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Cuprins
• Prevederi legislative
• Lista europeana a deseurilor
• Incadrarea deseurilor
• Obligatii ale agentilor economici
• Evidenta deseurilor in unitatea economica

• Raportarea evidentei la autoritatea de mediu

Prevederi legislative
• Decizia Comisiei 2000/532/CE (cu modificarile ulterioare) de
stabilire a unei liste de deseuri, cu modificarile ulterioare
transpusa in legislatia nationala prin
•HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si
aprobarea listei cuprinzand deserile, Inclusiv deseurile
periculoase

HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor si aprobarea listei cuprinzand
deserile, Inclusiv deseurile periculoase

Cuprinde:
• Lista europeana a deseurilor

• Procedura de incadrare a deseurilor pe categorii
• Obligatii ale agentilor economici
• Contraventii

Lista europeana a deseurilor
• 20 capitole;
• 839 coduri de deseuri din care 405 sunt deseuri
periculoase;
• 181 de coduri sunt asa numitele coduri in oglinda –
pentru care clasificarea ca periculos sau nepericulos
ramane deschisa

Lista europeana a deseurilor
Categorii de deseuri:
• Deseuri rezultate din activitati industriale 01 -12:
01. Deşeuri de la explorarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea
fizică şi chimică a mineralelor
02. Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură,
vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea
alimentelor
03. Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi
mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului
04. Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă
05. Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale
şi tratarea pirolitică a cărbunilor
06. Deşeuri din procese chimice anorganice

Lista europeana a deseurilor
• Deseuri rezultate din activitati industriale 01 -12 (continuare):
07. Deşeuri din procese chimice organice
08. Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea
(ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri şi emailuri
vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice
09. Deşeuri din industria fotografică
10. Deşeuri din procesele termice
11. Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea
metalelor şi a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă
12. Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizică a
suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice

Lista europeana a deseurilor
• Categorii speciale de deseuri 13 -16:
13. Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi (cu
excepţia uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12

şi 19)
14. Deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi carburanţi
(cu excepţia 07 şi 08)
15. Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de
lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie,

nespecificate în altă parte
16. Deşeuri nespecificate în altă parte

Lista europeana a deseurilor
• Deseuri rezultate din alte activitati 17 -20:
17. Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat
din amplasamente contaminate)
18. Deşeuri din activităţi de ocrotire a sănătăţii umane sau din
activităţi veterinare şi/sau cercetări conexe (cu excepţia
deşeurilor de la prepararea hranei în bucătarii sau
restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a
sănătăţii)
19. Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile
de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru
alimentare cu apă şi uz industrial
20. Deşeuri municipale (deseuri menajere şi asimilabile din
comerţ, industrie, instituţii), inclusiv fracţiuni colectate
separat

Incadrarea deseurilor
• Tipurile de deseuri sunt definite in mod individual printr-un
cod complet format din 6 cifre.
• Titlurile si subtitlurile categoriilor de deseuri sunt definite
printr-un cod format din doua, respectiv din 4 cifre.

• Deseurile clasificate ca periculoase sunt marcate cu asterisc

Incadrarea deseurilor
Exemplu:
04 (titlul categoriei)

Deseuri din industriile pielariei,
blanariei si textila

04 01(subtitlul categoriei)

Deseuri din industriile pielariei si
blanariei

04 01 09 (cod deseu)

Deseuri de la apretare si finisare

Incadrarea deseurilor
Deseuri cu coduri in oglinda
Cod deseu Descriere deseu
xx yy zz*

Deseuri A care contin substante periculoase

xx yy z(z+1) Deseuri A altele decat cele mentionate la
xx yy zz
La stabilirea periculozitatii unui deseu se utilizeaza
legislatia europeana privind substantele periculoase.

Incadrarea deseurilor
Exemplu:

20 01 31*

Medicamente citotoxice si
citostatice

20 01 32

Medicamente, altele decat cele
mentionate la 20 01 31

Incadrarea deseurilor
1. se identifică activitatea generatoare de deşeuri din cap. 01-12 sau
17-20;
2. se identifică subcapitolul în care se încadrează deşeul;
3. se identifică, în cadrul subcapitolului, deşeul în mod individual,
conform codului corespunzător, format din 6 cifre, excluzându-se
codurile terminate cu 99;
4. dacă deşeul nu este identificat la cap. 01-12 sau 17-20, se
examinează pentru identificarea deşeului cap. 13, 14 şi 15;
5. dacă deşeul nu este identificat nici în cap. 13, 14 şi 15, se
examinează cap. 16;
6. 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.

Obligatii ale agentilor economici
1. De a incadra deseurile generate pe amplasament in
conformitate
2. De a ţine o evidenţă a gestiunii deseurilor, în conformitate
cu un model, pentru fiecare tip de deşeu generat in
unitate.
3. De a raporta autoritatii de mediu cand aceasta o solicita.

Evidenta gestiunii deseurilor

Modelul de evidenta este Anexa 1 din
HG 856/2002

Raportarea evidentei
• La solicitarea autoritatii publice teritoriale pentru protecţia
mediului :
 Operatorii economici care genereaza deseuri din activitatea
proprie
Operatorii economici care desfasoara activităţi de colectare,
transport, depozitare temporară, valorificare şi eliminare a
deşeurilor – doar deseurile proprii
• La solicitarea autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia
mediului sau a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi
locale care au atribuţii şi răspunderi în domeniul regimului
deşeurilor (GNM, Primarie, CJ, Ministerul Economiei)
 Operatorii economici care desfasoara activităţi de colectare,
transport, depozitare temporară, valorificare şi eliminare a
deşeurilor - evidenţa gestiunii deşeurilor colectate,
transportate, depozitate temporar, valorificate şi eliminate

Contravenţii
1. Absenţa evidenţei gestiunii deşeurilor;

2. Înscrierea de date incorecte în evidenţa gestiunii deşeurilor;
3. Neutilizarea codurilor deşeurilor prevăzute în anexa nr. 2 pentru
evidenţa gestiunii deşeurilor;
4. Netransmiterea evidenţei gestiunii deşeurilor autorităţilor
publice centrale şi autorităţilor publice teritoriale de protecţie a
mediului.
Se sancţionează cu amendă de la 30 milioane lei la 75 milioane lei

Multumesc pentru atentie!

