07 05 04* alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice  

07 05 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție 

07 05 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție 

07 05 09*  turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați 

07 05 10*  alte turte de filtrare și absorbanți uzați 

07 05 11*  nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe 

periculoase 

07 05 12  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decît cele specificate la 07 05 11 

07 05 13*  deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase 

07 05 14  deșeuri solide, altele decît cele specificate la 07 05 13 

07 05 99  deșeuri nespecificate 

07 06  deșeuri care provin de la FFDU a grăsimilor, unsorilor, săpunurilor, 

detergenților, dezinfectanților și cosmeticelor 

07 06 01*  lichide apoase de spălare și soluții-mamă 

07 06 03*  solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate  

07 06 04* alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice  

07 06 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție 

07 06 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție 

07 06 09*  turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați 

07 06 10*  alte turte de filtrare și absorbanți uzați 

07 06 11*  nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe 

periculoase 
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07 06 12  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decît cele specificate la 07 06 11 

07 06 99  deșeuri nespecificate 

07 07  deșeuri care provin de la FFDU a produselor chimice rezultate din chimia fină 

și a produselor chimice nespecificate în altă parte  

07 07 01*  lichide apoase de spălare și soluții-mamă 

07 07 03*  solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate  

07 07 04* alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice  

07 07 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție 

07 07 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție 

07 07 09*  turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați 

07 07 10*  alte turte de filtrare și absorbanți uzați 

07 07 11*  nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe 

periculoase 

07 07 12  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decît cele specificate la 07 07 11 

07 07 99  deșeuri nespecificate 

08 DEȘEURI DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUȚIA ȘI 

UTILIZAREA (FFDU) PRODUSELOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, 

LACURI ȘI EMAILURI VITRIFIATE), ADEZIVILOR, CLEIURILOR ȘI 

CERNELURILOR TIPOGRAFICE  

08 01  

 

deșeuri care provin de la FFDU și din decaparea vopselelor și a lacurilor 

08 01 11*  deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe 

periculoase 

08 01 12  deșeuri de vopsele și lacuri, altele decît cele specificate la 08 01 11 

08 01 13*  nămoluri care provin din vopsele sau lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte 

substanțe periculoase 

08 01 14  nămoluri de la vopsele sau lacuri, altele decît cele specificate la 08 01 13 

08 01 15*  nămoluri apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau 

alte substanțe periculoase 

08 01 16  nămoluri apoase cu conținut de vopsele sau lacuri, altele decît cele specificate la 08 

01 15 

08 01 17*  deșeuri care provin din decaparea vopselelor sau lacurilor cu conținut de solvenți 

organici sau alte substanțe periculoase 

08 01 18  deșeuri de la îndepărtarea vopselelor sau lacurilor, altele decît cele specificate la 08 

01 17 

08 01 19*  suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau 

alte substanțe periculoase 

08 01 20  suspensii apoase cu conținut de lacuri sau vopsele, altele decît cele specificate la 08 

01 19 

08 01 21*  deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor 
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08 01 99  deșeuri nespecificate 

08 02  deșeuri care provin de la FFDU a altor produse de acoperire (inclusiv materiale 

ceramice) 

08 02 01  deșeuri de pulberi de acoperire 

08 02 02  nămoluri apoase cu conținut de materiale ceramice 

08 02 03 suspensii apoase cu conținut de materiale ceramice  

08 02 99  deșeuri nespecificate 

08 03  deșeuri care provin de la FFDU a cernelurilor tipografice 

08 03 07  nămoluri apoase cu conținut de cerneluri 

08 03 08  deșeuri lichide apoase cu conținut de cerneluri 

08 03 12*  deșeuri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase 

08 03 13  deșeuri de cerneluri, altele decît cele specificate la 08 03 12 

08 03 14*  nămoluri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase 

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

08 03 16*  deșeuri de soluții de gravare 

08 03 17*  deșeuri de tonere de imprimante cu conținut de substanțe periculoase 

08 03 18  deșeuri de tonere de imprimante, altele decît cele specificate la 08 03 17 

08 03 19*  ulei de dispersie  

08 03 99  deșeuri nespecificate 

08 04  deșeuri care provin de la FFDU a adezivilor și chiturilor (inclusiv a produselor 

de impermeabilizare)  

08 04 09*  deșeuri de adezivi și de masticuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe 

periculoase 

08 04 10  deșeuri de adezivi și cleiuri, altele decît cele specificate la 08 04 09 

08 04 11*  nămoluri de adezivi și masticuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe 

periculoase 

08 04 12  nămoluri de adezivi și cleiuri, altele decît cele specificate la 08 04 11 

08 04 13*  nămoluri apoase cu conținut de adezivi sau masticuri care conțin solvenți organici 

sau alte substanțe periculoase 

08 04 14  nămoluri apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decît cele specificate la 08 04 

13 

08 04 15*  deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri care conțin solvenți organici 

sau alte substanțe periculoase 

08 04 16  deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decît cele specificate la 

08 04 15 

08 04 17* ulei de colofoniu 

08 04 99  deșeuri nespecificate 

08 05  deșeuri nespecificate în altă parte în categoria 08 

08 05 01*  deșeuri de izocianați 

09 DEȘEURI REZULTATE DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ 
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09 01  deșeuri din industria fotografică 

09 01 01* developanți pe bază de apă și soluții de activare 

09 01 02*  soluții de developare pe bază de apă pentru plăcile offset 

09 01 03*  soluții de developare pe bază de solvenți 

09 01 04*  soluții de fixare 

09 01 05*  soluții de albire și soluții de albire fixatoare 

09 01 06*  deșeuri cu conținut de argint de la tratarea în incintă a deșeurilor fotografice 

09 01 07  film și hîrtie fotografică cu conținut de argint sau compuși de argint 

09 01 08  film și hîrtie fotografică fără argint sau compuși de argint 

09 01 10  aparate fotografice de unică folosință fără baterii 

09 01 11*  aparate fotografice de unică folosință cu baterii, incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 

06 03 

09 01 12  aparate fotografice de unică folosință cu baterii, altele decît cele specificate la 09 01 

11 

09 01 13*  deșeuri apoase lichide de la recuperarea în incintă a argintului, altele decît cele 

specificate la 09 01 06  

09 01 99  deșeuri nespecificate 

10  DEȘEURI PROVENITE DIN PROCESELE TERMICE 

10 01  deșeuri provenite din centrale electrice și alte instalații de combustie (cu 

excepția categoriei 19) 

10 01 01  cenușă de vatră, zgură și praf de cazan (cu excepția prafului de cazan spe-cificat la 

10 01 04) 

10 01 02  cenușă zburătoare de la arderea cărbunelui 

10 01 03  cenușă zburătoare de la arderea turbei și a lemnului netratat 

10 01 04*  cenușă zburătoare de la arderea uleiului și praf de cazan 

10 01 05  deșeuri solide pe bază de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere 

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

10 01 09*  acid sulfuric 

10 01 13*  cenușă zburătoare de la hidrocarburile emulsionate utilizate drept combustibil 

10 01 14*  cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la coincinerare cu conținut de substanțe 

periculoase 

10 01 15  cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la coincinerare, altele decît cele specificate 

la 10 01 14 

10 01 16*  cenușă zburătoare de la coincinerare cu conținut de substanțe periculoase 

10 01 17  cenușă zburătoare de la coincinerare, alta decît cea specificată la 10 01 16 

10 01 18*  deșeuri de la spălarea gazelor care conțin substanțe periculoase 

10 01 19  deșeuri de la spălarea gazelor, altele decît cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 și 10 

01 18 

10 01 20*  nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de sub-stanțe 

periculoase 
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10 01 21  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decît cele specificate la 10 01 20 

10 01 22* nămoluri apoase provenite din spălarea cazanelor de ardere, cu conținut de substanțe 

periculoase 

10 01 23  nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decît cele specificate la 10 

01 22 

10 01 24  nisipuri de la paturile fluidizate 

10 01 25  deșeuri de la depozitarea combustibilului și de la pregătirea cărbunelui de ardere 

pentru instalațiile termice 

10 01 26  deșeuri de la epurarea apelor de răcire 

10 01 99  deșeuri nespecificate 

10 02  deșeuri provenite din industria fierului și oțelului 

10 02 01  deșeuri de la procesarea zgurii 

10 02 02 zgură neprocesată 

10 02 07*  deșeuri solide rezultate din epurarea gazelor cu conținut de substanțe pe-riculoase 

10 02 08  deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decît cele specificate la 10 02 07 

10 02 10  cruste de țunder 

10 02 11*  deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei 

10 02 12  deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decît cele specificate la 10 02 11 

10 02 13*  nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe 

periculoase 

10 02 14  nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decît cele specifi-cate la 10 

02 13 

10 02 15  alte nămoluri și turte de filtrare 

10 02 99  Deșeuri nespecificate 

10 03 deșeuri din metalurgia termică a aluminiului 

10 03 02  resturi de anozi 

10 03 04* zguri de la topirea primară 

10 03 05  deșeuri de alumină 

10 03 08*  zguri saline de la topirea secundară 

10 03 09*  scorii negre de la topirea secundară 

10 03 15*  cruste care sînt inflamabile sau emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități 

periculoase 

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

10 03 17*  deșeuri cu conținut de gudroane de la producerea anozilor 

10 03 18  deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decît cele specificate 

la 10 03 17 

10 03 19*  praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase 

10 03 20  praf din gaze de ardere, altul decît cel specificat la 10 03 19 

10 03 21*  alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu conținut de substanțe 

periculoase 
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10 03 22  alte particule și praf (inclusiv praful de la morile cu bile), altele decît cele specificate 

la 10 03 21 

10 03 23*  deșeuri solide rezultate din epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase 

10 03 24  deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decît cele specificate la 10 03 23 

10 03 25*  nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe 

periculoase 

10 03 26  nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decît cele specificate la 10 

03 25 

10 03 27*  deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei 

10 03 28 deșeuri de la epurarea apei de răcire, altele decît cele specificate la 10 03 27 

10 03 29*  deșeuri de la epurarea zgurilor saline și a scoriilor negre, cu conținut de substanțe 

periculoase 

10 03 30  deșeuri de la epurarea zgurilor saline și a scoriilor negre, altele decît cele specificate 

la 10 03 29 

10 03 99  deșeuri nespecificate 

10 04 deșeuri din metalurgia termică a plumbului 

10 04 01*  zguri de la topirea primară și secundară 

10 04 02*  scorii și cruste de la topirea primară și secundară 

10 04 03*  arseniat de calciu 

10 04 04*  praf din gazele de ardere 

10 04 05*  alte particule și praf 

10 04 06*  deșeuri solide de la epurarea gazelor 

10 04 07*  nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor 

10 04 09*  deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei 

10 04 10  deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decît cele specificate la 10 04 09 

10 04 99  deșeuri nespecificate 

10 05 deșeuri din metalurgia termică a zincului 

10 05 01  zguri de la topirea primară și secundară 

10 05 03*  praf din gazele de ardere 

10 05 04  alte particule și praf 

10 05 05*  deșeuri solide de la epurarea gazelor 

10 05 06*  nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor 

10 05 08*  deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei 

10 05 09  

 

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decît cele specificate la 10 05 08 

10 05 10*  

 

scorii și cruste care sînt inflamabile sau emit, în contact cu apa, gaze infla-mabile în 

cantități periculoase 

10 05 11  scorii și cruste, altele decît cele specificate la 10 05 10 

10 05 99  deșeuri nespecificate 

10 06 deșeuri din metalurgia termică a cuprului 
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10 06 01  zguri de la topirea primară și secundară 

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

10 06 03*  praf din gazele de ardere 

10 06 04  alte particule și praf 

10 06 06*  deșeuri solide de la epurarea gazelor 

10 06 07*  nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor 

10 06 09*  deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei 

10 06 10  

 

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decît cele specificate la 10 06 09 

10 06 99  deșeuri nespecificate 

10 07 deșeuri din metalurgia termică a argintului, aurului și platinei 

10 07 01  zguri de la topirea primară și secundară 

10 07 02  scorii și cruste de la topirea primară și secundară 

10 07 03  deșeuri solide de la epurarea gazelor 

10 07 04  alte particule și praf 

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

10 07 07*  deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei 

10 07 08  

 

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decît cele specificate la 10 07 07 

10 07 99  deșeuri nespecificate 

10 08 deșeuri din metalurgia termică a altor metale neferoase 

10 08 04  particule și praf 

10 08 08*  zgură salină de la topirea primară și secundară 

10 08 09  alte zguri 

10 08 10*  

 

scorii și cruste care sînt inflamabile sau emit, în contact cu apa, gaze infla-mabile în 

cantități periculoase 

10 08 11  scorii și cruste, altele decît cele specificate la 10 08 10 

10 08 12*  deșeuri cu conținut de gudroane de la producerea anozilor 

10 08 13  

 

deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decît cele specificate 

la 10 08 12 

10 08 14  resturi de anozi 

10 08 15*  praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase 

10 08 16  praf din gazele de ardere, altul decît cel specificat la 10 03 15 

10 08 17*  

 

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe 

periculoase 

10 08 18  

 

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decît cele 

specificate la 10 08 17 

10 08 19* deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei 

10 08 20  

 

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decît cele specificate la 10 08 19 
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10 08 99  deșeuri nespecificate 

10 09 deșeuri de la turnarea pieselor feroase 

10 09 03  zgură de topitorie 

10 09 05*  

 

miezuri și forme de turnare care nu au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe 

periculoase 

10 09 06  

 

miezuri și forme de turnare care nu au fost folosite la turnare, altele decît cele 

specificate la 10 09 05 

10 09 07*  

 

miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe 

periculoase 

10 09 08  

 

miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decît cele 

specificate la 10 09 07 

10 09 09*  praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase 

10 09 10  praf din gazele de ardere, altul decît cel specificat la 10 09 09 

10 09 11*  alte particule cu conținut de substanțe periculoase 

10 09 12  alte particule decît cele specificate la 10 09 11 

10 09 13*  deșeuri de lianți cu conținut de substanțe periculoase 

10 09 14  deșeuri de lianți, altele decît cele specificate la 10 09 13 

10 09 15*  

 

deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, cu conținut de substanțe peri-culoase 

10 09 16  

 

deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decît cele specificate la 10 09 15 

10 09 99  deșeuri nespecificate 

10 10 deșeuri de la turnarea pieselor neferoase 

10 10 03  zgură de topitorie 

10 10 05*  

 

miezuri și forme de turnare care nu au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe 

periculoase 

10 10 06  

 

miezuri și forme de turnare care nu au fost folosite la turnare, altele decît cele 

specificate la 10 10 05 

10 10 07*  

 

miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe 

periculoase 

10 10 08  

 

miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decît cele 

menționate la rubrica 10 10 07 

10 10 09*  praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase 

10 10 10  praf din gazele de ardere, altul decît cel specificat la 10 10 09 

10 10 11*  alte particule cu conținut de substanțe periculoase 

10 10 12  alte particule decît cele specificate la 10 10 11 

10 10 13*  deșeuri de lianți cu conținut de substanțe periculoase 

10 10 14  deșeuri de lianți, altele decît cele specificate la 10 10 13 

10 10 15*  

 

deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, cu conținut de substanțe peri-culoase 
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10 10 16  

 

deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decît cele specificate la 10 10 15 

10 10 99 deșeuri nespecificate 

10 11  deșeuri de la fabricarea sticlei și a produselor din sticlă 

10 11 03  deșeuri din fibre de sticlă 

10 11 05  particule și praf 

10 11 09*  

 

deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, cu con-ținut de 

substanțe periculoase 

10 11 10  

 

deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, altele decît cele 

menționate la rubrica 10 11 09 

10 11 11*  

 

deșeuri de sticlă sub formă de particule fine și pudră de sticlă cu conținut de metale 

grele (de exemplu, de la tuburile catodice) 

10 11 12  deșeuri de sticlă, altele decît cele specificate la 10 11 11 

10 11 13*  

 

nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei cu conținut de substanțe peri-culoase 

10 11 14  

 

nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei, altele decît cele specificate la 10 11 13 

10 11 15*  

 

deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, cu conținut de substanțe periculoase 

10 11 16  

 

deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decît cele specificate la 10 11 

15 

10 11 17* nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe 

periculoase 

10 11 18  

 

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decît cele 

specificate la 10 11 17 

10 11 19*  

 

deșeuri solide de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe 

periculoase 

10 11 20  

 

deșeuri solide de la epurarea efluenților în incintă, altele decît cele speci-ficate la 10 

11 19 

10 11 99  deșeuri nespecificate 

10 12  

 

deșeuri de la fabricarea produselor de ceramică, a cărămizilor, a țigle-lor și a 

materialelor de construcții 

10 12 01  deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice 

10 12 03  particule și praf 

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

10 12 06  forme uzate 

10 12 08  

 

deșeuri ceramice, de cărămizi, țigle și materiale de construcție (după pro-cesarea 

termică) 

10 12 09*  

 

deșeuri solide rezultate din epurarea gazelor, cu conținut de substanțe peri-culoase 
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10 12 10  

 

deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decît cele specificate la 10 12 09 

10 12 11*  deșeuri de la smălțuire cu conținut de metale grele 

10 12 12  deșeuri de la smălțuire, altele decît cele specificate la 10 12 11 

10 12 13  nămoluri de la epurarea efluenților în incintă 

10 12 99  deșeuri nespecificate 

10 13  

 

deșeuri de la fabricarea cimentului, a varului și ghipsului și a articolelor și 

produselor derivate 

10 13 01  deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice 

10 13 04  deșeuri de la calcinarea și hidratarea varului 

10 13 06  particule și praf (cu excepția 10 13 12 și 10 13 13) 

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

10 13 09*  deșeuri de la fabricarea azbocimenturilor, cu conținut de azbest 

10 13 10  

 

deșeuri de la producerea azbocimenturilor, altele decît cele specificate la 10 13 09 

10 13 11  

 

deșeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele decît cele speci-ficate la 10 

13 09 și 10 13 10 

10 13 12*  

 

deșeuri solide rezultate din epurarea gazelor, cu conținut de substanțe periculoase 

10 13 13  

 

deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decît cele specificate la 10 13 12 

10 13 14  deșeuri de beton și nămoluri cu beton 

10 13 99  deșeuri nespecificate 

10 14  deșeuri din crematorii 

10 14 01*  deșeuri de la spălarea gazelor cu conținut de mercur 

11 DEȘEURI REZULTATE DIN TRATAREA CHIMICĂ A SUPRA-FEȚELOR 

ȘI DIN ACOPERIRI ALE METALELOR ȘI ALE ALTOR MATERIALE; 

DEȘEURI REZULTATE DIN HIDROMETALURGIA NEFEROASĂ 

11 01  

 

deșeuri provenite din tratarea chimică a suprafețelor și din acoperirea 

metalelor și a altor materiale (de exemplu, procese galvanice, de zincare, de 

decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalină și de fabricare a 

anozilor) 

11 01 05*  acizi de decapare 

11 01 06*  acizi nespecificați 

11 01 07*  baze de decapare 

11 01 08*  nămoluri cu conținut de fosfați 

11 01 09*  nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase 

11 01 10  nămoluri și turte de filtrare, altele decît cele specificate la 11 01 09 

11 01 11*  lichide apoase de clătire cu conținut de substanțe periculoase 

11 01 12  lichide apoase de clătire, altele decît cele specificate la 11 01 11 
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11 01 13*  deșeuri de degresare cu conținut de substanțe periculoase 

11 01 14  deșeuri de degresare, altele decît cele specificate la 11 01 13 

11 01 15*  

 

eluați și nămoluri de la sisteme de membrane sau de la schimbători de ioni, cu 

conținut de substanțe periculoase 

11 01 16*  rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate 

11 01 98*  alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase 

11 01 99  deșeuri nespecificate 

11 02  

 

deșeuri provenite din procesele hidrometalurgice ale metalelor neferoase 

11 02 02*  nămoluri provenite din hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit și goethit) 

11 02 03  deșeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză în soluție 

11 02 05*  

 

deșeuri provenite din procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu conținut de 

substanțe periculoase 

11 02 06  

 

deșeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decît cele specificate la 

11 02 05 

11 02 07*  alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase 

11 02 99  deșeuri nespecificate 

11 03  nămoluri și solide provenite din procesele de călire 

11 03 01*  deșeuri cu conținut de cianuri 

11 03 02*  alte deșeuri 

11 05  deșeuri provenite din procesele de galvanizare la cald 

11 05 01  zinc dur 

11 05 02  cenușă de zinc 

11 05 03*  deșeuri solide de la epurarea gazelor 

11 05 04*  flux uzat 

11 05 99  deșeuri nespecificate 

12  

 

DEȘEURI PROVENITE DE LA MODELAREA ȘI TRATAREA FIZICĂ ȘI 

MECANICĂ A SUPRAFEȚELOR METALELOR ȘI A MATERIALELOR 

PLASTICE 

12 01  

 

deșeuri provenite de la modelarea și tratarea fizică și mecanică a suprafețelor 

metalelor și a materialelor plastice 

12 01 01  pilitură și șpan feros 

12 01 02  praf și suspensii de metale feroase 

12 01 03  pilitură și șpan neferos 

12 01 04  praf și suspensii de metale neferoase 

12 01 05  pilitură și șpan de materiale plastice 

12 01 06*  

 

uleiuri minerale de ungere uzate cu conținut de halogeni (cu excepția emulsiilor și 

soluțiilor) 

12 01 07*  

 

uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor) 
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12 01 08*  emulsii și soluții de ungere uzate cu conținut de halogeni 

12 01 09*  emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni 

12 01 10*  uleiuri sintetice de ungere uzate 

12 01 12*  ceruri și grăsimi uzate 

12 01 13  deșeuri de la sudură 

12 01 14*  nămoluri de la mașini-unelte, cu conținut de substanțe periculoase 

12 01 15  nămoluri de la mașini-unelte, altele decît cele specificate la 12 01 14 

12 01 16*  deșeuri de material de sablare, cu conținut de substanțe periculoase 

12 01 17  deșeuri de material de sablare, altele decît cele specificate la 12 01 16 

12 01 18*  nămoluri metalice (de la mărunțire, honuire și lepuire) cu conținut de ulei 

12 01 19*  uleiuri de ungere ușor biodegradabile 

12 01 20*  

 

piese de polizare uzate, mărunțite, precum și materiale de polizare mărunțite, cu 

conținut de substanțe periculoase 

12 01 21  

 

piese de polizare uzate și materiale de polizare, altele decît cele specificate la 12 01 

20 

12 01 99  deșeuri nespecificate 

12 03  

 

deșeuri provenite de la procesele de degresare cu apă și abur (cu excepția celor 

din categoria 11) 

12 03 01*  lichide apoase de spălare 

12 03 02*  deșeuri de la degresarea cu abur 

13 ULEIURI ȘI COMBUSTIBILI LICHIZI UZAȚI  (cu excepția uleiurilor 

comestibile și a celor menționate la categoriile 05, 12 și 19) 

13 01  uleiuri hidraulice uzate 

13 01 01*  uleiuri hidraulice cu conținut de BPC 

13 01 04*  emulsii clorurate 

13 01 05*  emulsii neclorurate 

13 01 09*  uleiuri hidraulice minerale clorurate 

13 01 10*  uleiuri hidraulice minerale neclorurate 

13 01 11*  uleiuri hidraulice sintetice 

13 01 12*  uleiuri hidraulice ușor biodegradabile 

13 01 13*  alte uleiuri hidraulice 

13 02  uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere 

13 02 04*  uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere 

13 02 05*  uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere 

13 02 06*  uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere 

13 02 07*  uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile 

13 02 08*  alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere 

13 03  deșeuri de uleiuri izolante și de transmitere a căldurii 

13 03 01*  uleiuri izolante și de transmitere a căldurii cu conținut de BPC  
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13 03 06*  

 

uleiuri minerale clorurate izolante și de transmitere a căldurii, altele decît cele 

specificate la 13 03 01 

13 03 07*  uleiuri minerale neclorurate izolante și de transmitere a căldurii 

13 03 08*  uleiuri sintetice izolante și de transmitere a căldurii 

13 03 09*  uleiuri izolante și de transmitere a căldurii ușor biodegradabile 

13 03 10*  alte uleiuri izolante și de transmitere a căldurii 

13 04  uleiuri de santină 

13 04 01*  uleiuri de santină din navigația pe apele interioare 

13 04 02*  uleiuri de santină din colectoarele de debarcader 

13 04 03*  uleiuri de santină din alte tipuri de navigație 

13 05  conținutul separatoarelor apă/ulei 

13 05 01*  solide din paturile de nisip și separatoarele ulei/apă 

13 05 02*  nămoluri de la separatoarele ulei/apă 

13 05 03*  nămoluri de intercepție 

13 05 06*  ulei de la separatoarele ulei/apă 

13 05 07*  ape uleioase de la separatoarele ulei/apă 

13 05 08*  amestecuri de deșeuri de la paturile de nisip și separatoarele ulei/apă 

13 07  combustibili lichizi uzați 

13 07 01*  păcură și combustibil diesel  

13 07 02*  benzină 

13 07 03*  alți combustibili (inclusiv amestecuri) 

13 08  Uleiuri uzate, nespecificate în altă parte 

13 08 01*  nămoluri sau emulsii de la desalinizare 

13 08 02*  alte emulsii 

13 08 99*  deșeuri nespecificate 

14  

 

DEȘEURI DE SOLVENȚI ORGANICI, AGENȚI DE RĂCIRE ȘI AGENȚI 

DE PROPULSARE (cu excepția categoriilor 07 și 08) 

14 06  

 

deșeuri de solvenți organici, agenți de răcire și agenți de propulsare pentru 

formarea spumei și a aerosolilor 

14 06 01*  clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

14 06 02*  alți solvenți și amestecuri de solvenți halogenați 

14 06 03* alți solvenți și amestecuri de solvenți 

14 06 04*  nămoluri sau deșeuri solide cu conținut de solvenți halogenați 

14 06 05*  nămoluri sau deșeuri solide cu conținut de alți solvenți 

15 AMBALAJE ȘI DEȘEURI DE AMBALAJE; MATERIALE                       

ABSO-RBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, MATERIALE FILTRA-

NTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ 

PARTE 

15 01  

 

ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de amba-laje 

colectate separat) 
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15 01 01  ambalaje de hîrtie și carton 

15 01 02  ambalaje de materiale plastice 

15 01 03  ambalaje de lemn 

15 01 04  ambalaje metalice 

15 01 05  ambalaje de materiale compozite 

15 01 06  ambalaje amestecate 

15 01 07  ambalaje de sticlă 

15 01 09  ambalaje din materiale textile 

15 01 10*  

 

ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sînt contaminate cu 

substanțe periculoase 

15 01 11*  

 

ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă solidă formată din materiale 

periculoase (de exemplu, azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub 

presiune 

15 02  

 

absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de 

protecție 

15 02 02*  

 

absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), 

materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe 

periculoase 

15 02 03  

 

absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, 

altele decît cele specificate la 15 02 02 

16  DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE ÎN LISTĂ 

16 01  

 

vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv utilaje 

nerutiere) și deșeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate și de la întreținerea 

vehiculelor (cu excepția celor de la categoriile 13, 14 și subcategoriile 16 06 și 16 

08) 

16 01 03  anvelope scoase din uz 

16 01 04*  vehicule scoase din uz 

16 01 06  vehicule scoase din uz care nu conțin lichide sau alte componente periculoase 

16 01 07*  filtre de ulei 

16 01 08*  componente cu conținut de mercur 

16 01 09*  componente cu conținut de BPC  

16 01 10*  componente explozive (de exemplu, perne de protecție) 

16 01 11*  plăcuțe de frînă cu conținut de azbest 

16 01 12  plăcuțe de frînă, altele decît cele specificate la 16 01 11 

16 01 13*  lichide de frînă 

16 01 14*  fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase 

16 01 15  fluide antigel, altele decît cele specificate la 16 01 14 

16 01 16  rezervoare pentru gaz lichefiat 

16 01 17  metale feroase 

16 01 18 metale neferoase  
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16 01 19  materiale plastice  

16 01 20  sticlă 

16 01 21*  

 

componente periculoase, altele decît cele specificate la 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 

și 16 01 14 

16 01 22  alte componente nespecificate 

16 01 99  deșeuri nespecificate 

16 02  deșeuri din echipamente electrice și electronice 

16 02 09*  transformatoare și condensatoare cu conținut de BPC  

16 02 10*  

 

echipamente casate cu conținut de BPC sau contaminate cu BPC, altele decît cele 

specificate la 16 02 09 

16 02 11*  echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi, HCFC și HFC 

16 02 12*  echipamente casate cu conținut de azbest liber 

16 02 13* echipamente casate cu conținut de componente periculoase provenite din 

echipamentele electrice și electronice pot include acumulatori și baterii, conform 

mențiunii de la 16 06, fiind marcate ca periculoase; comutatoarele cu mercur, sticla 

de la tuburile catodice și alte tipuri de sticlă activată etc., altele decît cele specificate 

la 16 02 09-16 02 12 

16 02 14  echipamente casate, altele decît cele specificate la 16 02 09-16 02 13 

16 02 15*  componente periculoase demontate din echipamente casate 

16 02 16  

 

componente demontate din echipamente casate, altele decît cele specificate la 16 02 

15 

16 03  grupe nespecificate și produse neutilizate  

16 03 03*  deșeuri anorganice cu conținut de substanțe periculoase 

16 03 04  deșeuri anorganice, altele decît cele specificate la 16 03 03 

16 03 05*  deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase 

16 03 06  deșeuri organice, altele decît cele specificate la 16 03 05 

16 03 07*  mercur metalic 

16 04  deșeuri de explozivi 

16 04 01*  deșeuri de muniție 

16 04 02*  deșeuri de artificii 

16 04 03*  alte deșeuri de explozivi 

16 05  recipiente de gaze sub presiune și produse chimice expirate 

16 05 04*  

 

recipiente de gaze sub presiune (inclusiv haloni), cu conținut de substanțe 

periculoase 

16 05 05  

 

recipiente de gaze sub presiune cu conținut de alte substanțe decît cele specificate la 

16 05 04 

16 05 06*  

 

substanțe chimice de laborator constînd din substanțe periculoase sau conținînd 

substanțe periculoase, inclusiv amestecurile de substanțe chimice de laborator 

16 05 07*  

 

substanțe chimice anorganice de laborator expirate, constînd din sau conținînd 

substanțe periculoase 
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16 05 08*  

 

substanțe chimice organice de laborator expirate, constînd din sau conținînd 

substanțe periculoase 

16 05 09 substanțe chimice expirate, altele decît cele specificate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 

05 08 

16 06  baterii și acumulatori 

16 06 01*  baterii cu plumb 

16 06 02*  baterii cu Ni-Cd 

16 06 03*  baterii cu conținut de mercur 

16 06 04  baterii alcaline (cu excepția 16 06 03) 

16 06 05  alte baterii și acumulatori 

16 06 06*  electroliți colectați separat din baterii și acumulatori 

16 07  deșeuri provenite de la curățarea cisternelor și butoaielor de depozitare și 

transport (cu excepția categoriilor 05 și 13) 

16 07 08*  deșeuri cu conținut de țiței 

16 07 09*  deșeuri cu conținut de alte substanțe periculoase 

16 07 99  deșeuri nespecificate 

16 08  catalizatori uzați 

16 08 01  

 

catalizatori uzați cu conținut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină 

(cu excepția 16 08 07) 

16 08 02*  

 

catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale periculoase ori compuși ai 

metalelor tranziționale periculoase 

16 08 03  

 

catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale sau compuși ai meta-lelor 

tranziționale, nespecificați 

16 08 04  catalizatori uzați de la cracare catalitică (cu excepția 16 08 07) 

16 08 05*  catalizatori uzați cu conținut de acid fosforic 

16 08 06*  lichide uzate folosite drept catalizatori 

16 08 07*  catalizatori uzați contaminați cu substanțe periculoase 

16 09  substanțe oxidante 

16 09 01*  permanganați, de exemplu permanganat de potasiu 

16 09 02*  cromați, de exemplu cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau de sodiu 

16 09 03*  peroxizi, de exemplu peroxidul de hidrogen 

16 09 04*  alte substanțe oxidante nespecificate 

16 10  deșeuri lichide apoase destinate tratării în afara unității 

16 10 01*  deșeuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase  

16 10 02  deșeuri lichide apoase, altele decît cele specificate la 16 10 01 

16 10 03*  concentrate apoase cu conținut de substanțe periculoase  

16 10 04  concentrate apoase, altele decît cele specificate la 16 10 03 

16 11  deșeuri din materiale de căptușire și refractare 

16 11 01*  

 

materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon rezultate din procesele 

metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase 
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16 11 02  

 

materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, 

altele decît cele specificate la 16 11 01 

16 11 03*  

 

alte materiale de căptușire și refractare rezultate din procesele metalurgice, cu 

conținut de substanțe periculoase 

16 11 04  

 

alte materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, altele decît cele 

specificate la 16 11 03 

16 11 05*  

 

materiale de căptușire și refractare provenite din procesele nemetalurgice, cu 

conținut de substanțe periculoase 

16 11 06  

 

materiale de căptușire și refractare din procesele nemetalurgice, altele decît cele 

specificate la 16 11 05 

17  

 

DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÎNT 

EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE) 

17 01  beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice 

17 01 01 beton  

17 01 02  cărămizi  

17 01 03  țigle și materiale ceramice 

17 01 06*  

 

amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe 

periculoase sau fracții separate din acestea  

17 01 07  

 

amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decît cele specificate 

la 17 01 06 

17 02  lemn, sticlă și materiale plastice 

17 02 01  lemn  

17 02 02  sticlă  

17 02 03  materiale plastice 

17 02 04*  

 

sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe 

periculoase 

17 03  amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate 

17 03 01*  asfalturi cu conținut de gudron de huilă 

17 03 02  asfalturi, altele decît cele specificate la 17 03 01 

17 03 03*  gudron de huilă și produse gudronate 

17 04  metale (inclusiv aliajele lor) 

17 04 01  cupru, bronz, alamă 

17 04 02  aluminiu 

17 04 03  plumb 

17 04 04 zinc 

17 04 05  fier și oțel 

17 04 06  staniu 

17 04 07  amestecuri metalice 

17 04 09*  deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase 

17 04 10*  cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase 
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17 04 11  cabluri, altele decît cele specificate la 17 04 10 

17 05  

 

pămînt (inclusiv pămînt excavat din amplasamente contaminate), pietriș și 

nămoluri de dragare 

17 05 03*  pămînt și pietre cu conținut de substanțe periculoase 

17 05 04  pămînt și pietre, altele decît cele specificate la 17 05 03 

17 05 05*  nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase 

17 05 06  nămoluri de la dragare, altele decît cele specificate la 17 05 05 

17 05 07*  resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase 

17 05 08  resturi de balast, altele decît cele specificate la 17 05 07 

17 06 materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest 

17 06 01*  materiale izolante cu conținut de azbest 

17 06 03*  

 

alte materiale izolante constînd din sau cu conținut de substanțe periculoase 

17 06 04 materiale izolante, altele decît cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 

17 06 05*  materiale de construcție cu conținut de azbest 

17 08  materiale de construcții pe bază de ghips 

17 08 01*  

 

materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe pericu-loase 

17 08 02  

 

materiale de construcții pe bază de gips, altele decît cele specificate la 17 08 01 

17 09  alte deșeuri de la construcții și demolări 

17 09 01*  deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur 

17 09 02*  

 

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de BPC (de exemplu, masticuri cu 

conținut de BPC, dușumele pe bază de rășini cu conținut de BPC, elemente cu cleiuri 

de glazură cu conținut de BPC, condensatori cu conținut de BPC) 

17 09 03*  

 

alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut 

de substanțe periculoase 

17 09 04  

 

deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decît cele specificate la 17 09 

01, 17 09 02 și 17 09 03 

18  

 

DEȘEURI PROVENITE DIN ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDI-CALĂ 

SAU VETERINARĂ ȘI/SAU DIN CERCETĂRI CONEXE (cu excepția 

deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin 

direct din activitățile de asistență medicală) 

18 01  

 

deșeuri provenite din maternități, de diagnostic, tratament sau prevenire a 

bolilor la om 

18 01 01  obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03) 

18 01 02  

 

fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sînge și sînge conservat (cu 

excepția 18 01 03) 

18 01 03*  

 

deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind 

prevenirea infecțiilor 
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18 01 04  

 

deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind 

prevenirea infecțiilor (de exemplu, îmbrăcăminte, mulaje de ghips, lenjerie, 

îmbrăcăminte de unică folosință, scutece) 

18 01 06*  produse chimice constînd din sau conținînd substanțe periculoase 

18 01 07  produse chimice, altele decît cele specificate la 18 01 06 

18 01 08*  medicamente citotoxice și citostatice 

18 01 09  medicamente, altele decît cele specificate la 18 01 08 

18 01 10*  deșeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice 

18 02  

 

deșeuri provenite din cercetarea, diagnosticarea, tratamentul sau pre-venirea 

bolilor la animale 

18 02 01  obiecte ascuțite (cu excepția 18 02 02) 

18 02 02*  

 

deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind 

prevenirea infecțiilor 

18 02 03  

 

deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind 

prevenirea infecțiilor 

18 02 05*  produse chimice constînd din sau conținînd substanțe periculoase 

18 02 06  produse chimice, altele decît cele specificate la 18 02 05 

18 02 07*  medicamente citotoxice și citostatice 

18 02 08  medicamente, altele decît cele specificate la 18 02 07 

19 DEȘEURI PROVENITE DE LA INSTALAȚII DE TRATARE A RE-

ZIDUURILOR, DE LA STAȚIILE DIN AFARA AMPLASAMEN-TULUI DE 

TRATARE A APELOR UZATE ȘI DE LA PREPARA-REA APEI PENTRU 

CONSUMUL UMAN ȘI A APEI PENTRU UZ INDUSTRIAL 

19 01  deșeuri de la incinerarea sau piroliza deșeurilor 

19 01 02  materiale feroase din cenușile de ardere 

19 01 05*  turte de filtrare de la epurarea gazelor 

19 01 06*  deșeuri lichide apoase de la epurarea gazelor și alte deșeuri lichide apoase 

19 01 07*  deșeuri solide de la epurarea gazelor 

19 01 10*  cărbune activ uzat de la epurarea gazelor de ardere 

19 01 11*  cenușă de vatră și zgură cu conținut de substanțe periculoase 

19 01 12  cenușă de vatră și zgură, alta decît cea specificată la 19 01 11 

19 01 13*  cenuși zburătoare cu conținut de substanțe periculoase 

19 01 14  cenușă zburătoare, alta decît cea specificată la 19 01 13 

19 01 15*  praf de cazan cu conținut de substanțe periculoase 

19 01 16  praf de cazan, altul decît cel specificat la 19 01 15 

19 01 17*  deșeuri de piroliză cu conținut de substanțe periculoase 

19 01 18  deșeuri de piroliză, altele decît cele specificate la 19 01 17 

19 01 19  nisipuri de la paturile fluidizate 

19 01 99  deșeuri nespecificate 
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19 02  

 

deșeuri provenite din tratamentele fizico-chimice ale deșeurilor (în special 

decromare, decianurare, neutralizare) 

19 02 03  deșeuri preamestecate conținînd numai deșeuri nepericuloase 

19 02 04*  deșeuri preamestecate conținînd cel puțin un deșeu periculos 

19 02 05*  

 

nămoluri rezultate din tratarea fizico-chimică, cu conținut de substanțe periculoase 

19 02 06  nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decît cele specificate la 19 02 05 

19 02 07*  ulei și concentrate de la separare 

19 02 08*  deșeuri lichide combustibile cu conținut de substanțe periculoase 

19 02 09*  deșeuri solide combustibile cu conținut de substanțe periculoase 

19 02 10  deșeuri combustibile, altele decît cele specificate la 19 02 08 și 19 02 09 

19 02 11*  alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase 

19 02 99  deșeuri nespecificate 

19 03  deșeuri stabilizate/solidificate 

19 03 04*  

 

deșeuri marcate ca periculoase, parțial stabilizate, altele decît cele menționate la 19 

03 08 

19 03 05  deșeuri stabilizate, altele decît cele specificate la 19 03 04 

19 03 06*  deșeuri încadrate ca periculoase, solidificate 

19 03 07  deșeuri solidificate, altele decît cele specificate la 19 03 06 

19 03 08*  mercur parțial stabilizat 

19 04  deșeuri vitrificate și deșeuri provenite din vitrificare 

19 04 01  deșeuri vitrificate 

19 04 02*  cenușă zburătoare și alte deșeuri de la epurarea gazelor de ardere 

19 04 03*  fază solidă nevitrificată 

19 04 04  deșeuri lichide apoase de la vitrificarea deșeurilor 

19 05  deșeuri de la tratarea aerobă a deșeurilor solide 

19 05 01  fracția necompostată din deșeurile municipale și similare 

19 05 02  fracția necompostată din deșeurile animale și vegetale 

19 05 03  compost fără specificarea provenienței 

19 05 99  deșeuri nespecificate 

19 06  deșeuri de la tratarea anaerobă a deșeurilor 

19 06 03  faza lichidă de la epurarea anaerobă a deșeurilor municipale 

19 06 04  faza fermentată de la epurarea anaerobă a deșeurilor municipale 

19 06 05  faza lichidă de la epurarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale 

19 06 06  faza fermentată de la epurarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale 

19 06 99  deșeuri nespecificate 

19 07  levigate din depozitele de deșeuri 

19 07 02*  levigate din depozitele de deșeuri cu conținut de substanțe periculoase 

19 07 03  levigate din depozite de deșeuri, altele decît cele specificate la 19 07 02 

19 08  deșeuri de la instalațiile de tratare a apelor uzate, nespecificate în altă parte 
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19 08 01  reziduuri de cernere  

19 08 02  deșeuri de la deznisipatoare 

19 08 05  nămoluri rezultate de la tratarea apelor urbane reziduale 

19 08 06*  rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate 

19 08 07*  soluții și nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni 

19 08 08*  deșeuri de la sistemele cu membrană cu conținut de metale grele 

19 08 09  

 

amestec de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor ulei/apă conținînd numai 

uleiuri și grăsimi comestibile 

19 08 10*  

 

amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea ulei/apă, altele decît cele specificate 

la 19 08 09 

19 08 11*  

 

nămoluri cu conținut de substanțe periculoase rezultate din epurarea biologică a 

apelor reziduale industriale 

19 08 12  

 

nămoluri rezultate din epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decît 

cele specificate la 19 08 11 

19 08 13*  nămoluri cu conținut de substanțe periculoase rezultate din alte procedee de epurare 

a apelor reziduale industriale 

19 08 14  nămoluri de la alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, altele decît 

cele specificate la 19 08 13 

19 08 99  deșeuri nespecificate 

19 09  

 

deșeuri provenite din prepararea apei pentru consumul uman sau a apei de uz 

industrial 

19 09 01  deșeuri solide de primă filtrare și de declorurare  

19 09 02  nămoluri de la limpezirea apei  

19 09 03  nămoluri de la decarbonatare  

19 09 04  cărbune activ uzat  

19 09 05  rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate  

19 09 06  soluții și nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni  

19 09 99  deșeuri nespecificate 

19 10  deșeuri provenite din sfărîmarea deșeurilor cu conținut de metale 

19 10 01  deșeuri de fier și oțel 

19 10 02  deșeuri neferoase 

19 10 03*  fracții de șpan ușor și praf conținînd substanțe periculoase 

19 10 04  fracții de șpan ușor și praf, altele decît cele specificate la 19 10 03 

19 10 05*  alte fracții cu conținut de substanțe periculoase 

19 10 06  alte fracții decît cele specificate la 19 10 05 

19 11  deșeuri de la regenerarea uleiului  

19 11 01*  argile de filtrare uzate 

19 11 02*  gudroane acide 

19 11 03*  deșeuri lichide apoase 
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19 11 04*  deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze 

19 11 05*  

 

nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe 

periculoase 

19 11 06  

 

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decît cele specificate la 19 11 05 

19 11 07*  deșeuri de la spălarea gazelor de ardere 

19 11 99  deșeuri nespecificate 

19 12  

 

deșeuri provenite din tratarea mecanică a deșeurilor (de exemplu, sortare, 

sfărîmare, compactare, peletizare), nespecificate în altă parte 

19 12 01  hîrtie și carton 

19 12 02  metale feroase 

19 12 03  metale neferoase 

19 12 04  materiale plastice și de cauciuc 

19 12 05  sticlă 

19 12 06*  deșeuri din lemn cu conținut de substanțe periculoase 

19 12 07  lemn, altul decît cel specificat la 19 12 06 

19 12 08  materiale textile 

19 12 09  minerale (de exemplu nisip, pietre) 

19 12 10  deșeuri combustibile (combustibili derivați din rebuturi) 

19 12 11*  

 

alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) rezultate din tratarea mecanică a 

deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase 

19 12 12  

 

alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, 

altele decît cele specificate la 19 12 11 

19 13  deșeuri provenite de la decontaminarea solurilor și a apelor subterane 

19 13 01*  

 

deșeuri solide rezultate în urma remedierii solului, cu conținut de substanțe 

periculoase 

19 13 02  

 

deșeuri solide de la remedierea solului, altele decît cele specificate la 19 13 01 

19 13 03*  

 

nămoluri rezultate în urma decontaminării solului, cu conținut de substanțe 

periculoase 

19 13 04  

 

nămoluri de la remedierea solului, altele decît cele specificate la 19 13 03 

19 13 05*  

 

nămoluri rezultate din remedierea apelor subterane, cu conținut de substanțe 

periculoase 

19 13 06  

 

nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decît cele specificate la 19 13 05 

19 13 07*  

 

deșeuri lichide apoase și concentrate apoase provenite de la decontaminarea apelor 

subterane, cu conținut de substanțe periculoase 

19 13 08  

 

deșeuri lichide apoase și concentrate apoase de la remedierea apelor sub-terane, 

altele decît cele specificate la 19 13 07 
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20  

 

DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI PROVENITE DIN GOSPO-DĂRII ȘI 

DEȘEURI SIMILARE, PROVENITE DIN COMERȚ, INDUSTRIE ȘI 

INSTITUȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT 

20 01  fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la subcategoria 15 01) 

20 01 01  hîrtie și carton 

20 01 02  sticlă 

20 01 08  deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine 

20 01 10  îmbrăcăminte 

20 01 11  materiale textile 

20 01 13*  solvenți 

20 01 14*  acizi 

20 01 15*  alcalii 

20 01 17*  substanțe chimice fotografice 

20 01 19*  pesticide 

20 01 21*  tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur 

20 01 23*  echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi 

20 01 25  uleiuri și grăsimi comestibile 

20 01 26*  uleiuri și grăsimi, altele decît cele specificate la 20 01 25 

20 01 27*  vopsele, cerneluri, adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase 

20 01 28  vopsele, cerneluri, adezivi și rășini, altele decît cele specificate la 20 01 27 

20 01 29*  detergenți cu conținut de substanțe periculoase 

20 01 30  detergenți, alții decît cei specificați la 20 01 29 

20 01 31*  medicamente citotoxice și citostatice 

20 01 32  medicamente, altele decît cele specificate la 20 01 31 

20 01 33*  

 

baterii și acumulatoare incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și 

acumulatoare nesortate conținînd aceste baterii  

20 01 34  baterii și acumulatoare, altele decît cele specificate la 20 01 33 

20 01 35*  

 

echipamente electrice și electronice casate, altele decît cele menționate la 20 01 21 și 

20 01 23, cu conținut de componente periculoase, provenite din echipamentele 

electrice și electronice pot include acumulatori și baterii, conform mențiunii de la 16 

06, fiind marcate ca periculoase; comutatoarele cu mercur, sticla de la tuburile 

catodice și alte tipuri de sticlă activată etc.   

20 01 36  

 

echipamente electrice și electronice casate, altele decît cele specificate la 20 01 21, 

20 01 23 și 20 01 35 

20 01 37*  lemn cu conținut de substanțe periculoase 

20 01 38  lemn, altul decît cel specificat la 20 01 37 

20 01 39  materiale plastice 

20 01 40  metale 

20 01 41  deșeuri de la curățatul coșurilor de fum 

20 01 99  alte fracții nespecificate 
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20 02  deșeuri din grădini și parcuri (inclusiv deșeurile din cimitire) 

20 02 01 deșeuri biodegradabile  

20 02 02  pămînt și pietre  

20 02 03  alte deșeuri nebiodegradabile 

20 03  alte deșeuri municipale 

20 03 01  deșeuri municipale amestecate 

20 03 02  deșeuri din piețe 

20 03 03  reziduuri de la curățarea străzilor 

20 03 04  nămolul din fosele septice 

20 03 06 deșeuri de la curățarea canalizării 

20 03 07  deșeuri voluminoase 

20 03 99  alte deșeuri municipale nespecificate 
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ANEXE 

Anexa nr.1. Model Regulament de funcționare a punctelor de colectare separată a 

deșeurilor din Municipiul Strășeni 

 

Cap.1. Introducere. 

Art.1. Prezentul regulament stabileşte obligaţiile ce revin pe de o parte administratorului punctului 

de colectare separata a deseurilor şi pe de alta parte beneficiarilor (cetatenilor) din Municipiul Strășeni, in 

vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii de stocare temporara a deseurilor, in punctul de 

colectare.  

Art.2. Punctele de colectare separata a deseurilor din Municipiul Strășeni sunt situate pe străzile 

________________ si ___________________, sunt destinate stocarii temporare a urmatoarelor tipuri de 

deseuri:  

a. deseuri cu continut periculos.  

b. materiale textile. 

c. bunuri reutilizabile.  

d. ambalaje metalice.  

e. obiecte de uz caznic.  

f. sticla.  

g. deseuri electrice/electocasnice/electronice.  

h. materiale plastic.  

i. hartie si carton.  

j. lemn, mobilier.  

k. deseuri vegetale.  

l. deseuri din constructii rezultate din amenajari/reamenajari interioare a spatiilor de locuit rezultate 

din gospodariile populatie si pentru care nu se emite Autorizatie de Construire de catre Primaria 

Municipiului Strășeni.  

 

Cap.2. Regimul de functionare. 

Art.3. Preluarea deseurilor in punctele de colectare separata a deseurilor se efectueaza exclusiv de 

la persoanele fizice care au domiciliul in Municipiul Strășeni.  

Identificarea cetatenilor care transporta deseuri in punctele de colectare separata a deseurilor, in 

conditiile prezentului regulament, se face in baza cartii de identitate.  

Art.4. În perioada lunilor martie-octombrie orarul de functionare a punctelor de colectare separata 

a deseurilor, va fi intre orele 8-20 iar in perioada lunilor noiembrie-februarie, între orele 9-17.  

Art.5. Accesul in cadrul punctelor de colectare separata a deseurilor este permis doar vehiculelor 

cu sarcina utila maxima de 1,5 tone.  

Art.6. Obligatiile administratorului punctului de colectare separata a deseurilor:  

a) asigura primirea si organizarea colectarii selective, pe categorii de deseuri in containerele 

amplasate in punctul de colectare selective a deseurilor;  

b) indruma transportatorii de deseuri spre punctele de colectare specifice, in functie de tipul 

deseurilor care urmeaza a fi stocate temporar, supraveghind transferul in containerele inscriptionate 

corespunzator categoriilor de deseuri mentionate la art.2;  

c) asigura trasportul/eliminarea deseurilor potrivit fiecarui tip de deseu;  
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d) asigura tinerea evidentei deseurilor intrate/iesite pe platforma de colectare separata a deseurilor, 

intr-un Registru cu regim special, prin completarea umatoarelor rubrici:  

- date identificare transportator: nume si prenume(persoana fizica conducator auto), adresa de 

domiciliu(conducator auto), numar de inmatriculare mijloc de transport; 

  - provenienta deseurilor (punctul in care au fost generate, str, nr., bloc, apartament unde este cazul); 

  - tipul deseurilor;  

- data-ziua /luna/anul si ora intrarii/iesirii pe/ de pe platforma de colectare selective; 

  - cantitatea estimativa in mc/tone a deseurilor care urmeaza sa fie stocata temporar; 

  - cantitatea deseurilor iesite de pe plataforma de colectare separata a deseurilor pentru fiecare 

transport in parte specificandu-se tipul deseurilor si destinatie(nume primitor, adresa); 

- observatii.  

e) asigura intretinerea curateniei in punctul de colectare separata a deseurilor. 

f) Urmatoarele tipuri de deseuri: materiale textile, bunuri neutilizabile, ambalaje metalice, obiecte 

de uz caznic, sticla, materiale plastic, hartie si carton, lemn, mobilier, deseuri vegetale, deseuri constructii, 

vor fi transportate din punctul de colectare separata a deseurilor, in vederea depozitarii la Depozitul de 

deșeuri (adresa:__________________________), in baza contractului detinut de administratorul punctului 

colectare separata a deseurilor, in acest sens. 

g) Deseurile electrice/electocasnice/electronice vor fi colectate si transportate din punctul de 

colectare separata a deseurilor la operatorul DEEE autorizat în modul cprespunzător.Pentru fiecare 

transport se va incheia un proces de predare primire intre administratorul punctului de colectare separata a 

deseurilor din Municipiul Strășeni si operatorul DEEE, in care se va mentiona cantitatea(in kg) care face 

obiectul predarii-preluarii. 

h) Deseurile cu continut periculos vor fi transportate din punctul de colectare separata a deseurilor 

de catre o societate comerciala, cu care administratorul punctului va detine contract in acest sens, in vederea 

neutralizarii acestora.  

Pentru fiecare transport se va incheia un proces de predare primire intre administratorul punctului 

de colectare separata a deseurilor din Municipiul Strășeni si societatea comerciala contractata in acest sens, 

in care se va mentiona cantitatea(in kg) care face obiectul predarii-preluarii.  

 

Art.7. Tipuri si cantitati de deseuri care pot fi preluate de la un cetatean, de la adresa sa de domiciliu, 

in punctele de colectare separata a deseurilor:  

Denumire  Cantitate/zi Canitate/an 

Plastic   

Hârtie, carton   

Sticlă   

Metal   

Deșeuri de grădină   

Deșeuri electrice, electronice   

Baterii auto   

Deșeuri construcții   

Mobilă   

Ulei vegetal uzat   

Bidoane insecticide   

Cutii vopsele   

Anvelope (dimensiuni)   

Neoane   

Baterii de dimensiuni mici   
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Medicamente expirate   

 

a) Din categoria deseurilor electrice, electronice care pot fi predate in punctul de colectare separata 

a deseurilor, fac parte: televizore, frigidere, masini de spalat, computere, telefoane mobile, radio-

casetofoane, camere video, cuptoare cu microunde, telefoane, etc.  

b) Preluarea deseurilor (uleiuri si uleiuri vegetale uzate) de la cetateni, in punctul de colectare 

separata a deseurilor se efectueaza in recipienti inchisi etans.  

 

Art.8. Obligaţiile cetăţenilor referitoare la stocarea temporara a deseurilor in punctele de colectare 

separata a deseurilor: 

a) sa respecte Regulamentul de functionare a punctului de colectare separata a deseurilor din 

Municipiul Strășeni; 

b) sa nu transporte in vederea stocarii temporare, in punctul de colectare, deseuri provenite din alte 

activitati (comerciale sau industriale), altele decat cele generate din propriile gospodarii.  

c) cetatenii din Municipiul Strășeni care domiciliaza la case vor detine contract de salubrizare 

incheiat cu operatorul de salubrizare licentiat pentru aceasta activitate si vor face dovada platii cuantumului 

valoric al serviciului prestat in acest sens.  

 

Art.9. În cadrul punctului de colectare separata a deseurilor nu pot fi stocate temporar: deseuri 

municipale amestecate, deseuri menajere (resturi de mancare), deseuri cu continut de azbest, material 

explozibil si seringi. 

  

Cap. 3 Dispozitii finale. 

Art.10. În caz de constatare a distrugerilor sau sustragerilor de materiale sau dupa caz a dotarilor 

existente a punctului de colectare separata a deseurilor, administratorul acestuia va anunta imediat 

organelle de ocrotire a normelor de drept.  

Art.11. Regulamentul de functionare va fi afisat pe un panou vizibil la intrarea in punctele de 

colectare separata a deseurilor. 
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Anexa nr.2. Model Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor 

generate de instituția autorității publice locale a mun.Strășeni 

 

Prezentul  plan  de  măsuri  este  elaborat  în  conformitate  cu  prevederile  art.11 alin.(1) lit.a) din  

Legea  nr.209/2016 privind deșeurile. 

Pentru asigurarea condițiilor necesare desfășurării în bune condiții a colectării selective a deșeurilor 

în cadrul Primăriei mun.Strășeni această activitate se realizează sub coordonarea Primarului, Valentiana 

Casian. 

 

Responsabilitate: 

Persoana responsabilă cu organizarea colectării selective conform art.11, alin.(1) lit.a) din Legea 

209/2016 privind deșeurile este domnul ____________, funcția ______________ în cadrul Primăriei 

mun.Strășeni, telefon: _________________ - int. 112, fax: __________________ și 

____________________, email: ______________________---. 

 

I. SCOPUL ORGANIZĂRII COLECTĂRII SELECTIVE A DEȘEURILOR ÎN PRIMĂRIA 

MUN.STRĂȘENI 

Colectarea selectivă înseamnă separarea deșeurilor la sursa de generare, pe următoarele categorii: 

- deșeuri de hârtie și carton; 

- deșeuri de metal și plastic; 

- deșeuri de sticlă. 

Scopul colectării separate a acestor categorii de deșeuri îl constituie necesitatea de a evita 

contaminarea deșeurilor prin amestecarea acestora și asigurarea unei calități acceptabile de către reciclator. 

Creșterea gradului de informare și conștientizare a angajaților și a cetățenilor cu privire la colectarea 

selectivă a deșeurilor, pentru a putea fi reciclate și reutilizate, tot acest proces având drept scop protejarea 

mediului înconjurător. 

 

II. ORGANIZAREA COLECTĂRII SELECTIVE A DEȘEURILOR ÎN PRIMĂRIA 

MUN.STRĂȘENI 

2.1. Identificarea surselor de generare. 

Identificarea surselor de generare s-a făcut de către responsabilul cu colectarea selectivă a deșeurilor, 

iar acestea sunt următoarele: 
- Primăria mun.Strășeni, str.______________, Profilul de activitate: administrație publică locală; 

Destinația: activități de birou administrative și cu publicul; Total angajați:______________. 

- Direcția asistență socială, str.______________, Profilul de activitate: ____________; Destinația: 

________________; Total angajați:________________. 

2.2.Organizarea funcționării sistemului. 

Pentru asigurarea funcţionării sistemului au fost amplasate minipubele astfel: 

- pentru deservirea vizitatorilor, la intrarea în fiecare corp al instituției s-a amplasat câte o pubelă 

pentru colectarea selectivă a deșeurilor; 
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- ținând cont de gruparea birourilor s-au amplasat pe fiecare etaj pubele de colectare selectivă, 

asigurând spațiul necesar de depunere și accesul facil al angajaților. 

2.3. Organizarea colectării selective a deșeurilor urmărește ca deșeurile generate să fie colectate la sursă 

pe fluxuri: 

➢ recipientele vor fi marcate prin aplicare pe minim 20% din suprafața acestora, a unor folii 

colorate pe care s-a tipărit denumirea deșeului colectat astfel: 

- folie albastră– hârtie și carton; 

- folie galbenă – plastic și metal; 

- folie verde – sticlă. 

 

În exteriorul clădirilor se vor amplasa trei containere cu o capacitate de 1100L respectiv de 660L 

pe cele trei fluxuri de colectare separat, pentru stocare temporară a deșeurilor precolectate în interiorul 

instituției, care vor îndeplini condițiile referitoare la culoare și marcare. 

Având în vedere cantitățile de deșeu generat și amplasamentul serviciilor ce fac parte din cadrul 

Primăriei mun.Strășeni, containerele pentru stocarea temporară a deșeurilor precolectate din interiorul 

instituției vor fi amplasate astfel: 

 

1. La sediul Primăriei, str. __________ – se vor depune deșeurile colectate selectiv și de la alte 

subdiviziuni: _______________________. 

 

2. La Spitalul rational Strășeni, str. ________________ – se vor depune deșeurile colectate selectiv 

doar de la spital. 

 

3. La Piața Agroalimentară, str. _________________ – se vor depune deșeurile colectate selectiv și 

de la următoarele instituții:____________________________________. 

 

4. La Direcția de Asistență Socială str. ______________________ – se vor depune deșeurile 

colectate selectiv și de la _______________________. 

 

Recipientele din cadrul instituțiilor vor fi golite de către personalul însărcinat cu efectuarea 

curățeniei în funcție de ritmul de umplere, în containerele destinate stocării temporare. 

Achiziționarea containelor destinate stocării temporare a deșeurilor colectate selectiv, se va face în 

condițiile legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice. 

 

2.4. Eficiența colectării selective a deșeurilor. 

 

Ţinând cont de faptul că este necesar să asigurăm o eficienţă cât mai crescută a sistemului, 

depunerea deşeurilor de ambalaje se face direct în containerele exterioare, după ce sunt pliate sau presate, 

precum și ambalajele corespunzătoare fluxurilor de material gestionate în cadrul sistemului de colectare 

selectivă rezultate din zona de birouri (ex: biblioraft, cutii pentru documente din carton sau plastic etc.). 

 

2.5. Planșele cu locul amplasării recipientelor și containerelor. 

Vizualizarea modului de amplasare a pubelelor de colecatre selectivă a deșeurilor în cadrul 

primăriei mun.Strășeni, se găsește în Anexa nr.1 la prezentul plan, care conține planșele corespunzătoare 

fiecărei zone de generare. 
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III. PREDAREA DEȘEURILOR COLECTATE SELECTIV 

Predarea deşeurilor colectate selectiv se face către operatorul economic specializat, conform 

prevederilor contractului încheiat. 

Periodicitatea preluării de către colector (operatorul economic specializat) a cantităţii de deşeuri 

colectate selectiv, se stabileşte de comun acord ţinând cont de cantitatea generată şi volumul disponibil 

pentru stocare temporară, dar nu mai mult de 30 de zile. 

IV. OBLIGAȚIILE ANGAJAȚILOR. 

4.1. Primarul mun.Strășeni va desemna un angajat cu responsabilitatea implementării colectării 
selective a deșeurilor la nivel de instituție și responsabili din cadrul serviciilor unde sunt punctele de 
colectare pentru predarea deșeurile colectate selectiv către operatorul economic. 

4.2. Implementarea planului de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor, se va face printr-o 
dispoziție dată de primarul mun.Strășeni, care va prevede de asemenea răspunderea disciplinară și măsurile 

aplicabile angajaților în cazul neimplementării și nerespectării colectării selective a deșeurilor în cadrul 
instituției, ce va fi comunicată aparatului propriu a primarului, precum și serviciilor aflate în subordinea 
Consiliului municipal. 

V. INFORMARE ȘI INSTRUIRE. 

5.1. Introducerea obligațiilor cuprinse în planul de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor 
în Regulamentul de organizare si funcționare interioară, ca parte integrantă a acestuia. 

5.2. Informarea și instruirea angajaților se va face prin exemplificarea tipurilor de deșeuri 
corespunzătoare fiecarui container, locurile unde sunt amplasate pubelele de colectare selectivă și modul 

de efectuare a selecției. Personalul va fi informat periodic de către responsabilul numit cu organizarea 
colectării selective a deșeurilor, asupra eventualelor nereguli sesizate în modul de implementare al acestei 
activități în cadrul instituției. 
 

5.3. Pentru a putea fi reciclate deșeurile colectate selectiv trebuie sa îndeplinească următoarele 

condiții: 
 

5.3.1. 

- 

 

Hârtia/cartonul/ambalajele: 

trebuie scoase capsele, agrafele, coperțile de plastic sau orice alte corpuri care nu sunt de hârtie 

nu trebuie să conțină praf, pământ, etc 

- nu trebuie să prezinte degradări datorită putrezirii sau mucegăirii; 

- documentele ce conțin date personale, vor fi tăiate sau rupte în fâșii; 

- trebuie separate servețelele de hârtie, hârtia igienică, servețelele umede sau 

ambalajele pentru mâncare, aceste tiputi de deseuri nu se reciclează. 
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5.3.2. Plastic și metal: 

- se sortează plasticele și metalele reciclabile de gunoiul menajer; 

- ambalajele se predau, cu dopul sau inelul îndepărtate dar etichetele nu trebuie eliminate; 

- tot înainte de a fi puse în recipiente, din PET-uri se va scoate aerul, pentru a nu ocupa mult spațiu.  

5.3.3.  Sticlă 

- se sortează de celelalte gunoaie menajere.  

5.4. Programul de informare a vizitatorilor în instituția publică se realizează prin afișare la loc vizibil 
de ilustrate, a obligației de a depune selectiv deșeurile, atât la intrarea în instituția publică cât și în zonele de 
lucru cu publicul. 
 

Deasemenea va fi făcută o pezentare în Power Point a Planului de măsuri privind colectarea selectivă 

a deșeurilor, pe site-ul Primăriei mun.Strășeni, unde vor fi informații utile legate de acest plan. 

VI. REGISTRU DE EVIDENȚĂ A DEȘEURILOR COLECTATE SELECTIV. 
 

6.1. Evidența deșeurilor se va ține pe articole conform H.G. nr. 501/2018 privind aprobarea Instrucţiunii 

cu privire la ţinerea evidenţei şi transmiterea datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea acestora, 

inclusiv deșeurile periculoase, de către responsabilul desemnat, într-un registru de evidență a deșeurilor 

colectate selectiv. 
 

6.2. În acest registru se va ține evidența atât a tipurilor de deșeuri colectate cât și a cantității efective 
colectate din instituția publică. 
 

6.3. Responsabilii cu predarea deșeurilor de la punctele de colectare din cadrul autorității publice locale 
au obligația ca lunar să transmită responsabilului numit la nivel de instituție, rezultatele cantităților de deșeuri 
colectate selectiv și predate operatorului economic specializat. 

Tabel cuprinzând tipuri de deșeuri împreună cu codurile conform HG nr. 99/2018 pentru aprobarea 

Listei deșeurilor: 

Nr. Denumirea deșeului Cod deșeu 

1 Ambalaje, hârtie și carton 15 01 01 

2 Ambalaje plastic 15 01 02 

3 Ambalaje metal 15 01 04 

4 Ambalaje de sticlă 15 01 07 

 

VII . PREDAREA DEȘEURILOR CĂTRE OPERATORUL ECONOMIC. 
 

7.1.Operatorul economic cu care se vor încheia contractul de predare a deșeurilor colectate selectiv sunt 
supuși obligației de autorizare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

7.2.Operatorul are obligația de a cântări deșeurile preluate și de a comunica rezultatele cantităților de deseuri 
colectate selectiv preluate. 

7.3.Predarea deșeurilor către operatorul economic se face în baza unui proces verbal, încheiat în 2 exemplare 
unul pentru operator și unul pentru instituție. 
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Anexa nr.1 

REGISTRU DE EVIDENȚĂ A DEȘEURILOR COLECTATE SELECTIV 

A. DATE DE IDENTIFICARE 

Date de înregistrare: 

Denumirea instituției: Primăria mun.Strășeni, Sediul: mun.Strășeni, 

Str.______________, cod postal_____________, Date de 

contact:_____________________________, email:__________________ 

B. DETALII DESPRE INSTITUȚIE 

Număr total de angajați, la 31 decembrie ________:  

C. CANTITATEA DE DEȘEURI COLECTATE. 

 

Nr. Luna Denumirea deșeului colectat Codul deșeului cantitatea  

1. Ianuarie  Hârtie și carton 15 01 01  

Plastic  15 01 02  

Metal  15 01 04  

Sticlă  15 01 07  

2. Februarie  Hârtie și carton 15 01 01  

Plastic  15 01 02  

Metal  15 01 04  

Sticlă  15 01 07  

3. Martie Hârtie și carton 15 01 01  

Plastic  15 01 02  

Metal  15 01 04  

Sticlă  15 01 07  

4. Aprilie  Hârtie și carton 15 01 01  

Plastic  15 01 02  

Metal  15 01 04  

Sticlă  15 01 07  

5. Mai Hârtie și carton 15 01 01  

Plastic  15 01 02  

Metal  15 01 04  

Sticlă  15 01 07  

6. Iunie  Hârtie și carton 15 01 01  

Plastic  15 01 02  

Metal  15 01 04  

Sticlă  15 01 07  

7. Iulie Hârtie și carton 15 01 01  

Plastic  15 01 02  

Metal  15 01 04  

Sticlă  15 01 07  

8. August Hârtie și carton 15 01 01  

Plastic  15 01 02  

Metal  15 01 04  

Sticlă  15 01 07  

9. Septembrie Hârtie și carton 15 01 01  
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Plastic  15 01 02  

Metal  15 01 04  

Sticlă  15 01 07  

10 Octombrie  Hârtie și carton 15 01 01  

Plastic  15 01 02  

Metal  15 01 04  

Sticlă  15 01 07  

11. Noiembrie Hârtie și carton 15 01 01  

Plastic  15 01 02  

Metal  15 01 04  

Sticlă  15 01 07  

12. Decembrie Hârtie și carton 15 01 01  

Plastic  15 01 02  

Metal  15 01 04  

Sticlă  15 01 07  
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Anexa nr.3. Proiect Regulament privind organizarea și funcționarea serviciului de 

salubrizare în mun.Strășeni  

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

1. Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare, denumit în continuare 

serviciu de salubrizare, înfiinţat şi organizat pe raza administrativ-teritorială a mun.Strășeni. 

2. Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, 

definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare. 

3. Regulamentul se aplică următoarelor activităţi de salubrizare:   

a) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea spațiilor și căilor publice;  

b) curăţarea şi transportul zăpezii de pe spațiile și căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 

timp de polei sau de îngheţ; 

c) colectarea, sortarea  și transportul deşeurilor municipale; 

4. Organizarea serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:   

a) protecţia sănătăţii populaţiei;   

b) responsabilitatea faţă de cetăţeni;   

c) conservarea şi protecţia mediului înconjurător;   

d) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;   

e) dezvoltarea durabilă;   

f) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor.  

5. Termenii şi noţiunile, utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:   

a) biodeşeuri – deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deșeuri alimentare sau cele provenite 

din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering sau din magazine de vânzare cu 

amănuntul şi care sunt compatibile cu deşeurile provenite de la întreprinderile de prelucrare a produselor 

alimentare; 

b) colectare – strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a deşeurilor, în vederea 

transportării la o instalaţie de tratare; 

c) colectare separată – colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat, în funcţie de tipul 

şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora; 

d) curăţarea zăpezii/gheţii - operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheaţă depus pe suprafaţa 

carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor în condiţii de siguranţă;   

e) curăţarea rigolelor - operaţiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip şi 

praf de pe o porţiune de 1 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare şi/sau spălare;   

f) deşeu – orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă sau are intenţia ori obligaţia să îl arunce;   

g) deşeu din construcţii şi demolări - deşeu rezultat în urma demolării sau construirii clădirilor, şoselelor şi 

a altor structuri de obiective industriale ori civile care poate avea în compoziţie şi deşeuri periculoase;   

h) deşeuri municipale – deşeuri provenite din gospodărie şi deşeurile similare care provin din activităţi 

comerciale, industriale şi administrative, menţionate la poziţia 20 din Lista deşeurilor, aprobată de 

Guvernul Republicii Moldova;  

i) deşeuri periculoase – orice deşeuri care prezintă una sau mai multe din proprietăţile periculoase 

specificate în anexa nr. 3 a Legii nr. 209/2016 privind deșeurile;   



 

138 
 
 

 

j) deşeuri de echipamente electrice şi electronice denumite în continuare DEEE - echipamentele electrice şi 

electronice care constituie deşeuri, inclusiv toate componentele, subansamblurile şi produsele 

consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deşeuri;   

k) deşeuri stradale - deşeuri specifice căilor de circulaţie publică, provenite din activitatea cotidiană a 

populaţiei, de la spaţiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţe solide provenite din atmosferă;   

l) deşeuri voluminoase - deşeuri solide de diferite provenienţe, care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi 

preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci necesită o tratare diferenţiată faţă de acestea, din punct de 

vedere al preluării şi transportului;   

m) măturat - activitatea de salubrizare a localităţilor, care, prin aplicarea unor procedee manuale sau 

mecanice, realizează un grad bine determinat de curăţare a suprafeţelor de circulaţie, de odihnă sau de 

agrement a aşezărilor urbane ori rurale;   

n) salubrizare - totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al 

localităţilor;   

o) serviciu de gestionare a deșeurilor – ansamblul de activități ce țin de colectarea, sortarea și transportul 

deșeurilor de orice tip;  

p) sortare - activitatea de separare pe sortimente şi depozitare temporară a deşeurilor reciclabile în vederea 

transportării lor la agenţi economici specializaţi;   

q) spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat cu instalaţii speciale, folosindu-

se apa, cu sau fără soluţii speciale în vederea îndepărtării deşeurilor şi prafului de pe străzi şi trotuare;   

 

CAPITOLUL II 

Activități de salubrizare și deszăpezire a spațiilor publice 

SECŢIUNEA a 1-a 

Măturatul și spălatul spațiilor și căilor publice 

1. Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățare și răzuire a rigolelor, spălare a căilor publice se 

realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.   

2. Operaţiunile de măturare şi spălare mecanică se vor efectua în intervalul orar: _____ – _______ pe toate 

arterele, inclusiv trotuarele care au sistem de iluminat public corespunzător. Se pot presta activităţi de 

măturat şi spălat şi în afara acestui interval, pentru o arie strict definită, în funcţie de trafic şi de 

posibilităţile de acces ale operatorului la zonele respective.  

3. Prin excepţie de la prevederile pct.7, operaţiunile de măturare şi spălare nu se realizează în acele zile în 

care plouă pe toată perioada zilei.   

4. Măturatul mecanic se va executa cu autovehicule dotate cu perie cilindrică şi/ sau circulară. Pentru 

măturatul trotuarelor se pot utiliza autovehicule care sunt dotate numai cu perii circulare.   

5. Arterele de circulaţie pe care se execută activitatea de măturat şi spălat mecanic precum şi frecvenţa 

zilnică sau săptămânală, sunt stabilite de către municipalitate, prin direcția de specialitate.   

6. Măturatul mecanic al arterelor se efectuează pe o lăţime de minimum 1 metru de la bordură. Pentru 

evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, operaţia de măturare va fi 

precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a 

condiţiilor naturale, sau temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheţ.   

7. Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în pieţe, în locuri de parcare sau pe suprafeţe anexe 

ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul 

mecanic.   



 

139 
 
 

 

8. Din punct de vedere al îmbrăcămintei spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, măturatul se 

realizează pe suprafeţe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu.   

9. Întreţinerea curăţeniei străzilor în timpul zilei, se efectuează în tot timpul anului pe toată durata zilei şi 

cuprinde operaţiunile de măturat stradal, al spaţiilor verzi stradale, al locurilor de joacă amenajate, al 

spaţiilor de agrement şi odihnă al parcărilor şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în 

coşurile de gunoi şi scrumiere în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.   

10. Operaţiunea de măturat se efectuează pe toată perioada anului cu excepţia perioadei în care se efectuează 

curăţatul zăpezii sau temperatura exterioară este sub cea de îngheţ.   

11. Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente 

acoperite, amplasate în condiţii salubre, în spaţii special amenajate şi se vor transporta cu mijloace de 

transport adecvate.   

12. Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării şi cel al 

transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare, scuaruri, spaţii verzi sau altele asemenea. De 

asemenea, este interzisă depozitarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual în 

containerele pentru deșeuri municipale. 

13. Deşeurile rezultate din procesul de măturare, inclusiv mecanizată, dacă nu au fost amestecate cu deşeurile 

municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deşeuri fără a fi necesară efectuarea operaţiunii de 

sortare.    

14. Deșeurile stradale din coșurile de gunoi, inclusiv cele amplasate în zonele verzi (parcuri, scuaruri, alei) 

vor fi încărcate în autospeciale și transportate direct la stația de sortare. 

15. Operațiunile de spălare mecanică a arterelor și trotuarelor se execută în perioada         1 aprilie - 1 

octombrie, perioadă ce poate fi modificată de direcția de specialitate a municipalității în funcţie de 

condiţiile meteorologice concrete.   

16. Este interzisă efectuarea operaţiilor de spălare mecanică în perioada în care, conform prognozei 

meteorologice este posibilă formarea poleiului.  

17. La executarea operaţiunii de spălare mecanică se va avea în vedere să nu fie afectaţi pietonii, 

autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare pe lângă care se trece cu utilajul ce 

realizează operaţiunea. Operaţiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare după 

terminarea operaţiei de măturare şi curăţare a rigolelor.   

18. Este interzisă operaţia de spălare în anotimpul călduros în intervalul orar 13 – 17 dacă indicele de confort 

termic depăşeşte pragul valoric de _____de unităţi.   

19. Pentru asigurarea condiţiilor prevăzute la pct. 23 şi pentru planificarea operaţiilor de spălare,operatorul 

de salubrizare va întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui 

de confort la ora 12.00 şi prognoza pentru perioada imediat următoare de 2 zile de la Serviciul 

Hidrometeorologic de Stat. 

20. Curăţatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operaţia de măturare.   

21. Lăţimea medie pe care se aplică curăţarea rigolelor este de 1 m, măsurată de la bordură spre axul median 

al străzii.   

22. Pentru realizarea operaţiunii de spălare se utilizează numai apă brută luată din punctele indicate de 

operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al municipiului Strășeni.  

23. Măturatul căilor de acces și a trotuarelor din zona de amenajare și salubrizare a blocurilor de locuințe, 

precum și a aleilor din zonele verzi se efectuează atât manual cât și mecanic, iar reziduurile rezultate vor 
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fi transportate la depozitul pentru deșeuri municipale. Este interzisă depozitarea reziduurilor rezultate 

din operațiunile de măturat manual în containerele pentru deșeuri municipale. 

24. Operatorul are obligaţia să anunţe direcția de specialitate a municipalității de toate situaţiile în care este 

împiedicată realizarea operaţiilor de măturare sau spălare.   

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Deszăpezirea și combaterea poleiului de pe spațiile și căile publice 

1. Operatorul care prestează serviciul de curăţare şi transportul zăpezii îşi va organiza sistemul de 

informare şi control asupra stării drumurilor cât şi a modului de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă.   

2. Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în timpul iernii, operatorul va 

lua următoarele măsuri:   

a) măsuri pregătitoare;   

b) măsuri de prevenire a înzăpezirii şi de deszăpezire;   

c) măsuri de prevenire şi combatere a poleiului;   

d) întocmirea anuală a unui program comun cu direcția de specialitate a municipalității, până la 1 

octombrie pentru acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului.   

3. Direcția de specialitate a municipalității împreună cu operatorul vor lua măsurile de organizare a 

intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în:   

a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile orașului şi dotarea necesară deszăpezirii pe 

timp de iarnă;   

b) organizarea unităţilor operative de acţiune;   

c) întocmirea planului operativ;  

d) elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă.   

4. Planul operativ de acţiune în timpul iernii va cuprinde cel puţin:   

a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianţilor;   

b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire şi transport necesare;   

c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi, trotuare și curți de bloc pe care se va acţiona;   

d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi, trotuare și curți de bloc pe care se va acţiona cu prioritate;   

e) lista mijloacelor de comunicare;   

f) lista persoanelor responsabile cu adresă şi numerele de telefon de la serviciu şi acasă;   

g) necesarul de carburanţi, lubrifianţi, inventar gospodăresc, echipament de protecţie, care se găseşte în 

planul operativ;   

h) lista mobilierului stradal cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare şi a gurilor de 

scurgere;   

i) dispunerea spaţiilor pentru adunare şi odihna personalului.   

5. Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat.   

6. Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua cât şi noaptea, în funcţie de necesităţi cu respectarea 

normelor de protecţie a muncii în vigoare.   

7. Operatorul serviciului de salubrizare va încheia acorduri de colaborare cu Serviciul Hidrometeorologic 

de Stat pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluţia temperaturii 

nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaţii sub formă de zăpadă.   

8. Funcţie de prognoza meteorologică primită operatorul va acţiona preventiv pentru preîntâmpinarea 

depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului.   
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9. În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii, arterele de circulaţie a mijloacelor de transport 

în comun, spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor 

de transport în comun, căile de acces la instituţiile publice şi unităţile de alimentaţie publică trebuie să 

fie practicabile în termen de maxim 4 ore de la încetarea ninsorii.   

10. În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu 

utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport 

în comun.   

11. Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor, trotuarelor, aleilor și 

drumurilor din curți de bloc. 

12. Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele cât şi gurile de scurgere, 

astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în canalizare.   

13. Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor pe timp de iarnă, se va ţine de 

către operator în registre special întocmite pentru această activitate şi denumite „Registrul de activitate 

pe timp de iarnă”.   

14. Registrul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul direcției de specialitate a 

municipalității, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activităţii şi decontarea 

lucrărilor efectuate.   

15. În cadrul registrului se vor trece cel puţin următoarele:   

a) numele şi prenumele dispecerului;   

b) data şi ora de începere a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;   

c) data şi ora de terminare a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;   

d) strada pe care s-a acţionat;   

e) activitatea prestată;   

f) forţa de muncă utilizată   

g) utilajele/echipa care au acţionat;   

h) materialele utilizate şi cantitatea acestora;   

i) temperatura exterioară;   

j) condiţiile hidrometeorologice;   

k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat;   

l) semnătura dispecerului;   

m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.   

16. Evidenţa se va ţine pe schimburi separat pentru acţiunea cu utilaje şi separat pentru acţiunea cu forţe 

umane.   

17. Locurile de depozitare a zăpezii, care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a 

acţionat mecanizat sau manual, vor fi amenajate astfel încât:   

a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;   

b) suprafaţa depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantităţi de zăpadă 

provenită din aria de deservire aferentă;   

c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de 

Serviciul Hidrometeorologic de Stat.  

d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de deversare a acesteia numai în 

reţeaua de canalizare pluvială.   

18. Se interzice aruncarea zăpezii pe trotuare, în intersecţii, spaţii verzi terenuri virane, carosabil. 
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19. Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii acesteia trebuie să se realizeze în 

maximum 72 ore de la terminarea activităţii de deszăpezire.   

20. Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii şi a gheţii formate pe carosabil se realizează 

concomitent cu operaţia de deszăpezire.   

21. Împrăştierea substanţelor antiderapante, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de 

detectare locală indică posibilitatea apariţiei poleiului, a gheţii şi în perioada în care se înregistrează 

variaţii de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheţii urmată în perioada imediat următoare de 

îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.   

22. Combaterea poleiului se face utilizând materiale antiderapante, iar împrăştierea acestora se realizează 

cât mai uniform pe suprafaţa părţii carosabile.   

23. Utilizarea clorurii de calciu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care 

temperatura nu scade sub –10 °C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte 

substanţe chimice care au un grad de coroziune redusă.   

24. Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, îngheţului şi combaterea formării poleiului 

vor fi aprobate de direcția de specialitate a municipalității.  

 

CAPITOLUL III 

Activități de gestionare a deșeurilor 

1. Sistemul de gestionare a deșeurilor cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate 

prestării serviciului de gestionare a deșeurilor, precum:   

a) puncte teritoriale de colectare separată a deşeurilor municipale;   

b) baze de întreţinere a autovehiculelor de salubritate;   

c) centre teritoriale de colectare separată a deșeurilor.   

2. Operatorul serviciului de gestionare a deșeurilor este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să 

asigure protecţia sănătăţii publice utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor 

autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului.   

3. Operatorul serviciului de gestionare a deșeurilor este obligat să asigure continuitatea serviciului.  

 

SECŢIUNEA 2-a 

Colectarea şi transportul deşeurilor municipale 

1. Prestarea serviciului de gestionare a deșeurilor privind colectarea şi transportul deşeurilor municipale 

trebuie realizată în astfel de condiţii încât să se asigure:   

a) protejarea sănătăţii populaţiei;   

b) protecţia mediului înconjurător;   

c) menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a orașului;  

d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi reciclarea acestora.   

2. Operatorul va asigura toate condiţiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu 

conştientizarea utilizatorilor asupra tratării cu responsabilitate a problemei deşeurilor.   

3. Persoanele fizice şi juridice, generatoare de deşeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de 

colectare, potrivit specificului locului de generare a deşeurilor, în condiţii salubre, în spaţii special 

amenajate şi prin sistemele propuse şi asigurate de operatorul care organizează activitatea de colectare a 

deşeurilor municipale.   



 

143 
 
 

 

4. Utilizatorii serviciului de colectare şi transport vor fi dotaţi cu recipiente de colectare de către operatorul 

de gestionare a deșeurilor prin amplasarea acestora în locurile special amenajate conform legii. 

Recipientele de colectare vor fi puse la dispoziţia persoanelor fizice, de către operator, în regim de 

comodat, în baza tarifului aprobat, iar pentru persoanele juridice, prin închiriere sau vânzare.   

5. Pentru reducerea volumului, a cantităţii, facilitând manevrarea şi pentru creşterea gradului de recuperare, 

deşeurile destinate depozitării trebuie sortate.   

6. Colectarea separată se va realiza pe tipuri de deşeuri municipale astfel:   

a) pentru utilizatorii, persoane fizice care beneficiază de spaţii de colectare special amenajate, separat 

pentru: fracția reciclabilă, fracţia biodegradabilă și sticlă;  

b) pentru utilizatorii, persoane juridice în mod obligatoriu, colectarea separată pe fracție reciclabilă, 

fracţie biodegradabilă și sticlă;  

7. Colectarea la sursă se va realiza în containere de culoare gri pentru fracția biodegradabilă, culoare verde 

pentru fracția reciclabilă și culoare albastră pentru sticlă. 

8. Operatorul va asigura cu strictețe transportul deșeurilor colectate separat, conform unui grafic coordonat 

cu direcția de specialitate a municipalității. 

9. Punctele de colectare vor fi dotate de către operatorul de gestionare a deșeurilor cu recipiente marcate în 

culorile prevăzute la pct.7, având capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori arondaţi 

şi cu ritmicitatea de ridicare, asigurând condiţii de acces uşor pentru autovehiculele destinate colectării. 

10. Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia punctelor de colectare revin 

persoanelor fizice şi/sau juridice, asociațiilor de locatari dacă acestea se află în încăperi aparţinând 

utilizatorului, sau când acestea sunt amplasate pe domeniul public.  

11. La gospodăriile individuale colectarea se va face în recipiente tip europubelă care prezintă un grad de 

siguranţă ridicat din punct de vedere sanitar şi al protecţiei mediului puse la dispoziţie de operator, în 

regim de comodat, cu includerea costului acestora în tarif. 

12. Pentru blocurile de locuințe, spaţiile de colectare exterioare puse la dispoziţie de autoritatea administraţiei 

publice locale se amenajează astfel încât să permită amplasarea numărului necesar de recipiente care să 

asigure capacitatea de depozitare, inclusiv pentru colectare separată corelată cu ritmicitatea de ridicare. 

Aceste spaţii vor fi împrejmuite, acoperite şi amplasate în locuri care să permită accesul uşor al 

autovehiculelor de colectare, cu spațiu care să permită respectarea regulilor de circulație. Stabilirea 

locului de amplasare a punctelor de depozitare a deşeurilor municipale pe domeniul public se va face 

astfel încât distanţa până la ferestrele spaţiilor cu destinaţie de locuinţă să fie mai mare de 5 m.   

13. Platformele spaţiilor necesare colectării deşeurilor vor fi în mod obligatoriu pavate sau asfaltate şi vor fi 

prevăzute cu rigole de preluare a apei provenite din scurgeri sau a celei meteorice; 

14. Tuburile și camerele de deșeuri, existente în blocurile de locuințe și construite conform proiectelor de 

execuție reprezintă spațiu de colectare a deșeurilor menajere prevăzute pentru aceste blocuri. 

15. Colectarea deşeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru 

transportul lor.  

16. Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii 

lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operaţiunilor 

specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă.   

17. Încărcarea deşeurilor municipale în vehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă 

deşertarea recipientelor, în vederea încărcării deşeurilor municipale în vehicule.   
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18. Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să evite 

răspândirea deşeurilor în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi aşezate în 

locul de unde au fost ridicate.   

19. În cazul deteriorării unor recipiente şi al împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operaţiunii de 

golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deşeuri în 

autovehicul, astfel încât locul să rămână curat.  

20. Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deşeuri 

menajere existente la punctele de colectare, lăsând locul curat chiar dacă există deşeuri municipale 

amplasate lângă containerele de colectare.   

21. În cazul în care lângă containerele de colectare sunt depozitate şi alte deșeuri decât cele municipale 

acestea vor fi colectate separat, după caz, înştiinţând în scris utilizatorul (persoana fizică/juridică, 

asociaţie de proprietari sau alt administrator) despre acest fapt comunicându-i-se totodată şi suma 

suplimentară pe care trebuie s-o plătească pentru colectarea acelor deşeuri.   

22. Transportul deşeurilor municipale, în funcţie de provenienţa acestora se realizează numai de operatorul 

serviciului de gestionare a deșeurilor utilizând autovehicule speciale care să nu permită împrăştierea 

deşeurilor sau a prafului în timpul transportului.  

23. Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice, fără 

scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot şi gaze de 

eşapament) şi să prezinte o bună etanşeitate a benelor de încărcare.   

24. Personalul operativ care deserveşte mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea acestuia în 

condiţii de siguranţă, să deţină toate documentele de însoţire şi să nu abandoneze deşeurile pe traseu.   

25. Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei 

şi a mediului. Pentru minimizarea distanţelor de transport pot fi utilizate staţiile de transfer constituite cu 

respectarea legislației privind deșeurile.   

26. În cazul în care, ca urmare a execuţiei unor lucrări tehnico edilitare aferente infrastructurii şi care 

împiedică utilizarea punctelor de colectare stabilite şi/sau accesul autovehiculelor destinate transportului 

deşeurilor municipale şi/sau a oricărui alt tip de deşeu, operatorul, pe baza notificării transmise de 

autoritatea publică locală, trebuie să anunţe cu cel puţin 3 zile înainte, situaţia ce intervine, durata 

acesteia, punctele de colectare care se utilizează în această perioadă şi programul de colectare.   

27. Pe toată această perioadă operatorul are obligaţia să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de 

utilizatorii afectaţi cu capacităţi de colectare suficiente şi să reducă intervalul între două colectări 

succesive, dacă este cazul.   

28. În cazul apariţiei unor intemperii care au ca efect întreruperea serviciului, sau diminuarea cantităţilor 

contractate de la utilizatori, operatorul are obligaţia să anunţe această situaţie şi să factureze numai 

cantităţile sau serviciile efectiv realizate.   

 

SECŢIUNEA a 3-a 

Alte activități de gestionare a deșeurilor 

1. Deșeurile generate de către persoanele fizice și juridice care nu fac parte din categoria de deșeuri 

municipale, și anume deșeurile din construcții și demolări, biodeșeurile, deșeurile de echipamente 

electrice și electronice, uleiurile uzate, deșeuri de baterii și acumulatori, vehiculele scoase din uz, 

deșeurile de ambalaje, deșeuri periculoase, etc, precum și deșeurile voluminoase vor fi transportate 

separat la centrele de colectare sau preluate de către operatorii specializați/autorizați. În cazul persoanelor 
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fizice acestea pot fi colectate periodic de către operatorul de gestionare a deșeurilor, conform unui 

program întocmit şi aprobat de către direcția de specialitate a autorității publice locale şi comunicat 

populaţiei. 

2. Activitățile de tratare și eliminare a deșeurilor, inclusiv a celor muncipale vor fi prevăzute în programe 

și regulamente speciale privind gestionarea deșeurilor în municipiul Strășeni, aprobate de către Consiliul 

municipal de Strășeni. 

 

SECŢIUNEA a 4-a 

Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului de gestionare a deșeurilor 

1. Operatorul serviciului de gestionare a deșeurilor are următoarele drepturi:   

a) să încaseze contravaloarea serviciului de gestionare a deșeurilor prestat/contractat, corespunzător 

tarifului aprobat de autoritatea administraţiei publice locale; 

b) să ajusteze tariful în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie;  

c) să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului 

contractual;   

d) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administraţiei publice locale;  

e) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 

zile lucrătoare, dacă sumele datorate, nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;   

f) să solicite recuperarea debitelor în instanţă;   

g) să beneficieze de toate drepturile prevăzute de actele normative în vigoare privind reglementarea 

desfăşurării activităţilor specifice serviciului de gestionare a deșeurilor; 

h) să factureze utilizatorului prestarea serviciului de colectare a deşeurilor din interiorul şi exteriorul 

punctelor de colectare pe o rază de 30 m, potrivit contractului încheiat. Facturarea se va face 

diferenţiat pe tipuri de deşeuri.  

2. Operatorul serviciului de gestionare a deșeurilor are următoarele obligaţii:   

a) să ţină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte pentru a se putea stabilii tarife juste în 

concordanţă cu cheltuielile efectuate;   

b) să asigure prestarea serviciului de gestionare a deșeurilor, conform prevederilor contractuale şi cu 

respectarea prezentului regulament, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare;   

c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, 

inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri în perimetrul zonelor de protecţie 

instituite, conform prevederilor legale;   

d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului;  

e) să furnizeze direcției de specialitate a municipalității, informaţiile solicitate şi să asigure accesul 

la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de gestionare a 

deșeurilor, în condiţiile legii;  

f) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în desfăşurarea 

activităţilor;   

g) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele, necesare prestării activităţilor specifice 

serviciului de gestionare a deșeurilor, prevăzute de legislaţia în vigoare;   

h) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de gestionare a deșeurilor;   
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i) să colecteze întreaga cantitate de deşeuri municipale şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat 

depozitării recipientelor de precolectare şi domeniul public; 

j) să doteze, prin comodat, cu pubele şi/sau containere persoanele fizice, iar persoanele juridice să 

fie dotate cu pubele şi/sau containere prin vânzare sau închiriere;  

k) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice 

de operare;   

l) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condiţiile stabilite de prezentul 

regulament;   

m) să asigure activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, având un program de 

funcţionare mai mare sau cel puţin egal cu cel în care se prestează activităţile de gestionare a 

deșeurilor;   

n) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic direcției de specialitate a 

municipalității și autorităţilor de mediu competente, situaţia conform reglementărilor în vigoare.   

 

 

SECŢIUNEA a 5-a 

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor serviciului de gestionare a deșeurilor 

1. Au calitatea de utilizator al serviciului de gestionare a deșeurilor, beneficiarii individuali sau colectivi, 

direcţi ori indirecţi. 

2. Dreptul fără discriminare de acces la serviciul de gestionare a deșeurilor, de utilizare a acestuia precum 

şi la informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.   

3. Utilizatorii au următoarele drepturi:   

a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul public de gestionare a deșeurilor, în condiţiile 

contractului de prestare a serviciilor;   

b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de prestare, despăgubiri sau 

compensaţii pentru daunele provocate lor de către operator prin nerespectarea obligaţiilor 

contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor 

tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;   

c) să sesizeze direcției de specialitate a municipalității deficienţe constatate în sfera serviciului public 

de gestionare a deșeurilor şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii 

şi creşterea calităţii serviciului;   

d) să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susţinerea 

intereselor proprii;   

e) să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciul de gestionare a deșeurilor, despre deciziile 

luate în legătură cu acest serviciu de către autoritatea administraţiei publice locale sau operator, 

după caz;   

f) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în 

procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activităţile din 

sectorul serviciului de gestionare a deșeurilor;   

g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţilor 

administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau 

reparării unui prejudiciu direct ori indirect.   



 

147 
 
 

 

h) să li se presteze serviciul de gestionare a deșeurilor în condiţiile prezentului regulament, al 

celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;   

i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale în baza unor procese 

verbale întocmite de autoritatea administraţiei publice locale sau de autoritatea de reglementare 

competentă;  

j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor 

administraţiei publice locale şi centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;  

4. Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, instituţii publice din mun.Strășeni au următoarele obligaţii:   

b) să respecte prevederile prezentului regulament şi clauzele contractului de prestare a serviciului de 

gestionare a deșeurilor;   

c) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de 

prestare a serviciului de gestionare a deșeurilor;  

d) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare;   

e) să asigure colectarea separată a deșeurilor, rezultate din gospodăriile proprii sau din activităţile 

lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în containere asigurate de operatorul 

serviciului de gestionare a deșeurilor, numai în locurile special amenajate;   

f) să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului de gestionare a deșeurilor pentru ca urmare 

a execuţiei unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a 

infrastructurii tehnico-edilitare;  

g) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;   

h) să încheie contract pentru prestarea serviciului de gestionare a deșeurilor cu operatorul desemnat 

de către autoritatea administrației publice locale.  

i) prin comodat, persoanele fizice primesc de la operator pubele, iar prin vânzare primesc persoanele 

juridice containere pentru colectarea separată a deşeurilor;   

j) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face colectarea, precum şi recipientele în care se 

depozitează deşeurile municipale în vederea colectării;   

k) să execute operaţiunea de colectare în condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al sănătăţii 

oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi 

răspândirea de deşeuri;   

l) să nu introducă în recipientele de colectare deşeuri din categoria celor cu regim special 

(periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, produselor opozabile 

responsabilității extinse a producătorului (baterii și acumulatori, echipamente electrice și 

electronice, uleiuri uzate, vehicule scoase din uz, ambalaje, anvelope uzate, etc.) din toaletarea 

pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice 

care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de 

autorităţile de mediu;   

CAPITOLUL IV 

Responsabilitățile persoanelor fizice și juridice privind asigurarea și menținerea curățeniei pe 

domeniul public 

1. În scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public din mun.Strășeni, persoanele fizice și 

juridice rezidente, precum și oaspeții municipiului au următoarele obligații:  
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a) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil, respectiv limita 

proprietăţii, şi domeniul public, conform schemelor de salubrizare și amenajare aprobate de către 

administrația mun.Strășeni; 

b) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le utilizează aceștia sau, dacă este cazul clienții 

acestora din domeniul public, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, 

carburanţilor şi lubrifianţilor sau spălarea autovehiculelor;   

c) să nu arunce deşeuri municipale şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane, pe 

zonele de agrement;  

d) să depoziteze hârtiile şi deșeurile de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de 

transport şi a activităţii desfăşurate pe străzile orașului în coşurile de gunoi amplasate de 

municipalitate de-a lungul străzilor în parcuri şi alte asemenea locuri;   

e) să menţină curăţenia pe trotuare până la partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din 

dreptul gospodăriei; 

f) să îndepărteze zăpada şi/sau gheaţa existentă pe trotuare şi alei pietonale pe toată lăţimea acestora 

în dreptul imobilelor în care locuiesc, îşi desfăşoară activitatea  sau pe care  le folosesc în alte 

scopuri, cu excepţia persoanelor fizice aflate în imposibilitatea realizării acestei activităţi datorită 

stării de sănătate. Se interzice aruncarea zăpezii din curți sau de pe trotuare pe străzi;  

g) să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacă 

pentru copii şi în alte locuri publice.  

h) să dețină asupra lor mijloacele/dotările necesare (pungă, făraș, mătură) și să curețe locul de 

excrementele animalelor de companie proprii; 

i) să asigure o permanentă stare de curățenie și igienizare a spațiilor destinate animalelor de 

companie sau a păsărilor de orice fel, precum și a spațiilor destinate creșterii animalelor mici sau 

a păsărilor de curte, luând măsurile necesare în vederea evitării creării disconfortului din cauza 

mirosurilor; 

j) să nu păstreze în suprafața locativă mărfuri, materiale sau alte bunuri care prin mirosul pe care îl 

degajă deranjează ceilalți locatari sau care, în contact cu agenții atmosferici, se descompun și 

produc deteriorări sau degradări imobilului; 

k) să nu murdărească porțile, gardurile, jgheaburile, burlanele și fațadele clădirilor; 

l) să păstreze în bună stare de folosință și să nu degradeze coșurile, pubelele, containerele și alt 

mobilier urban din dotarea municipalității, amplasate pe străzi, în parcuri și în alte locuri publice;    

m) să îndepărteze ţurţurii formaţi în jgheaburile clădirilor, care prezintă un potenţial pericol pentru 

siguranţa pietonilor. 

2. Asociațiile de locatari, administratorii blocurilor de locuințe au următoarele obligațiuni: 

a) să mențină în permanentă curățenie terenul aferent blocului de locuințe, precum și zona de 

amenajare și salubrizare definită în actele regulamentare municipale privind gestionarea resurselor 

funciare, aprobat prin decizia Consiliului municipal de Strășeni, atribuită conform schemei de 

salubrizare și amenajare elaborată și aprobată de către administrația mun.Strășeni. 

b) să mențină curățenia punctelor de colectare a deșeurilor menajere; 

c) să asigure și să mențină curățenia în casele scărilor și subsolurile blocurilor de locuințe. 

d) să asigure cosirea gazoanelor de pe spațiile verzi amplasate în zona de amenajare și salubrizare, 

precum și colectarea și evacuarea separată a biodeșeurilor la stația de compostare amenajată de 

către municipalitate.  
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e) să asigure curățarea zăpezii și combaterea poleiului de pe terenul aferent blocurilor de locuințe, 

precum și de pe trotuarele cuprinse în zona de amenajare și salubrizare, la accesul spre punctele de 

colectare a deșeurilor menajere. 

f) să îndepărteze ţurţurii formaţi în jgheaburile blocurilor de locuințe, care prezintă un potenţial 

pericol pentru siguranţa pietonilor. 

 

CAPITOLUL V 

Interdicții şi sancţiuni 

1. În raza circumscripției teritorial-administrativă a mun.Strășeni este interzisă:  

1 .1 aruncarea pe domeniul public şi privat a deşeurilor de orice tip;  

1 .2 depozitarea deșeurilor de orice tip pe domeniul public şi privat;  

1 .3 scoaterea gunoaielor şi apelor uzate, măturate din localuri, magazine sau imobile pe străzi, precum 

şi îndepărtarea gunoiului măturat de pe trotuare în rigole sau carosabil;  

1 .4 murdărirea carosabilului și trotuarelor cu pneurile murdare sau transportul în condiţii improprii al 

oricăror produse sau materiale (Spre exemplu: scurgerea sau împrăștierea nisipului, pietrișului, 

pământ, betoane, lichide, etc.).  

1 .5 lipirea, scrierea sau expunerea de afişe sau anunţuri în alte locuri decât pe panourile speciale de 

afişaj şi reclame fixe;  

1 .6 menţinerea reclamelor deteriorate, inestetice, incomplete sau depăşite pe faţadele sau acoperişurile 

imobilelor, în vitrinele magazinelor sau amplasate pe străzi;  

1 .7 ocuparea anumitelor suprafeţe din domeniul public pentru executarea de schele pentru reparaţii, 

devierea circulaţiei pietonale sau rutiere impusă de executarea lucrării,  fără autorizaţii din partea 

administraţiei publice locale;   

1 .8 ruperea sau degradarea indicatoarelor de circulaţie, a corpurilor de semafor, a semafoarelor, 

tăbliţelor indicatoare de străzi;   

1 .9 degradarea marcajelor şi indicatoarelor turistice, a podeţelor şi parapetelor de pe potecile turistice, 

precum şi a altor dotări aferente acestora;  

1 .10 degradarea grătarelor, căminelor, recipientelor de canal stradal aferente reţelelor tehnico – 

edilitare aflate în domeniul public;  

1 .11 neînchiderea cu capace, grătare a căminelor, recipientelor de canal stradal aferente reţelelor 

tehnico –edilitare;   

1 .12 astuparea gurilor de scurgere stradale cu nisip, gunoi, reziduuri  sau  cu alte materiale ;  

1 .13 executarea de planuri înclinate din beton, asfalt sau alte materiale precum și scoaterea bordurilor 

sau realizări de pante pentru urcarea autovehiculelor pe trotuar;  

1 .14 blocarea locurilor pentru parcare, a trotuarelor şi carosabilului cu lanţuri, cabluri sau alte 

materiale fără acordul administraţiei publice locale, precum şi murdărirea clădirilor, gardurilor şi a 

platformelor parcărilor prin inscripţionare;  

1 .15 depozitarea grămezilor de zăpadă în amestec cu material antiderapant (sare, nisip, etc.) rezultate 

din activitatea de deszăpezire, pe zonele verzi, garduri vii, alveole stradale plantate cu arbori ;  

1 .16 distrugerea prin orice mijloace sau degradarea arborilor, puieţilor, lăstarilor;   

1 .17 distrugerea de zone verzi sau degradarea zonelor verzi prin rupere, calcare, taiere, etc.;  

1 .18 distrugerea zonelor verzi din cartiere, pentru amenajarea de grădini de legume şi zarzavaturi;   
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1 .19 împrăştierea, aruncarea sau folosirea de substanţe chimice toxice sau momeli otrăvitoare pe 

domeniul public şi privat al municipiului exceptând desfăşurarea activităţilor de dezinfecţie, 

dezinsecţie şi deratizare organizate de către autorităţile administraţiei publice locale;  

1 .20 neexecutarea lucrărilor de dezinsecţie, deratizare sau dezinfecţie de către persoanele fizice sau 

juridice, în conformitate cu programele, etapele precum şi perioadele de execuție a lucrărilor stabilite 

și organizate de către direcția de specialitate a municipalității; 

1 .21 spălarea autovehiculelor pe străzi, în râuri sau pe malurile acestora şi în alte locuri ce aparţin 

domeniului public. 

1 .22 blocarea accesului utilizatorilor precum şi a autovehiculelor aparţinând operatorului la punctele 

de colectare a deşeurilor;  

1 .23 aprinderea focului în: interiorul punctelor de colectare a deşeurilor,  europubele, euro containere 

sau alte recipiente de colectare a deşeurilor;  

1 .24 arderea vegetaţiei şi a reziduurilor rezultate în urma activităţilor de salubrizare;  

1 .25 depozitarea pe suprafaţa punctelor de colectare a oricărui deşeu, indiferent de tipul sau 

proveniența sa;  

1 .26 mutarea recipientelor de colectare din cadrul locurilor special amenajate (puncte de colectare) 

pe alte amplasamente fără acordul direcției de specialitate a municipalității;  

1 .27 depozitarea de către persoane fizice sau juridice a deşeurilor la alt punct de colectare decât cel 

la care a fost arondat conform contractului încheiat cu operatorul;  

1 .28 aruncarea pe domeniul public sau privat al municipiului Strășeni hârtiile, resturile mărunte de 

ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport şi a activităţii desfăşurate pe 

străzile localităţii;  

1 .29 scoaterea şi/sau împrăştierea de către persoane fizice a deșeurilor menajere sau de altă natură 

depozitate în eurocontainere sau europubele.  

1 .30 scurgerea apelor pluviale de pe acoperiş direct pe trotuar datorită nerezistenţei  jgheaburilor şi 

burlanelor sau necurăţirii acestora;   

1 .31 accesul, staţionarea şi circulaţia autovehiculelor pe trotuare, zone verzi şi în locurile nepermise, 

semnalizate ca atare.  

  

CAPITOLUL VI 

Dispoziţii finale 

1. Prevederile prezentului regulament intră în vigoare din momentul aprobării acestuia de către Consiliul 

municipal Strășeni; 

2. Persoanele fizice, juridice și cu răspundere care încalcă prevederile prezentului Regulament vor fi 

sancționate în conformitate cu Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008; 

3. Constatarea contravenţiilor prevăzute în prezentul regulament se face de către agenții constatatori care 

vor fi stabiliți și împuterniciți prin dispoziția Primarului de mun.Strășeni sau de către colaboratorii 

poliției municipale, iar examinarea contravențiilor va fi efectuată de către comisia administrativă ale 

Primăriei mun.Strășeni constituită în baza deciziei Consiliului mun.Strășeni. 

4. Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de natură tehnică, 

tehnologică şi legislativă. 
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În contextul celor menționate, urmează a fi evidențiate unele acte legislative pertinente 

organizării și desfășurării serviciului public comunal privind salubrizarea localității, și anume: 

1. art.14 alin.(2) lit.h) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, conform căruia, 

„Consiliul local realizează competența privind organizează serviciile publice de gospodărie comunală, 

determină suportul financiar în cazul cheltuielilor bugetare, decide asupra regulilor de asigurare a curăţeniei 

în localitate”. 

2. art.29 alin.(1) lit.i) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, conform căruia, 

„Primarul localității, exercită în teritoriul administrat, atribuția de a propune consiliului local schema de 

organizare şi condiţiile de prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna 

funcţionare a serviciilor respective de gospodărie comunală”. 

3. art.14 alin.(2) lit.w1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, conform căruia, 

„Consiliul local realizează competența privind formarea comisiilor administrative conform legislaţiei în 

vigoare”. 

4. art.29 alin.(1) lit.m1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, conform căruia, 

„Primarul localității, exercită în teritoriul administrat, atribuția de a desemna agentul constatator în condiţiile 

Codului contravenţional”. 

5. Legea nr.1402/2002 privind serviciile publice de gospodărie comunală, care stabileşte cadrul juridic 

unitar privind înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală în unităţile administrativ-

teritoriale, inclusiv monitorizarea şi controlul funcţionării lor.  
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Anexa nr.4. Model Regulament privind colectarea selectivă a ambalajelor şi deşeurilor 

din ambalaje de la populaţie 

 

I. CONSIDERAŢII GENERALE. 

Colectarea selectivă de la populaţie a ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje (materiale recuperabile) 

se desfăşoară conform prevederilor legale. 

Scopul acestei activităţi este minimizarea cantităţii de deşeuri supuse depunerii definitive, reutilizarea, 

recuperarea, reciclarea şi valorificarea energetică a materialelor cu potenţial energetic mare sau deficitare, 

conservarea şi protecţia mediului. 

În mun.Strășeni, colectarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje de la populaţie folosind facilităţi 

amplasate pe domeniul public conform prezentului Regulament, transportul, sortarea şi valorificarea acestora 

se execută de către operatori specializaţi şi autorizaţi conform legii. 

Prin colectare selectivă se înţelege colectarea diferenţiată de la sursă (populaţie), a ambalajelor şi 

deşeurilor din ambalaje pe tipuri sau sortimente de materiale. Acestea sunt: hârtie şi carton; material plastic; 

metal; sticlă. 

 

II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII. 

Precolectarea: 

1) Se execută în containere de capacităţi variabile destinate şi inscripţionate corespunzător fiecărei 

categorii de materiale refolosibile 

Culorile funcţie de material sunt: Hârtie şi carton - verde; Plastic - galben portocaliu; Metal - roşu 

închis; Sticlă - albastru; 

2) Toate containerele vor fi prevăzute cu orificii de umplere poziţionate pe latura verticală a 

containerului. Înălţimea maximă de poziţionare a acestora va fi de maxim 1,2 m, pentru a permite accesul 

copiilor. Orificiile de umplere vor fi astfel concepute încât să aibă şi un rol de interdicţie, împiedicând pe cât 

posibil introducerea altor materiale decât cele pentru care este destinat containerul. 

3) Amplasamentul containerelor va fi stabilit de serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 

mun.Strpșeni, de comun acord cu operatorii, urmărindu-se: 

- amplasarea în zonele dens populate sau zone comerciale; 

- accesul facil al populaţiei şi mijloacelor auto ce deservesc această activitate. 

4) Containerele se vor amplasa cu prioritate pentru a se colecta hârtie - carton şi material plastic (PET-

uri - sticle din plastic, butoaie, bidoane etc. - acestea din urmă se introduc tăiate în containere). 

Colectarea şi transportul ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje: 

1) Colectarea se execută prin golirea containerelor cu ajutorul unor utilaje specifice sau prin înlocuirea 

containerelor pline cu altele goale. 

Aceasta operaţie se execută cu mijloace şi utilaje specifice aflate în dotarea operatorilor. 

Operatorii vor întocmi grafice de colectare săptămânale ce vor fi transmise la serviciile de specialitate 

din cadrul Primăriei mun.Strășeni pentru monitorizare. 

2) Containerele vor fi golite în funcţie de gradul de umplere dar cel puţin o dată pe săptămână. În timpul 

transportului vor fi luate măsuri de evitare a împrăştierii materialelor pe carosabil. 

Depozitarea şi sortarea: 
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1) Depozitarea ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje se va face numai în interiorul facilităţilor 

specifice ale operatorilor. După golirea containerelor, operatorii vor efectua sortarea pe tipuri de materiale şi 

valorificarea directă a acestora. 

2) Depozitarea pe sortimente în vederea valorificării se va face în aşa fel încât să se evite amestecarea 

tipurilor  de materiale reciclabile. Deşeurile nereciclabile rezultate în urma sortării se vor transporta şi depozita 

definitiv la depozitul municipiului sau se vor valorifica energetic. 

Operatorii au obligaţia de a ţine o evidenţă a cantităţilor de ambalaje şi deşeuri de ambalaje colectate 

de la populaţia municipiului Strpșeni şi de a transmite Primăriei municipiului Strășeni - serviciul de 

specialitate, până cel târziu în data de 15 ale lunii pentru luna anterioară. 

Valorificarea: 

1) Valorificarea ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje colectate de către operatori se face în condiţiile 

legale şi în vederea recuperării cheltuielilor efectuate cu colectarea, transportul, depozitarea şi sortarea 

acestora. 

2) Cetăţenii au dreptul de a alege între predarea materialelor ce fac obiectul prezentului Regulament la 

centre de colectare specializate sau depunerea acestora în containere amplasate pe domeniul public. 

 

III. OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE. 

Cetăţenii care optează pentru depunerea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în containere 

special amplasate pe domeniul public, au obligaţia: 

a. să depoziteze ambalajele şi deşeurile din ambalaje pe tipuri şi sortimente în containerele puse la 

dispoziţie, conform inscripţionării acestora; 

b. să nu depună ambalaje şi deşeuri din ambalaje în europubele destinate colectării deşeurilor menajere, 

decât atunci când acestea au fost inscripţionate corespunzător în vederea colectării selective a ambalajelor şi 

deşeurilor din ambalaje; 

c. să nu depoziteze pe amplasamentele containerelor selective nici un fel de materiale; 

d. să nu blocheze accesul persoanelor sau mijloacelor de transport ce deservesc această activitate la 

bateriile de containere selective; 

e. să nu-şi însuşească ambalajele şi deşeurile din ambalaje depuse în containere selective. 

f. să nu colecteze ambalaje, deşeuri din ambalaje şi alte materiale recuperabile, fără a deţine 

autorizaţiile legale pentru aceasta activitate. 

Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează conform Codului contravențional al Republicii 

Moldova. 

Operatorii au obligaţia: 

a.(1) să amplaseze pe cheltuială proprie containere pentru colectarea selectiva a ambalajelor şi 

deşeurilor din ambalaje. 

(2) să organizeze colectarea selectivă a ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje şi acolo unde încă nu au 

amplasat sau nu se pot amplasa containere, folosind facilităţile existente de tipul europubelelor, care vor fi 

inscripţionate corespunzător fiecărei categorii de materiale refolosibile. 

b. să întocmească şi să respecte graficul de colectare a containerelor selective; 

c. să menţină aspectul estetic şi starea de utilizare a containerelor selective; 

d. să evite împrăştierea ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje în timpul manipulării şi transportului 

containerelor selective; 
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e. să ţină evidenţa cantităţii de ambalaje şi deşeuri din ambalaje colectate de la populaţie şi să o 

transmită lunar Primăriei municipiului Strășeni, până cel mai târziu în data de 15 ale lunii următoare; 

f. să asigure curăţenia amplasamentelor pe care se află containerele selective, după fiecare golire a 

acestora; 

g. să informeze imediat Primăria municipiului Strășeni de orice disfuncţionalităţi ce pot apărea în 

activitatea de colectare selectivă de la populaţia Municipiului Strășeni; 

h. să suporte toate cheltuielile ocazionate de desfăşurarea acestei activităţi; 

Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează conform prevederilor Codului contravențional al 

Republicii Moldova. 

Primăria Municipiului Strpșeni în aplicarea prevederilor prezentului Regulament  are următoarele 

obligaţii: 

a. Să stabilească împreună cu operatorii amplasamentele şi configuraţia containerelor selective, 

inclusiv forma şi dimensiunile acestora. 

b. Să informeze şi să desfăşoare programe de educare a populaţiei municipiului Strășeni cu privire la 

necesitatea colectării selective precum şi susţinerea acestei activităţi în mass-media locală sau prin alte 

mijloace care să promoveze colectarea selectivă. 

c. Să urmărească respectarea graficului de colectare a containerelor selective şi să aplice măsurile ce 

se impun în cazul nerespectării acestuia. 

 

Lista locaţiilor pentru amplasarea de containere selective pentru recuperarea ambalajelor 

şi a deşeurilor de ambalaje (plastic, hârtie şi carton): 

1. str. ____________ nr.____ 

2. str. ______________, nr.____ 

3. str. _______________, nr._____ 

4. str. __________________, nr.____ 

5. str. ___________________, nr._____ 

6. str. ____________________, nr._____ 
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Anexa nr.5. Instrucțiune tehnico-legală pentru responsabilii de mediu din cadrul 

Primăriei mun. Strășeni 

 

Dispoziţii generale 

Articolul 1  

1) Prezenta instrucţiune instituie norme şi reguli referitoare la organizarea, coordonarea şi controlul 

activităţii de protecţie a mediului aplicabile în sistemul Primăriei mun. Strășeni obligatorii pentru întregul 

personal al acesteia. 

2) Protecţia mediului în sistemul Primăriei mun.Strășeni reprezintă un ansamblu de activităţi 

instituţionalizate având ca scop aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, 

eficientizarea acţiunilor de prevenire, limitarea şi eliminarea poluărilor accidentale, precum şi gestionarea 

situaţiilor de urgenţă care pot apărea în urma acestora, în incintele şi în zonele de responsabilitate sau de acţiune 

ale unităţilor. 

Articolul 2  

Contractele de lucrări, furnizare şi prestări de servicii încheiate între unităţile din circumscripția 

teritorială a Primăriei mun.Strășeni, în calitate de beneficiari şi/sau prestatori, şi operatorii economici, în 

calitate de prestatori şi/sau beneficiari, cuprind, după caz, clauze privind obligaţii care le revin părţilor pe linia 

respectării reglementărilor din domeniul protecţiei mediului. 

Articolul 3  

Fondurile necesare (publice sau private) realizării măsurilor de protecţie a mediului, inclusiv pentru 

pregătirea profesională de mediu, sunt planificate anual şi se utilizează conform reglementărilor în vigoare. 

Articolul 4  

În sensul prezentelor instrucţiuni, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

1) cheltuieli pentru protecţia mediului - fluxurile financiare atrase ori alocate de instituţie pentru acţiuni 

care au ca scop: prevenirea, reducerea şi/sau repararea prejudiciului adus mediului, acţiuni ce se referă la 

reducerea emisiilor de poluanţi în aer, protecţia apelor de suprafaţă şi subterane, a solului, limitarea producerii 

deşeurilor şi gestionarea acestora, reducerea zgomotului ambiental, protecţia resurselor naturale şi conservarea 

biodiversităţii, realizarea de procese de producţie care nu deteriorează mediul, administrarea generală a 

mediului, alte activităţi de protecţie a mediului; 

2) unităţi care deţin surse/echipamente de poluare - unităţile din circumscripția teritorial-

administrativă a Primăriei mun.Strășeni care deţin centrale termice, depozite de carburanţi sau lubrifianţi, 

substanţe periculoase şi deşeuri, trasee ale conductelor de alimentare cu combustibil, surse radioactive, rampe 

de spălare a tehnicii, staţii de pompare a apelor reziduale, parcuri auto, spaţii de alimentaţie publică, cazare, 

odihnă, tratament şi recuperare medicală, spaţii de deţinere, platforme de gunoi şi alte echipamente cu potenţial 

de poluare, precum şi unităţile care execută lucrări de reparaţii/întreţinere în domeniile auto, geniu chimic şi 

altele asemenea; 

3) accident ecologic - evenimentul produs ca urmare a unor neprevăzute deversări/emisii de substanţe 

sau preparate periculoase/poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie, 

rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate/bruşte, prin care se deteriorează ori se distrug 

ecosistemele naturale şi antropice; 

4) acumulatori - surse de energie electrică - alcătuiţi din una sau mai multe celule primare reîncărcabile, 

energia electrică obţinându-se prin transformarea directă a energiei chimice; 
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5) ambalaj - orice produs, indiferent de materialul din care este confecţionat ori de natura acestuia, 

destinat să cuprindă bunuri în scopul reţinerii, protejării, manipulării, distribuţiei şi prezentării acestora, de la 

materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Produsul nereturnabil 

destinat aceloraşi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj; 

6) ape uzate - ape provenind din activităţi casnice, sociale ori economice, conţinând substanţe poluante 

sau reziduuri care le alterează caracteristicile fizice, chimice şi bacteriologice iniţiale, precum şi ape de ploaie 

ce curg pe terenuri poluate; 

7) atmosferă - masă de aer care înconjoară suprafaţa terestră, incluzând şi stratul de ozon; 

8) autoevaluare - proces intern de evaluare a efectelor activităţilor desfăşurate în circumscripția 

teritorial-administrativă a Primăriei mun.Strășeni asupra calităţii factorilor de mediu; 

9) autorizare - parcurgerea etapelor procedurale având drept scop obţinerea avizului, acordului şi/sau 

a autorizaţiei de mediu; 

10) autorizaţie pentru activitatea nucleară - act tehnico-juridic prin care autoritatea competentă de 

reglementare în domeniul nuclear autorizează titularul activităţii să amplaseze, să proiecteze, să achiziţioneze, 

să fabrice, să producă, să construiască, să transporte, să importe, să exporte, să pună în funcţiune, să posede, 

să folosească, să opereze, să transfere, să dezafecteze şi să dispună de orice sursă de radiaţii ionizante, instalaţii 

nucleare sau amenajări pentru gospodărirea deşeurilor radioactive; 

11) aviz şi autorizaţie de gospodărire a apelor - acte ce condiţionează din punct de vedere tehnic şi 

juridic execuţia lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele şi funcţionarea ori exploatarea acestor 

lucrări, precum şi funcţionarea şi exploatarea lucrărilor existente şi reprezintă principalele instrumente folosite 

în administrarea domeniului apelor; acestea se emit în baza reglementărilor elaborate şi aprobate de autoritatea 

administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul apelor; 

12) baterii - surse de energie electrică - alcătuite din una sau mai multe celule primare nereîncărcabile, 

energia electrică obţinându-se prin transformarea directă a energiei chimice; 

13) biodeşeuri - deşeuri biodegradabile provenite din grădini, parcuri şi ferme agrozootehnice, deşeuri 

alimentare sau cele provenite din bucătării ori din magazinele de vânzare cu amănuntul, compatibile cu 

deşeurile provenite din unităţile de prelucrare a produselor alimentare; 

14) biodiversitate - diversitatea organismelor vii provenite din ecosistemele acvatice şi terestre, precum 

şi a complexelor ecologice din care fac parte acestea; cuprinde diversitatea din interiorul speciilor şi a 

ecosistemelor; 

15) colectare - strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a deşeurilor, în vederea 

transportării la o instalaţie de tratare; 

16) controlul operaţional - adoptarea şi punerea în aplicare a unor proceduri şi instrucţiuni pentru 

funcţionarea în condiţii de siguranţă, inclusiv întreţinerea instalaţiei, a proceselor tehnologice, a 

echipamentului şi întreruperile temporare de funcţionare; 

17) deşeuri - orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori pe care are intenţia sau este 

obligat să îl arunce; 

18) deţinător de deşeuri - producătorul de deşeuri sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia 

acestora; 

19) deşeuri periculoase - orice deşeuri care prezintă una sau mai multe proprietăţi periculoase prevăzute 

în anexa nr.3 la Legea nr. 209/2016 privind deşeurile; 

20) ecosistem - complex dinamic de comunităţi de plante, animale şi microorganisme şi mediul lor 

lipsit de viaţă, care interacţionează într-o unitate funcţională; 
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21) eliminare - orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una 

dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie; 

22) emisie - evacuarea directă ori indirectă, din surse punctuale sau difuze, de substanţe, vibraţii, radiaţii 

electromagnetice şi ionizante, de căldură ori de zgomot în aer, apă sau sol; 

23) evaluare de mediu - elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului şi a autorităţilor publice 

interesate de efectele implementării planurilor şi programelor, luarea în considerare a raportului de mediu şi a 

rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate; 

24) gospodărire a apelor - ansamblul activităţilor care, prin mijloace tehnice şi măsuri legislative, 

economice şi administrative, conduc la cunoaşterea, utilizarea, valorificarea raţională, menţinerea sau 

îmbunătăţirea resurselor de apă pentru satisfacerea nevoilor sociale şi economice, la protecţia împotriva 

epuizării şi poluării acestor resurse, precum şi la prevenirea şi combaterea acţiunilor distructive ale apelor; 

25) habitat - locul sau tipul de loc în care un organism ori o populaţie există în mod natural; 

26) impact asupra mediului - efecte asupra mediului ca urmare a desfăşurării unei activităţi antropice; 

27) impact semnificativ asupra mediului - efecte asupra mediului determinate ca fiind importante prin 

aplicarea criteriilor referitoare la dimensiunea, amplasarea şi caracteristicile proiectului sau referitoare la 

caracteristicile anumitor planuri şi programe, avându-se în vedere calitatea preconizată a factorilor de mediu; 

28) instalaţie - orice unitate tehnică staţionară sau mobilă, precum şi orice altă activitate direct legată, 

sub aspect tehnic, cu activităţile unităţilor staţionare/mobile aflate pe acelaşi amplasament, care poate produce 

emisii şi efecte asupra mediului; 

29) mediu - ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele 

caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi 

fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile 

materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care influenţează bunăstarea şi sănătatea omului; 

30) monitorizare a mediului - supravegherea, prognozarea, avertizarea şi intervenţia în vederea 

evaluării sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, în scopul cunoaşterii stării 

de calitate şi a semnificaţiei ecologice a acestora, a evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale schimbărilor produse, 

urmate de măsurile care se impun; 

31) pericol - proprietatea intrinsecă a unei substanţe sau preparat chimic ori a unei stări fizice cu 

potenţial de a induce efecte negative asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului; 

32) 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, introdus(ă) în mediu, 

modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale; 

33) poluare - introducerea directă sau indirectă a unui poluant în mediu, care poate aduce prejudicii 

sănătăţii umane şi/sau calităţii acestuia, poate dăuna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o 

împiedicare a utilizării mediului în scop recreativ ori în alte scopuri legitime; 

34) poluarea apei - orice alterare fizică, chimică, biologică sau bacteriologică a apei peste o limită 

admisibilă stabilită, inclusiv depăşirea nivelului natural de radioactivitate produsă direct sau indirect de 

activităţi umane, care o fac improprie pentru o folosire normală în scopurile în care această folosire era posibilă 

înainte de a interveni alterarea; 

35) prejudiciu - efectul cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor sau 

mediului, provocat prin poluanţi, activităţi dăunătoare ori dezastre; 

36) resurse de apă - apele de suprafaţă alcătuite din cursurile de apă cu deltele lor, lacuri, bălţi, apele 

maritime interioare şi marea teritorială, precum şi apele subterane de pe teritoriul ţării, în totalitatea lor; 
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37) risc - probabilitatea ca un anumit efect negativ să se producă într-o anumită perioadă de timp şi/sau 

în anumite circumstanţe; 

38) risc potenţial de poluare a mediului - probabilitatea producerii unor efecte negative asupra 

mediului, care se determină pe baza unui studiu de evaluare a riscului; 

39) sistem de management de mediu - componentă a sistemului de management general, care include 

structura organizatorică, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi 

resursele pentru elaborarea, aplicarea, realizarea, analizarea şi menţinerea politicii de mediu; 

40) studiu pedologic - stabileşte clasele de calitate a terenurilor şi constă în delimitarea, inventarierea 

şi evaluarea solurilor, operaţiuni pe baza cărora se stabileşte taxa de scoatere a terenului din circuitul agricol; 

oferă informaţii cu privire la compoziţia chimică a solului, posibile contaminări sau lucrări de îmbunătăţiri 

funciare necesare; 

41) sursă de radiaţii ionizante - entitate fizică, naturală, fabricată sau utilizată ca element al unei 

activităţi care generează expuneri la radiaţii, prin emitere de radiaţii ionizante sau eliberare de substanţe 

radioactive; 

42) tratare - operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau 

eliminării; 

43) uleiuri uzate - toate uleiurile minerale sau lubrifianţii sintetici ori uleiurile industriale care au 

devenit improprii folosinţei pentru care au fost destinate iniţial, cum ar fi uleiurile utilizate la motoarele cu 

combustie şi la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine şi cele pentru sistemele 

hidraulice. 

 

Organizarea activităţii de protecţie a mediului în unităţile din circumscripția teritorial-administrativă 

a Primăriei mun.Strășeni 

Articolul 5  

Managementul activităţii de protecţie a mediului la nivelul unităţilor din circumscripția teritorială a 

Primăriei mun.Strășeni este asigurat de structura de specialitate din cadrul acestora aflată în raporturi de 

colaborare și cooperare cu structura de specialitate din cadrul Primăriei mun.Strășeni. 

Articolul 6  

Atribuţiile pe linia protecţiei mediului în unităţile din circumscripția Primăriei mun.Strășeni revin 

subdiviziunilor de specialitate/responsabililor de mediu/persoanelor desemnate ale căror atribuţii în domeniu 

sunt prevăzute prin completarea sarcinilor date în competenţă prin fişa postului ocupat, denumite în continuare 

persoane desemnate. 

Articolul 7  

Răspunderea privind organizarea activităţii, aplicarea şi verificarea respectării normelor de protecţie a 

mediului în unităţile din circumscripția Primăriei mun.Strășeni revine conducătorilor acestora. Răspunderea 

privind monitorizarea respectării normelor de protecţie a mediului revine întregului personal al Primăriei 

mun.Strășeni. 

Articolul 8  

În unităţile din sistemul Primăriei mun.Strășeni, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a 

mediului se execută de către structura de specialitate din cadrul Primăriei mun.Strășeni, pentru unităţile 

subordonate. 

Articolul 9  
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1) Primarul stabilește numărul responsabililor de mediu, în funcţie de numărul unităţilor/locaţiilor, 

complexitatea şi numărul surselor de poluare identificate la nivelul unităţilor din competenţă, după caz. 

2) Subdiviziunile de mediu pot fi prevăzute cu personal auxiliar, care nu are calitatea de responsabil de 

mediu. 

Articolul 10  

1) Responsabilii de mediu se numesc din rândul personalului cu studii superioare sau medii. 

2) Responsabilii de mediu trebuie să absolvească cursuri de specializare în domeniu, organizate de 

instituţii autorizate/acreditate în acest sens, conform prevederilor legale în vigoare. 

3) Responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă poate îndeplini şi funcţia de responsabil de mediu, 

în condiţiile legii. 

4) Personalul auxiliar se numeşte din rândul personalului cu studii medii. 

Articolul 11  

Activitatea structurii de specialitate este coordonată de conducătorul unității din care face parte. 

Articolul 12  

1) Conducătorii unităților din circumscripția Primăriei mun.Strășeni comunică structurii de specialitate 

din cadrul Primăriei mun.Strășeni, accidentele ecologice produse în incinta unităţilor sau în zona de 

competenţă a acestora pe timpul desfăşurării misiunilor specifice, conform modelului prevăzut în anexa nr.1, 

în conformitate cu prevederile ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare, şi iau măsuri imediate pentru limitarea, 

diminuarea şi eliminarea efectelor. 

2) Conducătorii subdiviziunilor Primăriei mun.Strășeni contactează autorităţile locale de protecţie a 

mediului şi stabilesc împreună modalităţile de depoluare şi refacere a mediului, în cazul în care accidentul 

ecologic are efecte asupra vecinătăţilor, cu respectarea prevederilor legale în domeniu. 

Articolul 13  

1) Cercetarea accidentelor ecologice se efectuează de către o comisie compusă din cel puţin 3 persoane, 

dintre care una este reprezentant al subdiviziunii de specialitate din cadrul unităţii în care a avut loc accidentul, 

în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni. 

2) Comisia de cercetare a accidentului ecologic se numeşte prin decizia Primarului mun.Strășeni. 

3) În comisia de cercetare a accidentului ecologic trebuie să fie desemnat cel puţin un membru cu 

pregătire tehnică corespunzătoare. 

4) Persoanele numite în comisia de cercetare a accidentului ecologic nu trebuie să fie implicate în 

organizarea şi conducerea activităţii care a dus la producerea acestuia. 

5) Cercetarea accidentelor ecologice cu implicaţii asupra vecinătăţilor, produse pe teritoriul administrat 

de Primăria mun.Strășeni, se face de către categoriile de personal menţionate la alin.(1), în colaborare cu 

autorităţile locale de protecţie a mediului competente din regiunea/raionul unde s-a produs accidentul. 

Articolul 14  

1) Evaluarea de mediu a activităţilor desfăşurate pe teritoriul administrat de Primăria mun.Strășeni este 

un proces intern, denumit în continuare autoevaluare de mediu. Aceasta are rolul de a stabili gradul de 

conformare a activităţilor specifice desfăşurate la nivelul fiecărei unităţi cu legislaţia de protecţie a mediului. 

2) Autoevaluarea de mediu se realizează prin grija persoanelor cu atribuţii pe linie de protecţie a 

mediului, în urma identificării surselor/echipamentelor de poluare a mediului şi pe baza datelor tehnice 

cuprinse în Fişa de mediu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.2. Autoevaluarea de mediu se 

efectuează în mod obligatoriu pentru unităţile de pe teritoriul administrat de Primăria mun.Strășeni care deţin 

surse de poluare. 
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3) În urma efectuării activităţii de autoevaluare, în cazul în care se constată neconformităţi raportate la 

legislaţia de protecţie a mediului în vigoare, se întocmeşte proiectul Programului de conformare, al cărui model 

este prevăzut în anexa nr.3. Programul de conformare se întocmeşte de către toate unităţile care dețin surse de 

poluare, proces monitorizat de către subdiviziunile specializate ale Primăriei mun.Strășeni. 

4) Efectuarea determinărilor şi buletinelor de analiză pentru factorii de mediu necesare autoevaluării 

de mediu se execută prin organisme certificate, conform prevederilor legale. 

5) Programul de conformare va fi adus la cunoştinţa structurii de specialitate din cadrul Primăriei 

mun.Strășeni şi va deveni document justificativ pentru solicitarea conformării entităților corespunzătoare 

cerințelor legale în domeniul protecției mediului. 

6) Structurile de specialitate din cadrul Primăriei mun.Strășeni, conform competenţelor, vor verifica pe 

teren corectitudinea datelor înscrise în Fişa de mediu şi în Programul de conformare. 

7) Măsurile cuprinse în Programul de conformare pot fi eşalonate în vederea realizării într-un interval 

de timp de 4-6 ani. În cazul în care, din motive obiective, măsurile propuse prin Programul de conformare nu 

au putut fi îndeplinite până la expirarea termenelor propuse, titularul programului va înainta Primăriei 

mun.Strășeni un program de conformare revizuit şi va solicita stabilirea unor noi termene pentru realizarea 

măsurilor de conformare. În situaţia în care pe parcursul unui an calendaristic apar noi surse de poluare a 

mediului sau sunt achiziţionate noi echipamente care produc deşeuri sau sunt specializate pentru gestionarea 

deșeurilor, titularul va efectua o nouă autoevaluare. 

8) În cazul modificărilor organizatorice prin care o parte din structuri îşi schimbă subordonarea, 

responsabilul de mediu are obligaţia de a relua procedura de autoevaluare de mediu în termen de 90 de zile de 

la finalizarea acestora. 

Articolul 15  

1) La nivelul fiecărei unităţi care deţine surse de poluare pe teritoriul administrativ al Primăriei 

mun.Strășeni se constituie dosarul de mediu. Acesta va cuprinde documentele întocmite în baza prezentelor 

instrucţiuni şi a legislaţiei naţionale privind protecţia mediului pentru fiecare an calendaristic. La predarea 

funcţiei, responsabilul de mediu are obligaţia de a preda noului responsabil, pe bază de proces-verbal, dosarele 

de mediu a unităţilor respective. 

2) Dosarul de mediu va conţine obligatoriu, fără a se limita numai la acestea, documentele de 

autoevaluare de mediu, programele de conformare, rapoartele anuale privind desfăşurarea activităţii de 

protecţie a mediului, evidenţa anuală a gestionării deşeurilor, dosarele de cercetare a accidentelor de mediu, 

notele de constatare şi rapoartele de control. 

3) Evidenţa privind cheltuielile şi veniturile obţinute din activitatea de protecţie a mediului va fi 

reflectată distinct de responsabilul de mediu. 

 

Atribuţiile personalului şi structurilor implicate în activităţile de protecţie a mediului 

Articolul 16  

În situaţia în care mai multe entități juridice îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul administrativ al 

mun.Strășeni, directorii acestora au următoarele obligaţii: 

- să coopereze în vederea implementării prevederilor privind protecţia mediului, luând în considerare 

natura activităţilor; 

- să coordoneze acţiunile în vederea protecţiei personalului şi prevenirii accidentelor ecologice, în 

funcţie de specificul activităţii desfăşurate; 

- să se informeze reciproc despre riscurile de mediu şi să înştiinţeze personalul din subordine. 
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Atribuţiile structurilor implicate în activităţile de protecţie a mediului. 

Articolul 17  

Structura de specialitate din cadrul Primăriei mun.Strășeni are următoarele atribuţii: 

- organizează, coordonează, îndrumă şi monitorizează activitatea responsabililor de mediu la nivelul 

entităților juridice care activează pe teritoriul mun.Strășeni; 

- propune şi coordonează programul de implementare a sistemului de management de mediu din cadrul 

Primăriei mun.Strășeni și a entităților juridice care activează pe teritoriul mun.Strășeni; 

- reprezintă Primăria mun.Strășeni, ca organ de specialitate, în relaţiile de cooperare cu autorităţile 

publice centrale sau teritoriale pentru protecţia mediului, autorităţile publice centrale ori locale, după 

caz, care au atribuţii şi răspunderi specifice în domeniul protecţiei mediului; 

- elaborează proiecte de ordine, instrucţiuni şi alte reglementări interne în domeniul protecţiei mediului; 

- analizează, pe baza raportului anual privind activitatea de protecţie a mediului, modul de desfăşurare a 

activităţilor de protecţie a mediului de către entitățile juridice care activează pe teritoriul mun.Strășeni; 

- elaborează şi înaintează Primarului mun.Strășeni, până la data de 01 martie a fiecărui an raportul 

privind desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului pe teritoriul mun.Strășeni; 

- coordonează activitatea de pregătire a persoanelor cu atribuţii pe linie de protecţie a mediului, prin 

organizarea de convocări/simpozioane de specialitate, în vederea asigurării aplicării unitare a 

prevederilor legislaţiei în vigoare; 

- propune aplicarea de sancţiuni disciplinare și administrative pentru încălcarea de către persoanele fizice 

și entitățile juridice, care încalcă legislația privind protecția mediului, și respectiv, actele regulatorii 

adoptate la nivel muncipal care stabilesc mecanismul respectiv; 

- participă la cercetarea accidentelor ecologice majore produse pe teritoriul administrativ al mun.Strășeni 

sau în zona de competenţă a acestora, în îndeplinirea atribuţiilor specifice; 

- ţine evidenţa verificărilor și constatărilor efectuate în circumscripția teritorial-administrativă a 

mun.Strășeni. 

 

Articolul 18  

Responsabilii de mediu din cadrul Primăriei mun.Strășeni au următoarele atribuţii: 

- întocmesc documentele de organizare, control şi evaluare a activităţilor de protecţie a mediului pentru 

unitatea proprie, și respectiv, ale entităților juridice care activează pe teritoriul mun.Strășeni 

(Procedura de activitate privind procesul de recolectare, colectare, transport și depozitare a 

rezidurilor solide, prezentarea informațiilor privind gestionarea deșeurilor la nivel instituțional, 

Conținutul-cadru al memoriului tehnic pentru emiterea/reperfectarea autorizației de mediu pentru 

gestionarea deșeurilor, etc.); 

- controlează şi notifică conducătorul unităţii monitorizate aspectele sesizate privind încălcarea de către 

personalul unităţii a legislaţiei de protecţie a mediului în obiectivele şi incintele aparţinând acesteia, 

precum şi în zonele de responsabilitate unde acesta desfăşoară activităţi specifice, conform prevederilor 

prezentei instrucţiuni; 

- propun şi supun aprobării directorului unităţii măsuri concrete pentru protecţia mediului în zona de 

responsabilitate unde desfăşoară activităţi personalul propriu; 

- prezintă directorului unităţii informări asupra modului de realizare a activităţilor de protecţie a 

mediului; 



 

162 
 
 

 

- stabilesc măsurile adecvate, în funcţie de specificul activităţii, pentru prevenirea, limitarea şi eliminarea 

efectelor poluărilor accidentale; 

- întocmesc programul de instruire a personalului privind cunoaşterea legislaţiei în domeniul protecţiei 

mediului;  

- elaborează temele de instruire a personalului în funcţie de natura activităţilor; 

- elaborează modele de regulamente de ordine interioară cu îndatoririle angajaților și colaboratorilor 

privind respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului; 

- urmăresc prevederea în planurile anuale de asigurare tehnico-materială a resurselor financiare necesare 

desfăşurării activităţilor de protecţie a mediului specifice fiecărui domeniu de activitate; 

- colaborează cu autorităţile locale de protecţie a mediului pentru desfăşurarea unor acţiuni comune în 

domeniu; 

- urmăresc implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului, a 

instrucţiunilor şi normelor de protecţie a mediului; 

- participă la convocări/simpozioane de specialitate; 

- întocmesc şi actualizează permanent dosarele de mediu. 

 

 

Articolul 19  

Personalul auxiliar are următoarele atribuţii principale: 

- sprijină activitatea responsabilului de mediu din cadrul structurii de specialitate la întocmirea 

documentelor de organizare a activităţilor de protecţie a mediului; 

- actualizează bazele de date pe linia protecţiei mediului constituite la nivelul structurii din care face 

parte; 

- participă la întocmirea raportului privind desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului; 

- participă la convocări/simpozioane pe linia de protecţie a mediului. 

 

Notă : 

Atribuţiile personalului unităţilor pe linia protecţiei mediului se prevăd în fişa postului şi în regulamentul de 

organizare şi funcţionare, în condiţiile prezentei instrucţiuni. 

 

Articolul 20  

Raportul privind desfășurarea activității de protecție a mediului conţine următoarele date: 

a) sinteza cu principalele concluzii rezultate în urma controalelor executate pe linia protecţiei mediului; 

b) evidenţa fondurilor asimilate cheltuielilor şi veniturilor din activitatea de protecţie a mediului; 

c) situaţia evenimentelor cu implicaţii asupra mediului înconjurător şi a celor declarate accidente 

ecologice produse la nivelul unităţilor sau în care a fost implicat personalul acestora; 

d) situaţia programelor de conformare la nivelul unităţii; 

e) stadiul îndeplinirii măsurilor prevăzute în anul precedent în planurile anuale de acţiune în domeniul 

protecţiei mediului; 

f) situaţia obţinerii autorizaţiilor, avizelor şi acordurilor de mediu prevăzute de legislaţia în vigoare; 

g) monitorizarea factorilor de mediu - analize pentru factorii de mediu: apă, aer, sol, după caz; 

h) situaţia colaborării cu autorităţile locale şi regionale pentru protecţia mediului, precum şi operatorii 

economici cu care unitatea are contracte/convenţii de prestări de servicii; 
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i) alte probleme sau propuneri care se consideră necesar a fi comunicate. 

 

Atribuţii ale personalului din cadrul unităţilor din circumscripția teritorial-admionistrativă a 

Primăriei mun. Strășeni  în domeniul protecţiei mediului 

 

Articolul 21  

Responsabilul sectorului mentenanță din cadrul serviciilor/birourilor logistică are următoarele 

atribuţii: 

- prevede anual lucrări de întreţinere şi refacere a aliniamentelor de protecţie şi a zonelor verzi; 

- prevede lucrări de întreţinere la instalaţiile generatoare de poluare; 

- propune în cadrul planului multianual de investiţii lucrări privind modernizarea centralelor termice şi 

a instalaţiilor aferente, pentru limitarea poluării atmosferei; 

- colaborează cu structura financiară pentru perfectarea contractelor de furnizare a apei potabile şi/sau 

exploatarea puţurilor de adâncime, evacuarea şi transportul reziduurilor menajere şi gunoiului menajer 

din clădiri, evacuarea apelor uzate la canalizarea localităţii şi/sau din fosele septice ori decantoare; 

- ţine evidenţa construcţiilor speciale şi a reţelelor de canalizare din categoriile separatoarelor de grăsimi, 

decantoarelor, spaţiilor de spălare, staţiilor de tratare, filtrelor biologice, etc.; 

- ţine evidenţele de gestiune a cantităţilor de deşeuri în urma activităţilor de colectare și transportare, 

precum şi a modului de stocare, reciclare, transport, valorificare şi distrugere a acestora şi le pune la 

dispoziţia responsabilului cu protecţia mediului; 

- ţine evidenţa puţurilor de adâncime, a debitelor de apă extrase, a calităţii apei, consemnată în buletinele 

de analiză ce se efectuează periodic, a stării tehnice a puţurilor, a zonei de protecţie sanitară, inclusiv 

împrejmuirea, precum şi a cheltuielilor necesare exploatării, întreţinerii şi reparării acestora; 

- ţine evidenţa reţelelor de alimentare cu apă, a punctelor de măsurare, a cheltuielilor necesare pentru 

lucrările de reparaţii şi efectuarea analizei calităţii apei stocate în bazine; 

- ţine evidenţa depozitelor de combustibil lichid pentru funcţionarea centralelor termice, a stării tehnice 

a acestora, a recipientelor de stocare, a eventualelor pierderi de combustibil, în vederea prevenirii 

poluării solului şi a pânzei freatice şi a înlăturării efectelor cauzate de o eventuală poluare accidentală, 

după caz; 

- ţine evidenţa cantitativă a punctelor de colectare a deşeurilor menajere şi a celor refolosibile, a 

cheltuielilor necesare reparării obiectelor de inventar de resortul administrării patrimoniului imobiliar, 

containerelor, platformelor, împrejmuirilor, rampelor etc.; 

- colaborează cu responsabilii de mediu în vederea îndeplinirii sarcinilor specifice în domeniul protecţiei 

mediului; 

- furnizează datele necesare întocmirii evidenţei fondurilor asimilate cheltuielilor şi veniturilor din 

activitatea de protecţie a mediului; 

- colaborează cu responsabilul de mediu în vederea stabilirii necesarului de bunuri şi servicii pentru buna 

derulare a activităţii de protecţia mediului. 

 

Articolul 22  

Responsabilul sectorului transporturi are următoarele atribuţii: 
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- urmăreşte efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere, revizii şi inspecţii tehnice pentru autovehiculele 

proprii şi nu permit exploatarea acelora care pot afecta factorii de mediu, potrivit prevederilor legislaţiei 

în vigoare; 

- înaintează ierarhic propuneri privind retehnologizarea mijloacelor de mobilitate din dotare, precum şi 

a tehnicii specifice existente; 

- verifică modul de depozitare a carburanţilor şi lubrifianţilor utilizaţi pentru tehnica din dotare, starea 

tehnică a recipientelor de stocare şi iau măsuri urgente pentru eliminarea eventualelor pierderi de 

carburanţi, în vederea prevenirii poluării solului, a apelor curgătoare şi a pânzei freatice, precum şi 

pentru înlăturarea efectelor cauzate de o eventuală poluare accidentală; 

- verifică periodic starea terenurilor din jurul depozitelor de carburanţi – lubrifianţi, platformelor de 

depozitare a deșeurilor şi refacerea eventualelor zone distruse sau poluate. 

 

Articolul 23  

Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor are următoarele atribuţii: 

- supune instalaţiile întreţinerilor, reviziilor şi determinărilor de noxe specifice, prevăzute de prescripţiile 

tehnice în vigoare, de către persoane autorizate în acest sens şi nu permite exploatarea instalaţiilor 

mecanice sub presiune şi de ridicat fără efectuarea verificărilor tehnice şi verificărilor tehnice periodice, 

conform reglementărilor legale în vigoare; 

- ţine evidenţa instalaţiilor/echipamentelor, a efectuării verificărilor tehnice şi verificărilor tehnice 

periodice şi nu permite manevrarea instalaţiilor/echipamentelor de către persoane neautorizate; 

- întreprinde demersurile necesare în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, 

potrivit prescripţiilor tehnice aplicabile; 

- opreşte din funcţiune instalaţiile/echipamentele la expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia 

ultimei verificări tehnice oficiale; 

- admite funcţionarea instalaţiilor/echipamentelor, conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile; 

- ia măsuri de depozitare şi eliminare corespunzătoare a deşeurilor, inclusiv a celor periculoase, rezultate 

din activitatea proprie sau casarea tehnicii specifice. 

 

Articolul 24  

Personalul cu atribuţii pe linie de tehnică specială are următoarele atribuţii: 

- asigură condiţiile legale de efectuare a lucrărilor de întreţinere şi a reviziilor specifice numai la unităţi 

autorizate în acest sens şi nu permit exploatarea tehnicii specifice, care poate afecta factorii de mediu, 

potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare; 

- instruieşte periodic personalul care gestionează şi exploatează tehnica specifică; 

- verifică modul de depozitare şi exploatare a bunurilor materiale ce conţin substanţe periculoase sau 

care intră sub incidenţa activităţii în domeniul nuclear, starea tehnică a acestora şi nu permite 

introducerea în exploatare a tehnicii decât după obţinerea autorizaţiilor specifice utilizării substanţelor 

periculoase ori instalaţiilor din domeniul nuclear; 

- ia măsuri de depozitare şi eliminare corespunzătoare a deşeurilor periculoase, precum şi a celor 

radioactive rezultate din activitatea proprie sau din casarea tehnicii specifice. 
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Articolul 25  

Personalul cu atribuţii specifice compartimentelor informatică şi transmisiuni are următoarele 

atribuţii: 

- asigură condiţiile legale de efectuare a lucrărilor de întreţinere şi a reviziilor tehnice pentru 

echipamentele specifice, după caz, şi nu permit exploatarea acelor echipamente care pot afecta factorii 

de mediu, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare; 

- înaintează ierarhic propuneri privind retehnologizarea mijloacelor de comunicaţii şi informatică din 

dotare; 

- depozitează corespunzător deşeurile provenite din componentele uzate sau consumabilele utilizate în 

procesul de întreţinere a tehnicii din dotare, care se predau operatorilor economici autorizaţi pentru 

colectarea, valorificarea sau eliminarea acestor categorii de deşeuri; 

- ţine evidenţa strictă a bunurilor în a căror componenţă se află substanţe sau materiale periculoase. 

 

Notă: 

• În domeniul protecţiei mediului, sectorul logistic din cadrul unităţilor circumscriția teritorial-

administrativă a Primăriei mun.Strășeni, are obligaţia de a ţine evidenţa de gestiune a cantităţilor de 

deşeuri gestionate, de a urmări permanent modul de stocare, reciclare, transport, valorificare şi 

distrugere a acestora şi de a pune la dispoziţia responsabilului cu protecţia mediului aceste date, inclusiv 

și, celui din cadrul Primăriei mun.Strășeni. 

• Şefii sectoarelor de activitate au obligaţia de a obţine autorizaţiile necesare avizării funcţionării din 

punct de vedere al protecţiei mediului pentru activităţile din aria lor de competenţă. 

• Respectarea legislaţiei subsecvente gestionării deşeurilor este obligatorie pentru toate unităţile din 

circumscripția teritorială a Primăriei mun.Strășeni. 

 

Articolul 26  

Obligaţiile personalului din sistemul organelor din unitățile care își desfășoară activitatea pe 

teritoriul mun.Strășeni: 

- să îşi însuşească şi să respecte normele de protecţie a mediului şi modul de aplicare a acestora; 

- să îşi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu creeze condiţii de impact negativ asupra mediului 

înconjurător; 

- să aducă la cunoştinţă, pe cale ierarhică, orice situaţie care constituie un pericol de accident ecologic 

sau modificare a factorilor de mediu în unitatea în care îşi desfăşoară activitatea; 

- să anunţe imediat directorul unităţii sau responsabilul de mediu în cazul producerii unui accident 

ecologic; 

- să întrerupă imediat orice activitate care ar putea genera producerea unui accident ecologic; 

- să ofere relaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul protecţiei mediului; 

- să respecte procedurile specifice aprobate la nivelul unităţii privind modul de intervenţie la o 

poluare produsă în unitatea proprie sau în zona de competenţă. 

 

Regimul utilizării substanţelor periculoase 

Articolul 27  

 1) Conducătorii unităţilor din sistemul organelor unităților din circumscripția teritorială a mun.Strășeni 

dispun întocmirea evidenţei substanţelor şi preparatelor chimice periculoase prevăzute de legislaţia în vigoare. 
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2) Responsabilii de mediu verifică etichetarea, ambalarea, manipularea şi transportul substanţelor şi 

preparatelor periculoase şi elaborează precizări pentru reducerea/eliminarea efectelor acestora asupra mediului 

şi organismului uman. 

Articolul 28  

Unităţile care își desfășoară activitatea pe teritoriul mun.Strășeni care utilizează substanţe care distrug 

stratul de ozon, respectiv agenţi de refrigerare, agenţi de condiţionare a aerului, solvenţi, agenţi extinctori au 

următoarele obligaţii: 

- asigură măsurile necesare supravegherii, limitării şi prevenirii oricăror emisii, dirijate sau accidentale; 

- ţin evidenţa substanţelor specificate; 

- depozitează substanţele în recipiente special destinate şi în locuri amenajate; 

- transportul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se efectuează de către firme specializate, 

conform normelor în vigoare; 

- verifică periodic starea recipientelor de depozitare pentru identificarea şi prevenirea riscurilor de emisie 

liberă în atmosferă. 

 

Articolul 29  

Deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţilor curente ale unităţilor de pe teritoriul mun.Strășeni 

pot constitui un risc de poluare a mediului. 

În acest sens, conducătorii unităţilor dispun: 

- asigurarea măsurilor de prevenire şi limitare a impactului deşeurilor asupra mediului, prin gestionarea 

corespunzătoare a deşeurilor; 

- reducerea cantităţii de deşeuri; 

-  recuperarea deşeurilor refolosibile şi valorificarea acestora prin unităţi specializate, pe bază de 

contract; 

- asigurarea condiţiilor necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii de deşeuri, 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; 

- interzicerea aruncării şi depozitării pe maluri, în albiile râurilor a deşeurilor de orice natură; 

- interzicerea abandonării ori eliminării necontrolate a deşeurilor sau executării operaţiunilor 

neautorizate cu acestea; 

- adoptarea de soluţii constructive, conform competenţelor atribuite prin lege, pentru depozitele 

temporare de deşeuri; 

- refacerea cadrului natural în zonele de depozitare. 

 

Articolul 30  

În unităţile care își desfășoară activitatea pe teritoriul mun.Strășeni se regăsesc deşeuri cu proprietăţi 

care pot face ca acestea să fie periculoase: 

H 1 - "Explozive": substanţe şi preparate care pot exploda sub efectul unei scântei sau care sunt mai sensibile 

la şocuri ori frecare decât dinitrobenzenul; 

H 2 - "Oxidante": substanţe şi preparate care produc reacţii puternic exoterme în contact cu alte substanţe, mai 

ales cu substanţe inflamabile; 

H 3-A - "Foarte inflamabile": 
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a) substanţe şi preparate lichide care au punctul de aprindere sub 21°C (inclusiv lichide extrem de inflamabile); 

sau 

b) substanţe şi preparate care se pot încălzi până la aprindere în contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără 

aport de energie; sau 

c) substanţe şi preparate în stare solidă care se pot aprinde cu uşurinţă după un contact scurt cu o sursă de 

aprindere şi care continuă să ardă ori să se consume şi după îndepărtarea sursei de aprindere; sau 

d) substanţe şi preparate gazoase care se inflamează în aer la presiune normală; sau 

e) substanţe şi preparate care, în contact cu apa sau cu aerul umed, produc gaze foarte inflamabile în cantităţi 

periculoase. 

H 3-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; 

H 4 - "Iritante": substanţele şi preparatele necorozive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea 

ori cu mucoasa, pot provoca inflamaţii; 

H 5 - "Nocive": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate ori pătrund prin piele, 

pot constitui riscuri limitate pentru sănătate; 

H 6 - "Toxice": substanţe şi preparate (inclusiv substanţe şi preparate foarte toxice) care, în cazul în care sunt 

inhalate sau ingerate ori pătrund prin piele, pot produce vătămări serioase, acute sau cronice pentru sănătate şi 

pot fi chiar letale; 

H 7 - "Cancerigene": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate ori pătrund prin 

piele, pot induce cancer sau creşterea incidenţei lui; 

H 8 - "Corozive": substanţe şi preparate care pot distruge ţesuturile vii la contactul cu acestea; 

H 9 - "Infecţioase": substanţe şi preparate cu conţinut de microorganisme viabile sau toxine ale acestora care 

sunt cunoscute ca producând boli la om ori la alte organisme vii; 

H 10 - "Toxice pentru reproducere": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate ori 

pătrund prin piele, pot induce malformaţii congenitale neereditare sau creşterea incidenţei acestora; 

H 11 - "Mutagene": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate ori pătrund prin piele, 

pot produce defecte genetice ereditare sau creşterea incidenţei acestora; 

H 12 - deşeuri care emit gaze toxice sau foarte toxice în contact cu apa, aerul ori un acid; 

H 13 - "Sensibilizante": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau pătrund prin piele, pot 

cauza o reacţie de hipersensibilizare, astfel încât expunerea ulterioară la substanţa sau preparatul respectiv 

poate produce efecte nefaste caracteristice; 

H 14 - "Ecotoxice": deşeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate ori întârziate pentru unul sau mai 

multe sectoare ale mediului înconjurător; 

H 15 - deşeuri capabile prin orice mijloace, după eliminare, să producă altă substanţă, de exemplu, levigat, 

care posedă oricare din caracteristicile prezentate mai sus. 

- Deşeurile periculoase - reprezentate în special de uleiurile uzate, baterii şi acumulatori, deşeuri medicale - se 

colectează diferenţiat şi se transportă în vederea tratării şi eliminării în instalaţii autorizate de către firme 

specializate, potrivit legislaţiei în vigoare. 

- Cheltuielile ocazionate de analiza chimică a deşeurilor, monitorizarea factorilor de mediu şi verificarea 

datelor declarate se suportă de către deţinătorii deşeurilor. 

- În contractele de prestări servicii cu beneficiari, dacă se utilizează substanţe periculoase în procesul de muncă, 

se prevăd clauze clare de gestionare a deşeurilor rezultate. 
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Protecţia resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii 

Articolul 31  

Pentru conservarea şi protecţia mediului acvatic, conducătorii unităţilor care activează în mun.Strășeni 

dispun: 

- respectarea standardelor de emisie şi evacuare a apelor reziduale din cadrul unităţilor conduse; 

- limitarea sau interzicerea activităţilor subdiviziunilor generatoare de poluare asupra resurselor de apă, 

în cazul depăşirii indicatorilor de calitate; 

- adoptarea metodelor de conservare şi refacerea resurselor de apă existente; 

- interzicerea spălării autovehiculelor, utilajelor şi a ambalajelor care au conţinut uleiuri, combustibili 

lichizi, lubrifianţi, substanţe periculoase sau pesticide, în apele naturale; 

- interzicerea introducerii în apele de suprafaţă a substanţelor explozibile, tensiunilor electrice sau a 

substanţelor periculoase; 

- interzicerea evacuării de substanţe toxice, nocive sau radioactive, precum şi a apelor uzate şi 

contaminate cu izotopi radioactivi în reţelele de canalizare; 

- interzicerea evacuării în reţeaua publică de canalizare a apelor uzate provenite de la unităţile medicale, 

curativ-profilactice, veterinare şi laboratoare, fără o prealabilă epurare biologică şi chimică. 

 

Articolul 32  

1) În scopul asigurării protecţiei aerului este interzisă evacuarea în atmosferă a substanţelor poluante sub formă 

de gaze, vapori, aerosoli, particule solide şi altele, peste limitele stabilite prin actele normative în vigoare. 

2) Se interzice punerea în funcţiune a instalaţiilor care depăşesc limitele maxime admise de emisii în atmosferă, 

fără echipamentele de filtrare şi neutralizare a substanţelor poluante. 

3) În vederea protecţiei atmosferei, conducătorii unităţilor dispun: 

- elaborarea şi implementarea măsurilor de reducere a emisiilor de poluanţi la surse; 

- reducerea emisiilor poluante rezultate în urma arderii combustibililor; 

- reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate; 

- asigurarea de dotări speciale pentru izolarea, protecţia fonică a surselor de zgomot şi vibraţii, precum şi 

punerea în exploatare a celor care nu depăşesc pragul fonic admis. 

 

Articolul 33  

Conducătorii unităţilor au următoarele obligaţii şi răspunderi cu privire la utilizarea, conservarea şi 

protecţia solului: 

- dispun măsuri pentru prevenirea, reducerea riscului de degradare şi combatere a schimbărilor 

dăunătoare solului, generate de propria lor activitate sau care ar putea fi cauzate de utilizările 

necorespunzătoare ale terenului ori de aplicarea unor practici neconforme cu reglementările în vigoare; 

- monitorizează calitatea şi caracteristicile solului terenului deţinut pe suprafaţa căruia s-au desfăşurat 

sau se desfăşoară activităţi cu impact semnificativ asupra solului; 

- interzic depozitarea, aruncarea, deversarea sau împrăştierea reziduurilor solide, lichide ori gazoase şi a 

substanţelor radioactive sau chimice rezultate din activităţile curente, care produc poluarea solului, în 

afara locurilor special amenajate în acest scop. 

 

Articolul 34  

Conservarea biodiversităţii 
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1) În scopul garantării conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural, personalul din sistemul 

organelor afacerilor interne care desfăşoară activităţi specifice în interiorul şi în vecinătatea ariilor protejate, 

monumentelor naturii sau pe alte terenuri pe care s-au identificat elemente susceptibile de a fi ocrotite, este 

obligat să respecte statutul acestora, pentru a asigura dezvoltarea durabilă a zonelor. 

2) Pe timpul desfăşurării activităţilor specifice, în perimetrul zonelor protejate sau în vecinătatea 

acestora este interzisă distrugerea speciilor de floră şi faună sălbatică. 

 

Organizarea şi executarea controalelor 

Articolul 35  

1) Controalele pe linia protecţiei mediului se realizează, potrivit competenţelor, de către structurile de 

specialitate prin decizie a directorului întreprinderii, sau a persoanelor desemnate de către acesta, sau de către 

autorităţile cu competenţe în domeniu, conform prevederilor legale în vigoare. 

2) Controalele pe linia protecţiei mediului dispuse în baza deciziei directorului întreprinderii, sau a 

persoanelor desemnate de către acesta, pot fi: 

a) controale tematice; 

b) controale inopinate. 

3) În vederea executării controlului, personalul desemnat are dreptul de a solicita documentele şi 

informaţiile necesare responsabilului de mediu controlat şi oricărei alte persoane cu responsabilităţi în 

domeniu. 

4) Ca urmare a executării activităţii de control, personalul desemnat are competenţa să constate şi să 

propună sancţiuni disciplinare. 

5) Controlul propriu la nivelul unităţilor privind respectarea normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de 

protecţia mediului se efectuează de: 

- responsabilul de mediu, pe baza unui grafic anual; 

- şefii locurilor de muncă respective, zilnic sau pe schimb, după caz. 

6) Controlul efectuat de responsabilul de mediu se finalizează prin documente scrise, în care se 

consemnează: 

- locaţiile şi instalaţiile speciale care au fost controlate; 

- activităţile controlate; 

- constatările rezultate din teren; 

- propunerile de măsuri şi acţiuni de înlăturare a deficienţelor şi de îmbunătăţire a activităţii. 

7) Constatările, măsurile şi deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la cunoştinţă, prin 

documente scrise, aprobate de conducătorul unității, tuturor persoanelor implicate. 

8) Controalele efectuate de structurile/persoanele de specialitate din unități se vor evidenţia în registrul 

unităţilor controlate. 

9) În baza concluziilor rezultate din controalele autorităţii de stat sau din controalele proprii, 

conducătorul unităţii este obligat să ia măsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate în 

domeniul protecţiei mediului. 
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Anexa nr.1  

la Instrucțiunea tehnico-legală 

 pentru responsabilii de mediu 

 

COMUNICARE - accident ecologic 

Nr. ______ din ____________ 

    A. Unitatea __________________________________________________________ 

    B. Adresa ___________________________________________________________ 

    C. Data şi ora producerii poluării _________________________________________ 

    D. Tipul poluării _______________________________________________________ 

    - Cantitate/volum _____________________________________________________ 

    - Suprafaţa afectată ___________________________________________________ 

    - Implicaţii privind poluarea vecinătăţilor ____________________________________ 

    E. Factorul de mediu afectat - descriere ____________________________________ 

    - Solul şi vegetaţia 

    - Apa 

    - Aerul 

    - Aşezările umane 

    F. Măsurile întreprinse pentru diminuarea poluării ____________________________ 

    - Stabilirea listei cu materiale de intervenţie _________________________________ 

    - Documentele după care s-a acţionat pentru intervenţie _______________________ 

    G. Colaborarea cu autorităţile locale de mediu _______________________________ 

    H. Măsurile pentru remedierea factorilor de mediu afectaţi de poluare ____________ 

 

Conducătorul unităţii ___________________________    
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Anexa nr.2  

la Instrucțiunea tehnico-legală 

 pentru responsabilii de mediu 

 

FIŞA DE MEDIU 

1. Date generale ale unităţii: 

a) Denumirea unităţii, adresă, telefon, fax ____________________________________ 

b) Amplasamentul _______________________________________________________ 

c) Profilul de activitate ___________________________________________________ 

d) Forma de proprietate __________________________________________________ 

e) Regimul de lucru (ore/zi, zile/săptămână, zile/an) ____________________________ 

f) Datele de identificare a responsabilului de mediu: 

- Gradul, numele şi prenumele: ____________________________________________ 

- Studiile (instituţii de învăţământ absolvite): __________________________________ 

- Calificarea în funcţie10: ___________________________________________________ 

- Data numirii în funcţia de responsabil de mediu: ______________________________ 

- Telefon: _____________________________________________________________ 

g) Agenţia locală/națională de protecţia mediului: 

- Denumirea: ___________________________________________________________ 

- Adresa: ______________________________________________________________ 

- Telefon: _____________________________________________________________ 

2. Date specifice activităţii: 

a) Activitatea desfăşurată11:________________________________________________ 

b) Dotări12: _____________________________________________________________ 

c) Suprafaţa unităţii (total)_________________________________________________ 

din care: 

- Poligoane: ___________________________________________________________ 

- Teren arabil: __________________________________________________________ 

- Păşune: _____________________________________________________________ 

- Pajişti: _______________________________________________________________ 

- Păduri: ______________________________________________________________ 

- Lungime căi de comunicaţii: drumuri de acces, alei, trotuare: ____________________ 

- Parc auto: ____________________________________________________________ 

d) Utilităţi13: ____________________________________________________________ 

3. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu: 

a) Protecţia calităţii apelor ________________________________________________ 

- Sursele de ape uzate şi indicatorii de calitate ai acestora 

 
10 Cursuri de specialitate în domeniul protecţiei mediului, postliceale, postuniversitare. 
11 Se prezintă activitatea specifică desfăşurată, cu informaţii complete, inclusiv descrierea proceselor tehnologice acolo unde este 

cazul. 
12 Dotările specifice: clădiri (cu suprafaţa spaţiilor ocupate), utilaje, instalaţii, maşini, aparate, mijloace de transport (auto şi nave) 

utilizate în activitate etc. 
13 Modul de asigurare cu utilităţi (apă, canal, energie etc.): surse, cantităţi, volume 
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- Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, randamentele de reţinere a poluanţilor, 

locul de evacuare (emisar, canalizare publică, canalizare, platformă industrială) 

- Poluanţii evacuaţi în mediu sau în canalizări publice ori în alte canalizări (în mg/l şi/sau kg/zi) 

b) Protecţia atmosferei ___________________________________________________ 

- Sursele şi poluanţii pentru aer 

- Instalaţii pentru colectarea, epurarea şi dispersia gazelor reziduale şi a pulberilor 

- Poluanţii evacuaţi în atmosferă (în mg/mc şi/sau g/s) 

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor _________________________________ 

- Sursele de zgomot şi de vibraţii 

- Dotările, amenajările şi măsurile de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

- Nivelul de zgomot şi de vibraţii produs 

d) Protecţia solului şi a subsolului ___________________________________________ 

- Sursele posibile de poluare a solului şi a subsolului 

- Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia solului şi a subsolului 

e) Protecţia împotriva radiaţiilor ____________________________________________ 

- Sursele de radiaţii din activitate 

- Dotările, amenajările şi măsurile pentru protecţia împotriva radiaţiilor 

- Nivelul radiaţiilor emise în mediu 

f) Protecţia fondului forestier (acolo unde este cazul) ____________________________ 

- Situaţia afectării fondului forestier 

- Lucrările şi măsurile pentru diminuarea şi eliminarea impactului negativ produs asupra vegetaţiei şi 

ecosistemelor forestiere 

g) Protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii (acolo unde este cazul)____ 

- Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice şi terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor 

naţionale şi a rezervaţiilor naturale 

- Măsurile pentru protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi pentru ocrotirea naturii, în general 

h) Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional (acolo unde este cazul)_______ 

- Modul de încadrare a obiectivului în peisaj 

- Măsuri şi amenajări pentru protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional 

i) Gestiunea deşeurilor ___________________________________________________ 

- Sursele de deşeuri, tipuri, compoziţie şi cantităţi de deşeuri rezultate 

- Modul de gospodărire a deşeurilor; depozitare controlată, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare 

în mediu, comercializare 

j) Gestiunea substanţelor şi preparatelor periculoase ___________________________ 

- Substanţele şi preparatele periculoase utilizate/deţinute, cantităţile utilizate/deţinute şi fişele de securitate 

ale acestora 

- Modul de gospodărire, măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia mediului 

 k) Gestiunea ambalajelor _________________________________________________ 

- Tipurile şi cantităţile de ambalaje folosite 

- Modul de gospodărire a ambalajelor şi măsuri pentru protecţia mediului 

l) Încadrarea în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului ___________________ 

m) Modul de încadrare a obiectivului în cerinţele planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului______________________________________________________________ 
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n) Factorii poluanţi din zona unităţii care afectează activitatea acesteia______________ 

- Sursa poluantă:________________________________________________________ 

- Factorul de mediu poluat: aer, apă, sol 

o) Substanţele care distrug stratul de ozon____________________________________ 

- Denumirea substanţei - tehnică şi comercială: halon, freon 

- Cantitatea: kg 

- Unde se găseşte: aparate de aer condiţionat, instalaţii frigorifice, instalaţii de stins incendiul, 

dezumidificatoare, alte aparate sau instalaţii de pe tehnica specifică 

p) Zonele de interes naţional adiacente unității_________________________________ 

- Denumirea zonei şi tipul acesteia: rezervaţie a biosferei, rezervaţie naturală, parc naţional, rezervaţie 

peisagistică, monument al naturii, monument istoric, situri arheologice, situri Natura 2000, alte zone de interes 

natural 

- Actul normativ care stabileşte tipul zonei: 

q) Accidentele ecologice în care a fost implicată unitatea_________________________ 

- Natura accidentului: 

- Data producerii: 

- Măsuri de remediere: 

r) Protecţia aşezărilor umane (acolo unde este cazul)___________________________ 

- Distanţa faţă de aşezările umane, localităţile şi populaţia eventual afectată 

- Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia aşezărilor umane 

s) Alte date şi informaţii privind protecţia mediului 

Se vor prezenta şi alte date specifice activităţii sau solicitate de structura de specialitate a entității juridice, 

după caz, care au legătură cu protecţia factorilor de mediu şi planul de intervenţie în caz de poluări accidentale. 

t) Reconstrucţia ecologică (acolo unde este cazul)______________________________ 

- Lucrări şi măsuri pentru refacerea mediului deteriorat, precum şi pentru menţinerea unui ecosistem 

corespunzător în zonă 

u) Monitorizarea mediului (acolo unde este cazul) ______________________________ 

v) Dotări şi măsuri privind instruirea personalului, managementul exploatării şi analiza periodică a propunerii 

de conformare pentru controlul emisiilor de poluanţi, supravegherea calităţii mediului şi monitorizarea 

activităţilor de protecţie a mediului ___ 

MENŢIUNE: 

Fişa de mediu ce se va întocmi şi se va prezenta la structura de specialitate a oficiului central al entității juridice 

se va adapta  în funcţie de specificul activităţii, conţinutului-cadru care formează obiectul acestei anexe și 

prevederile legislaţiei naţionale în domeniu. 

            „Avizat” 

_______________________________ 

șeful Direcţiei economico-administrative, 

_______________________________ 

responsabil de mediu, 

  „Aprob” 

_______________________________ 

 

director unitate 
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Anexa nr.3 

la Instrucțiunea tehnico-legală 

                                       pentru responsabilii de mediu 
 

Program de conformare 
 

Întocmit:____________________________________________________________ 
 

Avizat______________________________________________________________ 

 

Nr. 

crt. 

Neconformitatea Denumirea 

măsurii 

Obiective 

de 

remediere 

Performanța Termen 

de 

finalizare 

Fonduri Raportare Observații 

         

         

         

         

 

Notă: Conform art.9 din Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, Autorităţile 

administraţiei publice ale raionului, municipiului în comun cu autorizaţiile locale pentru mediu şi pentru 

sănătate: 

a) asigură respectarea legislaţiei de protecţie a mediului; 

b) aprobă de comun acord cu autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu limitele de folosire 

a resurselor naturale, cu excepţia limitelor de folosire a resurselor de importanţă naţională, limitele de emisii 

şi deversări nocive în mediu, cu excepţia celor ce depăşesc teritoriul raionului, municipiului, limitele poluării 

fonice; limitele de depozitare a deşeurilor de producţie şi menajere; 

c) supraveghează şi coordonează activitate primăriilor şi preturilor în domeniul depozitării şi 

prelucrării deşeurilor de producţie şi menajere, construcţiei şi funcţionării instalaţiilor de epurare a apelor 

reziduale, instalării utilajelor şi dispozitivelor de reţinere şi neutralizare a noxselor, prevenirii şi combaterii 

alunecărilor de teren, eroziunii, salinizării, compactării şi poluării solurilor cu îngrăşăminte minerale şi 

pesticide, folosirii raţionale a pajiştilor, repartizării de terenuri pentru asigurarea gradului necesar de 

împădurire, creării perdelelor forestiere de protecţie şi a spaţiilor verzi;  

e) organizează elaborarea şi realizarea programelor ecologice raionale, municipale, asigură efectuarea 

lucrărilor de reconstrucţie ecologică şi de restabilire a echilibrului ecologic în zonele afectate prin activitatea 

antropică; 

f) declară drept zone protejate monumente ale naturii de interes ecologic şi peizagistic raional, 

municipal; 

g) asigură informarea sistematică şi operativă a populaţiei, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor 

privind starea mediului în raion, municipiu; 

h) contribuie la instruirea şi conştientizarea populaţiei în problemele protecţiei mediului şi folosirii raţionale a 

resurselor natural.



 

175 
 
 

 

 


