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SUNT EXCLUSE URMATOARELE CATEGORII DE DESEURI
• apele uzate (NU si namolurile din separatoarele de produse petroliere)
• subprodusele de origine animala (cu exceptia produselor care urmeaza sa fie
incinerate, depozitate sau utilizate intr-o instalatie de producere a biogazului ori a
compostului )
• carcasele de la animalele care au decedat in orice alt mod decat prin sacrificare
• deseurile rezultate in urma activitatilor de prospectare, extractie, tratare si stocare
a resurselor minerale
• efluentii gazosi emisi in atmosfera si dioxidul de carbon captat si transportat in
scopul stocarii geologice
• deseurile radioactive
• explozibilii declasati
• materiile fecale, paiele si alte resturi vegetale nepericuloase provenite din
agricultura sau silvicultura si care sunt folosite in agricultura ori silvicultura sau
pentru producerea de energie din biomasa

Obligatiile generatorilor de deseuri,
pastrate in noua lege
• Colectarea separata a fiecarui tip de deseu generat
in recipienti etichetati, cu codul deseului!
• Transportul deseurilor se face in baza:
– Formular transport-pentru deseuri periculoase
– Formular incarcare descarcare - pentru deseuri
nepericuloase
– Declaratie uleiuri uzate
– Anexa 1 - pentru transferul deseurilor periculoase
in cantitate >1 tona
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Obligatii pentru generatorii de
deseuri,
introduse
de
noua
lege
Detinerea unei fise de caracterizare a deseului - pentru fiecare deseu in
parte!
Etichetarea deseurilor periculoase - in conformitate cu legislatia de
chimicale!
Desemnarea unei persoane care sa fi absolvit cursuri de specializareresponsabil cu gestiunea deseurilor!
Incadrarea fiecarui tip de deseu generat din propria activitate in lista
deseurilor
Intocmirea, incepand cu anul 2012, a unui plan de reducere a cantitatii de
deseuri pe amplasament
Obligativitatea raportarii anuale la APM local evidenta gestiunii
deseurilor conform HG 856/2002
(Daca pentru un deseu exista doua coduri diferite in functie de posibila
prezenta a unor caracteristici periculoase , incadrarea ca deseu
nepericulos se realizeaza numai in baza unei analize a originii, testelor,
buletinelor de analiza)

Evidente ce trebuie pastrate
• evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de
deseu, conform HG 856/2002 - trebuie pastrata cel
putin 3 ani (se transmite anual agentiei judetene
pentru protectia mediului-care va pastra datele
minim 5 ani)
• buletinele de analiza care caracterizeaza deseurile
periculoase generate din propria activitate
• evidenta cronologica a cantitatii, naturii, originii si,
dupa caz, a destinatiei, a frecventei, a mijlocului de
transport, a metodei de tratare, valorificare,
eliminare, conform HG 856/2002 –pentru asigurarea
trasabilitatii

Definitii noi

deseu (L 211/2011- anexa 1, pct 9) = orice
substanta sau obiect pe care detinatorul il
arunca ori are intentia sau obligatia sa il
arunce

Definitii noi
Subprodusul : O substanta sau un obiect care rezulta in urma unui
proces de productie al carui obiectiv principal nu este producerea
acestuia si care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) utilizarea ulterioara a substantei sau a obiectului este certa;
b) substanta sau obiectul poate fi utilizat direct, fara a fi supus unei
alte prelucrari suplimentare celei prevazute de practica
industriala obisnuita;
c) substanta sau obiectul este produs ca parte integranta a unui
proces de productie;
d) utilizarea ulterioara este legala, in sensul ca substanta sau
obiectul indeplineste toate cerintele relevante referitoare la
produs, la protectia mediului si protectia sanatatii pentru
utilizarea specifica si nu va produce efecte globale nocive asupra
mediului sau a sanatatii populatiei.

Subprodusul NU este deseu!

Definii noi
Incetarea statutului de deseu:
In cazul in care anumite categorii de deseuri au trecut printr-o
operatiune de VALORIFICARE si daca indeplinesc criteriile
specifice stabilite de Comisia Europeana, acestea inceteaza sa
mai fie considerate deseuri, in sensul prezentei legi

Exemplu: piesele reutilizabile rezultate din dezmembrarea
vehiculelor scoase din uz ( din dezmembrari auto!)

Poluatorul plateste
• In conformitate cu principiul „poluatorul plateste”,
costurile operatiunilor de gestionare a deseurilor
se suporta de catre producatorul de deseuri sau,
dupa caz, de detinatorul actual ori anterior al
deseurilor

Transportul deseurilor peste frontiera
• In cazul in care se intentioneaza transportul deseurilor peste
frontiera Romaniei, acesta se poate realiza numai cu respectarea
prevederilor comunitare referitoare la transferurile de deseuri:

– notificare
– procedura de informare

Ce se controleaza de catre institutiile de
control
1. Evidenta gestiunii deseurilor, conform HG 856/2002
2. Autorizatia de mediu
3. Contracte in termen cu operatori de deseuri –pentru toate tipurile de deseuri
din autorizatia de mediu sau alte deseuri generate in procesul tehnologic
4. Contract cu un operator de salubritate pentru deseuri menajere
5. Decizia de responsabil cu gestiunea deseurilor/dovada absolvirii unui curs de
specializare
6. Documente de transport (formular incarcare descarcare-pentru deseuri
nepericuloase, formular transport deseuri periculoase –pentru deseuri
periculoase, anexa 1-pentru deseuri periculoase –in cantitati mai mari de 1
tona)
7. Registru de evidenta transport deseuri – periculoase si nepericuloase (poate fi
si electronic) –de unde se da numar pentru formularele de transport!
8. Plan de reducere a cantittaii de deseuri
9. Fisa de caracterizare deseu
10.Etichete pentru deseurile periculoase, conform legislatiei de chimicale si
deseuri
11.Raportarile prevazute de lege (ambalaje introduse pe piata nationala, numar
inregistrare baterii, raportare anuala baterii, raportare semestriala uleiuri)
12.Declaratiile la fondul de mediu

Sanctiuni contraventionale si
infractiuni
• Amenzi contraventionale pt pers juridice
15000 - 40000 lei (Se aplica de catre GNM
sau autoritati din cadrul administratiei
publice locale)
• 5 tipuri de infractiuni (inchisoare de la 6 luni
la 5 ani)

