
Ministerul Mediului este autoritatea care exercită la nivel național funcția de
strategie şi planificare în domeniul deșeurilor, asigură îndeplinirea
condiţionalităţilor ex-ante privind deșeurile şi respectarea planurilor de măsuri
asumate de România pentru îndeplinirea acestora, elaborează reglementări,
coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor legale privind
prevenirea generării de deșeuri şi gestionarea deşeurilor, în colaborare cu
celelalte autorităţi competente, conform legii.

Ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deşeurilor reglementează

activitățile și responsabilitățile tuturor actorilor implicați, de la generatorul de

deșeuri până la organul de reglementare și control, inclusiv pentru firmele

de colectare și valorificare/eliminare deșeuri.



Cerințe Generale

Art. 8

(1) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să

clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor revăzută la

art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora.

Art. 15: Valorificarea deşeurilor

(1) Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia de a se asigura că

deşeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operaţiuni

de valorificare, în conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 21.

Art. 16

(1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de

deşeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 şi

pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de

valorificare, au obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri

sau materiale cu proprietăţi diferite.

(2) Operatorii economici care colectează şi/sau transportă deşeuri au obligaţia de a le verifica

vizual dacă sunt separate corespunzător şi de a le prelua separat şi a nu le amesteca în timpul

transportului cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

(3) Este interzisă incinerarea deşeurilor colectate separat pentru pregătirea

pentru reutilizare şi reciclare în temeiul art. 17 alin. (1)-(4) şi al art. 33, cu excepţia

deşeurilor care provin din operaţiuni de tratare ulterioară a deşeurilor colectate

separat, pentru care incinerarea reprezintă rezultatul optim din punct de vedere

ecologic în conformitate cu art. 4.



ART. 17

(3) Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri, cu condiţia respectării prevederilor art. 16 alin.

(1) şi (4), introduc colectarea separată cel puţin pentru hârtie, metal, plastic şi sticlă, iar până la

data de 1 ianuarie 2025 şi pentru textile.

(5) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz,

subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare

intercomunitară ale acestora, după caz, au următoarele obligaţii:

a) să asigure colectarea separată cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din

deşeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deşeuri se face în cadrul unui singur

contract de delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai multe tipuri de

materiale/contract/contracte distincte pentru toate tipurile de materiale/pe tip de material şi să

organizeze atribuirea conform deciziei luate;

b)să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală

generată, minim pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere

sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor

care provin din gospodării;

c) să atingă, până în anul 2025 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea deşeurilor

municipale de 55% din masă;

h) să implementeze, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind

protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul

economic "plăteşte pentru cât arunci", bazat pe unul sau mai multe dintre următoarele elemente:

(i)volum;

(ii)frecvenţă de colectare;

(iii)greutate;

(iv)saci de colectare personalizaţi;



Art. 20: Eliminarea

(1) Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să supună

deşeurile care nu au fost valorificate potrivit art. 15 unei operaţiuni de eliminare în

condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele art. 21.

(3) Abandonarea deşeurilor este interzisă.

(4) Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.

(5) Incendierea deşeurilor de orice fel este interzisă.

Art. 22: Costuri

(1) În conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte", costurile gestionării

deşeurilor, inclusiv cele aferente infrastructurii necesare şi exploatării acesteia,

urmează să fie suportate de producătorul iniţial de deşeuri sau de deţinătorii

actuali ori deţinătorii anteriori ai deşeurilor.

(3) În cazul deşeurilor abandonate şi în cazul în care producătorul/ deţinătorul de

deşeuri este necunoscut, inclusiv în cazul în care proprietarul terenului pe care

sunt abandonate deşeurile nu este cunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi

refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare,

eliminare sunt suportate de către unitatea administrativ-teritorială.

(4) După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat

să suporte atât cheltuielile prevăzute la alin. (3), efectuate de unitatea

administrativ- teritorială, cât şi pe cele legate de acţiunile întreprinse pentru

identificare.



Gestionarea deşeurilor

Art. 23: Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor

(2) Deţinătorul de deşeuri, care execută lucrări de construire/desfiinţare pentru

care nu este obligatorie emiterea unei autorizaţii de construire, potrivit

prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, are obligaţia să utilizeze sistemul organizat de autoritatea

administraţiei publice locale de pe raza administrativteritorială în care îşi are

domiciliul potrivit art. 17 alin. (5) lit. m).

Art. 30: Deşeurile periculoase provenite din gospodării

(1) Până la 1 ianuarie 2025, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor

administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale

municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora

trebuie să organizeze colectarea separată a fracţiei de deşeuri periculoase care

provin din gospodării, să se asigure ca sunt tratate în conformitate cu art. 4 şi 21

şi că nu contaminează alte fluxuri de deşeuri municipale.

(4) Persoanele fizice au obligaţia să depună deşeurile provenite din gospodărie,

pe tipuri, în sistemul de colectare separată a deşeurilor municipale gestionate de

operatorii economici prevăzuţi în Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările

ulterioare, inclusiv în centrele prevăzute la art. 60 pct. A lit. h) şi i).

(5) Persoanele fizice care deţin în gospodărie uleiuri vegetale folosite sunt

obligate să predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici

autorizaţi să desfăşoare activităţi de salubritate, colectare, valorificare şi/sau de

eliminare a uleiurilor uzate.



Art. 31: Uleiurile uzate

(3) Producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate, cu excepţia persoanelor fizice, sunt

obligaţi să predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici

autorizaţi să desfăşoare activităţi de salubritate, colectare, valorificare şi/sau de

eliminare a uleiurilor uzate.

Art. 32

(1) Producătorii şi importatorii de uleiuri şi lubrifianţi sunt obligaţi să informeze

publicul asupra necesităţii colectării şi despre beneficiile aduse de valorificarea şi/sau

eliminarea adecvate a uleiurilor uzate; informaţia trebuie amplasată în locuri vizibile la

toate punctele de comercializare şi trebuie să conţină următorul text: "Acest ulei trebuie

predat unui colector autorizat după utilizare!„

(2) Uleiurile de motor şi de transmisie destinate comercializării trebuie să aibă

inscripţionat pe ambalaj următorul text: "Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat

după utilizare! Este interzisă amestecarea acestui ulei cu solvenţi, lichid de frână şi

lichid de răcire. Este interzisă utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu

motorină".

Art. 33: Biodeşeurile

(1) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau,

după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de

dezvoltare intercomunitară ale acestora cu respectarea art. 16 alin. (1), (2) şi (4) trebuie

ca până la 31 decembrie 2023 să organizeze colectarea separată şi reciclarea la sursă

a biodeşeurilor sau colectarea separată a acestora fără a le amesteca cu alte tipuri de

deşeuri.



Art. 48: Păstrarea evidenţei

(1) Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 

34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează 

sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional sau acţionează 

în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o

evidenţă cronologică lunară tabelară şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru

protecţia mediului în format letric, la cerere, şi electronic în sistemul pus la dispoziţie 

de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor

competente de control, după:

a) codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea 

deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din 

pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, 

eliminare;

b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută 

pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

(2) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase sunt obligaţi să deţină buletinele 

de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, 

autorităţilor competente pentru protecţia mediului.



Atribuţii şi răspunderi ale autorităţilor competente ale administraţiei publice locale

Art. 60

(1)Autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a municipiului Bucureşti au următoarele

obligaţii:

A. la nivel de comune, oraşe şi municipii, inclusiv la nivelul municipiului Bucureşti:

g) asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea şi

eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale

în vigoare;

h) asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, ţinând cont de reglementările

urbanistice şi de cele emise de Ministerul Sănătăţii, dotarea acestora cu containere specifice

fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor art. 10

alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările

ulterioare, pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi

carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi

electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă;

i) asigură spaţii necesare pentru colectarea separată a deşeurilor periculoase provenite de la

populaţie;

j) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe site-ul propriu asupra

sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor, inclusiv cu privire la centrele prevăzute

la lit. h);

k) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe site-ul propriu cu privire

la:

(i) modalitatea de selectare a deşeurilor în gospodării şi de aruncare a deşeurilor în spaţiile

prevăzute la lit. h);

(ii) calendarul de ridicare al deşeurilor, pe tipuri şi categorii;

(iii) modalitatea de gestionare a deşeurilor periculoase generate în gospodării;

(iv) rezultatele colectării selective a deşeurilor, pe categorii, şi a valorificării acestora;


