
Legea nr. 211 din 28 noiembrie 2011 privind Regimul Deșeurilor abrogată și înlocuită prin

Ordonanța de urgență nr. 92 din 19 august 2021

privind Regimul Deșeurilor
Prezenta ordonanță de urgență transpune în legislația națională Directiva 2008/98/CE, cu modificările și completările 

ulterioare, a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile 

http://lege5.ro/App/Document/gi3tsmjwha/directiva-nr-98-2008-privind-deseurile-si-de-abrogare-a-anumitor-directive-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2021-08-27


Dispoziții generale

LEGEA STABILEŞTE (Art.1) 

✓ Măsuri pentru protecția mediului si sănătatea 
populației

✓ Reducerea efectelor adverse determinate de 
generarea și gestionarea deseurilor

✓ Creșterea eficienței folosirii resurselor

NU FAC OBIECTUL ACESTEI LEGI (Art. 2)

✓ Efluenții gazoși din atmosfera și CO2-ul

✓ Solurile contaminate și in situ

✓ Materialele geologice excavate

✓ Deșeurile radioactive

✓ Explozibilii declasați

✓ Materiale fecale şi alte materiale folosite pentru producerea
de energie din biomasă

NU FAC OBIECTUL ACESTEI LEGI DOAR DACĂ SUNT 
REGLEMENTATE PRIN ALTE ACTE NORMATIVE(Art. 2)

✓ Apele uzate

✓ Subprodusele de origine animală inclusiv carcasele de 
animale decedate

✓ Deşeurile de extracție, tratare și stocare a resurselor minerale

✓ Substanțe destinate ca materii prime pentru furaje

✓ Sedimente depuse în apele de suprafață în scpul gestionării 
apelor și a căilor navigabile
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Ierarhia deșeurilor
Art. 4 (1)
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PREVENIREA

PREGĂTIREA PENTRU REUTILIZARE

RECICLAREA

ALTE OPERAȚIUNI DE VALORIFICARE, 
(EXEMPLU: VALORIFICAREA 

ENERGETICĂ)

ELIMINAREA



SUBPRODUS, ȘI NU DEȘEU (Art.5)

Substanța sau obiectul care rezultă dintr-un proces de producție care 
îndeplinește condițiile:

✓ Utilizarea ulterioară este certă

✓ Poate fi utilizat ca parte a unui proces de producţie,

✓ Este produs ca parte integrantă a unui proces de producţie,

✓ Utilizarea ulterioară este legală

Încetarea STATUTULUI de DEŞEU (Art.6)

Anumite categorii de deșeuri încetează a fi considerate deșeuri când: 

✓ Sunt utilizate în scopuri specifice

✓ Există cerere și piață pentru acesta

✓ Îndeplinește scopuri specifice și respectă legislația

✓ Utilizarea lui nu produce efecte nocive asupra mediului și populației

Substanțe și obiecte rezultate din procesul de

producție, altele decât produsul pentru care a 

fost initiat procesul, și statutul lor
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Clasificarea deșeurilor ține cont de Directivele și Deciziile Comisiei specifice deșeurilor și cuprinde o serie de reglementări și obligații 

specifice  producătorilor și deținătorilor de deșeuri cum ar fi:
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Lista deșeurilor și obligațiile 

producătorilor și deținătorilor de deșeuri

Conform - Art. 7 - 11

Producătorii și deținătorii de deșeuri – reclasificarea deșeurilor
periculoase în nepericuloase prin diluarea sau amestecarea
acestora în scopul de a diminua concentrațiile inițiale.

Lista deșeurilor – obligatorie pentru determinarea gradului de 
periculozitate al deşeurilor conform Deciziei Comisiei
2014/955/CE.

Producătorii de deșeuri – au obligația să clasifice și să 
codifice deșeurile conform Art. 7, în scopul determinării
posibilitătilor de amestecare, a metodelor de pregătire 
prealabilă, reciclare, valorificare și eliminare a deșeurilor și să
detină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate de 
propria activitate.

ANPM prin laboratorul național de referință – consideră că un 
deșeu este periculos dacă prezintă proprietăți descrise în Anexa 4, 
chiar dacă acesta nu figurează în lista deșeurilor prevăzută la Art.7 , 
iar Autoritatea Publică Centrală pentru Protecția Mediului, notifică
Comisiei Europene deșeurile considerate periculoase care nu se află
în lista deșeurilor.



Măsurile autorității publice centrale pentru protecția mediului 

cu privire la răspunderea extinsă a producătorilor de produse

Punerea la dispoziția publicului a informațiilor disponibile cu privire la caracterul 

reutilizabil și reciclabil al produselor.

Acceptarea produselor returnate și a deșeurilor rezultate după ce produsele nu mai sunt folosite 

și asigurarea gestionării ulterioare a acestora fără a crea prejudicii asupra mediului sau 

sănătății populației, precum și asumarea răspunderii financiare;

Încurajarea producției, dezvoltării și comercializării de produse și de componente de produse cu utilizări multiple, 

care conțin materiale rezultate din reciclare durabile din punct de vedere tehnic și care, după ce devin deșeuri, pot 

fi valorificate și eliminate corespunzător, în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător și sănătatea populației

Încurajarea proiectării de produse și de componente de produse care să aibă un impact redus asupra mediului și care să genereze o 

cantitate scăzută de deșeuri în timpul producerii și al utilizării ulterioare și asigurarea valorificării și eliminării produselor care au 

devenit deșeuri, respectând aplicarea ierarhiei deșeurilor și protecția sănătății populației și a mediului

Conform - Art. 12, alin. (2) 
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Impactul produselor pe parcursul întregului lor ciclu de viață, 

de ierarhia deșeurilor și, după caz, de potențialul de reciclare multiplă



Atribuțiile autorității publice centrale pentru protecția mediului
conform Art. 12 alin. (7) – partea I
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- producătorilor care introduc produsele pe piața națională;
- organizațiilor care implementează răspunderea extinsă
a producătorului în numele producătorilor;
- operatorilor publici și privați care gestionează deșeurile
autorităților locale;
- operatorilor economici care reutilizează sau pregătesc
deșeurile pentru reutilizare;
- ale întreprinderilor de tip economie socială și solidară.

- obiective de gestionare ale deșeurilor relevante pentru schema de
răspundere extinsă a producătorului, pentru a atinge cel puțin
obiectivele cantitative prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de
Legea 249/2015 și Legea 212/2015;

- obiective privind colectarea bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor
de baterii și acumulatori, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008;

- obiective privind colectarea deșeurilor de echipamente electrice și
electronice, precum și alte obiective cantitative și/sau calitative
considerate a fi relevante pentru schema de răspundere extinsă a
producătorului conform oordonanței de urgență a Guvernului nr.
5/2015;

- obiective cantitative și/sau cantitative considerate a fi relevante pentru
schema de răspundere extinsă a producătorului.

Autoritățile publice centrale pentru protecția 
mediului definesc rolul și responsabilitățile 
tuturor celor implicați, inclusiv ale:

Autoritățile publice centrale pentru protecția 
mediului definesc în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor:

http://lege5.ro/App/Document/geyteobtga/hotararea-nr-1132-2008-privind-regimul-bateriilor-si-acumulatorilor-si-al-deseurilor-de-baterii-si-acumulatori?d=2021-07-11
http://lege5.ro/App/Document/gyztgojuga/ordonanta-de-urgenta-nr-5-2015-privind-deseurile-de-echipamente-electrice-si-electronice?d=2021-07-11


Atribuțiile autorității publice centrale pentru protecția mediului
conform Art. 12 alin. (7) – partea a II-a

- 7 - Ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor

- implementarea unui sistem de raportare care să colecteze datele:
• referitoare la produsele introduse pe piața națională de producătorii cărora li se aplică

răspunderea extinsă a producătorului;
• privind colectarea și tratarea deșeurilor rezultate de la aceste produse cu specificarea,

după caz, a fluxurilor de materiale;
• relevante referitoare la obligațiile privind atingerea obiectivelor cantitative.

- prin campanii de informare și conștientizare ca deținătorii de deșeuri, care fac obiectul
unor scheme de răspundere extinsă a producătorului, să fie informați cu privire la:

• prevenirea producerii de deșeuri;
• centrele de refolosire și pregătire pentru refolosire;
• sistemele de preluare și colectare;
• prevenirea aruncării necontrolate a acestora.

- tratament egal tuturor producătorilor, fără a impune producătorilor sarcini
disproporționate, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii sau pentru cantități mici de
produse.

Autoritățile publice centrale pentru 
protecția mediului asigură:

Autoritățile publice centrale pentru protecția mediului stabilesc măsuri, inclusiv stimulente, pentru ca deținătorii de deșeuri să își îndeplinească obligația de a 
încredința deșeurile către sistemele de colectare separată.

Autoritățile publice centrale pentru 
protecția mediului se asigură:



Atribuțiile autorității publice centrale pentru protecția mediului
conform Art. 12 alin. (7) – partea a III-a
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Autoritățile publice centrale pentru protecția mediului se asigură:

- că sumele plătite de către producător cu titlu de contribuții financiare pentru conformarea cu obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperă 
următoarele costuri pentru produsele pe care le introduce pe piața națională:
• costurile de colectare separată, transport și tratare, inclusiv tratarea necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de gestionare a deșeurilor, luând în calcul 

veniturile obținute din reutilizare, din vânzarea ca materii prime secundare a materialelor provenite din produsele lor sau din garanțiile nerevendicate;
• costurile pentru furnizarea informațiilor adecvate deținătorilor de deșeuri ;
• costurile de colectare și raportare a datelor:

- referitoare la produsele introduse pe piața națională;
- privind colectarea și tratarea deșeurilor rezultate;
- referitoare la obiectivele cantitative și calitative relevante pentru schema de răspundere extinsă a producătorului.

Autoritățile publice centrale pentru protecția mediului asigură:

- în cazul îndeplinirii în mod colectiv a obligațiilor de răspundere extinsă a producătorului:
• existența unor costuri distincte pentru tipuri de produse sau pentru grupe de produse similare, în principal luând în considerare durabilitatea lor, posibilitatea

de a fi reparate sau reutilizate, reciclabilitatea lor și conținutul de substanțe periculoase, într-o abordare a întregului ciclu de viață aliniat cu cerințele
relevante stabilite de legislația Uniunii Europene în baza criteriilor armonizate pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a pieței interne europene;

• ca toate costurile de gestionare a deșeurilor să nu le depășească pe cele necesare furnizării serviciilor de gestionare eficientă din punct de vedere
economic, iar acestea să fie stabilite în mod transparent.



Obligațiile producătorilor și a OIREP
Conform Art. 12 alin. (9)

Să desfășoare activitatea, cel puțin la nivelul unui județ, în mediul 
urban și rural, fără a se limita la localitățile acoperite de serviciul de 
salubrizare;

Să gestioneze o gamă de produse și materiale bine definite, cu 
precizarea tipurilor de deșeuri gestionate;

Să asigure o disponibilitate corespunzătoare de sisteme de colectare în aria 
geografică în care își desfășoară activitatea;

Să aibă resursele financiare sau, după caz, financiare și operaționale pentru 
îndeplinirea obligațiilor potrivit răspunderii extinse a producătorilor;

Să instituie un mecanism de audit intern, după caz, completat cu un audit 
independent pentru evaluarea:
- managementului financiar, inclusiv conformarea cu prevederile referitoare 
la costuri;
- calității datelor raportate, inclusiv cerințele Regulamentului (CE) nr. 
1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 
privind transferurile de deșeuri, cu modificările ulterioare;

Să facă publice informațiile privind îndeplinirea obiectivelor de valorificare și 
reciclare;

În cazul organizațiilor care implementează obligațiile privind 
răspunderea extinsă a producătorului să facă publice informațiile 
privind:
- acționarii/asociații și membrii;
- contribuțiile/tarifele plătite de producători pe unitatea de produs 
sau pe tona de produs introdus pe piața națională;
- procedura de selectare a operatorilor economici care gestionează 
deșeurile respective;
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http://lege5.ro/App/Document/gi3tgobygm/regulamentul-nr-1013-2006-privind-transferurile-de-deseuri?d=2021-07-11


Prevenirea și reducerea generării de deșeuri trebuie monitorizat și evaluat prin utilizarea de indicatori și obiective calitative sau cantitative 

elaborate distinct pe domeniu de activitate, urmărind în special cantitatea de deșeuri generate, exprimată în tone.

Prevenirea generării deșeurilor

Conform - Art. 13-14

Operatorii economici generatori de deșeuri iau măsuri pentru:

reducerea volumului deșeurilor generate care nu pot fi pregătite 
pentru reutilizare sau reciclare și a celor din cadrul proceselor legate 
de producția industrială, extracția mineralelor, fabricare, construcții 
și desființări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile.

Prevenirea generării deșeurilor – Autoritățile publice centrale 
prin intermediul strategiilor, programelor și politicilor
sectoriale promovează modele durabile de consum, utilizarea
eficientă a resurselor, repararea și reutilizarea produselor fără
a compromite calitatea și siguranța folosirii acestora, 
reducerea conținutului de substanțe periculoase.

Operatorii economici prevăzuți la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 
217/2016 din întregul lanț agroalimentar iau măsuri pentru 
reducerea generării de deșeuri alimentare cu 50% până în anul 
2030, încurajarea donațiilor de produse alimentare și alte forme de 
redistribuire pentru consumul uman.

Autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul 
transporturilor și infrastructurii – promovează prevenirea 
generării de deșeuri marine ca o contribuție la obiectivul de 
dezvoltare durabilă al ONU referitor la prevenirea și reducerea 
semnificativă a poluării marine, de toate tipurile.
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Reutilizarea produselor și Valorificarea deșeurilor
Conform Art.15 -16

Unitățile și întreprinderile care valorifică deșeuri au 
următoarele obligații:

✓ Să dețină spații corespunzătoare pentru 
stocarea deșeurilor cu reducerea riscului 
pentru sănătatea umană și de mediu

✓ Să evite formarea de stocuri pentru 
valorificare care ar putea genera fenomene de 
poluare sau risc asupra sănătății populației

✓ Să adopte cele mai bune tehnici de valorificare 
a deșeurilor

Operatorii economici care colectează deșeuri au 
obligatia de a le verifica vizual dacă sunt separate 
corespunzător și de a le prelua separat și a nu le 
amesteca în timpul transportului cu alte deșeuri sau 
materiale cu proprietăți diferite.

.
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🌏 Autoritățile publică teritorială pentru protecția mediului poate 
autoriza din punctul de vedere al protecției mediului, derogări de la 
alin. (1) cu una dintre următoarele condiții:

✓ colectarea amestecată a unor tipuri de deșeuri nu le 
afectează potențialul de a fi supuse pregătirii pentru 
reutilizare, reciclării sau altor operațiuni de valorificare.

✓ Colectarea  amestecata nu afecteaza potentialul de 
reutilizare sau reciclare, nu este fezabilă tehnic sau optim 
ecologic

✓ Colectarea separata ar genera costuri disproportionate.

🌏 Producătorii și deținătorii de deșeuri,  pentru a se respecta alin. 
(1) și a se facilita sau îmbunătăți valorificarea, adoptă măsuri de
eliminare, înainte sau în timpul valorificării, a substanțelor
periculoase, amestecurilor și componentelor provenite de la deșeuri 
periculoase, pentru a fi tratate în conformitate cu prevederile art. 4
și art. 21. 

http://lege5.ro/App/Document/ha3tsnbtgi4a/ordonanta-de-urgenta-nr-92-2021-privind-regimul-deseurilor?pid=410584450&d=2021-08-27#p-410584450
http://lege5.ro/App/Document/ha3tsnbtgi4a/ordonanta-de-urgenta-nr-92-2021-privind-regimul-deseurilor?pid=410584306&d=2021-08-27#p-410584306
http://lege5.ro/App/Document/ha3tsnbtgi4a/ordonanta-de-urgenta-nr-92-2021-privind-regimul-deseurilor?pid=410584527&d=2021-08-27#p-410584527


Măsuri pentru reutilizarea produselor și reciclarea 

deșeurilor
Conform Art. 16 alin. (1)

stimularea realizării unor rețele pentru repararea și 
reutilizarea produselor

utilizarea instrumentelor economice

introducerea unor criterii referitoare la achizițiile 
publice

stabilirea de obiective cantitative sau alte măsuri.

Autoritățile Administrației Publice 
Centrale
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◍ să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie,
metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, să stabilească dacă
gestionarea acestor deșeuri 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 și să organizeze atribuirea conform deciziei luate;

◍ să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de
minimum 50% din masa totală generată, minim pentru deșeurile de hârtie,
metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din
alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare
deșeurilor care provin din gospodării;

◍ să includă în caietele de sarcini și în contractele de delegare a
gestiunii serviciului de salubrizare, în aplicarea principiilor de la art. 3
din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, tarife
distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare
pentru gestionarea deșeurilor colectate separat cel puțin pentru
deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale,
respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele menționate
mai sus;

Obligațiile autorităților administrației publice 

locale ale UAT/ADI
Conform Art. 17 alin. (5) partea I

◍ să stabilească și să includă în caietele de sarcini, în
contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare și în
regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de performanță
pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să
cuprindă indicatorii prevăzuți în anexa nr. 5, a prezentei ordonanțe,
astfel încât să atingă obiectivele de reciclare și penalități pentru
nerealizarea lor;
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◍ să atingă, până în anul 2025 un nivel minim de pregătire pentru
reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale de 55% din masă;

◍ să atingă, până în anul 2030 un nivel minim de pregătire pentru
reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale de 60% din masă;

◍ să atingă, până în anul 2035 un nivel minim de pregătire pentru
reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale de 65% din masă;

http://lege5.ro/App/Document/gm4tgmzxga/legea-nr-211-2011-privind-regimul-deseurilor?pid=263616816&d=2021-07-11#p-263616816


◍ să implementeze, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.
21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, instrumentul economic «plătește pentru cât arunci»,
bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente:

(i) volum;
(ii) frecvență de colectare;
(iii) greutate;
(iv) saci de colectare personalizați;

◍ să stabilească și să aprobe pentru beneficiarii serviciului de salubrizare
tarife/taxe distincte pentru gestionarea deșeurilor colectate separat cel puțin
pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale,
respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele menționate mai sus,
și sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod
corespunzător cele două fluxuri de deșeuri;

◍ să includă în tarifele/taxele pentru pentru gestionarea deșeurilor
colectate separat cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și
sticlă din deșeurile municipale, contribuția pentru economia circulară
prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
105/2006, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru
deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea
indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte;

Obligațiile autorităților administrației publice locale 

ale UAT/ADI
Conform Art. 17 alin. (5) partea a II-a
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◍ să includă în tarifele/taxele pentru beneficiarii serviciului de
salubrizare pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele pentru
gestionarea deșeurilor colectate separat cel puțin pentru deșeurile de
hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, contribuția pentru
economia circulară prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările
ulterioare, pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;

http://lege5.ro/App/Document/gezdiobygm/ordonanta-nr-21-1992-privind-protectia-consumatorilor?d=2021-07-11
http://lege5.ro/App/Document/hazdinrt/ordonanta-de-urgenta-nr-196-2005-privind-fondul-pentru-mediu?d=2021-07-11
http://lege5.ro/App/Document/geydambugq/legea-nr-105-2006-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-196-2005-privind-fondul-pentru-mediu?d=2021-07-11
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◍ să stabilească prin contracte de delegare în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea
contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate
care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte;

◍ să organizeze, să gestioneze și să coordoneze activitatea de colectare a deșeurilor provenite de la
lucrări de construcții abandonate pe teritoriul lor administrativ;

Obligațiile autorităților administrației publice locale 

ale UAT/ADI
Conform Art. 17 alin. (5) partea a III-a

◍ să organizeze, să gestioneze și să coordoneze activitatea de colectare a deșeurilor provenite de la
lucrări pentru care nu este necesară emiterea unei autorizații de construire/desființare potrivit art. 11 din
Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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Atribuțiile autorității publice centrale pentru protecția 

mediului
Conform Art. 18 alin. (1), Art. 12 alin (14) 

- Poate să solicite Comisiei Europene amânarea cu până la 5 ani a termenelor
stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare
a deșeurilor municipale dacă a pregătit pentru reutilizare și a reciclat mai puțin
de 20% sau dacă a eliminat prin depozitare peste 60% din deșeurile sale
municipale generate în 2013;

- Cel târziu cu 24 de luni înainte de expirarea termenelor de pregătire pentru
reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale, informează Comisia Europeană cu
privire la intenția sa de a amâna termenul respectiv și prezintă un plan de
implementare în conformitate cu Anexa 6 a prezentei ordonanțe;

Autoritatea Publică Centrală pentru 
Protecția Mediului

În cazul amânării cu până la 5 ani a termenelor stabilite de pregătire pentru
reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale, ia măsurile necesare pentru ca rata să
crească după cum urmează:
- la minimum 50% până în anul 2025 în cazul amânării termenului stabilit pentru

îndeplinirea obiectivului de 55% din masă;
- la minimum 55% până în anul 2030 în cazul amânării termenului stabilit pentru

îndeplinirea obiectivului de 60% din masă;
- la minimum 60% până în anul 2035 în cazul amânării termenului stabilit pentru

îndeplinirea obiectivului de 65% din masă;
Comisia de supraveghere

a răspunderii extinse a 
producătorilor

Autorizează și supraveghează implementarea și îndeplinirea în mod colectiv a 
obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului 
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Producătorii de deșeuri 
au obligația să elimine 
deșeurile nevalorificate în 
condiții de siguranță, 
conform art. 21.

Folosirea celor 
mai bune tehnici 
la cele mai mici 
prețuri.

Să fie respectată 
tehnologia de  

eliminare a 
deșeurilor.

Este interzisă 
abandonarea deșeurilor.

Eliminarea lor se face 
doar în spații autorizate.

Este interzisă incendierea 
deșeurilor de orice fel.

Instalația de 
eliminare a 
deșeurilor să nu 
afecteze 
mediul.

Eliminarea în 
totalitate a 
deșeurilor

Eliminarea

Obligațiile operatorilor din punct de vedere al protecției mediului
Conform Art. 20 alin. (1) – (5)
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Protecția populației Costurile
conform Art. 21 conform Art. 22

◍ Gestionarea deșeurilor nu trebuie să pună în pericol sănătatea 
oamenilor și nu trebuie să dăuneze mediului

◍ Nu trebuie afectat solul, fauna, flora, aerul, apa

◍ Nu trebuie creat disconfort din cauza mirosurilor sau a zgomotului

◍ Nu trebuie afectat peisajul.

◍ Pentru gestionarea deșeurilor, costurile sunt suportate 
de către producătorul sau deținătorul deșeurilor, 
conform principiului „poluatorul plătește”;

◍ Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului 
poate împărți costurile între producătorul și 
distribuitorul deșeurilor;

◍ Unitatea administrativ-teritorială are obligația de a 
suporta costurile în cazul deșeurilor abandonate;

◍ După identificarea producătorului/ deținătorului de 
deșeuri, acesta este obligat să suporte cheltuielile 
făcute de unitatea administrativ-teritorială.
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Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor
Conform Art. 23
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Procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori 
se stabilesc prin ordin al ministrului mediului.

Toți titularii unei activități care dețin autorizație de mediu au obligația de a desemna o persoană
instruită în domeniu, care să urmărească aducerea la îndeplinire a obligațiilor din această lege.

Deținătorul de deșeuri care execută lucrări pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizații de 
construcție este obligat să utilizeze sistemul organizat de autorizație publică locală în care își are domiciliul.

Orice deținător de deșeuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare conform cu prevederile art. 4 alin. (1), (3) și art. 20.

În cazul în care nu poate efectua aceste operațiuni, le poate transfera unui operator economic autorizat.



Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor
Conform Art. 24
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Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului conform art.12, 
stabilește organizarea activităților de gestionarea a deșeurilor atât la 

producător cât și la distribuitor;

Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului decide responsabilitățile 
care revin atât producătorului cât și deținătorului de deșeuri;

Producătorul sau deținătorul care transferă deșeuri are responsabilitatea de a urmări realizarea 
operațiunilor de valorificare sau eliminare complete;

Transportul deșeurilor peste frontiera României se execută conform 
Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 1013/2006, 

iar transporturile deșeurilor din afara UE se execută conform 
reglementărilor internaționale.



Autoritatea publică centrală 
pentru protecția mediului

Autorități publice Rețele de eliminare a deșeurilor

- 21 - Ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor

Această rețea permite Uniunii Europene să asigure eliminarea deșeurilor și României să 
acționeze individual pentru anumite tipuri de deșeuri

Rețeaua trebuie să asigure un nivel înalt de protecție pentru mediu și pentru sănătatea 
publică

La elaborarea documentelor strategice locale, autoritățile publice locale iau în 
considerare principiul autonomiei și proximității, fără a încălca prevederile planului 
național de gestionare a deșeurilor și strategiei naționale de gestionare a deșeurilor.

Principiile autonomiei și proximității

Conform Art. 25 - 26



Deșeurile periculoase
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Colectarea, transportul, stocarea și tratarea deșeurilor periculoase se face în condiții speciale: în
funcție de proprietățile fizico-chimice ale acestora; de compatibilitatea și natura substanțelor de
stingere ce pot fi utilizate în caz de incendiu. Controlul privind generarea, colectarea, transportul,
stocarea temporară și tratarea deșeurilor periculoase se efectuează de către instituții abilitate prin
lege. Scopul principal al acestora este controlul originii, al destinației și al măsurilor luate de
producătorul de deșeuri pentru ambalarea și etichetarea acestora.
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Art. 27. - Controlul deșeurilor 
periculoase

Diferitele categorii de deșeuri periculoase nu trebuie amestecate între ele sau cu alte deșeuri,
substanțe sau materiale, diluarea fiind de asemenea interzisă.

Excepțiile de la interzicerea operațiunii de amestecare a deșeurilor periculoase sunt reprezentate de
următoarele situații:

- Operațiunea se realizează de către un operator economic autorizat, conform Art. 34;

- Când nu există riscuri pentru contaminarea aerului, apei, solului sau florei;

- Când nu se crează disconfort prin zgomot și miros;

- Când peisajul sau zonele de interes special nu sunt afectate negativ;

- Operațiunea se realizează în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile;

- Caracteristicile deșeurilor permit acest proces, conform Art. 8 (4).

Dacă deșeurile periculoase au fost amestecate ilegal, deținătorul este obligat să efectueze separarea
acestora în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic, iar dacă nu, acestea trebuie tratate
într-o instalație autorizată pentru un astfel de amestec, în conformitate cu Art. 34 și 35.

Art. 28. - Interzicerea amestecării 
deșeurilor periculoase



Deșeurile periculoase
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Producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de
colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de
modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

De asemenea, transferul deșeurilor periculoase pe teritoriul național trebuie să fie însoțit de
documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006.

Art. 29. - Etichetarea deșeurilor 
periculoase

Până la 25 ianuarie 2025 autoritățile administrației publice locale au obligația de a organiza colectarea
separată a fracției de deșeuri periculoase care provin din gospodării și să se asigure că sunt tratate în
conformitate cu Art. 4 și 21 și că nu contaminează alte fluxuri de deșeuri municipale.

Articolele 27-29 nu se aplică deșeurilor mixte provenite din gospodării , iar 29 nici fracțiilor separate de
deșeuri periculoase provenind din gospodării atât timp cât colectarea, eliminarea sau valorificarea lor
nu a fost acceptată de o unitate sau întreprindere care a obținut o autorizație sau a fost înregistrată în
conformitate cu Art. 34 și 35.

Persoanele fizice au obligația să depună deșeurile provenite din gospodărie, pe tipuri, în sistemul de
colectare separată a deșeurilor municipale gestionate de operatorii economici prevăzuți în Legea nr.
101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv în centrele prevăzute la art. 60 pct. A lit. h) și
i).
(5) Persoanele fizice care dețin în gospodărie uleiuri vegetale folosite sunt obligate să predea cu titlu
gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de
salubritate, colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

Art. 30. - Deșeurile periculoase
rezultate din gospodării
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• Colectarea separată în recipiente 
închise etanș, rezistente la șoc 
mecanic și termic, cu excepția 
cazului în care colectarea separată 
nu este posibilă din punct de vedere 
tehnic;

• Tratarea, cu prioritate în vederea 
regenerării sau, alternativ, altor 
operațiuni de reciclare care au un 
rezultat general echivalent sau mai 
bun asupra mediului decât 
regenerarea, în conformitate cu art. 4 
și 21;

• Să nu amestece uleiurile uzate cu 
alte tipuri de deșeuri sau substanțe, 
dacă o astfel de amestecare 
împiedică regenerarea lor sau alte 
operațiuni de reciclare care ar genera 
rezultate echivalente sau mai bune 
asupra mediului decât regenerarea;

• Stocarea în recipiente adecvate în 
spații corespunzător amenajate, 
împrejmuite și securizate, pentru 
prevenirea scurgerilor necontrolate;

• Predarea cu titlu gratuit întreaga 
cantitate numai operatorilor 
economici autorizați să desfășoare 
activități de salubritate, colectare, 
valorificare și/sau de eliminare a 
uleiurilor uzate.

Responsabilitățile 
producătorilor și 
deținătorilor de 

uleiuri uzate 
(exceptând 
persoanele 

fizice):
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Art. 31. – Uleiurile uzate

• Amenajarea în incintă un spațiu de 
colectare a uleiurilor uzate sau într-o 
zonă aflată la o distanță acceptabilă 
pentru clienți și să asigure colectarea 
cu titlu gratuit a acestora pentru 
tipurile de uleiuri comercializate;

• Predarea uleiurilor uzate colectate 
operatorilor economici autorizați din 
punctul de vedere al protecției 
mediului să efectueze această 
operație;

• Afișarea într-un loc vizibil a unor 
indicatoare privind amplasarea 
spațiilor de colectare.

Stațiile de 
distribuție a 
produselor 

petroliere și alți 
operatori 

economici care 
comercializează 

uleiuri de motor și 
de transmisie au 

următoarele 
obligații:

• Publică pe site-ul propriu lista cu 
operatorii economici autorizați să 
desfășoare activități de salubritate, 
colectare, valorificare și/sau de 
eliminare a uleiurilor uzate.

Agenția pentru 
Protecția Mediului



• Sunt obligați să informeze publicul 
asupra necesității colectării și despre 
beneficiile aduse de valorificarea 
și/sau eliminarea adecvate a uleiurilor 
uzate; informația trebuie amplasată în 
locuri vizibile la toate punctele de 
comercializare și trebuie să conțină 
textul

„Acest ulei trebuie predat unui 
colector autorizat după utilizare!"

Producătorii și 
importatorii de 

uleiuri și 
lubrifianți

Art. 32. – Uleiurile uzate

• Ttrebuie să aibă inscripționat pe 
ambalaj textul

„Acest ulei trebuie predat unui 
colector autorizat după utilizare! 

Este interzisă amestecarea acestui 
ulei cu solvenți, lichid de frână și 

lichid de răcire. Este interzisă 
utilizarea acestuia drept carburant 

în amestec cu motorină"

Uleiurile de motor 
și de transmisie 

destinate 
comercializării

• Adoptă, în scopul colectării separate 
a uleiurilor uzate și al tratării lor 
corespunzătoare, sau propune 
(potrivit condițiilor naționale, prin ordin 
al ministrului sau hotărâre a 
Guvernului) măsuri noi, cum ar fi 
cerințe tehnice, responsabilitatea 
producătorilor, instrumente 
economice sau acorduri voluntare.

Autoritatea 
publică centrală 
pentru protecția 

mediulu

• Se respectă prevederile art. 11 sau 
art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 
1.013/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, în cazul 
transferului de uleiuri uzate dinspre 
România către instalații de incinerare 
sau coincinerare aflate pe teritoriul 
altor state membre ori țări terțe.

Cu scopul de a 
acorda prioritate 

regenerării 
uleiurilor uzate 
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Art. 33. – Biodeșeurile

• Trebuie ca până la 31 decembrie 
2023 (cu respectarea art. 16 alin. (1), 
(2) și (4)) să organizeze colectarea 
separată și reciclarea la sursă a 
biodeșeurilor sau colectarea separată 
a acestora fără a le amesteca cu alte 
tipuri de deșeuri.

Autoritățile 
administrației 
publice locale

• Stabilește și decide prin autorizația 
de mediu dacă deșeurile cu 
proprietăți similare în materie de 
biodegradabilitate și compostabilitate 
care sunt conforme cu standardele 
europene, normele tehnice prevăzute 
de Legea nr. 181/2020 privind 
gestionarea deșeurilor nepericuloase 
compostabile sau cu 
standarde/norme naționale 
echivalente pentru ambalaje 
valorificabile prin compostare și 
biodegradare pot fi colectate 
împreună cu biodeșeurile.

Agenția pentru 
Protecția 
Mediului

• Adoptă sau, după caz, propune 
prin intermediul ghidurilor/ordinelor 
de ministru/hotărârilor de Guvern 
măsuri adecvate în conformitate cu 
art. 4 și 21, pentru a:

a) încuraja reciclarea, inclusiv 
compostarea și fermentarea 
biodeșeurilor, într-un mod care 
asigură un înalt nivel de protecție a 
mediului, rezultatele acestei reciclări 
respectând standarde relevante de 
înaltă calitate;

b) încuraja producerea de compost 
în gospodării; 

c) promova utilizarea unor materiale 
produse din biodeșeuri.

Autoritatea 
publică centrală 
pentru protecția 

mediulu
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Autorizări conform Art. 34

Toate unitățile sau întreprinderile care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sunt obligate să obțină o
autorizație/autorizație integrată de mediu emisă de către autoritățile competente pentru protecția mediului.

Autorizația/Autorizația integrată de mediu trebuie să conțină următoarea listă care nu este exhaustivă:

a) codul/codurile operațiilor de eliminare/valorificare potrivit anexelor nr. 3 și 7;

b) tehnologia aplicată pentru fiecare tip de operațiune;

c) tipurile și cantitățile exprimate în tone și volum de deșeuri care pot fi tratate, inclusiv originea acestora;

d) tipurile și cantitățile de deșeuri și/sau produse care rezultă din instalație exprimate în tone/an și volum;

e) condițiile tehnice și tehnologice de funcționare a instalației de tratare;

f) măsurile de siguranță și de prevenire care trebuie luate;

g) modul de operare a instalației de tratare astfel încât să nu apară efecte dăunătoare sau disconfort asupra mediului sau
sănătății umane;

h) monitorizarea și controlul instalației de tratare, după caz, astfel încât să nu pună în pericol sănătatea umană și să nu dăuneze
mediului;

i) măsurile de închidere și de întreținere ulterioară, după caz;

j) specificarea perioadei de timp și a capacității de stocare exprimate în volum și tone a deșeurilor de pe

amplasament.
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Înregistrarea

Conform - Art. 36

Agenția Națională pentru Protecția 
Mediului ține un registru cu următoarele 

tipuri de operatori economici, care nu 
se supun autorizării: 

a) operatorii economici care 
transportă deșeuri nepericuloase în 
sistem profesional

b) comercianții care nu intră fizic în 
posesia deșeurilor sau brokerii



Programele de prevenire a generării deșeurilor
Conform Art. 41 - 42
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Atribuţiile autorităţii publice centrale
pentru protecţia mediului:

• Promovează programe de prevenire a generării deşeurilor 
la nivel național, pe baza informațiilor transmise de către 
autoritățile publice centrale cu atribuții în domeniul
economiei, finanțelor, cercetării, transporturilor și
infrastructurii;

• Identifică măsurile de prevenire a generării deșeurilor în 
cazul în care programele de prevenire a generării 
deșeurilor sunt integrate în planurile de gestionare a 
deșeurilor.

• Pot face parte din PNGD, planuri judeţene sau al
Bucureştiului, din alte programe de politici de mediu sau
se pot elabora ca programe distincte, în aceste cazuri se
vor identifica clar măsuri de prevenire a generării
deşeurilor;

• Scopul obiectivelor şi măsurilor este acela de a elimina
legătura dintre creşterea economică şi impactul de
mediu asociat generării deşeurilor.

Programele de prevenire a generării deşeurilor:

• Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în 
domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor

• Autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul 
agriculturii și dezvoltării rurale

• Autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul 
protecției mediului

Adoptă programe specifice de prevenire a generării 
de deșeuri alimentare în cadrul programelor naționale 

de prevenire a generării deșeurilor



Măsuri prevăzute în programele de prevenire a  generării deșeurilor
Conform Art. 41 (4) şi Anexei nr. 8 – partea I –

Măsuri care pot afecta condiţiile de bază privind generarea deşeurilor

➢ Utilizarea de măsuri de planificare sau a unor instrumente economice care promovează utilizarea eficientă a resurselor;

➢ Promovarea cercetării şi dezvoltării, respectiv distribuirea şi utilizarea rezultatelor obținute;

➢ Dezvoltarea de indicatori eficienți ai presiunilor de mediu asociate generării de deşeuri cu scopul de a contribui la prevenirea
generării de deșeuri la toate nivelurile.

Măsuri care pot afecta faza de consum şi utilizare

➢ Utilizarea de instrumente economice precum stimulente pentru achiziţii curate sau instituirea unei plăti obligatorii consumatorilor;

➢ Organizarea de campanii de sensibilizare şi de informare;

➢ Promovarea de eco-etichete recunoscute şi de încredere;

➢ Acorduri cu industria sau cu vânzătorii cu amănuntul privind furnizarea de informaţii referitoare la prevenirea generării deşeurilor
şi la produsele cu impact redus asupra mediului;

➢ Includerea de criterii de protecție a mediului şi de prevenire a generării deşeurilor în cererile de ofertă şi în contracte, publice sau
private, conform Manualului privind contractele de achiziţii publice de mediu, publicat pe 29.10.2004 de către Comisie;

➢ Încurajarea reutilizării sau reparării produselor sau componentelor defecte prin recurgerea la măsuri educative, economice și
logistice sau prin spijinirea sau înfiinţarea de centre şi reţele acreditate de reparare şi reutilizare.
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Măsuri prevăzute în programele de prevenire a  generării deșeurilor
Conform Art. 41 şi Anexei nr. 8 – partea a II-a –

Măsuri care pot afecta faza de proiectare, producţie şi distribuție

➢ Promovarea eco-designului prin integrarea sistemică a aspectelor de mediu în proiectarea produselor;

➢ Furnizarea de informaţii privind tehnicile de prevenire a generării deşeurilor;

➢ Organizarea de cursuri de formare pentru autorităţile competente privind inlcuderea cerinţelor privind prevenirea generării

➢ de deşeuri;

➢ Includerea de măsuri de prevenire a generării de deşeuri la instalaţiile care nu intră sub incidenţa Directivei 96/61/CE;

➢ Organizarea de campanii de sensibilizare sau acordarea de ajutoare financiare, în luarea deciziilor sau alte tipuri de sprijin

➢ pentru întreprinderi;

➢ Încurajarea întreprinderilor interesate să îşi stabilească propriile planuri sau obiective în ceea ce priveşte prevenirea generării
deşeurilor, sau să corecteze produsele sau ambalajele ce generează prea multe deşeuri, prin utilizarea acordurilor voluntare,

➢ a grupurilor de consumatori sau producători, ori a negocierilor sectoriale;

➢ Promovarea unor sisteme certificate de gestionare a mediului, inclusiv EMAS şi ISO 14001.
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Evaluarea și revizuirea planurilor și programelor
Conform Art. 43
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Programe Evaluarea Monitorizarea Revizuirea

PNGD și programul național de 
prevenire a generării deșeurilor Cel puțin odată la 6 ani

Anual, de către ANPM
După caz, de către autoritatea 

centrală pentru protecția mediului 
în baza raportului de monitorizare 

întocmit de către ANPM

PJGD și PMGD, respectiv 
programele de prevenire a 
generării deșeurilor la nivel 
județean și al municipiului 

București

Odată la 2 ani, de către APM Anual

După caz, de către Consiliul 
Județean și Consiliul General al 
Municipiului București, în baza 
raportului de monitorizare sau 

evaluare întocmit de APM 

Metodologia pentru monitorizarea și evaluarea PNGD se adoptă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, 
în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență.



Programele de prevenire a generării deșeurilor
Conform Art. 44
Obligaţiile persoanelor juridice ce desfăşoară o activitate comercială sau industrială ca rezultat al unui audit de deşeuri
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Programele de   
prevenire a generării de 

deșeuri se pot elabora și de 
către o terță persoană sau 

asociație profesională

Să adopte măsuri de 
reducere a 

periculozităţii 
deşeurilor

Să întocmească şi să 
impelenteze măsuri 

care respectă un 
anumit design al 

produselor, începând 
cu anul 2012

Să publice pe pagina de 
internet și să transmită anual 

agenției județene pentru 
protecția mediului progresul 

înregistrat până la 31 mai anul 
următor raportării

Să întocmească şi să 
impelenteze un program de 

prevenire şi reducere a 
cantităţilor de deşeuri 

generate din activitatea 
proprie, sau, după caz, de la 

orice produs fabricat



Participarea publicului și cooperarea 
Conform Art. 45 - 46
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Participarea la elaborarea 
planurilor și programelor se 

realizează conform 
prevederilor HG nr 

1076/2004, HG nr.564/2006, 
Legii nr. 52/2003 și al Legii 

nr 544/2001, după caz

Părțile interesate, 
autoritățile relevante și  

publicului au 
posibilitatea de a 

participa la elaborarea 
planurilor și programelor 
și au accesul permis la 

cele deja elaborate

Planurile de gestionare a 
deșeurilor și programele 
de prevenire a generării 

deșeurilor sunt afișate pe 
site-ul autorității publice 

teritoriale pentru protecția 
mediului

Pentru elaborarea 
planurilor de gestionare a 

deșeurilor și a programelor 
de prevenire a generării 

deșeurilor, autoritatea 
publică centrală pentru 

protecția mediului publice 
poate coopera cu alte state 

membre și cu Comisia 
Europeană



Raportări și păstrarea evidenței
Conform Art. 48 și 49

• Păstrează evidentele pentru scopuri statistice, cel puțin 5 ani.

• ANPM elaborează procedura de raportare a datelor și informațiilor prevăzute la
alin. (1) în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență, care va fi aprobată prin ordin al conducătorului autorității
publice centrale pentru protecția mediului.

• ANPM instituie un registru electronic sau registre coordonate pentru a înregistra
datele privind deșeurile si utilizează datele privind deșeurile raportate de
operatorii industriali în cadrul registrului european al emisiilor și transferului de
poluanți

• ANPM raportează Comisiei Europene, pentru fiecare an calendaristic, datele
privind punerea în aplicare a art. 17 alin. (5) lit. (b) - (e), alin. (7) și art.18
alin.(3)potrivit Deciziei (UE) 2019/1.004.

• ANPM raportează Comisiei Europene datele pentru fiecare an calendaristic
privind uleiurile minerale sau lubrifianții sintetici sau uleiurile industriale introduse
pe piață și uleiurile uzate colectate și tratate separat, în termen de 18 luni de la
sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele.

• Producătorii și deținătorii de deșeuri prevăzuți la alin. (9), precum și la
art. 48 raportează datele în registrul/registrele instituit/e de ANPM.

• Asigură evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip
de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și a
destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a
metodei de tratare, respectiv operațiunii de valorificare sau eliminare a
deșeurilor.

• Raportează datele și informațiile privind gestionarea deșeurilor, (până
la 15 martie a anului următor celui de raportare) pe hârtie (la cerere) și
electronic.

• Sunt obligați să dețină buletinele de analiză care caracterizează
deșeurile periculoase și să le transmită, la cerere, autorităților
competente.

• Operatorii economici sunt obligați să păstreze evidența gestiunii
deșeurilor cel puțin 3 ani.

Producătorii de deșeuri și operatorii economici

Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului

Agenția Națională pentru Protecția Mediului
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Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor -
Autoritatea competentă de decizie și 
control

- elaborează Strategia națională de 
gestionare a deșeurilor și PNGD

- inițiază și propune spre adoptare 
proiecte de acte normative

- Reglementează, monitorizează și 
controlează activități specifice

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și 
Turismului

- elaborează strategii, programe și politici 
sectoriale de dezvoltare a activităților 
industriale, cu includerea aspectelor 
legate de gestionarea deșeurilor 
industriale de reconstrucție ecologică, și 
urmărește implementarea acestora

- inițiază reglementări specifice

- coordonează și supraveghează 
activitatea de reciclare a deșeurilor 
industriale

Ministerul Sănătății

- evaluează posibilul impact 
asupra sănătății populației

- elaborează strategia și 
programul de gestionare a 
deșeurilor rezultate din 
activitatea medicală

- elaborează reglementări 
specifice pentru gestionarea
deșeurilor provenite din 
activitățile medicale

- monitorizează și controlează 
activitățile de gestionare a 
deșeurilor

- înființează și gestionează baza 
de date a deșeurilor rezultate din 
activitatea medicală

Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii

- participă la elaborarea planurilor
sectoriale de gestionare a deșeurilor 
provenite din activitățile de transport 
și auxiliare

- elaborează reglementări specifice 
pentru controlarea activității de 
transport al deșeurilor

Atribuții și răspunderi ale autorităților competente ale 

administrației publice centrale și locale
Conform art. 50 - 54

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale:

- promovează prevenirea sau 
reducerea generării de deșeuri 
alimentare in cadrul producției 
primare, al prelucrării și fabricării, al 
comerțului cu amănuntul și al altor 
tipuri de distribuție  de produse 
alimentare- 36 - Ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor



Ministerul Educației

- inițiază în colaborare cu autoritățile publice centrale 
programe și proiecte de cercetare universitară în 
domeniul tehnologiilor inovatoare care să contribuie 
la reducerea poluării și îmbunătățirea calității 
mediului; 

- inițiază programe universitare de formare privind 
domeniul deșeurilor și economia circulară;

- stimularea comportamentului responsabil al 
elevilor/studenților 

Ministerul Finanțelor

- colaborează cu alte autorități 
publice pentru promovarea de 
instrumente economice și alte 
măsuri, în scopul de a oferi 
stimulente financiare pentru 
aplicarea ierarhiei deșeurilor.

- colaborează cu alte autorități 
publice centrale pentru 
reducerea conținutului de 
substanțe periculoase în 
materiale și produse

- elaborează și transmite Comisiei 
Europene aspecte legate de 
resursa proprie bazată pe venitul 
național brut.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației

- participă la elaborarea planurilor de 
gestionare a deșeurilor în domeniul 
serviciilor publice de gospodărie 
comunală.

- asigură corelarea prevederilor 
planificării de urbanism și 
amenajare a teritoriului cu 
documentele de politică publică din 
domeniul deșeurilor.

Atribuții și răspunderi ale autorităților competente ale 

administrației publice centrale și locale
Conform art. 55 - 59

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor

- elaborează strategii și programe sectoriale de gestionare a 
deșeurilor rezultate din agricultură și din industria alimentară,

- participă la elaborarea de reglementări specifice privind 
gestionarea deșeurilor provenite din industria alimentară

- promovarea și implementarea de măsuri care vizează consumul 
sustenabil, în acord cu cerințele de mediu și de sănătate publică

Ministerul Apărării Naționale

- gestioneaza deșeurile din sectorul 
administrativ al instituțiilor din 
sistemul de apărare, ordine publică 
și securitate națională fara 
periclitarea secretului și/sau 
securitatii naționale.
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Autoritățile administrației publice locale, 

inclusiv a municipiului București 
Conform Art. 60, alin. 1 (A) și (B)
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- asigură implementarea la nivel local a
obligațiilor privind gestionarea deșeurilor 
asumate prin Tratatul de aderare a României la 
Uniunea Europeană

- urmăresc și asigură îndeplinirea prevederilor din 
PJGD

- elaborează strategii și programe proprii pentru 
gestionarea deșeurilor

- asigură și răspund pentru colectarea separată, 
transportul, neutralizarea, valorificarea și 
eliminarea finală a deșeurilor.

- asigură spații pentru colectarea selectivă

- elaborează, adoptă și revizuiesc PJGD/PMGD

- coordonează activitatea consiliilor locale, în 
vederea realizării serviciilor publice de interes 
județean privind gestionarea deșeurilor

- analizează propunerile consiliilor locale, în 
vederea elaborării de prognoze pentru refacerea 
și protecția mediului

- urmăresc și asigură respectarea de către 
consiliile locale a prevederilor prezentei 
ordonanțe.

- asigură monitorizarea activităților legate de 
gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea 
medicală

La nivel de comune, orașe
și municipii, inclusiv
municipiul București:

La nivel județean 
și la nivelul 

municipiului București:



Autoritățile administrației publice locale, 

inclusiv a municipiului București 
Conform Art. 60, alin.(2) – (6)

◍ aprobă, prin hotărâri ale consiliului 
local/județean/general, măsurile pentru 
interzicerea abandonării, aruncării 
necontrolate a deșeurilor sau gestionării 
neconforme cu ierarhia deșeurilor.

◍ încheie contracte, parteneriate sau alte forme 
de colaborare pentru gestionarea deșeurilelor
generate în gospodăriile populației

◍ solicită organizațiilor care implementează 
obligațiile privind răspunderea extinsă a 
producătorului acoperirea costurilor de 
gestionare pentru deșeurile municipale care 
fac obiectul răspunderii extinse a 
producătorului, stabilite în baza actului 
normativ care reglementează fluxul specific al 
respectivelor deșeuri, și stabilesc modalitatea 
prin care se plătesc serviciile aferente acelor 
deșeuri, prestate de operatorii de salubrizare.

◍ ADI-urile sau UAT-urile sau subdiviziunile 
administrativ-teritoriale ale municipiilor 
utilizează sumele încasate pentru acoperirea 
costurilor de gestionare a deșeurilor
municipale care fac obiectul răspunderii 
extinse a producătorului exclusiv pentru 
scopurile cărora le sunt destinate.

Administrațiile publice locale ale unităților 
administrativ-teritoriale și ale municipiului București:

UAT-urile sau subdiviziunile administrativ-teritoriale 
ale municipiilor sau ADI-urile:
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Controlul
Conform Art. 61

Garda Națională de Mediu este autoritatea competentă pentru efectuarea controalelor periodice în domeniul gestionării deșeurilor.

Activităţile din domeniul gestionării deşeurilor se referă la:

➢ Colectare

➢ Valorificare

➢ Transport

➢ Eliminare

Controalele se realizează asupra operatorilor economici, comercianţilor, brokerilor din domeniul gestionării deşeurilor şi producătorilor de deşeuri periculoase.

Excepţie fac unităţile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, care au structuri interne în acest scop, cu informarea Gărzii Naționale

de Mediu cu privire la măsurile de conformare stabilite în cazul în care se constată neconformități.
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Sistemul de sancțiuni Conform Art. 62 – 65

Cine este răspunzător Motivul sancțiunii Valoarea sancțiunii

Persoanele fizice

În cazul încălcării dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (4), art. 12 alin. (11) - (12), art. 13 alin. (3), art. 15 
alin. (1), (2) lit. a) și b) și (3), art. 16 alin. (1) - (3) și (6), art. 17 alin. (3), (4), (6) și (7), art. 20 alin. 
(1) și (2), art. 22 alin. (3) și (4), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), (4) și (5), 
art. 29, art. 31, art. 34 alin. (1), art. 36 alin. (2), art. 44 alin. (1) și (3), art. 48 alin. (1), (2), (5) și 
(6), art. 61 alin. (4);

5.000 -15.000 de lei P.F.

20.000 - 40.000 de lei P.J.

Persoanele fizice/Persoanele juridic În cazul încălcării dispozițiilor art. 20 alin. (3), (4) și (5);
10.000 - 20.000 de lei P.F.

50.000 - 70.000 de lei P.J.

Persoanele fizice În cazul încălcării dispozițiilor art. 30 alin. (4) și (5); 3.000 -6.000 de lei

Persoanele juridice În cazul încălcării dispozițiilor art. 11, art. 32 alin. (1) și (2), art. 49 alin. (9), (11), (12) și (15); 5.000 - 10.000 de lei

Administrațiile publice locale ale UAT- urilor
sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-
teritoriale ale municipiilor, respectiv ADI

Pentru neîndeplinirea obligațiilor și responsabilităților potrivit prevederilor art. 17 alin. (5), art. 
30 alin. (1), art. 33 alin. (1), art. 49 alin. (14) și art. 61 alin. (1) - (4) și (6); 5.000 - 15.000 de lei

Contravențiilor prevăzute la art. 62 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare conform Art.65
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Art.63

• În cazul nerespectării dispozițiilor art. 20 alin. (3) se aplică și următoarea sancțiune contravențională în sarcina și pe cheltuiala contravenientului: ridicarea deșeurilor depozitate în alte zone 
decât cele autorizate, curățarea terenului, precum și eliminarea acestora conform legislației în vigoare.

• În cazul nerespectării dispozițiilor art. 20 alin. (3) și (4) se aplică sancțiunea contravențională de confiscare a vehiculelor folosite pentru descărcarea/abandonarea deșeurilor în spații 
neautorizate, după caz, iar contravenientul este obligat să transporte, pe cheltuiala sa, bunul care a făcut obiectul confiscării, la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator.

Art.64
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Sistemul de sancțiuni
Conform Art. 66

- 42 - Ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor

Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte:

➢ Eliminarea deșeurilor care au făcut obiectul transferului, așa cum este definit de Regulamentul (CE) 1.013/2006, în spații neautorizate 
sau prin constituirea de depozite ilegale;

➢ Neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfășurarea activităților de colectare, tratare, transport, valorificare sau eliminare 
a deșeurilor periculoase;

➢ Comercializarea, abandonarea sau neasigurarea încărcăturii deșeurilor pe durata și pe parcursul tranzitării teritoriului României;

➢ Acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în vederea eliminării, a deșeurilor introduse ilegal în țară sau a deșeurilor 
introduse în țară în alte scopuri decât cel al eliminării și care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduce.

http://lege5.ro/App/Document/gi3tgobygm/regulamentul-nr-1013-2006-privind-transferurile-de-deseuri?d=2021-08-27
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- 43 - Ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul 
deșeurilor

Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani următoarele fapte.

➢ Refuzul de returnare în țara de origine a deșeurilor introduse în țară în alte scopuri decât cel al eliminării și pentru care s-a dispus 
măsura returnării de către autoritatea competentă;.

➢ Colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deșeuri, inclusiv controlul acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a spațiilor 
de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de comercianți sau brokeri în procesul de gestionare a deșeurilor, cu încălcarea dispozițiilor legale 
în domeniu, care pot provoca decesul ori vătămarea corporală a unei persoane sau o daună semnificativă calității aerului, calității solului 
sau calității apei ori animalelor sau plantelor;

➢ Exportul sau importul de deșeuri cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, în cazul în care această activitate intră în domeniul 
de aplicare al art. 2 pct. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, indiferent dacă transportul se efectuează prin una sau mai multe 
operațiuni.

➢ Pentru faptele prevăzute la alin. (2) lit. c) și d), săvârșite din culpă, limitele de pedeapsă se reduc la jumătate.

➢ Prin derogare de la dispozițiile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare,

în cazul infracțiunilor prevăzute în prezentul articol, suma corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă

între 500 lei și 25.000 lei.

➢ Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește.
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