
 
 

Proiect „UE” 

 

 

G U V E R N U L    R E P U B L I C I I    M O L D O V A 

H O T Ă R Â R E   nr. ________ 

 

din _______________ 2022                                                  

 

mun. Chişinău 

Pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea uleiurilor uzate   

------------------------------------------------------------------------------- 

În temeiul art. 12 alin. (15) și art. 52 alin. (6) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459-471, art. 916) cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Regulamentul privind gestionarea uleiurilor uzate (se anexează). 

2. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina Ministerului 

Mediului. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare după 6 luni de la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

 

PRIM-MINISTRU                                                                Natalia GAVRILIȚA 
 

 

Contrasemnează:                                                         
 

Ministrul mediului                                                                      Iuliana CANTARAGIU 
 

Ministrul economiei                                                                             Sergiu GAIBU 

 

Ministrul afacerilor externe 

şi integrării europene                                                                         Nicu POPESCU 



 
 

REGULAMENT 

privind gestionarea uleiurilor uzate 

 

Prezentul Regulament transpune parțial Directiva 2008/98/UE a Parlamentului European 

și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile  publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, seria L, nr. 312/2008 din 22.11.2008 
 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Regulamentul privind gestionarea uleiurilor uzate (în continuare – Regulament) 

stabilește cerințele pentru gestionarea ecologică corespunzătoare a uleiurilor uzate 

generate la nivel național prin aplicarea regimului de responsabilitate extinsă a 

producătorului, în corespundere cu prevederile art.12 și art.52 din Legea nr. 209/2016 

privind deșeurile, cu respectarea acordurilor internaționale de mediu la care Republica 

Moldova este parte . 

2. Scopul prezentului Regulament este de a asigura: 

1) colectarea uleiurilor uzate și tratarea ulterioară a acestora fără riscuri pentru 

sănătatea umană și mediu; 

2) funcționarea unui sistem ecologic pentru gestionarea și controlul activităților de 

tratare și transport a uleiurilor uzate; 

3) prevenirea și limitarea poluării aerului, apelor și solurilor și limitarea riscurilor 

pentru sănătatea umană ca urmare a tratării și transportului de uleiuri uzate. 

3. Uleiurile uzate sunt deșeuri periculoase dat fiind proprietățile ce îl caracterizează și vor 

fi gestionate în corespundere cu cerințele prevăzute în art. 20-23 din Legea 209/2016 

privind deșeurile. 

4. Producătorilor de uleiuri, le revine obligația de a asigura gestionarea corespunzătoare a 

cantităţilor şi tipurilor de uleiuri uzate rezultate din uleiuri plasate pe piață, conform 

cerințelor din prezentul Regulament, inclusiv de a contribui financiar la îndeplinirea 

obligațiilor care le revin în materie de răspundere extinsă a producătorului, conform 

prevederilor art.29, alin.1), litera b) din Legea nr.209/2016 privind deșeurile.  

5. În corespundere cu prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 209/2016 privind 

deșeurile, producătorii de uleiuri își pot onora obligațiile ce rezidă din aplicarea 

responsabilităţii extinse a producătorului, în mod: 

1) individual; sau 

2) colectiv, prin aderarea la un sistem colectiv autorizat de către Agenția de Mediu. 

 

6. Principalele interdicții în procesul de gestionare ecologică a uleiurilor uzate sunt 

reglementate prin art.52, pct.2 din Legea nr.209/2016 privind deșeurile. 



 
 

7. Prezentul Regulament nu se aplică uleiurilor uzate care conţin bifenili policloruraţi sau 

alţi compuşi similari în concentraţii mai mari de 50 părți per milion (ppm), gestionarea 

cărora este reglementată prin Hotărârea de Guvern nr. 81/2009 privind aprobarea 

Regulamentului privind bifenilii policlorurați. 

8. În sensul prezentului Regulament, suplimentar la noțiunile din Legea nr. 209/2016 

privind deșeurile, se aplică noțiunile de mai jos, care au următoarele semnificații: 

1) coincinerarea uleiurilor uzate - metodă de valorificare energetică alternativă, în 

cazul în care condiţiile tehnice şi economice fac neviabilă regenerarea, acestea fiind 

utilizate drept combustibil cu recuperarea căldurii produse. 

2) distribuitor – persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, care 

comercializează uleiuri pe piața națională. Această definiție nu împiedică un 

distribuitor să fie, în același timp, producător în sensul pct.8, alin. 2); 

3) incinerarea uleiurilor uzare - arderea uleiurilor uzate în instalatii speciale, denumite 

incineratoare, cu asigurarea unei temperaturi înalte de combustie ce determina 

neutralizarea deseurilor, utilizânduse echipamente de retinere si purificare a 

gazelor; 

4) gestionare ecologică a uleiurilor uzate – totalitatea măsurilor posibile pentru a se 

asigura că uleiurile uzate, cum sunt clasificate în anexa 1 din Regulament vor fi 

gestionate într-un mod care să protejeze sănătatea umană și mediul împotriva 

efectelor adverse ce pot rezulta din aceste deșeuri; 
5) regenerare ulei uzat - proces de reciclare prin care uleiurile de bază pot fi produse 

prin rafinarea uleiurilor uzate, în special prin îndepărtarea contaminanţilor, a 

produselor de oxidare şi a aditivilor conţinuţi de acestea; 

6) ulei uzat - toate uleiurile minerale sau lubrifianţii sintetici, sau uleiurile industriale 

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

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

uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine și cele pentru sistemele hidraulice 

(numite în continuare -uleiuri). Categoriile de uleiuri uzate reglementate prin 

prezentul Regulament se prezintă în anexa nr.1; 

7) producător de uleiuri – persoană fizică sau juridică care fabrică, plasează pe piață, 

vinde/revinde, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, uleiuri minerale, lubrifianţi 

sintetici sau uleiuri industriale și care se supune regimului de responsabilitate 

extinsă a producătorului conform prevederilor art.12, alin.1) din Legea 209/2016 

privind deșeurile. Coduri tarifare pentru uleiuri importate conform Nomenclatorului 

combinat a mărfurilor se prezintă în anexa nr.1-a;  

8) sistem colectiv – organizație  non-profit creată de cel puțin 3 producători de uleiuri 

și înregistrată în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale, în scopul preluării 

și îndeplinirii de către aceștia a obligațiilor cu privire la gestionarea uleiurilor uzate 

reglementate în prezentul Regualment; 



 
 

9) sistem individual – producătorii de uleiuri vor asigura gestionarea uleiurilor uzate 

generate conform cerințelor din prezentul Regulament prin crearea propiilor puncte 

de colectare. 

II. ÎNREGISTRAREA 

9. Producătorii de uleiuri nou-intrați pe piață, cât și  producătorii existenți, care au plasat 

pe piață uleiuri  până la data intrării în vigoare a prezentului Regulament  sunt obligați 

să se înregistreze prin intermediul Sistemului informațional automatizat 

„Managementul deșeurilor” în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor 

de responsabilitate extinsă a producătorului (în continuare – Lista producătorilor) în 

conformitate cu prevederile art. 12, alin. 5), litera c). 

10. Producătorii de uleiuri existenți pe piață au obligația de a se înscrie în Lista 

producătorilor în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament. 

11. Producătorii de uleiuri nou - intrați pe piață, au obligația de a se înscrie în Lista 

producătorilor în termen de 3  luni de la data înregistrării la Agenția Servicii Publice și 

până la inițierea activității de plasare pe piață a uleiurilor. 

12. Cererea de înregistrate în Lista producătorilor se completează după modelul prezentat 

în anexa nr. 2 și se depune la Agenția de Mediu în format electronic, prin intermediul 

Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”, fiind însoțită de 

următoarele documente: 

1) în cazul sistemului individual: 

a) planul de operare, după model din anexa nr.5; 

b) informațiile generale, completate conform modelului prezentat în anexa  nr. 3. 

2) în cazul sistemului colectiv: 

a) dovada unui sistem colectiv, care include Extrasul din Registrul de stat al 

persoanelor juridice, statutul sistemului colectiv creat și lista fondatorilor; 

b) setul de documente pentru obținerea autorizației, conform art. 25 alin. (4) și (6) 

din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile; 

c) planul de operare după model din anexa nr.5. 

3) în cazul producătorilor membri ai sistemului colectiv: 

a) certificatul calității de membru al unui sistem colectiv, conform art.12 alin. (5) 

lit. e) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile; 

b) informații generale, completate conform modelului prezentat în anexa nr. 3. 

13. Agenția de Mediu ia o decizie cu privire la aprobarea planului de operare în termen de 

10 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii de înregistrare conform cerințelor de 

la pct.12, termen în care poate solicita clarificări și informații necesare pentru a permite 

o evaluare substanțială a planului de operare. 

14. Agenția de Mediu eliberează numărul de înregistare pentru producătorii de uleiuri în 

termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de înregistrare. 



 
 

15. Producătorii comunică numărul de înregistrare în maximum 30 de zile de la atribuire, 

tuturor rețelelor comerciale prin care sunt vîndute uleiurile plasate pe piață. 

16. Înregistrarea producătorilor în Lista producătorilor este valabilă pe o perioadă de 5 ani. 

Cererea de reînnoire a înregistrării se depune cu 2 luni înainte de expirarea perioadei 

de valabilitate, folosind modelul de cerere prezentat în anexa nr. 2. 

17. Producătorii care renunță la plasarea pe piață a uleiurilor, în termen de 30 de zile de la 

încetarea activității notifică în scris despre aceasta Agenția de Mediu, conform 

modelului din anexa nr. 4, cu scopul de a fi radiați din Lista producătorilor. 

18. Până la data de 20 noiembrie a fiecărui an, producătorii care intenționează să își 

îndeplinească responsabilitatea extinsă a producătorului prin sistem individual sau prin 

sistem colectiv,  notifică Agenția de Mediu privind intenția de a desfășura activitatea în 

anul următor, conform modelului tip de scrisoare prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul 

Regulament.  
 

III. ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI 

 

19. Sistemele colective care acționează în numele producătorilor de uleiuri au următoarele 

responsabilități: 

1) să obțină autorizația de desfășurare a activităților ce țin de implementarea 

responsabilității extinse a producătorului în conformitate cu art. 25 alin. (4) și (6) 

din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile. 

2) să elaboreze planul de operare prevăzut la pct. 12, alin. 2) din prezentul 

Regulament; 

3) să asigure acoperirea întregii zone geografice unde sunt comercializate produsele 

producătorilor de la care au preluat responsabilitatea cu puncte pentru colectarea 

separată a uleiurilor uzate; 

4) să asigure atingerea țintelor de colectare a uleiurilor uzate stabilite în pct.31 din 

Regulament;  

5) să încheie contracte cu operatorii autorizați de Agenția de Mediu, pentru activitatea 

de colectare, transportare și tratare a uleiurilor uzate; 

6) să informeze regulat producătorii de uleiuri despre îndeplinirea obligațiilor de 

raportare a datelor privind atingerea țintelor de colectare a uleiurilor uzate; 

7) să asigure evidența informațiilor privind tipul și cantitatea de ulei plasat pe piață, a 

cantității de uleiurilor uzate colectate separat și predate pentru tratare, precum și 

numărul și repartiția  punctelor de colectare organizate; 

8) să raporteze anual la Agenția de Mediu datele privind cantitatea și categoriile de 

uleiuri uzate colectate și tratate, conform cerințelor de la pct. 49-53 din Regulament. 

9) să asigure gestionarea corectă a resurselor financiare acumulate din plata tarifelor 

de preluare a responsabilității de către producătorii de uleiuri pentru acoperirea 

costurilor aferente: 



 
 

1. colectării separate a uleiurilor uzate și transportării lor ulterioare, precum și 

operațiunilor de tratare, inclusiv pentru îndeplinirea țintelor de colectate astfel 

cum sunt prevăzute  în pct.31, luându-se în considerare veniturile dobândite din 

reutilizare, din vânzările de materii prime secundare obținute din tratarea uleiului 

uzat.   

2. furnizării accesului utilizatorilor finali la informații despre gestionarea uleiurilor 

uzate, în conformitate cu  prevederile pct.48 din Regulament;  

3. obligațiilor de raportare în conformitate cu cerințele pct.49 din Regulament. 

20. Suplimentar la obligațiile prevăzute în pct.19, sistemele colective trebuie: 

1) Să publice pe pagina web și/sau să ofere informații despre cuantumul 

tarifelor de preluare a responsabilității pentru gestionarea ecologică a 

uleiurilor uzate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, 

inclusiv lista  producătorilor de uleiuri afiliați sistemului  colectiv; 

2) să asigure utilizatorilor finali predarea uleiurilor uzate la toate locațiile 

disponibile pentru schimbarea uleiurilor uzate; 

3) să impună distribuitorilor primirea gratuită a uleiurilor uzate; 

4) să nu aplice costuri pentru utilizatorii finali care predau uleiul uzat și 

obligația de a cumpăra ulei nou. 

21. Producătorii de uleiuri, care își onorează responsabilitatea extinsă a producătorului în 

mod individual au următoarele responsabilități: 

1) să elaboreze planul de operare prevăzut la pct. 12, alin. 1) din prezentul 

Regulament; 

2) să încheie contracte cu operatorii autorizați de Agenția de Mediu, pentru activitatea 

de colectare și tratare a uleiurilor uzate; 

3) să ducă evidență informațiilor privind tipul și cantitatea de ulei plasat pe piață, a 

cantității de uleiuri uzate colectate separat și predate pentru tratare, precum și 

numărul și distribuția  punctelor de colectare organizate; 

4) să asigure acoperirea întregii zone geografice unde sunt comercializate uleiuri prin 

crearea propriilor puncte pentru colectarea separată a uleiurilor uzate; 

5) să asigure accesului utilizatorilor finali la informații despre gestionarea uleiurilor 

uzate, în conformitate cu  prevederile pct.48 din Regulament;  

6) să colecteze separat uleiurile uzate în vederea îndeplinirii țintelor de colectare 

prevăzute la pct. 31, inclusiv stocarea corespunzătoare până la predare; 

7) să asigure tratarea corespunzătoare a cantităţi de uleiuri uzate colectate separat în 

baza unui contract cu operatori autorizați de Agenția de Mediu pentru activitatea de 

tratare a uleiurilor uzate;  

8) să raporteze anual Agenției de Mediu datele privind cantitatea și categoriile de 

uleiuri uzate colectate și tratate, conform cerințelor de la pct.49 din Regulament; 



 
 

9) să nu aplice costuri pentru utilizatorii finali care predau uleiul uzat și obligația de a 

cumpăra ulei nou. 

22.     Operatorilor autorizați de Agenția de Mediu pentru activitatea de colectare și tratare 

a uleiurilor uzate, conform cerințelor prezentului Regulament, le revin următoarele 

responsabilități: 

1) să dețină autorizația de mediu pentru gestionarea uleiurilor uzate în conformitate 

cu cerințele art. 25 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile; 

2) să asigure colectarea separată a uleiului uzat de la punctele de colectare create de 

sistemele individuale și colective, conform prevederilor prezentului Regulament 

în scopul facilitării tratării corespunzătoare; 

3) să asigure evidența și raportarea datelor despre uleiurile uzate colectate și tratare 

în corespundere cu prevederile Hotărârea de Guvern nr.501/2018 pentru 

aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și 

informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora; 

4) să asigure că gestionarea uleiurilor uzate se realizează prin metode şi procedee ce 

nu poluează mediul în conformitate cu cerințele art. 4 din Legea nr. 209/2016 

privind deșeurile; 

5) să asigure gestionarea ecologică a uleiurilor uzate, cu respectarea cerințelor 

privind tratarea uleiurilor uzate, conform prevederilor din anexa nr.9 la prezentul 

Regulament; 

6) să asigure respectarea măsurilor de securitate la locul de muncă în procesele de 

gestionare a uleiurilor uzate și în corespundere cu prevederile Regulamentului 

privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de 

muncă şi prevenire a riscurilor profesionale;  

7) să asigure elaborarea Politicii de prevenire a accidentelor majore și să asigure  

implementarea acesteia în mod corespunzător, ca măsură de prevenire a 

accidentelor majore și de limitare a consecințelor acestora asupra sănătății umane 

și asupra mediului în corespundere cu prevederile Legii nr.108/2020 privind 

controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase. 

IV. COLECTAREA SEPARATĂ 

23. Producătorii de uleiuri, care își onorează responsabilitatea de gestionare a uleiurilor 

uzate în mod individual sau colectiv, asigură colectarea, stocarea şi etichetarea acestora 

conform prevederilor art. 20-23 din Legea nr.209/2016 privind deșeurile şi cerinţelor 

privind etichetarea prevăzute la pct.26, alin. 4) la prezentul Regulament.   

24. Producătorii care aleg să își onoreze individual responsabilitatea, vor accepta și colecta 

separat uleiul uzate la propriile puncte de colectare. 

25. Amplasarea punctelor de colectare ale sistemelor individuale sau colective fac parte 

integrantă a planului de operare, elaborat în conformitate cu prevederile art.25 alin. (6) 



 
 

din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, după modelul din anexa nr.5 la prezentul 

Regulament. 

26. Punctele de colectare a uleiurilor uzate create de sistemele individuale și/sau colective 

pe teritoriul locațiilor disponibile pentru schimbarea uleiurilor uzate (ex. stațiile 

PECO, centre de deservire a automobilelor, centre de gestionarea deșeurilor 

periculoase create de APL), vor fi echipate în mod obligatoriu cu recipiente speciale 

pentru colectare, îndeplinind următoarele cerințe: 

1) să fie rezistente chimic la uleiurile uzate și la substanțele conținute în acestea; 

2) să fie închise etans și rezistente la șoc mecanic și termic; 

3) să fie amplasate în spaţii corespunzãtor amenajate, imprejmuite şi securizate, 

pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe platforme betonate; 

4) să fie etichetate cu marcajul „Uleiuri uzate” cu dimensiuni de cel puțin 10 x 

20 cm, după cum se prezintă în anexa nr.7. 

27. Producătorii de uleiuri în mod individual sau colectiv, asigură stocarea uleiurilor uzate 

colectate, respectând următoarele condiții: 

1) să evite în special amestecurile cu apă sau cu alte reziduuri neoleaginoase, dar și cu 

reziduuri oleaginoase dacă aceasta îngreunează gestionarea corectă a uleiului uzat. 

2) să creeze condiții adecvate pentru accesul transportului solicitat pentru evacuarea 

uleiului colectat separat. 

3) să prevină depunerile și deversările de ulei uzat cu efecte nocive asupra solului, 

apelor de suprafață, sistemelor de canalizare, etc. 

 

28. Conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, este interzisă 

evacuarea pe sol sau depozitarea în condiţii necorespunzătoare a uleiurilor uzate, 

precum şi abandonarea necontrolată a reziduurilor rezultate și incinerarea acestora. 

29. Persoanele fizice care deţin în gospodărie uleiuri uzate predau cu titlu gratuit întreaga 

cantitate colectată separat, doar operatorilor autorizați de Agenția de Mediu pentru 

colectarea și tratarea uleiurilor uzate sau la unul din punctele de colectare create de 

sistemele individuale și /sau colective. 

 

V. ȚINTELE DE COLECTARE 
30. Producătorii de uleiuri, în mod individual sau colectiv, începând cu data de 1 ianuarie 

2023, sunt obligați să realizeze gradual țintele de colectare prevăzute de Agenția de 

Mediu, după formula descrisă în anexa nr.6 la Regulament. 

31. Producătorii de uleiuri trebuie să realizeze următoarele ținte de colectare: 

1) 40% până în 2024; 

2) 60% până în 2026; 

3) 80 % până în 2028. 



 
 

32.  Agenția de Mediu stabilește dacă a fost atinsă ținta de colectare pentru un an în baza 

datelor raportate de producători individuali sau sistemele colective care acționează în 

numele acestora și operatorii autorizați pentru colectarea și tratarea uleiurilor uzate. 

 

VI. TRANSPORTAREA ULEIURILOR UZATE 

33. Pe teritoriul Republicii Moldova, transportul uleiurilor uzate se efectuează cu 

respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 589/2017 privind aprobarea 

Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri periculoase. 

34. Transportul de uleiuri uzare se realizează doar de operatorii de transport autorizaţi în 

conformitate cu art.44 din Legea nr.209/2016 privind deșeurile. 

35. Transportul uleiurilor uzate se organizează într-un mod sigur, pentru a evita deversările 

accidentale și poluarea mediului, inclusiv pentru a urmări în mod corespunzător 

transportul și destinația lor finală. 

36. Pentru a minimiza impactul asupra mediului asociat cu scurgeri, incendii și alte situații 

de urgență care pot apărea în timpul transportării uleiurilor uzate, operatorii de 

transport asigură instruirea personalului și elaborarea Planurilor de intervenţie pentru 

situaţii de accident. 

37. Procedura de organizare a transportului transfrontier de uleiuri uzate în scopul tratării 

se realizează în corespundere cu prevederile art.64 din Legea nr.209/2016 privind 

deșeurile.   

 

VII. TRATAREA ULEIURILOR UZATE   

38. Tratarea uleiurilor uzate se realizează doar de deținătorii autorizației de mediu pentru 

gestionarea deșeurilor, cu indicarea explicită a operațiunilor de valorificare pe care le 

poate aplica asupra acestora, conform anexei nr. 2 din Legea nr. 209/2016 privind 

deșeurile și să respecte condițiile privind tratarea deșeurilor prezentate în anexa nr. 9 

la prezentul Regulament.  

39. În procesul tratării uleiurilor uzate se acordă prioritate regenerării,  în cazul în care 

uleiurile uzate se pretează acestei operaţii sau, alternativ, altor operațiuni de reciclare 

care au un rezultat echivalent sau mai bun, în conformitate cu prevederile art.3 și 4 din 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile. 

40. În cazul în care condiţiile tehnice şi economice fac neviabilă regenerarea uleiurilor 

uzate, este permisă coincinerarea uleiurilor uzate, utilizate drept combustibil cu 

recuperarea căldurii produse. 

41. În cazul în care metodele de tratare a uleiurilor uzate prevăzute la pct.39 și 40 nu sunt 

aplicabile, este permisă incinerarea doar a uleiurilor uzate care respectă  specificațiile 

tehnice din anexa nr. 10 la Regulament. 

 



 
 

VIII. TEHNOLOGII NOI DE RECICLARE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRE A 

PERFORMANȚEI DE MEDIU 

42. Producătorii de uleiuri prin intermediului sistemelor individuale și/sau colective și în 

comun cu operatorii economici autorizați pentru colectarea și tratarea uleiurilor uzate 

colaborează pentru a dezvolta noi tehnologii întru eficientizarea procesului de tratare a 

uleiurilor uzate pentru fiecare din metodele de tratare prezentate la pct. 39 și 40 din 

Regulament.   

43. Operatorii economici autorizați în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 209/2016 

privind deșeurile sunt obligați să implementeze pentru instalațiile de regenerare și/sau 

coincinerare sisteme de management de mediu certificate în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 20/2016 cu privire la standardizarea națională. 

IX. EXPORTUL 

44. Regenerarea uleiurilor uzate poate fi efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova, 

doar în cazul în care aceasta metodă de tratare nu este posibilă din  punct de vedere 

tehnic şi nu este sigură pentru mediu, cu condiția respectării cerințelor legislației de 

mediu și a prevederilor art. 64 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile. 

45. Uleiurile uzate colectate separat, pot fi exportate pentru tratare doar către țări care au 

ratificat Convenţia Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor 

periculoase şi cu respectarea condițiilor privind organizarea procedurii de export a 

uleiurilor uzate, reglementate prin Hotărârea de Guvern nr. 637/2003 privind controlul 

transportării transfrontiere a deşeurilor şi eliminării acestora. 

46. Cerințele față de exportul uleiurilor uzate în scopul tratării se reglementează prin 

Regulamentul privind transferurile de deșeuri.  

47. Evidenţa notificărilor pentru export sau tranzit se va realiza prin intermediul SIA MD. 

X. INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORII FINALI 

48. Sistemele individuale sau colective, precum și Producătorii de uleiuri furnizează 

utilizatorilor finali, în special prin campanii de informare și/sau la punctul de vînzare, 

informații complete privind: 

1) efectele nocive ale uleiului uzat  asupra mediului și sănătății umane; 

2) locația și datele de contact a punctelor de colectare; 

3) beneficiile colectării separate și regenerării uleiurilor uzate; 

4) instrucțiuni cu privire la prevenirea generării uleiurilor uzate și obligația de 

colectare separată și predare la unul din punctele de colectare; 

5) semnificația marcajului “ULEIURI UZATE”, prevăzut în anexa nr. 7. 

XI. EVIDENȚA ȘI RAPORTAREA 

49. Sistemele individuale și colective raportează anual Agenției de Mediu, până la data de 

30 aprilie a anului ce urmează în format electronic datele privind: 



 
 

1) cantitatea și tipul de ulei uzat generat, cantitatea și tipul de ulei uzat colectat 

separat și tratat, având la bază cerințele din anexa nr. 11  

2) Raportul narativ, în formă liberă, privind sinteza (descrierea) activităților derulate 

pentru realizarea responsabilității extinse a producătorului, conform planului de 

operare și în corespundere cu modalitatea de verificare a raportului narativ, după 

modelul din anexa nr.8. 

50. Agenția de Mediu verifică raportul narativ, având la bază cerințele din anexa nr. 8 și 

11 și comunică, în termen de 10 zile, producătorului individual sau sistemului colectiv 

obiecțiile identificate sau lipsa acestora. 

51. În termen de 30 de zile de la data comunicării obiecțiilor de către Agenția de Mediu, 

sistemele individuale și sistemele colective au obligația de a remedia neregulile 

constatate și remite raportul corectat, inclusiv informațiile solicitate suplimentar. 

52. Producătorii de uleiuri, care își onorează responsabilitatea în mod individual sau 

colectiv, la solicitarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului, au obligația să 

prezinte documente confirmative, în corespundere cu Lista de verificare în domeniul 

gestionării deșeurilor și substanțelor chimice, aprobată prin Ordinul Ministerului 

Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 5/2019 

53. Operatorii autorizați de Agenția de Mediu pentru gestionarea uleiurilor uzate și 

persoane juridice, deținători de uleiuri care generează peste 50 kg de ulei uzat anual 

sunt obligați să țină și să transmită Agenției de Mediu, o evidență care să cuprindă 

informații privind tipul și cantitatea de ulei uzat colectat și/sau tratat în conformitate cu 

Instrucțiunea cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor 

despre deșeuri și gestionarea acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

501/2018, prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Managementul 

deșeurilor”. 

 

XII. FINANȚAREA 

54. Producătorii de uleiuri pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin întru asumarea 

responsabilității extinse a producătorului, asigură plata contribuțiilor financiare 

necesare pentru acoperirea costurilor enumerate la pct.19, alin 10) din prezentul 

Regulament. 

55.  Sistemele individuale și colective, întru îndeplinirea responsabilităților atribuite prin 

prezentul Regulament, pot încheia acorduri cu APL-urile, care să prevadă alocarea 

spațiilor pentru crearea punctelor de colectare separată, inclusiv posibilitatea 

contractării operatorului municipal de salubritate pentru colectarea uleiurilor uzate. 

56. Întru implementarea unor tehnologii noi de reciclare și îmbunătățire a performanței de 

mediu după cum se reglementează în pct.42-43 din Regulament, sistemele individuale 

și colective sunt eligibile pentru a aplica la fonduri de finanțare precum Fondul 

Național de Mediu sau prin intermediul Programelor de ecologizare a întreprinderilor 



 
 

mici și mijlocii conform prevederilor Hotărârea de Guvern nr.592/2019 cu privire la 

aprobarea Programului de ecologizare 

a întreprinderilor mici și mijlocii. 

XIII. SUPRAVEGHEREA ȘI CONTROLUL 

57. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament constituie contravenții și se 

sancționează conform prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, Codului 

contravențional al Republicii Moldova nr. 218/ 2008 și Codului Penal al Republicii 

Moldova nr. 985/2002. 

 

58. Inspectoratul pentru Protecția Mediului  exercită funcția de supraveghere  și control 

privind respectarea prevederilor prezentului Regulament în baza Legii nr. 131/2012 

privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, a Legii nr.851/1996 privind 

expertiza ecologică, a Legii nr. 1515/1993 privind protecția mediului încojurător, a 

Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și a Legii nr.209/2016 

privind deșeurile.  

  



 
 

Anexa nr. 1 

la Regulamentul privind gestionarea  

uleiurilor uzate 

 

Categorii de uleiuri uzate reglementate de Regulament și  utilizate pentru obținerea 

uleiului uzat procesat 
 

Categorie 1: Ulei uzat de motor 

13 02 04* Uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de 

ungere 

13 02 05* Uleiuri minerale neclorurate de motor, transmisie mecanică și 

lubrifiante 

13 02 06* Uleiuri sintetice de motor, transmisie mecanică și lubrifiante 

13 02 07* Uleiuri ușor biodegradabile de motor, transmisie mecanică și 

lubrifiante 

13 02 08* Alte uleiuri de motor, transmisie mecanică și lubrifiante 

Categorie 2: Alte Uleiuri uzate 

12 01 07 * Uleiuri minerale prelucrate fără halogeni (cu excepția 

emulsiilor și a soluțiilor dizolvate) 

12 01 09 *  Emulsii și soluții dizolvate prelucrate fără halogeni 

12 01 10 *  Uleiuri sintetice de prelucrare 

12 01 19 * Uleiuri prelucrate ușor biodegradabile 

13 01 05 *  Emulsii neclorurate 

13 01 10 *  Uleiuri hidraulice neclorurate 

13 01 11 *  Uleiuri hidraulice sintetice 

13 01 12 * Uleiuri hidraulice ușor biodegradabile 

13 01 13 *  Alte uleiuri hidraulice 

13 03 07 *  Uleiuri minerale neclorurate de izolare și de transmitere a 

căldurii 

13 03 08 *  Uleiuri sintetice de izolare și de transmitere a căldurii 

13 03 09 *  Uleiuri ușor biodegradabile și de transmitere a căldurii 

13 03 10 *  Alte uleiuri de izolare și transmitere a căldurii 

13 05 06*  Uleiuri provenite de la separatoare de apă/substanțe uleioase 

19 02 07*  Uleiuri și substanțe concentrate provenite din procesul de 

separare 

20 01 26 * Uleiuri și grăsimi nespecificate în codul 20 01 25 
 

*) Deşeuri periculoase. 

Notă: Uleiurile uzate, colectate conform categoriilor prezentate mai sus, pot fi destinate regenerarii, 

valorificãrii energetice, altor reutilizari sau eliminãrii, în funcţie de caracteristicile fiecãrei categorii, 

ţinându-se cont de condiţiile tehnico-economice şi de protecţie a mediului. 



 
 

Anexa nr. 1-a 

la Regulamentul privind gestionarea  

uleiurilor uzate 

 

Coduri tarifare pentru uleiuri importate conform Nomenclatorului 

combinat a mărfurilor 
Codul poziției 

tarifare 

Denumire 

271019810 Uleiuri pentru motoare, uleiuri lubrifiante pentru compresoare si 

uleiuri lubrifiante pentru turbine 
271019870 Uleiuri pentru angrenaje 
271019830 Uleiuri hidraulice 
270750000 Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice care distileaza minimum 

65 % din volum (inclusiv pierderile) la 250 ℃ dupa metoda ISO 

3405 (echivalenta cu metoda ASTM D 86) 
271019990 Alte uleiuri lubrifiante si alte uleiuri 
271019850 Uleiuri albe, parafine lichide 
271019930 Uleiuri electroizolante 
271019910 Uleiuri pentru prelucrarea metalelor, uleiuri de scoatere din forme, 

uleiuri anticorozive 

270799500 Produse bazice 

270799910 Destinate fabricarii produselor de la pozitia 2803 

270730000 Xilol (xileli) 

270900900 Altele (din categoria 270900 Uleiuri brute din petrol sau din minerale 

bituminoase) 

270799990 Altele (din categoria 2707 Uleiuri si alte produse rezultate din 

distilarea gudronului de huila la temperaturi inalte; produse similare 

la care greutatea constituentilor aromatici depaseste greutatea 

constituentilor nearomatici)  

270900100 Condensate de gaz natural 

 

 

  



 
 

Anexa nr. 2 

la Regulamentul privind gestionarea  

uleiurilor uzate 
Antet solicitant 

Nr. ............../............... 

 

CERERE 

de acordare a numărului de înregistrare privind plasarea pe piață  

a uleiurilor  
Solicităm înregistrarea persoanei juridice în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de 

responsabilitate extinsă a producătorilor și acordarea numărului de înregistrare pentru plasare pe piață a 

uleiurilor, pentru care fapt comunicăm următoarele date: 

1. Denumirea completă: <DenumireCompletă> 

prescurtata: “<DenumirePrescurtată>” 

2.Forma juridică de organizare a persoanei juridice: <FormaJuridică> 

3.IDNO: <NrdeIdentificare> din <Registrul> 

4.Sediul persoanei juridice: <AdresaJuridică> 

5.Administratorul: <AdministratorNume>, numit pe termen nelimitat/peperioada  

6.Genurile principale de activitate: <GenuriList> 

7.Fondator(i): <FondatorCotaList> 

8.Modul în care se asumă responsabilitățile: <sistem individual sau colectiv> 

9.În cazul sistemului colectiv: <numele și datele de contact ale sistemului> 

 

Pentru susținerea cererii prezentăm următoarele acte specifice: 

În conformitate cu prevederile legale, ne asumăm răspunderea că documentele prezentate în copie sunt 

conforme cu originalul.  

 

Data___________ 

 Persoana autorizată, 

____________________ 

(semnătura) 

 

Declarație: Subsemnatul, ________________, sunt informat și sunt de acord că datele cu caracter personal 

furnizate vor fi prelucrate de către registratorul/subregistratorul _______________ în scopul asigurării 

trasabilității uleiurilor plasate pe piață, cu respectarea regimului de securitate și confidențialitate, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Sub sancțiunile 

aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că datele indicate în cerere sunt veridice și 

complete, iar informația furnizată nu va fi folosită în scopuri incompatibile sau remisă fără temei terților 

neautorizați. Conștientizez că anumite categorii de date cu caracter personal furnizate, și anume 

numele/prenumele, datele de contact și adresa, vor fi făcute publice prin intermediul paginii web oficiale a 

Agenției. 

 



 
 

Anexa nr. 3 

la Regulamentul privind gestionarea  

uleiurilor uzate 

 

Informații generale  

privind cantitățile de ulei estimate care urmează a fi plasate pe piață pentru anul 

pentru care se face înregistrarea în Lista producătorilor de produse supuse 

reglementărilor REP 

 

Producător__________ 

 

Categorii de uleiuri 

plasate pe piață1  

 

Denumire ulei plasat pe piață Cantitatea  

(tone) 

 271019810 Uleiuri pentru motoare, uleiuri lubrifiante 

pentru compresoare si uleiuri lubrifiante 

pentru turbine 

X-2 X-1 X2 

     

     

     

 Total     

 

Data________ 

Persoana autorizată  

 

____________________ 

(semnătura) 

  

 
1 Categorii de uleiuri conform anexa nr.1-a 
2 X- anul înregistrării în Lista Producătorilor supuși REP 

 



 
 

Anexa nr. 4 

la Regulamentul privind gestionarea  

uleiurilor uzate 

 

 

Model de scrisoare de notificare  

 

Antet solicitant 

Nr. ............../............... 

 

NOTIFICARE 

privind intenția de a desfășura/sista activitatea în anul următor 

Prin prezenta, <Denumire Completa>, <Forma Juridică>, cu nr. de înregistrare <IDNO> 

din <Registrul>, cu sediul  <Adresa Juridică>, notifică <intenția de a desfășura activitatea ce 

ține de implementarea responsabilității extinse a producătorului în raport cu  deșeurile de 

uleiuri uzate în anul următor <în mod individual/prin aderarea la sistem colectiv<denumirea 

sistemului colectiv>>/sistarea activității și solicită radierea din Lista producătorilor supuse 

reglementării extinse a producătorilor> 

În conformitate cu prevederile legale, ne asumăm răspunderea că documentele 

prezentate în copie sunt conforme cu originalul. 

 

Data________ 

Persoana autorizată  

 

____________________ 

(semnătura) 

  



 
 

Anexa nr. 5 

la Regulamentul privind gestionarea  

uleiurilor uzate 

 

 

Structura planului de operare a sistemului individual și colectiv 

Structura planului de operare este stabilit în conformitate cu prevederile art. 25, alin. (6) 

din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile 

Secțiunea 1. Datele de identificare 

a) datele de identificare; 

b) adresa juridică și indicarea adreselor tuturor filialelor din țară, după caz; 

c) datele de contact; 

d) cuprinsul planului de operare; 

e) numele și funcția semnatarului planului de operare. 

Pentru producătorii care își onorează responsabilitatea în mod colectiv, planul de 

operare reprezintă un plan comun intocmit de sistemul colectiv. 

Suplimentar la cerințele menționate la lit. a)-e), un plan colectiv conține cel puțin 

o descriere a: 

-producătorilor care prezintă planul colectiv; 

-angajamentelor specifice și obiectivelor fiecărui producător. 

Secțiunea 2. Obiectul planului de operare 

a) indicarea categoriei/categoriilor de deșeuri care fac obiectul planului de 

operare și originea acestora (conform codurilor din anexa nr. 1 la prezentul 

Regulament) 

b) descrierea clară și indicarea tipului de uleiuri pe care compania le plasează pe 

piață ca producător/importator (conform anexa nr. 1-a); 

c) cantitățile anuale estimate de uleiuri plasate și vândute pe piață pe tipuri și 

care fac obiectul planului de operare. 

Secțiunea 3. Acțiunile întreprinse pentru atingerea țintelor de colectare 

Descrierea măsurilor întreprinse pentru îndeplinirea prevederilor prezentului 

Regulament: 

a) rețeaua punctelor de colectare, cu indicarea adreselor exacte unde pot fi livrate 

uleiurile uzate; 

b) etichetarea și transportarea uleiurilor uzate; 

c) tratarea optimă a uleiurilor uzate;  

d) încadrarea corectă a tipurilor de uleiuri uzate generate conform Listei codurilor 

din anexa nr.1; 

e) măsurile privind evidența și raportarea corectă a fluxurilor de uleiuri 



 
 

uzate în Sistemul informațional automatizat „Managementul 
deșeurilor” (SIAMD); 

f) măsuri întreprinse pentru sensibilirea și informarea utilizatorilor finali conform 

pct.48 din Regulament; 

g) plan de măsuri pentru prevenire cantităților de uleiuri uzate generate, conform 

prevederilor pct.42-43 din Regulament; 

h) dovada contractelor cu operatori autorizați de Agenția de Mediu pentru 

colectarea și tratarea uleiurilor uzate. 

Secțiunea 4. Planul financiar 

Un plan financiar pe durata planului de operare, care să justifice: 

a) În cazul sistemelor colective - Costurile și îndeplinirea responsabilităților 

atribuite pentru gestionarea uleiurilor uzate în coresunde cu prevederile 

pct.19-20  din Regulament. 

b) În cazul sistemelor individuale – Costurile și îndeplinirea responsabilităților 

atribuite pentru gestionarea uleiurilor uzate în coresunde cu prevederile pct.21 

din Regulament. 

Secțiunea 5. Angajamente 

Angajamentul specific, semnat și datat de producător sau, după caz, de către o 

persoană fizică autorizată să reprezinte producătorul, precum că deșeurile care 

fac obiectul planului de operare și care sunt colectate de acesta întru aplicarea 

prezentului Regulament, sunt: 

a) acceptate gratuit de către acesta, cu excepția cazului în care se prevede altfel în 

Regulament; 

b) sunt tratate de acesta în conformitate cu cerințele prevăzute în prezentul 

Regulament. 

De asemenea, angajamentul precizează modul în care sunt acoperite costurile de 

colectare, selectare și tratare a uleiurilor uzate. 

Aprobarea planului de operare 

Planul de operare se aprobă în conformitate cu următoarea procedură: 

a) Cererea de aprobare a planului de operare (în continuare – cerere) se depune 

la Agenția de Mediu, prin scrisoare recomandată, de preferință în numele 

solicitantului, semnată și datată de solicitant sau, după caz, de către o persoană 

fizică autorizată să reprezinte societatea și include următoarele anexe: 

• copia acordului de asociere la un sistem colectiv (în cazul sistemelor 

colective); 

• actul constitutiv al persoanei juridice (extrasul din Registrul de stat al 

unităţilor de drept privind organizaţiile necomerciale); 

• statutul sistemului colectiv; 

• lista fondatorilor sistemului colectiv; 

• proiectul planului de operare. 



 
 

 

b) În cazul în care cererea este incompletă, Agenția de Mediu în termen de 10 

zile de la depunerea cererii, informează solicitantul prin scrisoare recomandată, 

cu privire la informațiile și detaliile care lipsesc; 

c) Planul de operare se aprobă pentru o perioadă maximă de 5 ani; 

d) În cazul în care planul se aprobă pentru o perioadă mai scurtă, Agenția de 

Mediu trebuie să argumenteze decizia luată; 

e) Cererea poate fi depusă repetat, în conformitate cu procedura prevăzută la lit. 

a)-d) de mai sus pentru o perioadă maximă de cinci ani; 

 

f) Agenția de Mediu: 

- la solicitarea producătorului/reprezentantului producătorului restituie cererea de 

aprobare a planului de operare, fără examinare; 

- restituie, fără examinare, cererea de aprobare a planului de operare în cazul în 

care a constatat încălcarea de către producătora cerințelor prezentului 

Regulament; 

 

g) Deținătorul planului de operare este obligat să informeze imediat Agenția, prin 

scrisoare recomandată, privind modificarea următoarelor informații din dosarul 

său: 

- datele de identificare ale companiei; 

- adresa sau datele de contact; 

- obiectul planului de operare aprobat; 

- angajamentele din planul de operare aprobat; 

 

h) Persoana fizică sau juridică trebuie să respecte cu strictețe angajamentele 

incluse în planul de operare aprobat; 

 

i) Planul de operare este prezentat, anual, înainte de data de 1 octombrie a anului 

care precede anul la care se referă planul de operare. Planul de operare anual 

conține un rezumat al acțiunilor planificate și un grafic clar al acestora, 

rezultatele scontate și divizarea sarcinilor; 

 

j) Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, trebuie depus Raportul narativ în formă 

liberă privind implementarea planului de operare în cursul anului precedent, 

după cum se prevede și în pct. 49, alin. 5) din Regulament. 

Anexa nr. 6 

la Regulamentul privind gestionarea  

uleiurilor uzate 

 



 
 

Calcul ținte de colectare 

Anul plasării 

pe piață 

 

Cantitatea 

vândută pe 

piață / CV 

(tone) 

Cantitatea 

colectată 

separat/ CS 

(tone) 

Calcul  

Ținte de colectare / TC 

 (%) 

Raportare 

ținte pe ani3 

X* CV1 - -  

X+1 CV2 - -  

X+2 CV3 CS3 Ținte  de colectare (TC1) = 

3*CS3/(CV1 + CV2 + CV3)  

(Obiectiv stabilit până la  40%) 

 

X+3 CV4 CS4 Ținte  de colectare (TC1) = 

3*CS4/(CV2 + CV3 + CV4)  

(Obiectiv stabilit de  40%) 

RT(x+2) 

X+4 CV5 CS5 Ținte  de colectare (TC2) = 

3*CS5/(CV3 + CV4 + CV5)  

(Obiectiv stabilit până la 60%) 

RT(x+3) 

X+5 CV6 CS6 Ținte  de colectare (TC2) = 

3*CS6/(CV4 + CV5 + CV6)  

(Obiectiv stabilit de 60%) 

RT(x+4) 

X+6 CV7 CS7 Ținte  de colectare (TC3) = 

3*CS7/(CP5 + CP6 + CP7)  

(Obiectiv stabilit până la 80%) 

RT(x+5) 

X+7 CV7 CS7 Ținte  de colectare (TC3) = 

3*CS7/(CP5 + CP6 + CP7)  

(Obiectiv stabilit de 80%) 

RT(x+6) 

[*] Anul X este anul 2021 

 

  

 
3 Raportarea anuală către Agenția de Mediu se face pînă la data de 30 aprilie a anului ce urmează după 

anul gestionar. 



 
 

Anexa nr. 7 

la Regulamentul privind gestionarea  

uleiurilor uzate 

 

Etichetarea recipientelor pentru colectarea uleiului uzat 

Pentru a evita poluarea mediului şi a nu pune în pericol sănătatea populaţiei, toate recipientele pentru 

colectarea uleiurilor uzate vor fi etichetate cu marcajul „Uleiuri uzate” cu dimensiuni de cel puțin 10 x 20 

cm. Marcajul trebuie să fie tipărit vizibil, lizibil și durabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codurile de periculozitate caracteristice uleiurilor uzate conform Anexa nr.3 din Legea 209/2016 privind 

deșeurile sunt HP 11: Mutagen, HP12: Degajarea unui gaz cu toxicitate și HP 13: Sensibilizant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 8 

la Regulamentul privind gestionarea  



 
 

uleiurilor uzate 

 

 

Modalitatea de verificare   

a raportului narativ  privind îndeplinirea țintelor 

 

Modalitatea de verificare de către Agenția de Mediu a  raportul narativ  privind 

îndeplinirea țintelor de colectare, prevede:    

1. acuratețea raportărilor privind stadiul îndeplinirii țintelor de colectare, conform 

prevederilor Regulamentului;     

2. verificarea conformității raportărilor în relația cu generatorii, colectorii și 

valorificatorii de uleiuri uzate;      

3. verificarea trasabilității deșeurilor colectate de la punctul de colectare/colector 

pînă la instalația de tratare/valorificare;      

4. rezultatele controalelor efectuate de către autoritățile de mediu, după caz;    

5. respectarea elementelor din autorizația de mediu, după caz;    

6. îndeplinirea țintelor anuale de colectare conform prevederilor prezentului 

Regulament; 

7. asigurarea transparenței față de toți producătorii pentru care au preluat 

responsabilitatea;      

8. specificarea dacă s-a reinvestit profitul în aceleași tipuri de activități întreprinse 

în vederea îndeplinirii obligațiilor pentru care au preluat responsabilitatea de 

către sistemele colective;      

9. evidențierea riscurilor la care sînt expuși și modul lor de remediere;     

10. elementele interne și externe care împiedică producătorul individual/sistemul 

colectiv să își îndeplinească țintele de colectare a uleiurilor uzate.  

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 9 

la Regulamentul privind gestionarea  



 
 

uleiurilor uzate 

 

Cerințele privind tratarea uleiurilor uzate  

I. Tratarea uleiurilor uzate prin regenerare 

1. Operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de tratare a uleiurilor uzate 

prin regenerare sau prin alte operaţii de valorificare a acestora, în conformitate cu 

art.25 din Legea nr.209/2016 privind deșeurile, au următoarele obligaţii:  

1) să prevină posibile efecte nocive asupra mediului și sănătății umane ca 

urmare a funcționării instalațiilor de regenerare; 

2) să reducă pe cât posibil cantitatea de reziduuri inevitabile după regenerarea 

uleiurilor uzate și a produselor uleioase uzate, precum și a conținutului de 

substanțe periculoase din reziduuri;  

3) să preleve probe şi să efectueze analiza uleiului uzat la recepţie sau în 

laboratoare acreditate conform prevederilor Legii nr.235/2011 privind 

activitățile de acreditare și evaluare a conformității și în conformitate, în 

vederea verificării calităţii declarate; 

4) să regenereze uleiurile uzate astfel încât uleiul obţinut să nu conţină substanţe 

a căror concentraţie să îl clasifice ca deşeu periculos, în conformitate cu 

anexa nr.3 din Legea nr.209/2016 privind deșeurile, iar concentraţiile  pentru 

BPC și PCT conținute nu trebuie să depășească 50 ppm; 

5) să păstreze evidenţa privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia şi 

datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeşte ulei uzat 

în vederea valorificării, cantitatea regenerată, respectiv valorificată printr-o 

altă operaţie, precum şi înregistrarea cantităţii de ulei uzat care nu poate fi 

valorificat. 

2. La recuperarea uleiurilor uzate prin regenerare se vor respecta următoarele reguli: 

1) extragerea uleiurilor uzate de la locurile de ungere se face prin oficiile 

existente ale instalației sau cu ajutorul dispozitivelor destinate acestui scop, 

după ce acestea au fost în prealabil bine curățite; 

2) vasele în care se golesc uleiurile uzate din locurile de folosire vor fi curate, 

iar uleiul extras va fi trecut prin site de sîrmă cu minimum 400 ochiuri/cmp, 

pentru a reține impuritățile mecanice înainte de depozitare;   

3) se vor lua măsuri ca pe timpul manipulării să nu se producă impurificarea 

uleiurilor uzate recuperate; 

4) uleiurile uzate recuperate de la unul sau mai multe utilaje se vor depozita, 

înscripționa și expedia separat, astfel: 

a) uleiuri recuperate de la motoare și turbine sub denumirea de uleiuri uzate 

de la motoare; 



 
 

b) restul uleiurilor uzate vor fi recuperate sub denumirea de uleiuri uzate 

diverse; 

c) este interzisă introducerea de carburanți, unsori consistente, vaselină, 

chimicale în uleiurile uzate.  

 

II. Tratarea uleiurilor uzate prin coincinerare și incinerare 

1. Operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de tratare a uleiurilor uzate 

prin coincinerare, precum şi cei autorizaţi să desfăşoare activităţi de incinerare a 

uleiurilor uzate, în conformitate cu art.25 din Legea nr.209/2016 privind deșeurile, 

au următoarele obligaţii:  

1) să utilizeze tehnologii şi instalaţii care asigură protecţia sănătăţii populaţiei şi 

a mediului;  

2) să respecte valorile limită de emisie, conform cerințelor art.17 din Legea 

nr.209/2016 privind deșeurile;  

3) să efectueze controlul concentraţiilor substanţelor poluante atât în uleiul uzat, 

cât şi în amestecul de ulei uzat cu alţi combustibili, ţinând seama de 

caracteristicile tehnice ale instalaţiilor;  

4) la coincinerare sunt acceptate uleiurile uzate colectate pe categorii, conform 

anexei nr. 1, ţinându-se cont de condiţiile tehnico-economice şi de protecţie a 

mediului;  

5) la incinerare sunt acceptate pentru eliminare doar uleiuri uzate amestecate cu 

alte tipuri de uleiuri conţinând bifenili policloruraţi sau alţi compuşi similari 

şi/sau cu alte tipuri de compuşi periculoşi;  

6) să păstreze evidenţa privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia şi 

datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeşte uleiul 

uzat în vederea coincinerării/eliminării. 

  



 
 

Anexa nr. 10 

la Regulamentul privind gestionarea  

uleiurilor uzate 
 

Specificațiile tehnice  pentru tip ulei uzat acceptat pentru incinerare 

 

Arsenic - 5 ppm max  

Cadmiu - 2 ppm max  

Crom - 10 ppm max 

Plumb - 100 ppm max 

Total halogeni - 4,000 ppm max  

Punct de aprindere - 37,78 o C. Minimim 

BPCs – mai puțin de 0,2 pmm 

 

  



 
 

Anexa nr. 11 

la Regulamentul privind gestionarea  

uleiurilor uzate 

 

Procedura de raportare a datelor privind gestionarea uleiurilor uzate 
 

Cod deșeu Denumire Cantitatea 

de ulei uzat 

generat1 

(uscat) 

(tone) 

Cantitatea de ulei 

uzat colectat 

separat2 

Ulei uzat 

exportat 

(tone) 

Ulei uzat 

Regenerat 

(tone) 

Ulei uzat 

Valorificat 

energetic 

(R1) 

Ulei uzat 

Eliminat  

(tone) 

Inclusiv 

apă 

Ulei 

uscat3 

13 02 06 * Uleiuri 

sintetice de 

motor, 

transmisie 

mecanică și 

lubrifiante 

       

13 01 10 * Uleiuri 

hidraulice 

neclorurate 

       

 

 
(1) Cantitatea de uleiuri uzate, luând în considerare pierderile în timpul manipulării și al utilizării. Cantitățile 

de uleiuri uzate generate pot fi calculate pe baza statisticilor naționale sau utilizând următoarele valori de 

referință: 

 

Valorile de referință pentru calcularea uleiurilor uzate generate 

 Fracțiunea uleiurilor plasate pe piață (%) 

Ulei de motor 52 

Uleiuri pentru angrenaje 76 

Uleiuri de mașini 50 

Uleiuri hidraulice 75 

Uleiuri pentru turbine 70 

Uleiuri pentru transformatoare 90 

Uleiuri pentru transmisia căldurii 90 

Uleiuri pentru compresoare 50 

Uleiuri de bază 50 

Uleiuri pentru prelucrarea metalelor utilizate în 

emulsii 

49 

 

(2)  Uleiuri uzate colectate separat. În cazul în care uleiurile uzate sunt cuantificate după volum, masa 

corespunzătoare este determinată prin aplicarea unui factor de conversie de 0,9 tone/m3. 
(3) Ulei uzat cu excepția conținutului de apă. Uleiul uscat se determină prin măsurarea conținutului de apă. 

Conținutul de apă variază per tip de ulei uzat, după cum se prezintă: 

 



 
 

 

Subcategorie Descriere Concentrația de apă (%) 

12 01 07 * Uleiuri minerale prelucrate fără halogeni 

(cu excepția emulsiilor și a soluțiilor 

dizolvate) 

36,4 

12 01 09 *  Emulsii și soluții dizolvate prelucrate fără 

halogeni 

90,4 

12 01 10 *  Uleiuri sintetice de prelucrare 36,4 

12 01 19 * Uleiuri prelucrate ușor biodegradabile 36,4 

13 01 05 *  Emulsii neclorurate 90,4 

13 01 10 *  Uleiuri hidraulice neclorurate 3,9 

13 01 11 *  Uleiuri hidraulice sintetice 3,9 

13 01 12 * Uleiuri hidraulice ușor biodegradabile 5,5 

13 01 13 *  Alte uleiuri hidraulice 3,9 

13 02 05 *  Uleiuri minerale neclorurate de motor, 

transmisie mecanică și lubrifiante 

9,5 

13 02 06 *  Uleiuri sintetice de motor, transmisie 

mecanică și lubrifiante 

9,5 

13 02 07 *  Uleiuri ușor biodegradabile de motor, 

transmisie mecanică și lubrifiante 

9,5 

13 02 08 *  Alte uleiuri de motor, transmisie mecanică 

și lubrifiante 

11,9 

13 03 07 *  Uleiuri minerale neclorurate de izolare și 

de transmitere a căldurii 

1,3 

13 03 08 *  Uleiuri sintetice de izolare și de 

transmitere a căldurii 

1,3 

13 03 09 *  Uleiuri ușor biodegradabile și de 

transmitere a căldurii 

1,3 

13 03 10 *  Alte uleiuri de izolare și transmitere a 

căldurii 

1,3 

13 05 06*  Uleiuri provenite de la separatoare de 

apă/substanțe uleioase 

51,8 

19 02 07*  Uleiuri și substanțe concentrate provenite 

din procesul de separare 

23,4 

 

 

 















 

 

                                                                                                    

 

 

Analiza Impactului 

 asupra proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea  

Regulamentului privind gestionarea uleiurilor uzate  
Titlul analizei impactului 

(poate conţine titlul propunerii de act normativ): 

Analiza impactului de reglementare asupra 

proiectului Hotărîrii Guvernului pentru 

aprobarea Regulamentului privind 

gestionarea uleiurilor uzate 

Data: 
 

Autoritatea administraţiei publice (autor): Ministerul Mediului 

Subdiviziunea: Direcția politici de management al 

deșeurilor și substanțelor chimice  

Persoana responsabilă şi datele de contact: Virginia Galatonov, consultant principal, 

Email: virginia.galatonov@madrm.gov.md 

tel.: 022 204-527 

Compartimentele analizei impactului 

1. DEFINIREA PROBLEMEI 

a) Determinați clar şi concis problema şi/sau problemele care urmează să fie soluţionate 

Problemele principale abordate prin prezentul proiect de Regulament sunt: 

1. Impactul deșeurilor de uleiuri uzate asupra mediului și sănătății populației, 

condiționat nemijlocit de eliminarea necorespunzătoare (arderea necontrolată și 

devarsări în sol și ape) a acestor deșeuri periculoase. 

2. Lipsa evidenței statistice privind cantitățile de uleiuri uzate generate și gestionate de 

producători, fapt ce contribuie la extinderea pieţei ilegale a uleiurilor uzate și 

creșterea numărului de persoane fizice și juridice (ateliere de reparații, vulcanizări, 

garaje, etc.) care gestionează în mod necorespunzător aceste deșeuri. 

3. Lipsa unui sistem de colectare separată a uleiurilor uzate, fapt ce determină 

încetinirea sau lipsa contribuției economiei circulare la decarbonizare prin 

valorificarea energetică a deșeurilor.  

b) Descrieți problema, persoanele/entităţile afectate și cele care contribuie la apariția 

problemei, cu justificarea necesității schimbării situaţiei curente şi viitoare, în baza 

dovezilor şi datelor colectate și examinate 

După cum sunt definite prin lege, “uleiurile uzate” reprezintă toate uleiurile minerale sau 

sintetice, industriale sau de lubrifiere care au devenit improprii pentru utilizarea prevăzută 

inițial, cum ar fi uleiurile de la motoarele cu ardere și uleiurile de la cutia de viteze, uleiurile 

lubrifiante, uleiurile pentru turbine și uleiurile hidraulice. În conformiate cu proprietățile care 

îl definesc, conform Anexei nr. 3 din Legea nr.209/2016 privind deșeurile, uleiul uzat 

reprezintă un deșeu periculos pentru mediu și sănătate, fapt pentru care acesta se cere a fi 

gestionat cu atenție în strictă corespundere cu prevederile cadrului legal. Cu toate acestea, 

gestionarea acestui deșeu continuă a fi o provocare pentru autoritățile centrale și locale din 

Republica Moldova, inclusiv în contextul în care până la moment nu este funcțional Centrul 

de gestionare a deşeurilor periculoase, așa cum este reglementat în art. 62 din Legea 

nr.209/2016 privind deșeurile. În consecință, actualul sistem de gestiune a deșeurilor 

periculoase și de producție din Republica Moldova nu este integrat și bazat 

pe activități conforme cu „ierarhia deșeurilor” și pe un mecanism de responsabilitate extinsă 

a producătorului (REP) pentru gestiunea deșeurilor, similar celui comunitar, urmare cărui 

fapt acesta nu asigură minimalizarea potențialelor amenințări pentru mediul înconjurător şi 

populație1.  

Generate în cadrul activităților de întreținere precum atelierele de reparații auto, toate tipurile 

 
1 http://www.ccrm.md/hotariri-si-rapoarte-1-95?idh=856 

mailto:virginai.galatonov@madrm.gov.md


de industrii, porturi de pescuit și de agrement, întreținerea mașinilor agricole, etc., uleiurile 

uzate sunt caracterizate prin faptul că au suferit modificări fizice și chimice ale compoziției 

lor inițiale din cauza oxidării și polimerizării anumitor componente, fapt care conduce, în 

unele cazuri, la compuși cu o greutate moleculară mai mare, fiind insolubili în uleiul 

lubrifiant (nămoluri organice). Acestea pot fi contaminate cu praf, particule metalice, 

combustibil și apă.  

Uleiul uzat este alcătuit în principal din hidrocarburi, dar conține și diverși aditivi, care îi 

sporesc performanța în anumite aplicații. Cantitatea și tipul de aditivi variază în funcție de 

scopul pentru care este utilizat uleiul. Uleiurile hidraulice, de exemplu, conțin foarte puțini 

aditivi, în timp ce uleiurile lubrifiante conțin de obicei între 10% și 20% din volum. Unii 

dintre acești aditivi pot fi dăunători sănătății umane și mediului. Printre substanțele 

contaminante detectate în uleiurile uzate se numără particulele metalice ca urmare a 

descompunerii aditivilor pentru uleiuri lubrifiante (cum ar fi bariul și zincul) sau ca urmare a 

uzurii pieselor motorului pe durata funcționării (cadmiu, arsenic, crom, nichel etc.), sulf, 

mercur, fosfor, siliciu, compuși ai clorului (PCB și PCT), hidrocarburi aromatice policiclice 

(PAH-uri), etc. De ramarcat totuși, că de-a lungul timpului, compoziția de ulei uzat s-a 

modificat, după cum se prezintă în tabelul nr.1, observându-se o tendință clară de micșorare a 

cantității de oligoelemente, conținut de cenușă, conținut de sulf și o viscozitate mai mică, în 

medie, la 40 °C, etc. Aceste rezultate subliniază dezvoltarea uleiurilor de bază și, în 

consecință, a uleiurilor uzate către calități superioare și compuși sintetici. 

Tabelul nr. 1 

Compoziția uleiurilor uzate, perioada 1997-2017 

  
Unitate de 

măsură 
1997 2017 

Punct de aprindere ° C  77 - 92  70 - 100  

Valoare de încălzire mai 

mică 

MJ/kg  38.5 - 39.5  38.5 - 39.5  

Densitate kg/m³  860 - 950  850 - 930  

Viscozitate  mm²/s  30 - 120  49 - 60  

Conținut de Sulf  wt.%  0.59 - 1.03  0.3 - 0.8  

Conținutul de clor wt.%  0.018 - 0.12  0.01 - 0.11  

Conținut de apă  wt.%  4 - 7  1 - 10  

Continut de cenusa wt.%  0.74 - 1.38  0.5 - 0.8  

Conținutul de sedimente wt.%  0.75 - 1.21  0.5 - 1  

PCB  mg/kg  < 0.5 - 1.8  < 0.5 - 1.5  

PAH  mg/kg  300 - 400  300 - 400  

Crom mg/kg  3.2 -16  1 - 5  

Cupru mg/kg  25 - 117  15 - 30  

Mangan mg/kg  0 - 50  15 - 26  

Vanadiu mg/kg  1 - 17  1 – 2  

Staniu mg/kg  1.1 - 5.8  0.5 - 1.5  

Zinc  mg/kg  615 - 753  500 - 700  

Nichel mg/kg  2.2. - 7.9  1 - 3  

Cobalt mg/kg  2.2 - 15  2.2 - 15  

Cadmiu mg/kg  < 0.3 - 0.4  0.5 - 1  

 

Deși compoziția uleiului uzat s-a modificat în perioada analizată, acesta rămâne a fi un deșeu 

periculos, iar gestionarea necorespunzătoare a acestuia continuă să prezinte un risc sporit 

pentru mediu și sănătatea populației. Ca exemplu, o singură schimbare de ulei auto produce 

de la 4 la 5 litri de ulei uzat. Uleiurile uzate se răspândesc pe suprafața apei într-un strat 

subțire care împiedică oxigenul să ajungă la plantele și animalele ce trăiesc în apă. Poluarea 

cu ulei dăunează animalelor și insectelor din moment ce previne fotosinteza la plante, 

perturbă lanțul alimentar. Deosebit de vulnerabile sunt păsările sălbatice, atât prin 

deteriorarea hidroizolației penajului, cât și prin consumul de ulei. Mamiferele, cum ar fi 

mușchii de apă, pot fi, de asemenea, afectate. Uleiurile deversate în sol acoperă sau ucid 

organismele necesare pentru a menține echilibrul ecologic. S-a demonstrat că metalele grele, 

cum ar fi cadmiul, arsenicul și cromul, provoacă toxicitate directă asupra plantelor. 



Deteriorarea frunzelor și creșterea plantelor sunt cauzate de dioxidul de azot și dioxidul de 

sulf, precum și de particulele generate prin arderea uleiului. 2 

Studiile internaționale analizate în domeniu, confirmă și impactul uleiurilor uzate asupra 

sănătății, prin inhalare, ingestie sau contact cu pielea, atunci cînd sunt tratate sau eliminate 

necorespunzător. Respectiv, contaminanții din uleiul uzat pot induce o varietate de boli la om 

și la mamifere, care includ pneumonie lipidică, granulom lipidic în plămâni, dermatită 

eczematoasă și de contact, foliculită, acnee, ulcerațiile cutanate și bolile cardiovasculare. 

Uleiul uzat poate induce cancer, în principal cancer la nivelul pielii, al vezicii urinare și al 

ficatului. Aceste efecte pot fi atribuite în mare parte prezenței de PAH-uri în uleiul uzat, 

inclusiv benzenul, toluenul și solvenții clorurați.  Printre metale deosebit de dăunătoare care 

rămân, în concentrații diferite, în uleiul uzat se numără arsenic, cadmiu și crom. Particulele 

produse prin arderea uleiului uzat pot agrava și provoca probleme respiratorii și pot duce la 

pierderea funcției pulmonare, pierderea capacității de a rezista la infecție și chiar moarte. 

Dioxidul de sulf și dioxidul de azot sunt, de asemenea, produse prin arderea uleiului uzat și 

pot avea efecte respiratorii adverse grave. Deși incidența PCB-urilor (bifenili policloruraţi) în 

uleiul uzat este scăzută, efectele asupra sănătății prin expunere directă sunt foarte grave. 

PCB-urile sunt foarte persistente și se pot acumula la niveluri ridicate în țesutul uman. Acest 

lucru poate provoca efecte grave asupra sănătății, inclusiv afectarea ficatului, probleme 

respiratorii, cancer, tulburări endocrine și neurotoxicitate. 

Situaţia privind poluarea mediului cu bifenili policloruraţi în Republica Moldova este 

examinată insuficient. Nu există o evidenţă veridică şi sistematizată cu privire la avariile şi 

consecinţele poluării mediului cu PCB sau la alte situaţii cu impact negativ. Moldova nu 

dispune de capacităţi de producere a materialelor cu conţinut PCB sau de utilaj înzestrat cu 

PCB, iar toate necesităţile economiei se acoperă prin importul acestora din alte ţări. 

Actualmente în sectorul de generare, transportare şi distribuţie a energiei electrice 

funcţionează peste 100 mii de instalaţii de putere, inclusiv circa 2000 de transformatoare cu 

încărcătura totală de circa 46 mii tone uleiuri, iar pierderile anuale ale uleiului din aceste 

echipamente constituie 9,5 – 10 tone. Pe teritoriile diferitelor întreprinderi, de asemenea, sînt 

stocate zeci de mii de condensatoare uzate în care se conţin sute de tone de PCB.3 

Important de luat în considerare sunt și beneficiile economice ratate, în contextul în care la 

nivel național nu există un sistem reglementat de gestionare a uleiurilor uzate cu posibilitatea 

de reciclare a acestora. Cele mai recente date publicate de Eurostat, ne confirmă că Republica 

Moldova este dependentă în proporție de 99,6 %  (date pentru anul 2018) de importul de 

produse petroliere, după cum se prezintă în tabelul  2 și care reprezintă resurse valoroase, dar 

neregenerabile și limitate. 

Tabelul nr. 2 

Dependența de import petrol, 1990-2018 

% din importurile nete de energie brută disponibilă, pe baza de tone de petrol echivalent 
  2010 2015 2016 2017 2018 

EU-27 94.0 96.7 94.7 93.8 94.6 

EA-19 96.9 98.5 96.7 96.0 96.4 

Belgia 101.3 103.8 98.7 97.1 100.7 

Bulgaria 101.9 101.8 100.5 101.6 96.2 

Cehia 96.5 97.8 97.3 97.1 99.5 

Denemarca -44.3 5.3 3.1 -4.7 19.2 

Germania 96.8 96.5 96.4 95.8 95.5 

Estonia 95.8 101.7 101.5 115.4 84.3 

Irlanda 97.5 104.6 99.1 98.2 98.0 

Grecia 98.7 105.5 99.7 98.1 97.9 

Spaina 99.9 102.2 99.2 97.8 99.0 

Franța 98.0 98.7 97.7 99.2 97.7 

Croația 80.6 81.4 79.0 77.1 82.1 

Italia 93.6 89.4 90.9 91.5 89.8 

Cipru 104.2 102.8 100.7 100.9 99.2 

Letonia 94.4 102.9 109.1 100.1 98.1 

 
2 Evergreen Oil; http://www.evergreenoil.com  

3 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=27330&lang=ro - HG Nr. 1155 din 20.10.2004 pentru aprobarea Strategiei Naţionale cu privire la 

reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi Planului Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici 
persistenţi 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=27330&lang=ro


Lituania 98.7 100.7 97.9 95.0 98.4 

Luxemburg 99.3 99.3 100.0 99.7 99.7 

Ungaria 85.3 93.7 89.7 86.6 85.9 

Malta 99.2 97.9 101.8 104.2 97.4 

Olanda 94.2 101.2 95.1 90.4 93.9 

Austria 90.4 93.8 91.8 92.2 94.0 

Polonia 98.2 99.5 95.0 98.6 98.7 

Portugalia 97.5 101.7 98.7 100.2 104.2 

Romania 52.6 54.2 57.3 61.3 63.1 

Slovenia 99.2 99.6 100.3 103.2 99.2 

Slovacia 98.4 100.6 102.0 97.5 101.3 

Finlanda 92.3 109.6 97.6 96.4 98.6 

Suedia 93.7 114.6 107.3 86.8 94.1 

Regatul Unit 14.1 36.7 34.0 35.6 28.5 

Islanda 95.6 102.5 101.1 99.6 106.0 

Norvegia -625.4 -753.5 -866.4 -705.9 -792.8 

Muntenegru 100.0 97.7 104.5 101.9 100.7 

Macedonia de Nord 97.8 99.8 101.9 99.7 99.2 

Albania 47.6 6.4 26.4 40.3 33.3 

Serbia 74.8 64.1 72.5 75.4 76.1 

Turcia 92.6 97.6 95.5 95.7 94.9 

Bosnia și 

Herțegovina 
: 104.8 104.8 100.3 97.0 

Kosovo (*) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Moldova 94.1 101.0 101.2 98.7 99.6 

Ucraina 72.9 75.0 84.8 80.8 82.2 

Georgia : 98.1 95.8 96.5 99.5 

Sursa: Eurostat 

Prin urmare, reciclarea uleiului uzat la nivel național ne poate oferi timp pentru a dezvolta 

combustibili alternativi și reduce dependența de furnizorii străini de petrol. De exemplu, 

industria regenerării (reciclare prin re-rafinare) integrează în totalitate filosofia 

economiei circulare. Aceste activități vizează economisirea de materii prime valoroase 

(țiței) prin rafinarea uleiului uzat și transformarea acestuia într-o materie primă valoroasă 

(ulei de bază) pentru piața lubrifianților, a cărei calitate poate fi comparată cu cea a uleiurilor 

de bază virgine. Experiența țărilor europene, confirmă că obiectivele stabilite de reciclare 

pentru uleiurile uzate contribuie la reducerea importurilor de țiței din țări terțe, făcând 

industria și societatea UE mai puțin vulnerabile la prețuri ridicate, volatilitatea pieței și 

situația politică din țările aprovizionatoare4. De fapt, 70% ulei de bază poate fi recuperat din 

uleiurile lubrifiante uzate. Un litru de ulei de bază poate fi obținut și prin rafinarea a 

aproximativ 100 litri de țiței. Având în vedere cele două procese, re-rafinarea unui baril de 

uleiuri uzate economisește aproximativ 100 de barili de țiței importați. Beneficiile regenerării 

uleiului uzat (prin rafinare) pentru mediu în comparație cu producerea primară de combustibil 

se prezintă în figura nr.1 5:  

 
Fig. 1. Beneficii de mediu prin re-rafinarea uleiului uzat 

Sursa: Waste Framework Directive revision: European waste oil re-refining industry position 

Uleiul uzat este cel mai mare flux de deșeuri periculoase lichide din Europa. În prezent, 

 
4 See Roadmap Circular Economy Strategy 4/2015  
5 https://www.geir-rerefining.org/wp-content/uploads/GEIRpositionpaperWFD_2016_FINAL.pdf  

https://www.geir-rerefining.org/wp-content/uploads/GEIRpositionpaperWFD_2016_FINAL.pdf


aproximativ 13% din toate uleiurile de bază consumate în UE provin din uleiuri uzate 

rafinate. Celelalte 87% sunt uleiuri de bază virgine produse din rafinarea țițeiului, în mare 

parte importate și produse de principalii actori mondiali. Datele statistice oferite de Eurostat, 

după cum se prezintă în tabelul nr.3, confirmă că sectorul transport înregistrează cea mai 

mare dependență sectorială de petrol, în proporție de 91,6 %, respectiv și pondere mai mare 

în generarea de ulei uzat (65%), comparativ cu uleiul industrial de 35 % . 

Tabelul nr.3    

Dependența sectorială de petrol, EU-27, 1990-2018 
                  

  1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018 

Consumul în sectorul 

energetic  

             

44.2    

         

46.0    

         

46.9    

         

46.4    

         

41.6    

             

39.5    

         

37.9    

         

36.9    

Consum final 

neenergetic  

             

82.2    

         

84.5    

         

84.6    

         

85.2    

         

84.7    

             

82.4    

         

82.4    

         

81.8    

Sectorul industrial 

            

17.5    

         

17.9    

         

16.8    

         

14.6    

         

12.6    

             

10.6    

           

9.6    

         

10.3    

Sectorul de transport 

             

97.5    

         

97.6    

         

97.4    

         

96.1    

         

93.0    

             

92.4    

         

92.2    

         

91.6    

Rezidențial 

             

24.6    

         

24.0    

         

22.0    

         

19.6    

         

14.6    

             

13.1    

         

12.0    

         

11.6    

Pescuit 

             

99.7    

         

99.9    

         

96.3    

         

94.3    

         

94.5    

             

93.3    

         

91.3    

         

91.1    

Agricultură / 

Silvicultură  

             

59.9    

         

62.4    

         

62.4    

         

60.9    

         

52.8    

             

51.9    

         

51.6    

         

56.7    

Servicii 

             

24.6    

         

22.3    

         

20.3    

         

17.4    

         

12.8    

             

11.2    

         

10.8    

           

8.2    

Sursa: Eurostat 

Cantitatea toatală de ulei uzat generat în UE-28, cel puțin pentru perioada 2008-2018 nu a 

variat foarte mult, precum și cantitatea de ulei uzat colectat separate (1,68 milioane tone în 

2014 și 1,64 milioane tone în 2017), după cum se prezintă în figura nr.2. Aceste rezultate 

corespund unei rate de colectare a uleiului uzat colectabil de aproximativ 82% (pondere de 

uleiul uzat colectat efectiv în raport cu uleiului uzat colectabil). Importurile de uleiuri uzate 

în UE-28 sunt destul de mici, estimate la aproximativ 20 000 până la 30 000 de tone pe an. 

 
Fig.2 Ulei uzat generat în UE-2018, perioada 2004-2017, tone 

 

În total, din cantitatea de ulei uzat colectat, cota principală, aproximativ 61%, a fost introdusă 

în re-rafinării și a dus la aproximativ 0,68 milioane de tone de ulei de bază rafinat. Alte 24 % 

din totalul deșeurilor petrol a fost tratată pentru a produce combustibili și aproximativ 11% 

utilizate pentru recuperarea energiei în uzinele de ciment, var, oțel și centrale electrice.  O 

analiză a situației actuale în domeniul gestionării uleiului uzat în Europa se prezintă în figura 

nr.36. 

 
6 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/73a728bc-72f5-11ea-a07e-01aa75ed71a1/language-en  
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Fig.3 Utilizare ulei uzat în UE-2018, anul 2017, (%) 

Principala problemă legată de evidența uleiurilor uzate este conținutul din apă din aceste 

uleiuri, care pentru diferite tipuri de uleiuri poate ajunge de la aproximativ 5% la aproximativ 

90% (emulsii), după cum se observă în fig.47. Aceste date de cele mai multe ori nu sunt luate 

în considerare atunci când sunt raportate datele despre uleiuri uzate.  

 
Fig 4. Compoziția uleiului uzat 

Sursa: Study to support the Commission in gathering structured information and defining of  reporting obligations on waste oils 

and other hazardous waste 

Datele prezentate și experiență țărilor europene confirmă rezultate avansate cu beneficii de 

mediu și economice, care de altfel sunt absolut necesare a fi preluate și implementate la nivel 

național. În acest sens, scopul propus prin proiectul Hotărârii de Guvern privind uleiurile 

uzate este organizarea sistemului de colectare separată a uleiurilor uzate cu posibilitatea 

reciclării și re-rafinării acestora în limita posibilităților tehnice și a beneficiilor pentru mediu, 

după cum prevede Legea nr.209/2016 privind deșeurile. În conformitate cu Directiva-cadru 

europeană 2008/98 privind deșeurile, gestionarea uleiurilor uzate se realizează în ordinea 

prioritară a ierarhiei deșeurilor, cu preferință pentru opțiunile care oferă cel mai bun rezultat 

global de mediu. În acreastă ordine de idei, colectarea separată a uleiurilor uzate, este etapa 

crucială pentru gestionarea corectă și prevenirea daunelor aduse mediului în urma eliminării 

necorespunzătoare a acestor deșeuri periculoase, cu posibilitatea includerii acestui tip de 

deșeu ca parte a unui model economic circular. 

 
Fig.5.  Gestionarea uleiului uzat într-un model economic circular 

 
7 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/73a728bc-72f5-11ea-a07e-01aa75ed71a1/language-en 
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Dacă la nivel UE situația este una mai pozitivă, evaluarea și analiza experienței țărilor 

membre UE în parte confirmă că prevederile ierarhiei deșeurilor nu sunt integral respectate, 

astfel încât arderea uleiului uzat continuă a fi o practică răspândită la moment. Cu toate 

acestea, exemple reușite în creșterea ratelor de colectare separată a uleiului uzat oferă țări 

precum Grecia, Spania și Italia, care reușesc să regenereze între 85-100 % din uleiul uzat 

colectat. Alte țări membre, din lipsa unor facilități pentru rafinare, exportă uleiul uzat către 

țări vecine care dispun de aceste facilități. Evident stabilirea unor ținte de colectare separată 

și valorificare este un pas important în reglementarea acestui sector, iar rolul instrumentelor 

economice (taxe aplicate per lubrifinați importați, plătește pentru cît arunci,  REP, etc.)  

utilizate în acest sens este unul absolut necesar. Schemele REP au demonstrat că funcționează 

eficient, acestea fiind gestionate prin intermediul organizațiilor de preluare a responsabilității, 

care sprijină colectarea, transportul și gestionarea uleiurilor uzate. Uleiurile uzate produse de 

industrii sunt colectate de operatori privați și vândute rafinăriilor, fabricilor de ciment sau 

incineratoarelor.  Autoritățile publice locale nu joacă un rol foarte important, acestea fiind 

implicate în ceea ce privește colectarea uleiurilor de uz casnic. Deși nu toate tipurile de 

uleiuri generează aceeași cantitate și calitate de ulei uzat (unele uleiuri se evaporă atunci când 

sunt utilizate), în marea majoritatea a cazurilor, țările UE prin schemele REP, aplică un tarif 

unic tuturor producătorilor. În funcție de schema REP aplicată și de legislația națională în 

vigoare, sunt reglementate obligații pentru organizațiile de preluare a responsabilității și 

pentru producători cu scopul de a prioritiza nemijlocit regenerarea uleiurilor uzate prin 

rerafinare în defavoarea  recuperării (arderea) energiei. Exemple de scheme REP existente în 

țările membre UE și cum acestea funcționează, se prezintă în tabelul 4. 

Tabelul nr.4 

Analiza performanței schemelor REP pentru ulei uzat în țările membre UE8 
Țara Ținte de colectare  Rate de 

colectare 

Regenerat Recuperare 

de energie 

Restricții 

de export 

Belgia Cel puțin 90 % din 

cantitatea de ulei uzat 

generat și 60 % 

regenerat 

97% 95% 5% Da 

Finlanda*  73% 91% 9% Nu 

Germania **  100% 62% 30% Nu 

Spania 95 % din cantitatea  

plasată pe piață, din 

care 65 % trebuie 

regenerate 

78% 70% 30% Da 

Italia*  100% 99% 1% Da 

Portugalia 

 

85 % din cantitatea  

plasată pe piață, din 

care 75 % trebuie 

reciclate  

93% 77% 23% Da 

Grecia 

 

70 % din cantitatea  

plasată pe piață, din 

care 80 % trebuie 

regenerate 

80% 100% 0% Da 

Polonia*  75% 52% 48% Da 

Bulgaria  40 % din cantitatea 

plasată pe piață 

59% 80% 20% Nu 

Croația *  93% 0% 100% Nu 

Sursa: Development of Guidance on Extended Producer Responsibility (EPR) 

* Nu au fost identificate date exacte privind țintele de colectare stabilite  

Cu toate acestea, doar stabilirea țintelor de colectare și implementarea schemelor REP nu 

garantează  rate ridicate de colectare. Este necesar ca aceste instrumente să fie implementate 

corect, iar țintele stabilite să fie semnificativ ridicate, însoțite de campanii de informare și 

comunicare pentru consumatori  privind gesetionarea uleiul uzat și care este impactul arderii 

și deversării necontrolare a uleiului uzat asupra mediului și sănătății. Aspecte și măsuri care 

ar trebui investigate în ceea ce privește fezabilitatea și eficacitatea schemelor REP sunt: 

 
8 Development of Guidance on Extended Producer Responsibility (EPR) - 

https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/report.pdf  

https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/report.pdf


 Colectarea uleiului uzat direct de la generator cu stabilire intervale de colectare 

suficiente; 

 Rețeaua de puncte de colectare, densitatea punctelor de colectare, distanța până la 

punct de colectare; 

 Acțiuni specifice care precizează faptul că se colectează (ex.gratuit) doar uleiurile 

uzate care sunt separate corespunzător; 

 Este binevenit sprijinul schemelor REP pentru a asigura re-rafinarea deșeurilor de ulei 

uzat. Un exemplu în acest sens este Italia, respectiv companiile care introduc uleiuri 

lubrifiante pe piață trebuie să plătească o taxă /contribuția (100 euro/tonă în 2019) 

la CONOU (organiția națională de preluare a responsabilității) pentru gestionarea 

uleiului uzat. 

 O parte minimă din bugetul schemelor REP trebuie utilizat pentru campaniile de 

informare. Costurile și beneficiile acestor campanii ar trebui evaluate; 

 Instituirea de sancțiuni aplicate producatorilor pentru nerealizarea țintelor de colectare 

și valorificare. 

În prezent, la nivel UE, nu sunt disponibile date structurate și armonizate privind uleiurile 

uzate generate. Lipsa informațiilor privind acest flux de deșeuri a fost recent abordată prin 

intermediul unei noi obligații de raportare formală privind uleiurile uzate, conform versiunii 

actualizate a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile art.37, aliniatul (4)  “Statele membre 

raportează Comisiei datele pentru fiecare an calendaristic privind uleiurile minerale sau 

lubrifianții sintetici sau uleiurile industriale introduse pe piață și uleiurile uzate colectate și 

tratate separat.” Primul an de referință pentru raportarea datelor privind uleiurile uzate este 

anul 2020, conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1004 a Comisiei din  7 iunie 

2019 de stabilire a normelor pentru calculul, verificarea și raportarea datelor privind 

deșeurile. Conform art.7, alin (3) din Decizie, statele membre vor raporta datele și vor 

prezenta raportul de verificare a calității privind uleiurile minerale, lubrifianții sintetici sau 

uleiurile industriale introduse pe piață și uleiurile uzate colectate și tratate după modelul 

prevăzut în Anexa VI la decizie.9  

c) Expuneți clar cauzele care au dus la apariţia problemei 

Cauzele care au contribuit la apariția problemei și amplificarea ei treptată sunt: 

1) Desfășurarea unor activități de ardere a uleiurilor uzate în mod necorespunzător cu 

folosirea metodelor și instalațiilor neautorizate, neechipate cu filtre cu gradul înalt de 

purificare a gazelor reziduale etc.; 

2) Înhumarea, deversarea sau arderea necontrolată a deșeurilor de uleiuri uzate; 

3) Expunerea populației care locuiește în apropierea zonelor unde au fost deversate sau 

arse uleiuri uzate necorespunzător, cauzînd poluarea aerului, contaminarea solului și a 

apelor de suprafață; 

4) Sistemul statistic în domeniul gestionării deșeurilor de uleiuri uzate, reflectă doar 

parțial situația în domeniu, fiind foarte dificilă estimarea cantității reale de uleiuri uzate 

generate anual; 

5) Parcul de automobile din Republica Moldova este vechi, iar numărul unităților de 

transport mai vechi de 10 ani vor crește în perioada următoare, pe seama modificărilor 

aduse Codului Fiscal, de la 1 ianuarie 2021. Potrivit specialiștilor, 75 % din numărul total 

de mașini sunt mai vechi de 7 ani; 

6) Număr foarte mic de operatori autorizați pentru activitatea de gestionarea a uleiurilor 

uzate. Din total 3 operatori, 2 sunt autorizați pentru gestionarea uleiului alimentar și unul 

pentru ulei petrolier uzat necesar pentru producerea soluției utilizate la prelucrarea 

cofrajului; 

7) Rata scăzută de conectare a populației la servicii de colectare a deșeurilor; 

8) Lipsa punctelor de colectare separată a uleiurilor uzate; 

9) Insuficienţa finanţării în domeniul managementului deşeurilor atât la nivel de stat, cât 

şi la nivel privat;  

10)  Infrastructura precară pentru colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor, mai ales 

în zonele rurale; 

11) Aplicarea unor penalităţi minore în cazul ingnorării cadrului legislativ şi normativ 

 
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1004&from=ES 



existent din domeniu, care conduc la favorizarea nerspectării legislaţiei;  

12) Participarea redusă a publicului în sistemul actual de gestionare a deşeurilor de uleiuri 

uzate, inclusiv în colectarea selectivă a acestor deșeuri. 

d) Descrieți cum a evoluat problema şi cum va evolua fără o intervenție 

Lipsa unui sistem organizat de evidență și gestionare a deșeurilor de uleiuri uzate generate în 

Republica Moldova s-a soldat cu o serie de probleme ce necesită soluționare urgentă și care 

pot fi sintetizate după cum se prezintă: 

- uleiurile uzate generate nu sunt colectate selectiv, fiind arse necontrolat de generatori 

sau devarsate în sol și ape, contaminînd puternic mediului și afectând sanătatea 

populației; 

- se extinde pieţa ilegală a uleiurilor uzate a căror utilizare generează un impact negativ 

asupra sănătăţii populaţiei şi mediului; 

- producătorii de uleiuri plasate pe piață nu poartă răspundere la moment și nu sunt 

implicați în organizarea colectării uleiurilor uzate generate; 

- nu există un control strict al calităţii şi cantităţii de deşeuri de uleiuri uzate și metoda 

în care sunt gestionate;  

- nivel foarte redus de informare și conștientizare a populației privind riscul gestionării 

greșite a uleiurilor uzate generate; 

- menținerea în continuare a dependenței de importurile de țiței din țări terțe în lipsa 

unei industrii de regenerare a uleiurilor uzate colectate separat. 

Creșterea bunăstării populației, majorarea numărului de unități de transport în circulație și a 

capacității de cumpărare a condus în mod implicit și la o capacitate mai mare de generare a 

deșeurilor pe cap de locuitor.  Conform datelor statistice publicate de BNS, cantitatea 

deșeurilor municipale formate pe cap de locuitor s-a majorat de la 122 kg/persoană în 2001 la 

329.6 kg/persoană în 2018 ceea ce înseamnă o creștere de 170%. Pentru comparație, conform 

datelor pentru anul 2019, un locuitor UE generează în mediu 502 kg.10 Danemarca a generat 

cele mai multe deșeuri municipale de persoană în rândul statelor membre ale UE - 844 kg. 

Alte țări care au generat peste 600 kg de deșeuri municipale de persoană au fost Luxemburg 

(791 kg), Malta (694 kg), Cipru (642 kg) și Germania (609 kg). 

La celălalt capăt al scalei, România a generat 280 kg de deșeuri municipale de persoană în 

2019. Alte trei state membre ale UE au generat, de asemenea, mai puțin de 400 kg de 

persoană: Polonia (336 kg), Estonia (369 kg) și Ungaria (387 kg). 

Fig.6. Date privind deșeuri municipal generate în kg (per/loc) în UE-28 și  

Republica Moldova, anul 2019 

Deși cantitatea de deșeuri generate s-a majorat în ultimii cel puțin 20 de ani, la nivelul țărilor 

membre UE se atestă o scădere considerabilă a cantității de deșeuri municipale eliminate prin 

depozitare, de la 121 de milioane tone (286 kg de persoană) în 1995 la 54 de milioane tone 

(120 kg de persoană) în 2019. Această descreștere este condiționată de dublarea cantității de 

 
10 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Municipal_waste  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Municipal_waste


deșeuri incinerate, de la 30 milioane tone (70 kg pe persoană) în 1995 la 60 de milioane tone 

(134 kg pe persoană) în 2019. Un alt aspect important de remarcat este majorarea 

semnificativă a cantității de deșeuri reciclate în UE, care în anul 2019 a atins noi maxime, de 

la 37 milioane tone (87 kg de persoană) în 1995 la 107 milioane tone (239 kg de persoană ) în 

2019.  

În cazul Republicii Moldova, potrivit datelor publicate de IPM11, 90% din cantitatea de 

deșeuri generate se elimină prin depozitare, fără posibilitatea recuperării de energie, reciclării 

și neutralizării deșeurilor periculoase. Un impediment major în buna organizare a sistemului 

de gestionare eficientă a deșeurilor este păstrarea unei rate scăzute de conectare a populației 

la serviciile de colectare a deșeurilor. În anul 2019, de servicii de colectare a deșeurilor 

municipale au beneficiat 1257,8 mii de persoane, din care 1048,9 mii din mediul urban și 

208,9 mii din mediul rural. Astfel, la nivel național, în anul 2019 doar 46,9% din populație a 

fost deservită de servicii de salubrizare (figura 7 și 8); 

 

 

Fig.7. Rata de conectare a populației la 

servicii de salubrizare, 2016-2019 

 

Fig.8. Structura populației acoperite cu 

servicii de  salubrizare, pe medii, 2016-2019 

 

Sursa: Biroul Național de Statistică 

Conform datelor disponibile în anul 2019  și publicate de Inspectoratul pentru Protecția 

Mediului au fost în funcțiune 1137 depozite de deșeuri cu suprafața de 1222,05 ha, care au 

fost organizate practic în fiecare localitate de către autoritățile publice locale. Sunt cazuri 

când depozitele de deșeuri sunt localizate în zona de protecție a obiectivelor acvatice, în zona 

sanitară a sectorului locativ, pe terenuri agricole degradate.În foarte multe din cazuri, 

deșeurile periculoase ajung a fi aruncate de populație în amestec cu deșeurile menajere.  

Situația este îndeosebi alarmantă la capitolul creșterii cantității de deșeuri periculoase 

generate la nivel național, după cum se prezintă în figura 9. Respectiv, conform datelor BNS, 

pentru perioada 2005- 2018 se atestă o creștere cu 48 % a cantității de deșeuri periculoase 

(toxice) formate anual. În comparație, între anii 2017 și 2018, a fost raportată o o creștere a 

cantității de deșeuri generate, de la 1511 tone în 2017 la 4254 tone în anul 2018.  

 

Fig.9.  Deșeuri periculoase formate și tratate anual în Republica Moldova, 

perioada 2001-2018, mii tone 
Sursa datelor: Biroul Național de Statistică 

 

Din total deșeuri periculoase generate la nivel național o pondere foarte mare revine uleiurilor 

uzate, în special luând în considerare complexitatea și varietatea de activități în care acesta 

este generat, după cum sunt prezentate în figura nr.10. 

 
11 Anuarul IPM - 2019 „Protecția mediului în Republica Moldova”  



 

Fig. 10 Surse de generare a uleiului uzat 

 

Diagnoza cantităților de uleiuri uzate generate și metodele de tratare, inclusiv per tipuri de 

activități este practic imposibilă la nivel național din lipsă de date. Din păcate, deși reprezintă 

un deșeu periculos cu impact vădit asupra mediului, după cum s-a demonstrat în pct. 1,b),   

colectarea separată a acestuia se efectuează foarte rar. Pentru analiza situației în domeniu, 

respectiv cu posibilitatea de a cunoaște și estima cantitățile de ulei uzat generat și beneficiile 

economice ratate prin lipsa reciclării acestuia au fost analizate următoarele surse de date: 

1. Cantitatea de ulei importată în Republica Moldova pentru perioada 2012-2020, 

conform datelor furnizate de Serviciul Vamal al RM și prezentate în tabelul nr.5 și 

figura nr.11. Codurile tarifare analizate includ: 

271019810 Uleiuri pentru motoare, uleiuri lubrifiante pentru compresoare si uleiuri 

lubrifiante pentru turbine 

271019870 Uleiuri pentru angrenaje 

271019830 Uleiuri hidraulice 

270750000 Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice care distileaza minimum 65 

% din volum (inclusiv pierderile) la 250 ℃ dupa metoda ISO 3405 (echivalenta cu 

metoda ASTM D 86) 

271019990 Alte uleiuri lubrifiante si alte uleiuri 

271019850 Uleiuri albe, parafine lichide 

271019930 Uleiuri electroizolante 

271019910 Uleiuri pentru prelucrarea metalelor, uleiuri de scoatere din forme, 

uleiuri anticorozive 

270799500 Produse bazice 

270799910 Destinate fabricarii produselor de la pozitia 2803 

270730000 Xilol (xileli) 

270900900 Altele (din categoria 270900 Uleiuri brute din petrol sau din minerale 

bituminoase) 

270799990 Altele (din categoria 2707 Uleiuri si alte produse rezultate din distilarea 

gudronului de huila la temperaturi inalte; produse similare la care greutatea 

constituentilor aromatici depaseste greutatea constituentilor nearomatici) 

270900100 Condensate de gaz natural 

 

Tabelul nr.5 

Cantitatea de uleiuri importate și uzate în Republica Moldova în anii 2012-2020, tone  

 

Industrie Transport Alte 

• Fabricare produse 

din metal 

• Transportare 

echipament 

• Produse chimice 

• Echipament 

electronic 

• Utilaje 

• Cauciuc și plastic 

 

• Automobile 

• Autobuze 

• Camioane 

• Avioane 

• Căi ferate 

• Unități de 

refrigerare 

• Amortizoare 

 



 
 

 
Fig. 11. Dinamica uleiurilor importate în Republica Moldova (tone) 

Sursa: Serviciul Vamal 

 

2. Numărul mijloacelor de transport după tip, conform datelor furnizate de Agenția 

Servicii Publice și sumarizate în fig. nr.12.  

La nivel național, cea mai mare pondere de ulei uzat generat revine sectorului de transport. 

Automobilele, camioanele, autobuzele, motocicletele și echipamentele pentru mașini grele 

utilizează ulei în motoare, angrenaje, transmisii și sisteme hidraulice. În consecință, stațiile de 

service generează uleiuri uzate. Cantitățile generate la moment pot fi doar estimate (tabelul 

nr.6), în funcție de tipul, vârsta și dimensiunea vehiculelor. Conform datelor furnizate de ASP, 

în anul 2021 (situație pentru 1 mai 2021) sunt raportate în total 1.089.085 mijloace de 

transport, din care: 

 
Fig. 12. Mijloace de transport în Republica Moldova după tip, anul 2021  

Sursa: Agenția Servicii Publice 

 



Datele prezentate în fig.12 sunt în continuare utilizate pentru estimarea cantității de ulei uzat 

generat, aceste date fiind foarte importante pentru buna organizare a sistemului de control și 

evidență pentru cantitățile de ulei uzat generat, fapt pentru care s-au utilizat metode de 

estimare aplicate de alte țări, după cum se prezintă în tabelul nr. 6. 

 

Tabelul nr.6 

Estimarea cantității de ulei uzat generat  

Numărul mijloacelor de transport înregistrate (autoturisme, camioane, 

autobuse, tractoare)   
963.739 

Total autoturisme 689.161 

Cantitate estimativă de ulei uzat generat per autoturism (litri/an) 3 

Cantitate total estimată de ulei uzat generat de autoturisme  2.067.483 

Total camioane/autobuse/tractor 274.578 

Cantitate estimativă de ulei uzat generat per camion (litri/an) 20 

Cantitate total estimată de ulei uzat generat de 

camioane/autobuse/tractoare 
5.491.560 

Total ulei uzat generat de mijloace de transport anual  7.559.043 

Raportul dintre uleiurile industriale uzate și uleiurile din transport 0,35 

Uleiuri uzate estimate din industrie 2.638.106 

Cantitate de ulei uzat generat (litri/an) estimativ 10.197.149 

Sursa12 

Datele din tabelul 6 (estimate în baza mijloacelor de transport), în coroborare cu datele din 

tabelul 5 reconfirmă faptul că în Republica Moldova, cantitatea totală de ulei uzat generat 

anual este de circa 10 mii tone.  

 

3. Cantitatea de ulei uzat generat și colectat, raportat prin SIA MD în perioada 

2019-2020, conform datelor prezentate de Agenția de Mediu. 

Actualul sistem statistic din domeniul gestionării deşeurilor reflectă doar parţial situaţia 

privind fluxurile de uleiuri uzate. Începând cu anul 2019, în SIA MD, deținătorii de 

deșeuri, după cum sunt definiți prin HG 501/2018, au  raportat primele date privind 

uleiurile uzate generate. Potrivit datelor deja publicate de Agenția de Mediu pentru anul 

2019, au fost în total generate/colectate 64,77 tone de ulei uzat (13 - ULEIURI ȘI 

COMBUSTIBILI LICHIZI UZAȚI)13 și care se prezintă în fig.13. 

 

 
Fig. 13. Cantitatea de ulei uzat generat/colectat și raportat prin SIA MD,  

anul 2019 (tone)  

 
12 PILOT STUDY OF USED OILS IN NIGERIA sponsored by the Secretariat of the Basel Convention, Geneva 

2004 
13 http://mediu.gov.md/ro/node/600  

0,04

16,71

44,67

3,35

1301 - uleiuri hidraulice uzate

1302 - uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere

1303 - uleiuri izolante și de transmitere a căldurii uzate

1308 - uleiuri uzate, nespecificate în altă parte

http://mediu.gov.md/ro/node/600


Sursa: Agenția de Mediu 

 

Date din figurata 13 comparate cu datele estimate de ulei uzat generat la nivel național și 

prezentate în tabelul nr.5 și tabelul nr.6, prezintă o diferență majoră (respectiv 10 mii tone 

estimate comparativ cu 64,77 tone raportate prin SIA MD), confirmă de fapt lipsa 

reglementărilor în sector, privind responsabilitatea deținătorilor de uleiuri uzate de a duce 

evidența și raporta date complete despre cantitatea de ulei uzat colectat separat.  

Date analizate pentru prezentul AIR, confirmă că uleiul uzat generat anual în țară se regăsește 

în activități ilegale precum schimbări de ulei de motor de către persoane fizice sau arderea 

uleiului uzat pentru încălzire în arzătoarele mici în special în stațiile de service, garaje, dar și 

în gospodării, se echivalează cu pierderi de ulei uzat, cantități care ar putea fi cuantificate și 

înregistrate ca recuperare a energiei sau eliminare a deșeurilor. Se estimează că aproximativ 90 

% din uleiul uzat generat este ars la stațiile service.14  

O altă preocupare, este și colectarea ilegală  din cauza valorii comerciale și puterii calorice a 

uleiului uzat, care poate fi folosit ca combustibil. În plus, o anumită cantitate mai mică de ulei 

uzat va ajunge, de asemenea, în nămol uleios sau ape uleioase. Deoarece cantitatea reală de 

ulei uzat din aceste deșeuri nu poate fi identificată, aceste deșeuri nu sunt incluse în uleiurile 

uzate colectate. Anume din aceste considerente pentru țări precum Republica Moldova, sunt 

absout necesare mecanisme eficiente de control care în timp ar duce la reducerea considerabilă 

a pierderilor de ulei uzat și cantități mai mari de uleiuri de bază regenerat.  

Posibilele consecințe în cazul în care nici o acțiune nu va fi întreprinsă  

În cazul în care, nu va fi întreprinsă nici o acțiune în sensul reglementării și implementării 

prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile (art.52 Uleiuri uzate) și transpunerii 

prevederilor cadrului legislativ european în domeniul gestionării deșeurilor de uleiuri uzate, 

pot surveni următoarele situații:                    

1. înrăutățirea calității mediului, aerului, apei, solului din cauza compoziției de metale 

grele din uleiuri uzate devarsate și inclusiv prin emiterea dioxidului de azot și dioxidul 

de sulf, precum și de particulele generate prin arderea uleiului; 

2. înrăutățirea în continuare a calității apelor de suprafață și subterane, proces care va 

duce la mărirea numărului de persoane cu boli respiratorii, hepatice și cancerigene, și 

totodată la micșorarea rezervelor de ape subterane potabile; 

3. reducerea considerabilă a serviciilor ecosistemului (cantitățile de pești în râuri, 

numărul animalelor și plantelor, peisajelor, etc.), ca rezultat vor fi pierderi, inclusiv în 

domeniul turistic, hotelier etc; 

4. creșterea suprafeței terenurilor degradate, care nu mai pot fi utilizate în scopuri 

agricole; 

5. creșterea cantităților de deșeuri arse sau înhumate ilegale; 

6. beneficii economice ratate prin arderea și deversarea uleiurilor uzate, care ar putea fi 

reciclat în scopul reducerii importului de țiței din țări terțe și/sau utilizat ca sursă de 

combustibil lichid pentru fabricile de ciment din Republica Moldova, autorizate să 

coincinereze deșeuri; 

7. încetinirea sau lipsa contribuției economiei circulare la decarbonizare prin 

valorificarea energetică a deșeurilor, în conformitate cu Strategia privind Uniunea 

Energiei și cu Acordul de la Paris și în condițiile respectării ierarhiei deșeurilor. 

e) Descrieți cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate şi identificați carenţele 

prevederilor normative în vigoare, identificați documentele de politici şi reglementările 

existente care condiţionează intervenţia statului 

Concomitent cu legislația națională de protecție a mediului, poluarea mediului se 

reglementează de tratatele internaționale de mediu la care Republica Moldova a aderat, 

printre care Convenţia de la Stockholm, Convenţia de la Basel, prin care țara și-a asumat 

responsabilitatea de a promova o politică fermă în domeniul identificării şi gestionării 

inofensive a substanţelor chimice periculoase. 

• Convenţia de la Stockholm prevede modernizarea sistemului existent de 

management al substanţelor chimice, prin gestionarea adecvată a substanţelor 

periculoase toxice, persistente şi bioacumulative în toate domeniile activităţii umane. 

Managementul ecologic sigur al substanţelor chimice este un element important al 

 
14 http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/meetings/COP2/Submissions/Moldova_open%20burning.pdf 



politicii interne care contribuie la creşterea bunăstării ţării, dezvoltarea durabilă a 

societăţii şi reducerea sărăciei.  

• Convenţia de la Basel prevede îmbunătăţirea şi asigurarea gospodăririi în condiţii 

ecologice raţionale a deşeurilor periculoase şi a altor reziduuri; controlul privind 

importul, exportul şi tranzitarea de deşeuri periculoase sau alte deşeuri. Prevederile 

Convenției Basel au fost transpuse prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 

637 din 27.05.2003, care a aprobat Regulamentul privind controlul transportării 

transfrontaliere a deșeurilor și eliminării acestora, care stabilește mecanismul de 

implementare a prevederilor Convenției Basel, menit să asigure respectarea 

prescripțiilor privind securitatea ecologică în cadrul exportului, tranzitării și 

eliminării deșeurilor. Conform Regulamentului, fiecare parte va adopta măsurile 

necesare pentru a: 

a) asigura că producerea de deşeuri periculoase sau de alte reziduuri este redusă la 

minimum, luând în considerare implicaţiile sociale, tehnologice şi economice; 

b) asigura punerea în funcţiune a unor instalaţii adecvate de eliminare care vor trebui să 

fie situate, în măsura posibilă, în interiorul ţării, în scopul eliminării ecologice 

raţionale a deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri; 

c) asigura că persoanele implicate în administrarea deşeurilor periculoase vor lua 

măsurile necesare pentru a preveni creşterea poluării ce ar rezulta dintr-o astfel de 

gospodărire şi, dacă o astfel de poluare are loc, să reducă la minimum consecinţele 

pentru sănătatea omului şi mediului înconjurător; 

d) asigura ca transportul peste frontiere al deşeurilor periculoase şi altor reziduuri să fie 

redus la un minimum compatibil cu gestionarea eficientă şi după metode ecologice 

raţionale şi ca acesta să fie efectuat astfel încât sănătatea omului şi mediul 

înconjurător să fie protejate împotriva efectelor nocive ce ar putea rezulta; 

În conformitate cu Anexa 1 a hotărîrii nr.637/2003, uleiurile uzate sunt clasificate drept 

deșeuri periculoase, rezultând din activități precum:  

- Deşeuri rezultate din procesele de tratare termică şi alte operaţii de călire, conţinînd 

cianuri. Uleiuri minerale, care nu corespund scopului iniţial de folosire –Anexa 1, 

pct. 7; 

- Deşeuri petroliere / ape uzate sub formă de hidrocarburi în amestecuri cu apă şi 

emulsii –Anexa 1, pct. 8; 

- Deşeuri rezultate din descompletarea vehiculelor uzate – Anexa 1, pct.24. 

Luând în considerație importanța realizării angajamentelor internaţionale asumate de către 

Republica Moldova, necesitatea transpunerii în proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind gestionarea uleiurilor uzate a unor prevederi din Directiva 

2008/98/CE privind deșeurile, Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, Directiva 

2010/75/UE privind emisiile industriale și Directiva 91/689/CEE privind deșeurile 

periculoase este condiționată de următoarele acte:  

• Legea nr. 112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între 

Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, și anume, Titlul IV 

„Cooperarea economică și alte tipuri de cooperare sectorială”, în particular Capitolul 16 

„Mediul Înconjurător” al Acordului și Anexa XI la Acordul, care prevede transpunerea în 

legislația națională a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

19 noiembrie 2008 privind deșeurile. 

• Legea privind protecția mediului înconjurător nr. 1515/1993, care constituie 

cadrul juridic de bază pentru elaborarea actelor normative speciale și instrucțiunilor în 

probleme aparte din domeniul protecției mediului. În conformirare cu prezenta lege 

Guvernul creează condiţii de favorizare şi încurajare pentru activităţile de colectare şi 

reciclare a deşeurilor metalice, textile, de pielărie, de masă lemnoasă, cauciuc uzat, 

uleiuri uzate, de obţinere a energiei reziduale – Art.68, lit. d).  Legea obligă agenţii 

economici, indiferent de forma de proprietate: 

- 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.32 lit.b); 

- să doteze liniile tehnologice cu utilaje și dispozitive de captare și neutralizare a 

pulberilor și gazelor nocive, precum și să nu încalce normativele concentrației 

substanțelor nocive în emisii supra limitelor legal admise - Art.57 lit. a); 

- să ţină în permanenţă evidenţa deşeurilor de producţie, să efectueze identificarea, 

sortarea, ambalarea lor, să asigure prelucrarea acestora pe loc sau predarea la 

unităţile specializate de recuperare a energiei şi a deşeurilor industrial reciclabile, 

precum şi transportarea şi depozitarea deşeurilor irecuperabile la poligoanele 

special amenajate - Art.71, lit. b).  

• Legea privind deșeurile nr. 209/2016 (armonizată la Directiva 2008/98/CE) 

stabilește bazele juridice, politica de stat și măsurile necesare pentru protecția 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. Astfel, prezenta lege stipulează că:  

- Pentru a consolida reutilizarea și prevenirea, reciclarea și alte tipuri de valorificare 

a deșeurilor, persoanele fizice și juridice care proiectează, produc, prelucrează, 

tratează, vând și/sau importă produse sunt supuse unui regim de răspundere 

extinsă a producătorului - Art.12, alin. (1); 

- În scopul promovării principiului răspunderii extinse a producătorului(REP), 

prioritar vor fi supuse acestor reglementări următoarele produse - Art.12, alin. 

(14): 

• baterii și acumulatori; 

• echipamente electrice și electronice;  

• vehicule; 

• uleiuri; 

• ambalaje. 

- Pentru executarea cerinţelor de responsabilitate extinsă a producătorului (REP) în 

conformitate cu prevederile art. 12 şi a obiectivelor politicii de stat în domeniul 

gestionării deşeurilor, 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 dispoziție pe piață – Art.52, alin. (4); 

- În cazul în care regenerarea uleiurilor uzate este posibilă din punct de vedere 

tehnic şi este sigură pentru mediu, transportul acestora de pe teritoriul naţional la 

instalaţiile de incinerare sau coincinerare de peste hotare se restricţionează prin 

legislaţie – Art.52, alin. (5). 

La nivelul documentelor de politici sunt stabilite următoarele obiective strategice:   

• Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-

2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2013. Obiectivele generale ale 

Strategiei sînt următoarele: 

1) dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor menajere prin 

armonizarea cadrului legislativ, instituţional şi normativ la standardele UE, bazate pe 

abordare regională şi divizarea teritorială a ţării în 8 regiuni de management al 

deşeurilor;  

2) dezvoltarea infrastructurii regionale de  eliminare a deşeurilor menajere solide şi a 

staţiilor de transfer, în conformitate cu practicile statelor membre ale UE; 

3) dezvoltarea sistemelor de colectare şi tratare a fluxurilor de deşeuri specifice 

(ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, cauciucuri, baterii etc.) 

prin promovarea şi implementarea principului „responsabilitatea producătorului”, 

inclusiv a celor periculoase (deşeuri medicale, uleiuri uzate, etc.), prin plasarea a cîte 

un punct de colectare la nivel de regiune. 

În vederea realizării acestor obiective, la capitolul uleiuri uzate, Strategia prevede: 

a) asigurarea unei reţele de colectare a uleiurilor uzate de la utilizatori/populaţie prin 

intermediul centrelor de deservire tehnică a automobilelor;  

b) eliminarea pieţei ilegale a uleiurilor uzate a căror utilizare generează un impact 

negativ asupra sănătăţii populaţiei şi mediului; 

c) reducerea impactului asupra sănătăţii populaţiei şi mediului prin îmbunătăţirea 



gestionării uleiurilor uzate; 

d) încurajarea utilizării uleiurilor într-o manieră ecologic raţională în cuptoarele de 

ciment. 

• Programului naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în 

Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 973/2010. 

În corespundere cu Programul, eliminarea deşeurilor periculoase, ca parte integrantă şi 

esenţială a managementului substanţelor chimice, avînd drept scop prevenirea poluării 

mediului, rămîne a fi o problemă stringentă, inclusiv din cauza lipsei resurselor financiare 

şi a tehnologiilor inofensive mediului. Deşeurile industriale constituie surse de risc pentru 

sănătate din cauza conţinutului de substanţe toxice, precum metalele grele (mercur, plumb, 

cadmiu), pesticide, solvenţi, uleiuri uzate, poluanţi organici persistenţi etc. Din motivul 

stocării şi depozitării inadecvate a deşeurilor periculoase, în ţară există terenuri contaminate 

cu pesticide şi cu produse petroliere. Viabilitatea sistemului de management al substanţelor 

chimice şi crearea cadrului normativ adecvat, prevede elaborarea actului normativ 

privind utilizarea uleiurilor uzate, care va contribui la aplicarea unor tehnologii de 

utilizare a deşeurilor solide şi semilichide din acest domeniu, cu impact pozitiv asupra stării 

mediului – Art.53, pct.15. 

• Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030 

și Planul de acțiuni, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2016.  

Obiectivul general al Strategiei constă în reducerea necondiționată, pînă în anul 2030, a 

emisiilor totale naționale de gaze cu efect de seră nete cu nu mai puțin de 64% comparativ 

cu nivelul anului 1990, în susținerea efortului global de menținere a tendinței de creștere a 

temperaturii medii globale, pînă în anul 2100, în limita de pînă la 2°C. În conformitate cu 

prezenta Strategie, contribuţia sectorului deşeuri la dezvoltarea cu emisii reduse şi 

problemele identificate în acest sector este condiționată inclusiv de lipsa capacităţilor de 

tratare a deşeurilor periculoase, inclusiv a celor spitaliceşti, care, fiind depozitate de rînd cu 

cele municipale, prezintă un risc sporit pentru mediu, precum şi a deşeurilor de construcţii 

şi demolare, a dejecţiilor animaliere, a deşeurilor stradale, a uleiurilor tehnice, a 

anvelopelor etc. Obiectivul specific 7 al Strategiei prevede reducerea necondiţionată, pînă 

în anul 2030, a emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la sectorul deşeurilor cu 38% 

şi reducerea de gaze cu efect de seră condiţionată pînă la 47% comparativ cu anul 1990. 

Respectiv, pct. 2) din Obiectivul specific 7 prevede că activităţile sprijinite de donatori în 

sectorul deşeuri urmează să fie îndreptate, în special, în sprijinul investiţiilor pentru 

implementarea următoarelor tehnologii: 

a) recuperarea biogazului de la depozitele de deşeuri menajere solide; 

b) compostarea deşeurilor; 

c) incinerarea deşeurilor; 

d) tratarea mecanico-biologică a deşeurilor, cu eliminarea ulterioară a 

reziduurilor prin depozitare; şi 

e) digestia anaerobă a deşeurilor.  

Deşi există acte legislative şi normative ce reglementează, practic, toate sectoarele de 

mediu, acestea nu corespund pe deplin tratatelor internaționale de mediu la care Republica 

Moldova este parte şi nu asigură gestionarea suficientă a deșeurilor de uleiuri uzate pentru 

a preveni poluarea mediului şi garanta astfel dreptul la un mediu sănătos, impunîndu-se 

perfecționarea acestora. Ceea ce reiese şi din necesitatea transpunerii în proiectul Hotărârii 

Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind uleiurile uzate a prevederilor 

relevante din Directiva 2008/98/UE privind deșeurile și nemijlocit punerea în aplicare  a 

prevederilor art. 52 (Uleiuri uzate) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile. 

• Directiva 2008/98 privind deșeurile, reglemetează activitatea de gestionare a 

uleiurile uzate care trebuie să fie efectuată în conformitate cu ordinea de priorități a 

ierarhiei deșeurilor și ar trebui acordată prioritate opțiunilor care oferă cele mai bune 

rezultate din punct de vedere al protecției mediului. Conform prevederilor prezentei 

directive – Art.21 “Uleiuri uzate”, statele membre adoptă măsurile necesare pentru 

a se asigura că: 

- uleiurile uzate sunt colectate separat în cazul în care colectarea separată nu este 

posibilă din punct de vedere tehnic, ținând cont de bunele practice – Art.21, alin. 

1, pct. a); 



- uleiurile uzate sunt tratate, acordându-se prioritate regenerării sau, alternativ, 

altor operațiuni de reciclare care au un rezultat global echivalent sau mai bun 

asupra mediului decât regenerarea, în conformitate cu articolele 4 și 13 – Art.21, 

alin. 1, pct. b); 

- uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate 

nu se amestecă 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, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea –  

Art.21, alin. 1, pct. c); 

- În scopul colectării separate a uleiurilor uzate și al tratării lor corespunzătoare, 

statele membre pot, conform condițiilor lor naționale, să aplice măsuri 

suplimentare, cum ar fi cerințe tehnice, responsabilitatea producătorilor, 

instrumente economice sau acorduri voluntare – Art.21, alin. 2, pct. a).  

• Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale, care stabilește valori limită ale 

emisiilor în aer pentru instalaţiile de incinerare a deșeurilor, care sunt normate la 

Valorile sunt normate la un conţinut de oxigen de 3 % al gazelor reziduale în cazul în 

care se incinerează uleiuri minerale uzate, după cum se prezintă în Anexa VI, 

Partea 3 la Directivă. 

2. STABILIREA OBIECTIVELOR 

a) Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și cauzele acesteia, 

formulate cuantificat, măsurabil, fixat în timp și realist) 

Inițiativa în cauză are drept scop principal reglementarea activităţilor de gestionare a uleiurilor 

uzate în condiţii de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător cu aplicarea 

principiului de responsabilitate extinsă a producătorului (REP) în strictă conformitate cu 

prevederile art. 52 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile și prevederile relevante din 

Directiva 2008/98/UE privind deșeurile. Astfel, în esență, prezenta inițiativă normativă 

urmărește următoarele obiective: 

1. Creșterea ratei de colectare separată a deșeurilor de uleiuri uzate prin aplicarea 

schemei de responsabilitate extinsă a producătorului. 

2. Organizarea raportarii și evidenței statistice corecte a datelor privind gestionarea 

uleiului uzat. 

3. Reducerea cantității de uleiuri uzate eliminate prin depozitare sau arse cu risc sporit 

pentru mediu și sănătate de către cazangerii, centrale electrice, atelierelor de 

reparații auto, instalații de incinerare și coincinerare etc. 

3. IDENTIFICAREA OPŢIUNILOR 

a) Expuneți succint opțiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenție 

Opțiunea 0 – de a nu face nimic 

Această iniţiativă normativă este determinată, în special de necesitatea reducerii impactului 

uleiurilor uzate generate în cantități mari asupra poluării aerului, apelor și solurilor și limitarea 

riscurilor pentru sănătatea umană prin organizarea unei evidențe stricte a uleiurilor gestionate 

pe categorii, astfel încât să existe o bază de date care să reflecte realitatea existentă pe piaţă şi 

din care să rezulte ratele de colectare şi valorificare a acestei categorii de deşeuri, ținându-se 

cont nemijlocit de art.21 “Uleiuri uzate” din  Directiva  2008/98/UE  privind deșeurile și art. 

12 alin. (15), art. 52 alin. (6) și art. 68 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile. 

Urmare a descrierilor relatate la compartimentul 1 „Definirea problemei” din prezentul AIR, 

lipsa în continuare a unui sistem de organizare a colectării separate și monitorizare a uleiurile 

uzate generate, reprezintă un risc major, care contribuie la amplificarea mai multor probleme 

de mediu precum încălzirea globală, acidificarea, epuizarea calității ecosistemului, precum și 

probleme sociale, de sănătate, dar și pierderi economice din cauza resurselor ratate prin 

depozitare și ardere necontrolată.  

Opțiunea 0 nu va asigura punerea în aplicare a Legii nr. 209 privind deşeurile și transpunerea 

prevederilor relevante din art. 21 “Uleiuri uzate” din  Directiva  2008/98/UE  privind 

deșeurile, precum și neexecutarea obligațiilor asumate de către Republica Moldova prin 

semnarea tratatelor internaționale specificate la compartimentul 1, litera e) din prezentul 

AIR.   Nu în ultimul rând, opțiunea 0 contravine obiectivului Strategiei de gestionare a 

deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr. 248/2013 privind eliminarea pieţei ilegale a uleiurilor uzate a căror utilizare generează un 



impact negativ asupra sănătăţii populaţiei şi mediului și dezvoltarea sistemelor de colectare şi 

tratare a deșeurilor periculoase precum uleiuri uzate și  implementarea principului 

„responsabilitatea producătorului”. Având în vedere cele menționate și posibilele 

consecințe în cazul în care nici o acțiune nu va fi întreprinsă, opțiunea „A nu face 

nimic” - nu este realistă. 

b) Expuneți principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicînd cum acestea 

țintesc cauzele problemei, cu indicarea novațiilor și întregului spectru de 

soluţii/drepturi/ obligaţii ce se doresc să fie aprobate 

Opțiunea I (recomandată) constă în elaborarea şi aprobarea proiectului Regulamentului 

privind gestionarea uleiurile uzate. Aplicarea prezentului Regulament va asigura punerea în 

aplicare a prevederilor art. 52 din Legea nr. 209 /2016 privind deșeurile și va contribui la 

tranziția către o economie circulară, cu condiția ca ierarhia deșeurilor stabilită de UE să fie 

utilizată drept principiu călăuzitor și că alegerile făcute să nu împiedice atingerea unor niveluri 

mai ridicate de prevenire, reutilizare și reciclare. Prin reglementările propuse se urmărește ca 

toți producătorii, importatorii, distribuitorii, consumatorii și agenții economici implicaţi în 

ciclul de viaţă a uleiurilor, să întreprindă măsurile necesare pentru a optimiza colectarea 

separată a uleiurilor uzate, tratarea și reciclarea corespunzătoare a acestora în corespundere cu 

prevederile ierarhiei deșeurilor. Actul normativ stabileşte aplicarea principiului “poluatorul 

plăteşte” şi a mecanismului de responsabilitate extinsă a producătorului (REP), cu obligații 

clare privind introducerea pe piaţă a uleiurilor şi a unor reguli specifice privind colectarea, 

tratarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor de uleiuri uzate, în special interzicerea introducerii 

pe piață a uleiurilor ce conțin substanțe chimice periculoase.  

Regulamentul prevede asumarea REP de către producători, fie prin aderarea la un sistem 

individual fie la unul colectiv, cu delimitarea clară a procedurii de înregistrare, raportare, 

colectare, tratare, etc. În corespundere cu actul normative propus, valorificarea uleiurilor uzate 

se va realiza cu prioritate prin regenerare, în cazul în care uleiurile uzate se pretează acestei 

operaţii. Co-incinerarea uleiurilor uzate reprezintă o metodă de valorificare alternativă, în 

cazul în care condiţiile tehnice şi economice fac neviabilă regenerarea, acestea fiind utilizate 

drept combustibil cu recuperarea căldurii produse. Ca rezultat, este nemijlocit reglementat că 

eliminarea uleiurilor uzate prin incinerare trebuie să se realizeze doar când regenerarea şi/sau 

co-incinerarea nu sunt aplicabile. 

Generatorii de uleiuri uzate prin Regulament, sunt obligaţi să asigure colectarea separată a 

întregii cantităţi de uleiuri uzate generate fie individual fie prin sistem colectiv cu alocarea 

mijloacelor financiare necesare în acest sens. Ca rezultat, prevederile Regulamentului vor 

conduce la crearea unui sistem funcţional de gestionare a uleiurilor uzate, asta în condițiile în 

care în ultimii ani se importă cantități mari de uleiuri, iar deșeurile rezultate în cea mai mare 

parte sunt arse sau devarsate ilegal, nefiind contorizate și monitorizate de organele 

competente. 

Menționam, că Opțiunea I va asigura transpunerea în totalitate a acquis-ului comunitar în 

domeniu în legislaţia naţională și va determina elaborarea instrumentelor normative necesare 

pentru reglementarea gestionării uleiurilor uzate și va contribui direct la procesul de 

decarbonizare prin reducerea cantității de deșeuri eliminate prin depozitare cu posibilitatea de 

valorificare energetică a acestora, conform principiilor economiei circulare. Nu în ultimul 

rând, va spori credibilitatea Republicii Moldova față de organismele internaționale și va 

facilita investițiile în acest sector, în special investițiile în sistemele de management integrat 

al deșeurilor. De asemenea, prin implementarea sistemului privind responsabilitatea extinsă a 

producătorului, care înseamnă și responsabilitate financiară în ceea ce privește gestionarea 

uleiurilor uzate, se va contribui la menținerea tarifelor plătite de către populație în limita 

pragului de suportabilitate. 

Proiectul de hotărîre a Guvernului este elaborat sub formă de regulament în corespundere cu 

art. 14 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Din punct de vedere 

structural, proiectul de hotărîre a guvernului prenotat, se axează pe prevederi principale 

precum: dispoziții generale, interdicții, înregistrarea și raportarea, ținte de colectare, 

reglementarea sistemelor individuale și colective, colectarea separată, transportarea, 

valorificarea, etichetarea, informații pentru utilizatori finali, finanțare. În afară de aceasta, în 

scopul facilitării procesului de punere în aplicare a prevederilor noii hotărîri a guvernului cu 

privire la aprobarea Regulamentului menționat, proiectul include în sine în calitate de anexe: 



Categorii deșeuri de uleiuri uzate reglementate de Regulament și  utilizate pentru obținerea 

uleiului uzat procesat; Cerințe procedurale pentru înregistrare producători; Structura planului 

de operare a sistemului individual și colectiv; Etichetarea recipientelor pentru colectarea 

uleiului uzat; Modalitatea de verificare   a raportului narativ  privind îndeplinirea țintelor; 

Cerințele privind tratarea uleiurilor uzate; Procedura de raportare a datelor privind 

introducerea pe piață a uleiurilor de bază și tratare a uleiurilor uzate. 

c) Expuneți opțiunile alternative analizate sau explicați motivul de ce acestea nu au fost 

luate în considerare 

Alte opțiuni nu au fost luate în considerare din moment ce Regulamentul privind gestionarea 

uleiurilor uzate este prevăzut de art.52 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile ca 

instrument juridic care va reglementa gestionarea deșeurilor de uleiuri uzate prin aplicarea 

mecanismului de responsabilitate extinsă a producătorului și stabirea unor ține graduale de 

colectare separată și valorificare, în scopul protecției mediului și a sănătății populației cu 

respectarea acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte. 

4. ANALIZA IMPACTURILOR OPŢIUNILOR 

a) Expuneți efectele negative şi pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, 

care vor sta la baza calculării impacturilor opțiunii recomandate 

Urmare analizei efectuate, dintre efectele negative ale stării actuale putem evidenția: 

 înrăutățirea calității mediului, aerului, apei, solului din cauza compoziției de metale 

grele din uleiuri uzate devarsate și inclusiv prin emiterea dioxidului de azot și 

dioxidul de sulf, precum și de particulele generate prin arderea uleiului;  

 riscul sporit pentru sănătate mai ales a populației care locuiește în apropierea 

depozitelor de acumulare a deșeurilor sau unde uleiurile uzate sunt arse 

neregulamentar; 

 încurajarea în continuare a pieţei ilegale a uleiurilor uzate a căror utilizare generează 

un impact negativ asupra sănătăţii populaţiei şi mediului; 

 desfășurarea unor activități de ardere a uleiurilor uzate în mod necorespunzător cu 

folosirea metodelor și instalațiilor neautorizate, neechipate cu filtre cu gradul înalt de 

purificare a gazelor reziduale etc.; 

 reținerea procesului de recuperarea a uleiurilor uzate prin regenerare; 

 înrăutățirea în continuare a calității apelor de suprafață și subterane, proces care va 

duce la mărirea numărului de persoane îmbolnăvite de boli respiratorii, hepatice și 

cancerigene, și totodată la micșorarea rezervelor de ape subterane potabile;  

 reducerea considerabilă a serviciilor ecosistemului (cantitățile de pești în râuri, 

numărul animalelor și plantelor, peisajelor, etc.), ca rezultat vor fi suportate pierderi 

(venit ratat), inclusiv în domeniul turistic, hotelier etc; 

 creșterea cantităților de deșeuri arse sau înhumate ilegal; 

 beneficii economice ratate prin arderea și deversarea uleiurilor uzate, care ar putea fi 

reciclat în scopul reducerii importului de țiței din țări terțe și/sau utilizat ca sursă de 

combustibil lichid pentru fabricile de ciment din Republica Moldova, autorizate să 

coincinereze deșeuri; 

 încetinirea sau lipsa contribuției economiei circulare la decarbonizare prin 

valorificarea energetică a deșeurilor, în conformitate cu Strategia privind Uniunea 

Energiei și cu Acordul de la Paris și în condițiile respectării ierarhiei deșeurilor. 

Efecte pozitive - Nu există efecte pozitive prin continuarea stării actuale, decât numai 

economisirea cheltuielilor aferente unor organizării unui sistem colectiv sau individual de 

preluare a responsabilității de către producătorii de uleiuri. 

b1) Pentru opțiunea recomandată, identificați impacturile completînd tabelul din anexa 

la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, 

inclusiv părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

Opțiunea I presupune elaborarea şi aprobarea proiectului Regulamentului privind 

gestionarea uleiurilor uzate în conformitate cu prevederile art. 52 din Legea nr.209/2016 

privind deșeurile și prin transpunerea prevederilor art.21 din Directivei 2008/98/UE privind 

deșeurile. Intervenția propusă vine să soluționeze problemele şi aspectele expuse la secțiunile 

1b) şi 3b) din AIR. 

 



Impactul economic 

După cum rezultă din analiza preliminară a impactului de reglementare, dar și din evaluările 

efectuate în țările UE care au transpus deja art.21 din Directiva 2008/98/UE privind 

deșeurile, noul proiect de act normativ va avea un impact economic direct asupra 

producătorilor, importatorilor, agenților economici care vor aplica principiul de 

responsabilitate extinsă a producătorului (în continuare – REP) și vor practica ca activitate 

colectarea, eliminarea și valorificarea uleiurilor uzate cu scopul de a atinge țintele de 

colectare stabilite în proiectul de Regulament fie prin sistem individual sau prin sistem 

colectiv. Pentru a identifica și respectiv cuantifica eventualele costuri, beneficii, inclusiv 

părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea au fost studiate mai 

multe surse de informare, în particular: 

 BASEL convention technical guidelines on used oil re-refining or other re-uses of 

previously used oil 

http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/meetings/sbc/workdoc/old

%20docs/tech-r9.pdf  

 Critical review of existing studies and life cycle analysis on the regeneration and 

incineration of waste oils 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/oil/waste_oil.pdf  

 Guidance on Extended Producer Responsibility (EPR). Analysis of EPR schemes in 

the EU and development of guiding principles for their - 

https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/report.pdf   

 Waste Framework Directive revision: European waste oil re-refining industry position 

https://www.geir-rerefining.org/wp-

content/uploads/GEIRpositionpaperWFD_2016_FINAL.pdf  

 Study to support the Commission in gathering structured information and defining of 

reporting obligations on waste oils and other hazardous waste 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/73a728bc-72f5-11ea-a07e-

01aa75ed71a1/language-en 

 Used-Oil Generation and Its Disposal along East-West Road, Port Harcourt Nigeria 
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/47/075/47075048.pdf  

 Extended Producer Responsibility for Waste Oil, E-Waste and End-of-Life Vehicles 

https://www.researchgate.net/publication/344832811_Extended_Producer_Responsibi

lity_for_Waste_Oil_E-Waste_and_End-of-Life_Vehicles  

 Oil Tax, Subsidies and Extended Producer Responsibility in the Used Oil Market 

https://www.researchgate.net/publication/324018530_Oil_Tax_Subsidies_and_Exten

ded_Producer_Responsibility_in_the_Used_Oil_Market  

 DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1004 A COMISIEI din 7 iunie 

2019 de stabilire a normelor pentru calculul, verificarea și raportarea datelor privind 

deșeurile în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare C(2012) 2384 a Comisiei 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1004&from=ES  

Date analizate, ne confirmă că schemele REP aplicabile pentru gestionarea uleiului uzat în 

țările europene analizate și prezentate la pct.1 din AIR, se diferențiază de la o țară la alta. Din 

start este necesar de remarcat că conceptul schemelor REP (figura nr.14) se cere a fi elaborat 

și implementat în așa fel în care să acopere costurile aferente colectării separate, transportării 

și tratării corespunzătoare și care includ15: 

 Costurile de colectare, transport și tratare a deșeurilor colectate separat; 

 Costuri administrative, adică costuri legate de funcționarea sistemelor colective 

(organizații de preluare a responsabilității);  

 Costuri pentru comunicarea publică și sensibilizare (privind prevenirea deșeurilor, 

colectarea separată, etc.) atâta timp cât producătorii au un cuvânt de spus în 

proiectarea și implementarea lor, etc. 

 Costuri de raportare/audit si control. 

 
15 https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/report.pdf 

http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/meetings/sbc/workdoc/old%20docs/tech-r9.pdf
http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/meetings/sbc/workdoc/old%20docs/tech-r9.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/oil/waste_oil.pdf
https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/report.pdf
https://www.geir-rerefining.org/wp-content/uploads/GEIRpositionpaperWFD_2016_FINAL.pdf
https://www.geir-rerefining.org/wp-content/uploads/GEIRpositionpaperWFD_2016_FINAL.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/73a728bc-72f5-11ea-a07e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/73a728bc-72f5-11ea-a07e-01aa75ed71a1/language-en
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/47/075/47075048.pdf
https://www.researchgate.net/publication/344832811_Extended_Producer_Responsibility_for_Waste_Oil_E-Waste_and_End-of-Life_Vehicles
https://www.researchgate.net/publication/344832811_Extended_Producer_Responsibility_for_Waste_Oil_E-Waste_and_End-of-Life_Vehicles
https://www.researchgate.net/publication/324018530_Oil_Tax_Subsidies_and_Extended_Producer_Responsibility_in_the_Used_Oil_Market
https://www.researchgate.net/publication/324018530_Oil_Tax_Subsidies_and_Extended_Producer_Responsibility_in_the_Used_Oil_Market
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1004&from=ES
https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/report.pdf


 
Fig.14 Model de implementare schema REP16  

Susținerea schemelor REP este condiționată de plățile efectuate de către toți producătorii parte 

a unui sistem colectiv de preluare a responsabilității, sumă cărora trebuie să corespundă 

costurilor de gestionare a uleiurilor uzate pe baza aplicării stricte a ierarhiei deșeurilor, adică 

cu prioritate clară acordată prevenirii, reutilizării, pregătirea pentru reutilizare și reciclare. 

Schemele existente în UE, în mare parte acoperă toate costurile aferente gestionării uleiurilor 

uzate.  Cantitățile de ulei uzat colectate variază foarte mult, de la 2,7 kg/loc./an (Portugalia) la 

5,6 kg/loc./an (Germania). În ceea ce privește ratele de reciclare, este dificil de determinat 

exact, acestea variază între 69% și 91%, deoarece unele țări europene în raportare pentru 

cantitatea reciclată, includ regenerarea și incinerarea. La nivelul țărilor membre UE, în 

conformitate cu „Ghidul privind responsabilitatea extinsă a producătorului (REP): Raport 

final, Comisia Europeană – DG Mediu, 2014”, costurile plătite de producători pe tonă de 

materiale puse pe piață variază de la 14 Euro/tonă (Marea Britanie) la 200 Euro/tonă (Austria), 

cu o medie de 92 Euro/tonă, sau de la 0,17 la 0,72 € / per locuitor.  

O primă estimare a costurilor pe tonă de gestionare a uleiurilor uzate în Republica Moldova se 

poate realiza pe baza costurilor estimate în versiunile proiect ale studiilor de fezabilitate 

privind sistemele de management integrat al deșeurilor, care sunt, în prezent, în proces de 

elaborare.  

Costurile de colectare și transportare 

Respectiv, costul estimativ de colectare și transportare pentru prima etapă de implementare a 

sistemului de gestionare a uleiurilor uzate cu aplicarea principiului responsabilității extinse a 

producătorului, indiferent de schema care va fi aplicată, va fi de circa 10,0 Euro/tonă. La 

costurile de operare se adaugă și o cotă parte din costurile de investiție. Colectarea separată 

pilot și transportul de uleiuri uzate se realizează prin proiectele privind sistemele de  

management integrat al deșeurilor. Prin urmare, producătorii vor trebui să acopere costurile cu 

colectarea separată și transportul pe măsura ce acestea vor fi extinse în vederea atingerii 

obiectivelor de valorificare, precum și costurile de investiții pentru gestionarea uleiurilor uzate 

din comerț și industrie. Costurile totale nu vor acoperi întreaga cantitate de ulei, respectiv de 

uleiuri uzate, ci vor fi plătite în funcție de obiectivele de valorificare/reciclare etapizate, care 

sunt stabilite în Regulament. De asemenea, pe măsura dezvoltării sistemului o parte din costuri 

va fi compensat cu veniturile obținute de la valorificarea deșeurilor.    

 

Costuri de formare/instruire a personalului  

În corespundere cu art.43 din Legea privind deșeurile, producătorii şi deţinătorii de deşeuri 

periculoase au obligaţia să elaboreze, planurile de intervenţie pentru situaţii de accident şi să 

asigure condiţiile de aplicare a acestora. Informații cantitative cu privire la aceste costuri 

sunt limitate, dar acestea sunt considerate ca moderate sau scăzute în comparație cu costurile 

asociate organizării colectării separate, tratării și nemijlocit atingerea țintelor de colectare. 

Costul estimativ pentru instruirea unui angajat responsabil pentru gestionarea deșeurilor 

periculoase variaza în mediul 200-250 euro. 

 

Costurile de raportare privind uleiurile uzate 

În corespundere cu art.33 din Legea privind deșeurile, producătorii de deşeuri, participă la 

 
16 https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/report.pdf 



procesul de raportare a datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea acestora. 

Cantitativ aceste costuri urmează a fi rezumate la salariu angajaților care vor avea funcții 

privind furnizarea informațiilor către autoritățile control sau plățile efectuate de producător 

către sistemul colectiv creat pentru preluarea responsabilității. 

 

Costurile de autorizare 

În corespundere cu art.25, din Legea privind deșeurile, agenții economici care intenționează 

să desfășoare activități de tratare a deșeurilor trebuie să obțină o autorizație din partea 

autorității competente. Autorizația activității de colectare, transport, tratare, eliminare se 

eliberează gratuit de Agenția de Mediu 

 

Costuri pentru tratarea uleiurilor uzate  

Aprecierea costurilor de tratare a uleiurilor uzate necesare pentru organizarea gestionării 

eficiente a uleiurilir uzate este condiționată nemijlocit de evaluarea metodelor existente 

pentru tratarea acestor deșeuri și costurile/veniturile aferente. Ca rezultat, reieșind din 

cantitățile și estimările de ulei uzat generat la nivel național, cadrul legal, infrastructură, 

resurse, etc.,  prezentate în pct.1 din prezentul AIR, au fost analizate atât sub aspect tehnic cât 

și economic câteva opțiuni pentru Republica Moldova, fiind sistematizate și descrise în 

tabelul 7. 

 

Tabelul nr.7 

Estimarea costurilor/veniturilor aferente metodelor de tratare a uleiurilor uzate 
Regenerare 

uleiuri uzate 

Această metodată de reciclare este una atractivă din punct de vedere economic 

în termeni de conservarea resurselor și protecția mediului. Conform17, 2 litri de 

ulei lubrifiant uzat se echivaleaza cu 1,5 litri de ulei rafinat.  Este aplicabilă 

doar pentru categoriile de uleiuri uzate minim poluate/contaminate și cu un 

nivel sporit de viscozitate. Conform GEIR, cele mai potrivite tipuri (coduri) de 

uleiuri uzate potrivite pentru regenerare și care se regăsesc și în lista națională a 

deșeurilor sunt18: 

130205: uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere 

130110: uleiuri hidraulice minerale neclorurate 

130306: uleiuri minerale clorurate izolante și de transmitere a căldurii, altele 

decît cele specificate la 13 03 01 

130204: uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere 

130101: uleiuri hidraulice cu conținut de BPC 

Potrivit aceleiași surse, practic 60-65 % din uleiurile uzate generate sunt 

conforme pentru regenerare. 

Costurile de capital și costurile fixe de funcționare reprezintă între 55 și 80% 

din costul total, în funcție de tehnologie și dimensiunea instalației. Conform x, 

pentru o capacitate a instației de 35ktone/an (model tip instalație de mică 

capacitate), costul capital al instalației ar fi de 20-35 milioane euro, respectiv 

240-350 euro/tonă, cu un profit de 210-250 euro/tonă. Taxa pentru 

recepționarea uleiului uzat ar fi de 32-102 euro/tona 

Dat fiind cantitatea de ulei uzat estimată la nivel național, capacitatea unei 

instalații de tratare prin regenerare a uleiului uzat nu va depăși 10 ktone/an, 

respectiv printre metodele de regenerare posibil de utilizat ar fi tratarea cu acid 

sulfuric, o tehnologie mai veche dar cu costuri de până la 75 % mai reduse și cu 

posibilitatea de a procura uleiul uzat.   

Coincinerare în 

fabrici de ciment 

Fabricile cu ciment consumă foarte multă energie: combustibilul și electricitatea 

pot reprezenta până la 70% din costuri variabile. Din punct de vedere strategic, 

uleiul uzat reprezintă unul din combustibili lichizi valoroși, respectiv puterea lor 

calorică ridicată permite cuptoarelor de ciment să le amestece cu alte deșeuri cu 

un conținut valoric mai redus. Costul pentru achiziția uleiurilor uzate de către 

fabricile de ciment variază între 40 și 120 de euro pe tonă. 

Pentru Republica Moldova, coincinerarea uleiurilor uzate este o opțiune 

acceptabilă, doar în cazul în care nu este posibilă regenrarea sau pentru tipurile 

de uleiuri amestecate și cu prea multe impurități.  

 
17 https://www.stpitaly.eu/pdf/STP_present_used_lube_oil_re-refining_25anniversary.pdf  
18 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102107&lang=ro 

https://www.stpitaly.eu/pdf/STP_present_used_lube_oil_re-refining_25anniversary.pdf


Tratare termică 

prin procedura 

de cracare ulei 

uzat 

Cracarea termică este una din cele mai adaptabile metode de tratare a uleiurilor 

uzate la fluctuațiile pieței.  Costurile de capital și costurile fixe de funcționare 

reprezintă aproximativ 80% din costul total fiind considerabil  mai economă 

comparativ cu alte metode de regnerare. Experții în domeniu, confirmă că astfel 

de metode pot fi profitabila și la o capacitate mai mică a instalației, respectiv nu 

implică subvenții. Conform studiului analizat, o instalație cu o capacitate de 

40ktone/an, implică costuri de 11 milioane euro cu un cost de 135 euro/tonă și 

un profit de 144 euro/tonă.  

 

Tabelul nr.8 

Evaluarea comparativă a impactului de mediu prin regenerare și coincinerare a 

uleiurilor uzate 
Impact de mediu Coincinerare Regenerare % 

diferențe 

Resurse de energie fosilă (MJ / kg de 

petrol) 

47.08 42.46 10 % 

Potențial de încălzire globală (kg 

echivalent CO2 / kg ulei) 

3.87 3.19 18 % 

Acidification Potential (g eq. H+/ kg 

de ulei) 

0.29 0.06 79 % 

VOC emissions (g / kg de ulei) 13.50 9.05 33 % 

Potențial de eutrofizare (g COD / kg de 

ulei) 

39.12 35.02 10 % 

Emisii CO (g CO / kg din ulei) 10.21 9.74 5 % 

Deșeuri (g/ kg din ulei) 411 411 0 % 

Sursa:19 

Indicatorii analizați și prezentați în tabelul nr.8, indică faptul că regenerarea uleiului uzat 

contribuie mai puțin la impactul asupra mediului comparativ cu coincinerarea. Respectiv 

reciclarea uleiurilor uzate ar trebui să aibă prioritate față de ardere. Deși studiile realizate în 

domeniu, confirmă că regenerarea uleiurilor uzate este o metodă mai eficientă în special din 

punct de de vedere al impactului de mediu, fiecare din opțiunile analizate sunt mai potrivite 

decât opțiunea de a nu face nimic. 

Analiza metodele de tratare a deșeurilor de uleiuri uzate, inclusiv experiența țărilor membre 

UE care mai bine de 10-15 ani aplică scheme REP pentru a crește rata de colectate și 

regenerare a acestor deșeuri periculoase, confirmă necesitatea aprobării proiectului de act 

normativ privind uleiurile uzate. Ca rezultat prin reglementarea gestionării deșeurilor de 

uleiuri uzate, principalele beneficii obținute țin de reducerea poluării mediului și a riscului la 

adesa sănătății populației, inclusiv contribuția la reducerea dependenței de resurse fosile, cu 

respectarea acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte. 

 

Impactul social 

 Măsurile stabilite în proiectul actului normativ vor contribui la: 

 existența unui cadru legal care va reglementa, monitoriza și controla operațiunile de 

colectare, transportare, tratare și export a uleiurilor uzate; 

 reducerea riscurilor potențial grave pentru sănătatea umană și mediul înconjurător 

care rezultă din deversarea ilegală în apă sau sol sau recuperarea necontrolată a 

energiei (recuperarea energiei (ardere). 

 atragerea investițiilor străine și implementare de proiecte în domeniul regenerării 

și/sau coincinerării uleiurilor uzate, ca urmare, reținerea forței de muncă înalt 

calificate şi beneficii pentru dezvoltarea locală şi regională; 

 trecerea spre o industrie mai puţin dependentă de combustibilii fosili; 

 crearea de noi locuri de muncă verzi în sectorul reciclării uleiului uzat, sprijinind 

astfel tranziția spre o economia verde și circulară cu un nivel sporit de eficiență a 

resurselor.  

 
19 Critical review of existing studies and life cycle analysis on the regeneration and incineration of waste oils 
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/oil/waste_oil.pdf  

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/oil/waste_oil.pdf


 reducerea dependenței de importurile de țiței din țări terțe, făcând economia națională 

mai puțin vulnerabilă la prețuri ridicate, volatilitatea pieței și situația politică din țările 

furnizoare. Potrivit datelor indicate în prezentul AIR, în jur de 70% ulei de bază poate 

fi recuperat din uleiurile lubrifiante uzate.  

Impactul de mediu  

 Măsurile stabilite în proiectul de act normativ vor contribui la: 

 Evitarea  emisiilor  în  atmosferă  a  gazelor  cu  efect  de  seră prin  inactivarea  

biologică a proceselor biochimice şi în acelaşi timp evitarea degajării mirosurilor 

neplăcute;  

 Reducerea suprafeţelor de teren și ape contaminate prin devarsări ilegale de uleiuri 

uzate;  

 Înlocuirea producției de energie din surse finite, respectiv venituri suplimentare din 

vânzarea de energie termică sau electrică; 

 Reducerea emisiilor de CO2 asociate cu extragerea și procesarea țițeiului. Cu 

tehnologiile moderne de rafinare a uleiului uzat, emisiile de CO2 (kg de CO2 pe tonă 

de ulei de bază) pot fi reduse cu peste 50% în comparație cu producția convențională 

de ulei de bază 

În termeni calitativi, beneficiile prevăzute ca urmare a adoptării Regulamentului privind 

uleiurile uzate  sunt: 

 Eliminarea treptată a pieței ilegale a uleiurilor uzate a căror utilizare generează un 

impact negativ asupra sănătăţii populaţiei şi mediului. 

 Interzicerea incinerării uleiurilor uzate drept combustibil în alte instalaţii decât cele 

prevăzute pentru asigurarea valorilor limită de emisii stabilite, conform cerințelor 

specificate în Regulamentul privind incinerarea și coincinerarea deșeurilor; 

 Îmbunătățirea calității mediului prin interzicerea evacuării pe sol sau depozitarea în 

condiţii necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum şi abandonarea necontrolată a 

reziduurilor rezultate din valorificarea şi incinerarea acestora; 

 Existența unui sistem funcțional de control și monitoring la nivel național a tuturor 

producătorilor de uleiuri prin înregistrarea acestora în Lista producătorilor; 

 Scăderea volumului total de deșeuri periculoase gestionate necorespunzător și 

nemijlocit micșorarea suprafeței de teren și ape contaminate;  

 Susținerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeană privind reducerea emisiilor de 

CO2 prin reciclarea uleiurile uzate. Regenerarea uleiului uzat contribuie la reducerea 

emisiilor de CO2 asociate cu extragerea și procesarea țițeiului. Cu tehnologiile 

moderne de rafinare, emisiile de CO2 (kg de CO2 pe tonă de ulei de bază) pot fi 

reduse cu peste 50% în comparație cu producția convențională de ulei de bază. 

 Eficientizarea sistemului de gestionare a deșeurilor, în special a celor periculoase, cu 

posibilitatea recuperării energetice și aplicarea tehnologiei "waste-to-energy", ca 

opțiune alternativă de energie pentru a reduce emisiile de CO2 generate de utilizarea 

resurselor de combustibili fosili de centralele electrice tradiționale. 

b2) Pentru opțiunile alternative analizate, identificați impacturile completînd tabelul 

din anexa la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau 

beneficii, inclusiv părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

Dat fiind faptul că nu au fost analizate opțiuni alternative pentru prezentul AIR, după cum se 

argumenteaza la pct. 3. “Identificarea opţiunilor”, litera c), nu s-a recurs la analiza și 

identificarea impacturilor și respectiv nici la descrierea costurilor sau beneficiilor. 

c) Pentru opțiunile analizate, expuneți cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce 

la eșecul intervenției și/sau schimba substanțial valoarea beneficiilor și costurilor 

estimate și prezentați presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile 

proiectului a celor vizați în acesta 

Principalul risc identificat în procesul de elaborare a prezentului AIR ține de costurile legate 

de implementarea schemelor REP pentru organizarea sistemului de colectare, transport și 

tratatre a uleiurilor uzate și care vor fi suportate nemijlocit de producătorii de deșeuri. În 

consecință s-ar putea ca aceste costuri investiționale să se regăsească ulterior în prețul 

produselor comercializate. Totodată, acest risc poate fi o motivare pentru dezvoltarea 

sistemului de subvenționare sau reglementarea facilităților fiscale la nivel de țară, sau oferire 



de credite la condiții preferențiale prin sistemul bancar. Inclusiv și dezvoltarea sistemului de 

creditare bancară prin intermediul programelor BERD și/sau UE. În același timp, un rol 

important în susținerea operatorilor ar putea fi și Programul de ecologizare a ÎMM-urilor, 

lansat de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. De 

remarcat totodată despre Programul de finanțare a economiei verzi GEFF, derulat de Banca 

Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Acesta presupune o linie de credit de până la 

20 de milioane de EURO, disponibile prin băncile locale, și consultanță gratuită 

beneficiarilor pentru a selecta tehnologiile cele mai potrivite. Pentru tranziția către economia 

circulară este necesar să se găsească echilibrul corect în ceea ce privește capacitatea de 

valorificare energetică utilizată pentru tratarea deșeurilor nereciclabile. Acest lucru este 

esențial pentru a evita eventualele pierderi economice sau crearea unor bariere 

infrastructurale în calea atingerii unor rate de reciclare mai ridicate. 

d) Dacă este cazul, pentru opțiunea recomandată expuneți costurile de conformare 

pentru întreprinderi, dacă există impact disproporționat care poate distorsiona 

concurența și ce impact are opțiunea asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Se explică 

dacă sînt propuse măsuri de diminuare a acestor impacturi 

Informația privind costurile de conformare pentru întreprinderi și impactul care poate fi 

cauzat de investițiile necesare ca urmare a transpunerii parțiale a Directivei 2008/98/UE 

privind deșeurile și ulterior transpunerii prevederilor Regulamentului privind gestionarea 

uleiurilor uzate, este prezentată detaliat în compartimentul 4, lit.b1 și c.  Evident, costurile 

expuse pot genera și unele dificultăți în rândul ÎMM-urile din Republica Moldova, în special 

la capitolul măsuri pentru îmbunătăţirea eficienţei lor ecologice în conformitate cu cerințele 

tehnice și normele de emisii stabilite în proiectul de Regulament. Un instrument foarte util în 

sprijinul ÎMM-urilor este Programul de ecologizare a ÎMM-urilor, aprobat prin Hotărârea 

de Guvern nr. 592 din 27.11.2019. Acest program vizează 3 domenii cheie, care sunt direct 

tangențiale cu realizarea opțiunii recomandate prin prezentul AIR și anume: 

1. eficiența energiei și resurselor: utilizarea responsabilă a energiei și a resurselor de-a 

lungul lanțului valoric; 

2. economia circulară: gestionarea materiei prime și a deșeurilor, reciclarea și 

reutilizarea, reducerea pierderilor de resurse valoroase și de oportunități de afaceri 

importante pentru ÎMM-uri; 

3. eco-inovarea: crearea oportunităților de afaceri prin integrarea modelelor de afaceri 

„verzi” și circulare, implementarea tehnologiilor ecologice în procesul de producere a 

ÎMM-urilor existente și viitoare, care pot crea și vinde produse certificate, servicii și 

soluții „verzi” în toate sectoarele economiei naționale. 

Astfel, o gamă de instrumente și bune practici pentru încurajarea „ecologizării” ÎMM-urilor 

care sînt implementate de către statele membre ale Uniunii Europene sunt deja în proces de 

adaptate și diseminate în rîndul ÎMM-urilor din Republica Moldova, pentru a stimula 

dezvoltarea durabilă și competitivitatea economică internațională.  

Respectiv, acest Program a stabilit următoarele obiective specifice în vederea susținerii ÎMM-

urilor: 

 creșterea, până la sfârșitul anului 2022, a gradului de conștientizare privind ecologizarea 

ÎMM-urilor în rândul a 3 000 de reprezentanți ai autorităților publice locale, incubatoarelor 

de afaceri și ai altor instituții/organizații de suport în afaceri și de mediu și ÎMM-urilor, 

prin elaborarea, plasarea și promovarea materialelor informative privind economia 

„verde”; 

 creșterea, până în anul 2022, a gradului de conștientizare a avantajelor planificării și 

implementării practicilor de afaceri prietenoase mediului printr-o serie de acțiuni de suport 

acordate ÎMM-urilor; 

 creșterea accesului ÎMM-urilor la servicii de informare și consultanță în domeniul 

ecologizării prin crearea, până în anul 2022, a unei rețele de 25 de consultanți naționali în 

domeniul ecologizării ÎMM-urilor; 

 oferirea, până în anul 2022, a suportului financiar pentru implementarea planurilor de 

ecologizare a producerii și prestării de servicii de valoare mică pentru circa 100 ÎMM-uri; 

 oferirea, până în anul 2022, a suportului financiar pentru implementarea planurilor de 

ecologizare a producerii și prestării de servicii de valoare mare pentru 50 ÎMM-uri. 

Perioadele de tranziție adecvate, pe de o parte, și accesul la finanțare pentru întreprinderile cu 



necesități de investiții, pe de altă parte, vor facilita conformarea ÎMM-urilor la prevederile 

proiectului de Regulament privind gestionarea uleiului uzat, cu posibilitatea de a implementa 

modele sustenabile de afaceri cu beneficii de mediu, economice și sociale pe termen mediu și 

lung.   

Un alt suport pentru a asigura conformarea la prevederile proiectului de Regulament, este și 

programul de grant lansat de Unitatea de Implementare a Proiectelor de Mediu și destinat 

gestionării specifice a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova: uleiuri uzate, anvelope 

uzate și vehicule scoase din uz. 

CONCLUZIE 

e) Argumentați selectarea unei opțiunii, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor și 

costurilor, precum și a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectați 

• Ca urmare a realizării prezentului AIR, se propune să se urmeze opțiunea I, care 

prevede nemijlocit aprobarea Regulamentului privind gestionarea uleiurilor uzate, în 

calitate de instrument normativ ce va asigura punerea în aplicare a prevederilor art. 52 

din Legea nr. 209 /2016 privind deșeurile și va contribui la tranziția către o economie 

circulară, cu condiția ca ierarhia deșeurilor stabilită de UE să fie utilizată drept principiu 

călăuzitor și că alegerile făcute să nu împiedice atingerea unor niveluri mai ridicate de 

prevenire, reutilizare și reciclare. 

• Transpunerea prevederilor art. 52 din Legea 209/2016 privind deșeurile, va contribui 

nemijlocit la reducerea impactului de mediu cauzat de extinderea pieţei ilegale a 

uleiurilor uzate, arderea necontrolată a acestor deșeuri și devarsări în sol și ape.  

• Prezentul Regulament stabilește condițiile necesare pentru aplicarea principiului 

“poluatorul plăteşte” şi a mecanismului de responsabilitate extinsă a producătorului 

(REP), cu obligații clare privind introducerea pe piaţă a uleiurilor şi a unor reguli 

specifice privind colectarea, tratarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor de uleiuri uzate, 

în special interzicerea introducerii pe piață a uleiurilor ce conțin substanțe chimice 

periculoase.  

Neaprobarea acestui Regulament va încetini și chiar face imposibilă creșterea ratelor de 

colectare separată și reciclare a deșeurilor de uleiuri uzate, inclusiv utilizarea produselor 

regenerate și reciclate.   

5. IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA 

a) Descrieți cum va fi organizată implementarea opțiunii recomandate, ce cadru juridic 

necesită a fi modificat și/sau elaborat și aprobat, ce schimbări instituționale sînt 

necesare   

Aprobarea proiectului de hotărâre nu implică modificarea, abrogarea sau elaborarea unor 

acte normative noi. Agenția de Mediu și Inspectoratul pentru Protecția Mediului vor asigura 

implementarea proiectului de Regulament privind gestionarea uleiurilor uzate. Pentru 

aprobarea și implementarea Regulamentului privind gestionarea uleiurilor uzate, nu este 

necesară înființarea, reorganizarea sau desființarea unor instituții. Cu toate acestea, va fi 

necesar personal calificat, cu studii superioare pentru controlul conformității și în special 

monitoriza implementarea responsabilității extinse a producătorului, înregistrarea 

producătorilor, deducerea cotei fiecărui producător, cât și verificarea țintelor atinse și stabilirea 

plăților în caz de nerealizare a acestora. Conform activităților pe care le desfășoară Agenția de 

Mediu și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, aceasta va juca un rol foarte important în 

monitorizarea și controlul respectării prevederilor actului normativ. 

b) Indicați clar indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua monitorizarea 

• Gradul de conformare a producătorilor la prevederile prezentului Regulament, 

privind atingerea țintelor de colectare separată și valorificare a uleiurilor uzate. 

• Numărul producătorilor de uleiuri uzate înregistrați în Lista producătorilor și a 

punctelor de colectare separată a uleiurilor uzate create. 

• Cantitatea de ulei uzat generat și colectat separat raportat în SIA MD, conform HG 

501/2018 (Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și 

informațiilor despre deșeuri și gestionarea), în baza HG 99/2018 (Lista deșeurilor), 

în special Codul 13, Categoria uleiuri și combustibili lichizi uzați.  

c) Identificați peste cât timp vor fi resimțite impacturile estimate și este necesară 

https://www.facebook.com/Unitatea-de-Implementare-a-Proiectelor-de-Mediu-107145991455250/?__cft__%5b0%5d=AZViXQ5RyRPSkV-cqh7GG2WQ-9_KB2jT4ZLRNr_I23f3_gLjjs-glmvd0rG_UzADZb_BQAC6S0x4ntiHg7B07qmTgA8i4_80FO5z0_nK1aLKoKxOwtjJbPXmZ3yGfxMphYGcI5nI_Yf3jWa9Vz8l4KjH&__tn__=%2Cd-UC%2CP-R


evaluarea performanței actului normativ propus. Explicați cum va fi monitorizată şi 

evaluată opţiunea 

Reieșind din prevederile proiectului de regulament, impacturile estimate vor fi resimțite 

începând cu anul 2023, când producătorii care plasează pe piață uleiuri de bază vor fi obligați 

să raporteze o țintă de colecate separată de 25 % din total ulei uzat generat. Țintele stabilite 

pentru colectarea separată a ulei uzat, vor crește gradul în perioada urmatoare anului 2023. 

 

Evaluarea performanței actului normativ propus este una necesară și va fi realizată anual, 

începând cu anul 2023 de către Agenția de Mediu în baza Rapoartelor prezentate de 

producători prin SIA MD, conform Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea 

datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora.  

6. CONSULTAREA 

a) Identificați principalele părţi (grupuri) interesate în intervenţia propusă 

Principalele părți care ar putea fi ulterior afectate odată cu elaborarea și aprobarea 

Regulamentului privind gestionarea uleiului uzat, sunt:  

Autoritățile publice care vor avea obligația implementării Regulamentului privind gestionarea 

uleiului uzat: 

• Ministerul Mediului;  

• Agenția de Mediu; 

• Inspectoratul pentru Protecția Mediului; 

• Autoritățile administrației publice locale. 

Sectorul privat:  

• Operatorii care deţin instalaţii de regenerare/ coincinerare; 

Inclusiv cetățenii. 

b) Explicați succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părţilor 

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost respectate reglementările 

procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale, prevăzute de Legea nr. 

239/2008 privind transparența în procesul decizional, Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normativ, și Hotărârea Guvernului nr. 610/2018 pentru aprobarea Regulamentului 

Guvernului. 

Anunţul privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre, Nota informativă și Analiza 

impactului de reglementare (AIR) asupra proiectului de hotărâre a fost plasat pe pagina web 

oficială a ministerului la data de 01.07.2021 la rubrica Transparenţă decizională - „Proiecte 

de documente” (https://www.madrm.gov.md/ro/content/proiecte-de-documente)  și pe 

portalul particip.gov.md. Proiectul poate fi vizualizat accesând următorul link: 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-consultarilor-publice-

asupra-proiectului-analizei-impactului-de-reglementare-a-proiectului-hotararii-guvernului-

pentru-aprobarea-regulamentului-privind-gestionarea-uleiurilor-

uzate/8326#contentAnchor34743    

Termenul limită indicat pentru recepționarea sugestiilor și recomandărilor pe marginea 

proiectului AIR a proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind 

gestionarea uleiurilor uzate a fost 10.07.2021. Propuneri, comentarii și obiecții din partea 

publicului, nu au parvenit.  

c) Expuneți succint poziţia fiecărei entităţi consultate față de documentul de analiză a 

impactului şi/sau intervenţia propusă (se expune poziția a cel puțin unui exponent din 

fiecare grup de interese identificat) 

Anexă 

Tabel pentru identificarea impacturilor 

Categorii de impact Punctaj atribuit 

 Opțiunea 

Propusă 0 

Opțiunea  

Propusă I 

Economic 

costurile desfășurării afacerilor 0 3 

povara administrativă 0 1 

fluxurile comerciale și investiționale 0 2 

https://www.madrm.gov.md/ro/content/proiecte-de-documente
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-consultarilor-publice-asupra-proiectului-analizei-impactului-de-reglementare-a-proiectului-hotararii-guvernului-pentru-aprobarea-regulamentului-privind-gestionarea-uleiurilor-uzate/8326#contentAnchor34743
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-consultarilor-publice-asupra-proiectului-analizei-impactului-de-reglementare-a-proiectului-hotararii-guvernului-pentru-aprobarea-regulamentului-privind-gestionarea-uleiurilor-uzate/8326#contentAnchor34743
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-consultarilor-publice-asupra-proiectului-analizei-impactului-de-reglementare-a-proiectului-hotararii-guvernului-pentru-aprobarea-regulamentului-privind-gestionarea-uleiurilor-uzate/8326#contentAnchor34743
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-consultarilor-publice-asupra-proiectului-analizei-impactului-de-reglementare-a-proiectului-hotararii-guvernului-pentru-aprobarea-regulamentului-privind-gestionarea-uleiurilor-uzate/8326#contentAnchor34743


competitivitatea afacerilor 0 2 

activitatea diferitor categorii de întreprinderi mici și 

mijlocii 

0 3 

concurența pe piață 0 2 

activitatea de inovare și cercetare 0 2 

veniturile și cheltuielile publice 0 1 

cadrul instituțional al autorităților publice 0 1 

alegerea, calitatea și prețurile pentru consumatori 0 2 

bunăstarea gospodăriilor casnice și a cetățenilor 0 2 

situația social-economică în anumite regiuni 0 2 

situația macroeconomică 0 1 

alte aspecte economice 0 1 

Social 

gradul de ocupare a forței de muncă 0 2 

nivelul de salarizare 0 0 

condițiile și organizarea muncii 0 1 

sănătatea și securitatea muncii 0 2 

formarea profesională 0 2 

inegalitatea și distribuția veniturilor 0 0 

nivelul veniturilor populației 0 0 

nivelul sărăciei 0 0 

accesul la bunuri și servicii de bază, în special pentru 

persoanele social-vulnerabile 

0 0 

diversitatea culturală și lingvistică 0 0 

partidele politice și organizațiile civice 0 0 

sănătatea publică, inclusiv mortalitatea și 

morbiditatea 

0 2 

modul sănătos de viață al populației 0 1 

nivelul criminalității și securității publice 0 0 

accesul și calitatea serviciilor de protecție socială 0 1 

accesul și calitatea serviciilor educaționale 0 0 

accesul și calitatea serviciilor medicale 0 0 

accesul și calitatea serviciilor publice administrative 0 0 

nivelul și calitatea educației populației 0 0 

conservarea patrimoniului cultural 0 0 

accesul populației la resurse culturale și participarea 

în manifestații culturale 

0 0 

accesul și participarea populației în activități sportive 0 0 

discriminarea 0 0 

alte aspecte sociale 0 0 

De mediu 

clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de seră și 

celor care afectează stratul de ozon 

0 3 

calitatea aerului 0 3 

calitatea și cantitatea apei și resurselor acvatice, 

inclusiv a apei potabile și de alt gen 

0 2 

biodiversitatea 0 2 

flora 0 2 

fauna 0 2 

peisajele naturale 0 2 

starea și resursele solului 0 2 

producerea și reciclarea deșeurilor 0 3 

utilizarea eficientă a resurselor regenerabile și 0 3 



neregenerabile 

consumul și producția durabilă 0 2 

intensitatea energetică 0 2 

eficiența și performanța energetică 0 2 

bunăstarea animalelor 0 1 

riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii, 

accidente etc.) 

0 3 

utilizarea terenurilor 0 3 

alte aspecte de mediu 0 2 

Tabelul se completează cu note de la -3 la +3,  în drept cu fiecare categorie de impact, 

pentru fiecare opțiune analizată, unde variația între -3 și -1 reprezintă impacturi negative 

(costuri), iar variația între 1 și 3 – impacturi pozitive (beneficii) pentru categoriile de 

impact analizate. Nota 0 reprezintă lipsa impacturilor. Valoarea acordată corespunde cu 

intensitatea impactului (1 – minor, 2 – mediu, 3 – major) față de situația din opțiunea „a nu 

face nimic”, în comparație cu situația din alte opțiuni și alte categorii de impact. 

Impacturile identificate prin acest tabel se descriu pe larg, cu argumentarea punctajului 

acordat, inclusiv prin date cuantificate, în compartimentul 4 din Formular, lit. b1) și, după 

caz,  b2), privind analiza impacturilor opțiunilor. 
 

Anexe 

Proiectul preliminar de act normativ 

Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect și/sau analiza de impact 

Expertiza Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de 

întreprinzător (după caz) 

Alte materiale informative/documente (la decizia autorilor) 

 

 

 

 



 

 

                                                  TABEL DE CONCORDANȚĂ 

 

1 Titlul actului Uniunii Europene 

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1004 A COMISIEI din 7 iunie 2019 de stabilire a normelor pentru calculul, verificarea și raportarea datelor 

privind deșeurile în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare C(2012) 

2384 a Comisiei 

2 Titlul proiectului de act normativ național 

Regulament privind gestionarea uleiurilor uzate 

3 Gradul general de compatibilitate 

Parțial compatibil 

Actul Uniunii Europene Proiectul de act normativ 

național 

Gradul de 

compatibilitate 

Diferențele Observațiile Autoritatea/ 

persoana 

responsabilă 

4 5 6 7 8 9 

Articolul 1.Definiții  

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:  

(a) „cantitate” înseamnă masa măsurată în tone;  

(b) „materiale vizate” înseamnă materiale din deșeuri 

municipale care sunt reprelucrate, în cadrul unei 

operațiuni de reciclare date, în produse, materiale sau 

substanțe care nu sunt deșeuri;  

(c) „materiale nevizate” înseamnă materiale din deșeuri 

care nu sunt reprelucrate, în cadrul unei operațiuni de 

reciclare date, în produse, materiale sau substanțe care 

nu sunt deșeuri;  

(d) „tratare preliminară” înseamnă orice operațiune de 

tratare prin care trec materialele din deșeuri municipale 

înainte de a fi supuse operațiunii de reciclare în urma 

căreia materialele respective sunt reprelucrate în 

produse, materiale sau substanțe care nu sunt deșeuri. 

Aceasta include verificarea, sortarea și alte operațiuni 

de pregătire pentru a se elimina materialele nevizate și 

pentru a se asigura o reciclare de înaltă calitate;  

(e) „punct de calculare” înseamnă punctul în care 

materialele din deșeuri municipale intră în operațiunea 

- Incompatibil - - - 
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de reciclare prin care deșeurile sunt reprelucrate în 

produse, materiale sau substanțe care nu sunt deșeuri 

sau punctul în care materialele din deșeuri încetează să 

fie considerate deșeuri în urma unei operațiuni de 

pregătire înainte de a fi reprelucrate;  

(f) „punct de măsurare” înseamnă punctul în care este 

măsurată masa materialelor din deșeuri în vederea 

stabilirii cantității de deșeuri la punctul de calculare;  

(g) „biodeșeuri municipale separate și reciclate la sursă” 

înseamnă biodeșeurile municipale care sunt reciclate în 

locul în care sunt produse, de către persoanele care le 

produc. 

Articolul 2. Calcularea deșeurilor municipale care sunt 

pregătite pentru reutilizare în temeiul articolului 11a 

alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE  

Cantitatea de deșeuri municipale pregătite pentru 

reutilizare include numai produsele sau componentele 

produselor care, în urma operațiunilor de verificare, 

curățare sau reparare, pot fi reutilizate fără sortare sau 

prelucrare preliminară suplimentară. Părțile din 

respectivele produse sau componente de produse care au 

fost îndepărtate în timpul operațiunilor de reparare pot fi 

incluse în cantitatea de deșeuri municipale pregătite pentru 

reutilizare.  

- Incompatibil - - - 

Articolul 3. Calcularea deșeurilor municipale reciclate 

în temeiul articolului 11a alineatul (1), al articolului 

11a alineatul (2) și al articolului 11a alineatul (5) din 

Directiva 2008/98/CE  

(1) Cantitatea de deșeuri municipale reciclate este 

cantitatea de deșeuri municipale la punctul de calculare. 

Cantitatea de deșeuri municipale care intră în operațiunea 

de reciclare include materialele vizate. Aceasta poate 

include materialele nevizate numai în măsura în care 

prezența lor este permisă pentru operațiunea de reciclare 

specifică.  

- Incompatibil - - - 
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(2) Punctele de calculare aplicabile anumitor 

materiale din deșeuri și anumitor operațiuni de reciclare 

sunt specificate în anexa I.  

(3) În cazul în care materialele din deșeuri municipale 

încetează să mai fie deșeuri la punctele de calculare 

specificate în anexa I, cantitatea de astfel de materiale se 

include în cantitatea de deșeuri municipale reciclate.  

(4) În cazul în care punctul de măsurare se referă la 

producția unei instalații care trimite deșeurile municipale 

pentru a face obiectul reciclării fără tratare preliminară 

suplimentară sau la deșeurile utilizate într-o instalație în 

care deșeurile municipale intră în operațiunea de reciclare 

fără tratare preliminară suplimentară, cantitatea de deșeuri 

municipale triate care este respinsă de instalația de 

reciclare nu se include în cantitatea de deșeuri municipale 

reciclate.  

(5) În cazul în care o instalație efectuează o tratare 

preliminară înainte de punctul de calculare din această 

instalație, deșeurile eliminate în timpul tratării preliminare 

nu se includ în cantitatea de deșeuri municipale reciclate 

raportată de această instalație.  

(6) În cazul în care deșeurile municipale generate de 

un anumit stat membru au fost amestecate cu alte deșeuri 

sau cu deșeuri dintr-o altă țară înainte de punctul de 

măsurare sau de punctul de calculare, proporția de deșeuri 

municipale care provin dintr-un anumit stat membru se 

identifică utilizând metode corespunzătoare, cum ar fi 

registrele electronice și anchetele prin eșantionare. În 

cazul în care aceste deșeuri fac obiectul unei tratări 

preliminare suplimentare, cantitatea de materiale nevizate 

eliminată prin tratarea respectivă se deduce ținând seama 

de proporția și, dacă este cazul, de calitatea materialelor 

din deșeuri rezultate din deșeurile municipale care provin 

dintr-un anumit stat membru.  

(7) În cazul în care materialele din deșeuri municipale 

intră în operațiuni de recuperare prin care materialele 
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respective sunt utilizate în principal drept combustibil sau 

ca alte mijloace de producere a energiei, producția acestor 

operațiuni, care este supusă recuperării materialelor, cum 

ar fi fracția minerală a cenușii de vatră rezultată în urma 

incinerării sau clincherul care rezultă din coincinerare, nu 

se include în cantitatea de deșeuri municipale reciclate, cu 

excepția metalelor separate și reciclate după incinerarea 

deșeurilor municipale. Metalele încorporate în producția 

de minerale a procesului de coincinerare a deșeurilor 

municipale nu se raportează ca fiind reciclate.  

(8) În cazul în care materialele din deșeuri municipale 

intră în operațiuni de recuperare în urma cărora aceste 

materiale nu sunt utilizate în principal drept combustibil 

sau ca alte mijloace de producere a energiei sau pentru 

recuperarea materialelor, dar a căror producție include 

materiale reciclate, combustibili sau materiale utilizate 

pentru rambleiaj în proporții semnificative, cantitatea de 

deșeuri reciclate se stabilește prin metoda bilanțului masic, 

care ia considerare doar materialele din deșeuri care fac 

obiectul reciclării.  

Articolul 4. Calcularea biodeșeurilor municipale 

reciclate în temeiul articolului 11a alineatul (4) din 

Directiva 2008/98/CE  

(1) Cantitatea de biodeșeuri municipale reciclate care 

intră în tratamentul aerob sau anaerob include numai 

materialele care fac efectiv obiectul tratamentului aerob 

sau anaerob și exclude toate materialele, inclusiv 

materialele biodegradabile, care sunt îndepărtate mecanic 

în timpul operațiunii de reciclare sau ulterior.  

(2) Începând cu 1 ianuarie 2027, statele membre pot 

considera biodeșeurile municipale ca fiind reciclate numai 

dacă acestea:  

(a) sunt colectate separat la sursă;  

(b) sunt colectate împreună cu deșeurile cu proprietăți 

similare în materie de biodegradabilitate și de 

- Incompatibil - - - 



5 

 

 

compostabilitate, în conformitate cu articolul 22 alineatul 

(1) al doilea paragraf din Directiva 2008/98/CE; sau (c)  

sunt separate și reciclate la sursă.  

(3) Statele membre aplică metodologia prevăzută în anexa 

II pentru a calcula cantitatea de biodeșeuri municipale 

separate și reciclate la sursă.  

(4) Cantitatea de biodeșeuri municipale separate și 

reciclate la sursă determinată în conformitate cu alineatul 

(3) este inclusă atât în cantitatea de deșeuri municipale 

reciclate, cât și în cantitatea totală de deșeuri municipale 

generate. 

Articolul 5. Calcularea metalelor reciclate separate 

după incinerarea deșeurilor municipale în temeiul 

articolului 11a alineatul (6) din Directiva 2008/98/CE  

(1) Cantitatea de metale reciclate separate de cenușa 

de vatră include numai metalele conținute în concentratul 

de metal care este separat de cenușa de vatră brută 

provenind din deșeurile municipale, și nu include alte 

materiale conținute în concentratul de metal.  

(2) Statele membre aplică metodologia prevăzută în 

anexa III pentru calcularea cantității de metale reciclate 

separate de cenușa de vatră rezultată în urma incinerării 

deșeurilor municipale. 

- Incompatibil - - - 

Articolul 6. Colectarea datelor  

(1) Statele membre obțin date direct de la instituțiile sau 

întreprinderile de gestionare a deșeurilor, după caz.  

(2) Statele membre au în vedere utilizarea registrelor 

electronice pentru a înregistra datele privind deșeurile 

municipale.  

(3) În cazul în care colectarea datelor se bazează pe anchete, 

acestea trebuie să îndeplinească următoarele cerințe 

minime:  

- Incompatibil  - - - 
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(a)  să fie realizate la intervale regulate și specificate și să 

respecte în mod adecvat variația datelor care trebuie 

analizate;  

(b)  să se bazeze pe un eșantion reprezentativ de populație 

căreia i se aplică rezultatele acestora.  

Articolul 7. Raportarea datelor  

(1) Statele membre raportează datele și prezintă raportul 

de verificare a calității privind punerea în aplicare a 

articolului 11 alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 

2008/98/CE în formatul prevăzut în anexa IV.  

În ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 11 

alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/98/CE, se 

consideră că statele membre care raportează datele și 

prezintă raportul de verificare a calității în formatul 

prevăzut în anexa V respectă primul paragraf.  

(2) Statele membre raportează datele și prezintă raportul 

de verificare a calității privind punerea în aplicare a 

articolului 11 alineatul (2) literele (c)-(e) și a articolului 11 

alineatul (3) din Directiva 2008/98/CE în formatul 

prevăzut în anexa V.  

(3) Statele membre raportează datele și prezintă raportul 

de verificare a calității privind uleiurile minerale sau 

lubrifianții sintetici sau uleiurile industriale introduse pe 

piață și uleiurile uzate colectate și tratate separat în 

formatul prevăzut în anexa VI.  

(4) Comisia publică datele raportate de statele membre, cu 

excepția cazului în care, în ceea ce privește informațiile 

incluse în rapoartele de verificare a calității, un stat 

membru prezintă o cerere justificată de nepublicare a 

anumitor date.  

 

- Incompatibil  - - - 

Articolul 8. Abrogare  

Decizia de punere în aplicare C(2012) 2384 se abrogă. 

Trimiterile la decizia de punere în aplicare abrogată se 

- Incompatibil  - - - 
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interpretează ca trimiteri la articolul 7 alineatul (1) din 

prezenta decizie.  

 

Articolul 9. Dispoziții tranzitorii  

Statele membre prezintă Comisiei date privind punerea în 

aplicare a articolului 11 alineatul (2) literele (a) și (b) din 

Directiva 2008/98/CE pentru anul de referință 2016 și, 

dacă este cazul, pentru anul de referință 2017, până la 30 

septembrie 2019. Datele pentru anul de referință 2018 și, 

dacă este cazul, pentru anul de referință 2019 se prezintă 

în termen de 18 luni de la sfârșitul fiecărui an de referință. 

Datele menționate în prezentul articol sunt transmise 

Comisiei prin intermediul standardului de schimb 

menționat la articolul 5 alineatul (4) din Decizia 

2011/753/UE.  

- Incompatibil  - - - 

Articolul 10. Prezenta decizie se adresează statelor 

membre.  

- Incompatibil  - - - 

ANEXA I. Punctele de calcul menționate la articolul 3 

alineatul (2)  

- Incompatibil  - - - 

ANEXA II. Metodologia de calcul al biodeșeurilor 

municipale separate și reciclate la sursă menționată la 

articolul 4 alineatul (3) 

- Incompatibil  - - - 

ANEXA III. Metodologia de calcul al metalelor reciclate 

separate după incinerarea deșeurilor  municipale 

menționată la articolul 5 alineatul (2)  

- Incompatibil  - - - 

ANEXA IV. Date privind deșeurile din gospodării și 

privind deșeuri similare provenite din alte surse și 

date privind deșeurile din construcții și demolări 

menționate la articolul 7 alineatul (1) 

- Incompatibil  - - - 

ANEXA V. Date privind deșeurile municipale 

menționate la articolul 7 alineatul (2)  

- Incompatibil  - - - 

ANEXA VI. Date privind uleiurile minerale, lubrifianții 

sintetici, uleiurile industriale și uleiurile uzate 

menționate la articolul 7 alineatul (3) 

Anexa 11 din Regulamentul 

privind gestionarea uleiurilor 

uzate 

Parțial compatibil În vederea 

raportării 

corecte a 

datelor privind 

- Ministerul 

Mediului 

Agenția de 

Mediu 
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gestionarea 

uleiurilor 

uzate prin SIA 

MD, datele 

din Anexa 11 

din 

Regulament 

au fost 

structurate 

parțial dupa 

modelul 

propus în 

Anexa VI din 

Decizie.  

 



 

 

                                                  TABEL DE CONCORDANȚĂ 

 

1 Titlul actului Uniunii Europene 

Directiva 2008/98/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile  publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 312/2008 din 22.11.2008 

Astfel cum a fost modificată ulterior prin: 

Directiva 2018/851/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile, publicată 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150/109 din 14 iunie 2018 (Art.21 Uleiuri uzate) 

2 Titlul proiectului de act normativ național 

Legea nr. 209 din 2016 privind deșeurile 

3 Gradul general de compatibilitate 

Parțial Compatibil 

Actul Uniunii Europene Proiectul de act normativ național Gradul de 

compatibilitate 

Diferențele Observațiile Autoritatea/ 

persoana 

responsabilă 

4 5 6 7 8 9 
Capitolul I 

OBIECTUL, DOMENIUL DE APLICARE ŞI 

DEFINIŢII 

Articolul 1  

Obiectul şi domeniul de aplicare. 

Prezenta directivă stabilește măsuri pentru a proteja 

mediul și sănătatea populației prin prevenirea sau 

reducerea generării de deșeuri, a efectelor adverse 

antrenate de generarea și gestionarea deșeurilor și prin 

reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și 

creșterea eficienței folosirii acestora, care sunt 

elemente esențiale pentru tranziția către o economie 

circulară și pentru a garanta competitivitatea Uniunii 

pe termen lung. 

Legea 209/2016 privind deșeurile 

Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Articolul 1. Obiectul şi domeniul de aplicare  

(1) 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.  

Compatibil - - Ministerul  Mediului 
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Articolul 2  

Excluderi din domeniul de aplicare 

(1) Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei 

directive următoarele:  

a) efluenţi gazoşi emişi în atmosferă; 

b) soluri (in situ), inclusiv soluri contaminate 

neexcavate şi clădiri legate permanent de sol; 

c) soluri necontaminate şi alte materiale geologice 

naturale excavate în timpul activităţilor de 

construcţie, în cazul în care este sigur că respectivul 

material va fi utilizat pentru construcţii în starea sa 

naturală şi pe locul de unde a fost excavat; 

d) deşeuri radioactive; 

e) explozibili dezafectaţi; 

f) materii fecale, în cazul în care acestea nu intră sub 

incidenţa alineatului (2) litera (b), paie şi alte materii 

naturale nepericuloase provenite din agricultură sau 

silvicultură şi care sunt folosite în agricultură sau 

silvicultură sau pentru producerea de energie din 

biomasă prin procese sau metode care nu dăunează 

mediului şi nu pun în pericol sănătatea populaţiei. 

(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică: 

a) efluenţilor gazoşi emişi în atmosferă; 

b) terenurilor (in situ), inclusiv solurilor contaminate 

neexcavate şi clădirilor legate permanent de sol; 

c) solurilor necontaminate şi altor materiale naturale 

excavate în cadrul activităţilor de construcţie, în cazul 

în care aceste materiale vor fi utilizate în stare 

naturală pe terenul de unde au fost excavate;  

d) deşeurilor radioactive; 

e) explozibililor dezafectaţi; 

f) materiilor fecale, în cazul în care acestea nu intră 

sub incidenţa alineatului (3) litera b), paielor şi altor 

materii naturale nepericuloase provenite din 

agricultură sau silvicultură şi care sunt folosite în 

agricultură sau silvicultură sau pentru producerea de 

energie din biomasă prin procese sau metode care nu 

dăunează mediului şi nu pun în pericol sănătatea 

populaţiei. 

Compatibil    

(2) În măsura în care intră sub incidenţa altor acte 

legislative comunitare, se exclud din domeniul de 

aplicare al  prezentei directive următoarele: 

a) ape uzate; 

b) subproduse de origine animală inclusiv produse 

transformate care intră sub incidenţa Regulamentului 

(CE) nr. 1774/2002, cu excepţia produselor care 

urmează să fie incinerate, depozitate sau utilizate într-

o instalaţie de producere a biogazului sau a 

compostului; 

c) carcase de animale care au decedat în orice alt mod 

decât prin sacrificare, inclusiv animale care au fost 

sacrificate pentru eradicarea unei epizootii, şi care 

sunt eliminate conform Regulamentului (CE) nr. 

1774/2002; 

d) deşeuri rezultate în urma activităţilor de 

prospectare, extracţie, tratare şi stocare a resurselor 

minerale, precum şi a exploatării carierelor care intră 

sub incidenţa Directivei 2006/21/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind 

gestionarea deșeurilor din industriile extractive; 

e) substanțe destinate utilizării ca materii prime 

(3) În măsura în care sînt reglementate prin 

alte acte legislative, se exclud din domeniul de 

aplicare a prezentei legi următoarele: 

a) apele uzate; 

b) subprodusele de origine animală, inclusiv 

produsele transformate, cu excepţia produselor care 

urmează să fie incinerate, depozitate sau utilizate într-

o instalaţie de producere a biogazului ori a 

compostului; 

c) cadavrele animalelor care au murit în 

orice alt mod decît prin sacrificare, inclusiv ale 

animalelor care au fost sacrificate pentru eradicarea 

unei epizootii, şi care sînt eliminate conform 

prevederilor legale sanitar-veterinare;  

d) deşeurile care rezultă în urma activităților 

de prospectare, extracţie, tratare şi depozitare a 

resurselor minerale, precum şi cele rezultate din 

exploatarea carierelor. 

Parțial compatibil   Ministerul  Mediului 
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pentru furaje, astfel cum sunt definite la articolul 3 

alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (CE) 

767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului 

(2) și care nu constau din sau care nu conțin produse 

secundare animale. 

(3) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute de 

alte acte legislative comunitare aplicabile, 

sedimentele depuse în apele de suprafață în 

scopul gestionării apelor și a căilor navigabile 

sau al prevenirii inundațiilor, al atenuării 

efectelor inundațiilor și ale secetei sau ale 

asanării terenurilor, nu intră sub incidența 

prezentei directive în cazul în care se dovedește 

că respectivele sedimente sunt nepericuloase. 

(4) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute de alte 

acte legislative aplicabile, sedimentele depuse în apele 

de suprafaţă în scopul gestionării apelor şi a căilor 

navigabile sau al prevenirii inundaţiilor, al atenuării 

efectelor inundaţiilor şi ale secetei sau ale asanării 

terenurilor nu intră sub incidenţa prezentei legi în 

cazul în care se dovedeşte că respectivele sedimente 

sînt nepericuloase. 

Compatibil   Ministerul  Mediului 

(4) Prin intermediul unor directive speciale pot fi 

stabilite norme speciale pentru cazuri 

individuale, sau care completează dispozițiile 

prezentei directive, privind gestionarea anumitor 

categorii de deșeuri. 

  (5) Gestionarea anumitor categorii de deşeuri va fi 

reglementată prin alte acte legislative şi prin actele 

normative aprobate de Guvern, elaborate în baza 

prezentei legi şi a tratatelor internaţionale la care 

Republica Moldova este parte.  

  

Compatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 3  

Definiţii 

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele 

definiţii: 

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;  

2a. „deșeuri nepericuloase” înseamnă deșeurile care 

nu intră sub incidența punctului 2; 

2b. „deșeuri municipale” înseamnă: 

(a) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de 

la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, 

metalele, materialele plastice, bio-deșeurile, lemnul, 

textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente 

electrice și electronice, deșeurile de baterii și 

acumulatori și deșeurile voluminoase, inclusiv 

saltelele și mobila; 

(b) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din 

alte surse, în cazul în care deșeurile respective sunt 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 2. Noțiuni 

În sensul prezentei legi, noțiunile utilizate au 

următoarele semnificații: 

 

9) deşeu - orice substanţă sau obiect pe care 

deţinătorul îl aruncă sau are intenţia ori obligaţia să îl 

arunce; 

 

11) deşeuri periculoase - orice deşeuri care prezintă 

una sau mai multe din proprietăţile periculoase 

enumerate în anexa nr. 3; 

 

10)  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 Guvern;  

 

 

 

 

Parțial compatibil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ministerul  Mediului 
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similare ca natură și compoziție cu deșeurile 

menajere; 

Deșeurile municipale nu includ deșeurile provenite 

din producție, agricultură, silvicultură, pescuit, fose 

septice și rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv 

nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz sau 

deșeurile provenite din activități de construcție și 

demolări. 

Această definiție nu aduce atingere repartizării 

responsabilităților de gestionare a deșeurilor între 

actorii publici și cei privați; 

2c. „deșeuri provenite din activități de construcție și 

demolări” înseamnă deșeuri generate de activități de 

construcție și demolări; 

3. „uleiuri uzate” înseamnă toate uleiurile minerale 

sau lubrifianţii sintetici sau uleiurile industriale care 

au devenit improprii folosinţei pentru care au fost 

destinate iniţial, cum ar fi uleiurile utilizate de la 

motoarele cu combustie şi de la sistemele de 

transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru 

turbine şi cele pentru sistemele hidraulice; 

4. „bio-deșeuri” înseamnă deșeuri biodegradabile 

provenite din grădini și parcuri, deșeuri alimentare și 

de bucătărie provenite de la gospodării, birouri, 

restaurante, depozite angro, cantine, firme de catering 

sau magazine de vânzare cu amănuntul și deșeuri 

comparabile provenite din uzinele de prelucrare a 

produselor alimentare;  

4a. „deșeuri alimentare” înseamnă toate produsele 

alimentare definite la articolul 2 din Regulamentul 

(CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al 

Consiliului ( 1 ) care au devenit deșeuri; 

5. „producător de deşeuri” înseamnă orice persoană 

ale cărei activități generează deșeuri (producător 

inițial de deșeuri) sau orice persoană care efectuează 

operațiuni de pre-tratare, amestecare sau de alt tip, 

care duc la modificarea naturii sau a compoziției 

acestor deșeuri; 

6. „deţinător de deşeuri” înseamnă producătorul 

deşeurilor 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22) uleiuri uzate - toate uleiurile minerale sau 

lubrifianţii sintetici, sau uleiurile industriale care au 

devenit improprii folosinţei pentru care au fost 

destinate iniţial; 

 

 

 

 

 

 

2) bio-deşeuri - deşeuri biodegradabile provenite din 

grădini şi parcuri, deșeuri 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;  
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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 (inclusiv trierea) și 

eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor 

operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor 

de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse în calitate 

de comerciant sau broker; 

10. „colectare” înseamnă strângerea deşeurilor, inclusiv 

sortarea şi stocarea preliminară a deşeurilor, în vederea 

transportării la o instalaţie de tratare; 

11. „colectare separată” înseamnă 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; 

12. “prevenire" înseamnă măsurile luate înainte ca o 

substanţă, un material sau un produs să devină deşeu, 

care reduc:  

  a) cantitatea de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea 

produselor sau prelungirea duratei de viaţă a acestora;  

  b) impactul negativ al deșeurilor generate asupra 

mediului și sănătății populației, sau  

  c) conţinutul de substanţe nocive al materialelor şi 

produselor; 

13. „reutilizare” înseamnă orice operaţiune prin care 

produsele sau componentele care nu au devenit 

deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru 

care au fost concepute; 

14. „tratare” înseamnă operaţiunile 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; 

15a. „valorificare materială” înseamnă orice 

operațiune de valorificare, alta decât valorificarea 

 

16) producător de deşeuri - orice persoană ale cărei 

activităţi generează deşeuri (producător iniţial de 

deşeuri) sau orice persoană care efectuează operaţiuni 

de pre-tratare, amestecare sau de alt tip, care duc la 

modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri; 

 

 

12) deţinător de deşeuri - producătorul deşeurilor sau 

persoana fizică sau juridică care se află în posesia 

acestora; 

 

 

f) comerciant - orice persoană fizică sau juridică care 

acționează în nume propriu pentru cumpărarea și 

pentru vînzarea ulterioară a deșeurilor, inclusiv 

comercianții care nu intră fizic în posesia deșeurilor; 

 

 

3) broker - orice persoană fizică sau juridică care se 

ocupă de valorificarea sau eliminarea deşeurilor în 

numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intră 

fizic în posesia deşeurilor; 

 

15) gestionarea deşeurilor - 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; 

 

 

5) colectare - strîngerea deşeurilor, inclusiv sortarea 

şi stocarea preliminară a deşeurilor, în vederea 

transportării la o instalaţie de tratare; 

 

6) 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; 

 

17) prevenire - măsuri luate înainte ca o substanţă, un 

material sau un produs să devină deşeu, care reduc:  

a) cantitatea de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea 

produselor sau prelungirea duratei de viaţă a acestora;  
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energetică, și reprelucrarea în materiale care urmează 

să fie folosite drept combustibil sau alte modalități de 

producere a energiei. Aceasta cuprinde, printre altele, 

pregătirea pentru reutilizare, reciclarea și rambleierea; 

16. „pregătirea pentru reutilizare” înseamnă 

operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare 

prin reparare, prin care produsele sau componentele 

produselor care au devenit deşeuri sunt pregătite 

pentru a fi reutilizate fără nicio altă operaţiune 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; 

17a. „rambleiere” înseamnă orice operațiune de 

valorificare în cadrul căreia se utilizează deșeuri 

nepericuloase adecvate în scopuri de refacere în 

zonele în care s-au efectuat excavări sau în scopuri de 

amenajare de arhitectură peisagistică. Deșeurile 

utilizate pentru rambleiere trebuie să înlocuiască 

materiale care nu sunt deșeuri, să fie adecvate pentru 

scopurile menționate mai sus și să se limiteze la 

cantitatea strict necesară pentru atingerea acestor 

scopuri; 

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 contaminanţilor, a produselor de oxidare 

şi a aditivilor conţinuţi de acestea; 

19. "eliminare" înseamnă orice operaţiune care nu 

este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în 

care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar 

fi valorificarea de substanţe sau de energie. Anexa I 

stabileşte o listă a operaţiunilor 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. 

 

 

b) efectele nocive ale deşeurilor asupra mediului şi 

sănătăţii populaţie;, sau  

 c) conţinutul de substanţe nocive al materialelor şi 

produselor; 

 

 

23) reutilizare - orice operaţiune prin care produsele 

sau componentele care nu au devenit deşeuri sunt 

utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost 

concepute; 

 

 

24) tratare - operaţiunile de valorificare sau 

eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării 

sau eliminării; 

 

 

25) valorificare - orice operaţiune care are drept 

rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop 

util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost 

utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile 

sînt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv 

în întreprinderi sau în economie în general. Anexa nr. 

2 stabileşte o listă a operaţiunilor de valorificare a 

deșeurilor. 

18) pregătirea pentru reutilizare - operaţiunile de 

verificare, curăţare sau valorificare prin reparare, prin 

care produsele sau componentele produselor care au 

devenit deşeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate 

fără nicio altă operaţiune de pretratare; 

 

 

19) reciclare - orice operaţiune de valorificare prin 

care deşeurile sînt transformate în produse, materiale 

sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia lor iniţială 

sau pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea 

materialelor organice, dar nu include valorificarea 

energetică şi conversia în vederea folosirii 

materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile 

de rambleiere; 
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21. „schemă de răspundere extinsă a producătorilor” 

înseamnă un set de măsuri luate de statele membre 

pentru a se asigura că producătorii de produse poartă 

responsabilitatea financiară sau financiară și 

organizatorică pentru gestionarea stadiului de deșeu 

din ciclul de viață al unui produs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21) regenerarea uleiurilor uzate - orice proces de 

reciclare prin care uleiurile de bază pot fi produse prin 

rafinarea uleiurilor uzate, în special prin îndepărtarea 

contaminanţilor, a produselor de oxidare şi a aditivilor 

conţinuţi de acestea; 

 

 

13) 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. Anexa nr. 1 

stabileşte o listă a operaţiunilor de eliminare; 

 

4) cele mai bune tehnici disponibile (BAT) - stadiul 

cel mai avansat și mai eficient înregistrat în 

dezvoltarea activităților şi a metodelor de operare a 

acestora, care demonstrează posibilitatea practică a 

anumitor tehnici de a constitui referinţa pentru 

stabilirea valorilor-limită de emisie și a altor condiții 

de autorizare în scopul prevenirii poluării, iar în cazul 

în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce 

emisiile şi impactul asupra mediului în ansamblul său: 

a) tehnici – se referă deopotrivă la tehnologia utilizată 

şi la modul în care instalaţia este proiectată, 

construită, întreţinută, exploatată, precum şi la 

scoaterea din funcţiune a acesteia şi, după caz, la 

remedierea amplasamentului, potrivit legislaţiei în 

domeniul expertizei ecologice; 

b) disponibile – se referă la acele tehnici care sînt 

dezvoltate la un nivel care permite aplicarea lor în 

sectorul industrial respectiv în condiţii economice şi 

tehnice viabile, luîndu-se în considerare costurile şi 

beneficiile, indiferent dacă aceste tehnici sînt sau nu 

utilizate ori realizate la nivel naţional, atît timp cît 

acestea sînt accesibile operatorului în condiții 

acceptabile; 
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c) cele mai bune – se referă la cele mai eficiente 

tehnici pentru atingerea unui nivel înalt de protecție a 

mediului în ansamblul său; 

 

 

 

 

Articolul 4  

Ierarhia deşeurilor 

(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 operaţiuni de valorificare, de 

exemplu valorificarea energetică; şi 

e) eliminarea. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 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 operatiuni de valorificare, inclusiv 

valorificarea energetică; 

e) eliminarea. 

Compatibil   Ministerul  Mediului 

(2) În aplicarea ierarhiei deșeurilor menționate la 

alineatul (1), statele membre adoptă măsuri pentru a 

încuraja opțiunile care produc cel mai bun rezultat 

global în privința mediului. Aceasta poate să impună 

ca anumite fluxuri de deșeuri specifice să se 

îndepărteze de la ierarhie, în cazul în care acest lucru 

se justifică prin analizarea întregului ciclu de viață 

privind efectele globale ale generării și gestionării 

respectivelor deșeuri. 

Statele membre garantează că procesul de elaborare a 

legislației și a politicii în materie de deșeuri se 

desfășoară în deplină transparență și respectă 

reglementările naționale în vigoare referitoare la 

consultarea și participarea cetățenilor și a părților 

interesate. 

Statele membre iau în considerare principiile generale 

ale protecției mediului, al precauției și durabilității, 

fezabilității tehnice și viabilității economice, 

protecției resurselor, precum și impactul global asupra 

mediului, sănătății populației, economiei și societății, 

conform articolelor 1 și 13. 

(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.  

(3) În sensul prevederilor alin. (2), pentru anumite 

fluxuri de deşeuri specifice, aplicarea ierarhiei 

deşeurilor poate suferi modificări în baza evaluării de 

tip analiza ciclului de viaţă privind efectele globale 

ale generării şi gestionării acestor deşeuri. 

(4) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului asigură un proces transparent de elaborare a 

legislaţiei şi a politicilor în domeniul gestionării 

deşeurilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 239-

XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul decizional. 

(5) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului ia în considerare principiile generale ale 

protecţiei mediului, precauţiei şi durabilităţii, 

fezabilităţii tehnice şi viabilităţii economice, 

Compatibil   Ministerul  Mediului 
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protecţiei resurselor, precum şi impactul global asupra 

mediului, sănătăţii populaţiei, economiei şi societăţii, 

potrivit prevederilor art. 1 şi 4. 

(3) Statele membre utilizează instrumente economice 

și alte măsuri în scopul de a oferi stimulente pentru 

aplicarea ierarhiei deșeurilor, cum ar fi cele indicate 

în anexa IVa sau alte instrumente și măsuri adecvate. 

 Incompatibil    Ministerul  Mediului 

Articolul 5  

Subproduse 

(1) Statele membre iau măsuri corespunzătoare pentru 

a se asigura că o substanță sau un obiect care rezultă 

dintr-un proces de producție al cărui obiectiv 

principal nu este producerea respectivei substanțe sau 

a respectivului obiect nu este considerat deșeu, ci un 

subprodus, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:  

(a) utilizarea ulterioară a substanței sau a obiectului 

este sigură; 

(b) substanța sau obiectul pot fi utilizate direct, fără a 

fi supuse unei alte prelucrări suplimentare decât cea 

prevăzută de practica industrială obișnuită; 

(c) substanța sau obiectul este produs ca parte 

integrantă a unui proces de producție; și 

(d) utilizarea ulterioară este legală, și anume 

substanța sau obiectul îndeplinește toate cerințele 

relevante privind produsul, protecția mediului și 

protecția sănătății pentru utilizarea specifică și nu va 

produce efecte globale nocive asupra mediului sau a 

sănătății populației. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 5. Subproduse 

Pentru ca o substanţă sau un obiect, care 

rezultă în urma unui proces de producţie al cărui 

obiectiv principal nu este producerea acestuia, să nu 

fie considerat deşeu în sensul art. 2 pct. 9), dar să fie 

considerat subprodus, trebuie să fie îndeplinite 

următoarele condiţii:  

a) utilizarea ulterioară a substanţei sau 

obiectului respectiv este sigură; 

b) substanţa sau obiectul poate fi utilizat 

direct, fără a fi supus unei alte prelucrări suplimentare 

decît cea prevăzută de practica industrială obişnuită; 

c) substanţa sau obiectul este produs ca 

parte integrantă a unui proces de producţie; şi 

d) utilizarea ulterioară este legală, în sensul 

că substanţa sau obiectul îndeplineşte toate cerinţele 

pertinente privind producţia, protecţia mediului şi a 

sănătăţii populației pentru utilizarea specifică şi nu va 

produce efecte globale nocive asupra mediului sau a 

sănătăţii populaţiei. 

Compatibil   Ministerul  Mediului 

(2) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare 

pentru a stabili criterii detaliate privind aplicarea 

uniformă a condițiilor prevăzute la alineatul (1) în 

cazul unor substanțe sau obiecte specifice. 

Aceste criterii detaliate asigură un nivel ridicat de 

protecție a sănătății umane și a mediului și facilitează 

o utilizare prudentă și rațională a resurselor naturale. 

Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare menționată 

la articolul 39 alineatul (2). La adoptarea 

respectivelor acte de punere în aplicare, Comisia ia ca 

punct de plecare criteriile cele mai stricte și mai 

protectoare din punct de vedere ecologic dintre toate 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 
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criteriile adoptate de statele membre în conformitate 

cu alineatul (3) din prezentul articol și acordă 

prioritate practicilor repetabile de simbioză 

industrială în dezvoltarea criteriilor detaliate. 

(3) În cazul în care nu au fost stabilite criterii la 

nivelul Uniunii în conformitate cu alineatul (2), 

statele membre pot să stabilească criterii detaliate 

privind aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) 

pentru substanțe sau obiecte specifice. 

Statele membre transmit Comisiei o notificare privind 

respectivele criterii detaliate în conformitate cu 

Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European 

și a Consiliului ( 1 ) în cazurile în care directiva 

menționată impune o astfel de obligație. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 6  

Încetarea statutului de deşeu 

(1) Statele membre iau măsuri corespunzătoare pentru 

a se asigura că deșeurile care au fost supuse unei 

operațiuni de reciclare sau altei operațiuni de 

valorificare sunt considerate că au încetat să mai fie 

deșeuri dacă respectă următoarele condiții:  

a) substanța sau obiectul urmează să fie 

utilizat în scopuri specifice;  

b) există o piață sau cerere pentru substanța 

sau obiectul în cauză; 

c) substanța sau obiectul îndeplinește 

cerințele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor 

specifice și respectă legislația și normele aplicabile 

produselor; și  

d) utilizarea substanței sau a obiectului nu 

va produce efecte nocive asupra mediului sau a 

sănătății populației.  

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 6. Încetarea statutului de deşeu 

(1) Anumite categorii de deşeuri încetează să mai fie 

considerate deşeuri în sensul art. 2 pct. 9) în 

momentul în care au trecut printr-o operaţiune de 

valorificare prevăzută în anexa nr. 2 şi îndeplinesc 

următoarele criterii specifice:  

a) substanţa sau obiectul rezultat se 

utilizează în mod curent pentru îndeplinirea unor 

scopuri specifice; 

b) există o piaţă sau cerere pentru substanţa 

sau obiectul în cauză; 

c) substanţa sau obiectul îndeplineşte 

cerinţele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor 

specifice şi respectă normele aplicabile produselor; şi 

d) utilizarea substanţei sau a obiectului nu 

va produce efecte nocive asupra mediului sau a 

sănătăţii populației. 

 

Compatibil 

 

  Ministerul  Mediului 

(2) Comisia monitorizează elaborarea în statele 

membre de criterii naționale de încetare a statutului de 

deșeu și evaluează nevoia de a elabora criterii la 

nivelul Uniunii pe această bază. În acest scop și dacă 

este cazul, Comisia adoptă acte de punere în aplicare 

pentru a stabili criterii detaliate privind aplicarea 

uniformă a condițiilor prevăzute la alineatul (1) în 

cazul anumitor tipuri de deșeuri; 

Respectivele criterii detaliate asigură un 

nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 
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mediului și înlesnesc utilizarea prudentă și rațională a 

resurselor naturale. Printre ele se numără: 

a) deșeuri autorizate ca material de intrare în procesul 

de valorificare; 

b) procese și tehnici de tratare permise; 

c) criterii de calitate privind încetarea statutului de 

deșeu pentru materialele care rezultă din operațiunea 

de valorificare în conformitate cu standardele 

aplicabile produselor, inclusiv valori-limită pentru 

poluanți, atunci când este necesar; 

d) cerințe pentru sistemele de gestionare pentru a 

demonstra conformitatea cu criteriile de încetare a 

statutului de deșeu, inclusiv pentru controlul calității 

și auto-monitorizare, precum și pentru acreditare, 

dacă este cazul; și   

e) o cerință pentru o declarație de conformitate.  

Aceste acte de punere în aplicare se adoptă 

în conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 39 alineatul (2). 

Atunci când adoptă respectivele acte de 

punere în aplicare, Comisia ține cont de criteriile 

relevante stabilite de statele membre în conformitate 

cu alineatul (3) și le ia ca punct de plecare pe cele mai 

stricte și mai protectoare din punct de vedere ecologic 

dintre aceste criterii. 

(3) În cazul în care nu au fost stabilite 

criterii la nivelul Uniunii în conformitate cu alineatul 

(2), statele membre pot să stabilească criterii detaliate 

pentru aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) 

pentru anumite tipuri de deșeuri. Respectivele criterii 

detaliate iau în considerare orice eventuale efecte 

negative asupra mediului și sănătății umane ale 

substanței sau ale obiectului în cauză și respectă 

cerințele stabilite la literele (a)-(e) de la alineatul (2). 

Statele membre transmit Comisiei o 

notificare privind aceste criterii în conformitate cu 

Directiva (UE) 2015/1535 dacă directiva respectivă 

impune o astfel de obligație. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(4) Dacă nu au fost stabilite criterii la 

nivelul Uniunii sau la nivel național în temeiul 

alineatului (2) sau respectiv (3), un stat membru poate 

decide de la caz la caz sau poate lua măsurile care se 

impun pentru a verifica că anumite deșeuri au încetat 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 
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să mai fie deșeuri pe baza condițiilor stabilite la 

alineatul (1) și, dacă este necesar, reflectând cerințele 

stabilite la alineatul (2) literele (a)-(e) și ținând cont 

de valorile limită pentru substanțe poluante și alte 

efecte adverse posibile asupra mediului și sănătății 

umane. Astfel de decizii de la caz la caz nu trebuie să 

fie notificate Comisiei în conformitate cu Directiva 

(UE) 2015/1535. 

Statele membre pot să publice informații 

despre deciziile de la caz la caz și despre rezultatele 

verificării de către autoritățile competente prin 

mijloace electronice. 

(5) O persoană fizică sau juridică care: 

(a) utilizează, pentru prima dată, un material 

care a încetat să mai fie deșeu și care nu a fost 

introdus pe piață; sau 

(b) introduce pe piață un material pentru 

prima dată după ce a încetat să mai fie deșeu; 

se asigură că materialul îndeplinește 

cerințele relevante în baza legislației aplicabile în 

materie de substanțe chimice și referitoare la produsul 

respectiv. Condițiile prevăzute la alineatul (1) trebuie 

să fie îndeplinite înainte ca legislația privind 

substanțele chimice și produsele să se aplice la 

materialele care au încetat să mai fie deșeuri. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 7  

Lista deşeurilor 

(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate 

în conformitate cu articolul 38a pentru a completa 

prezenta directivă prin întocmirea și revizuirea, în 

conformitate cu alineatele (2) și (3) din prezentul 

articol, a unei liste de deșeuri. 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. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 7.  Lista deşeurilor 

(1) Lista deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, 

se elaborează şi se actualizează periodic de către 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului 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). 

Compatibil   Ministerul  Mediului 
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(2) Un stat membru poate considera anumite deșeuri 

ca deșeuri periculoase în cazul în care, chiar dacă nu 

figurează ca atare pe lista de deșeuri, acestea prezintă 

una sau mai multe din proprietățile enumerate în 

anexa III. Statul membru notifică imediat astfel de 

situații Comisiei și furnizează Comisiei toate 

informațiile relevante. În lumina notificărilor primite, 

lista este reexaminată pentru a determina dacă aceasta 

trebuie adaptată. 

(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, sînt 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. 

(6) Laboratorul de referinţă, stabilit de către 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului, analizează cazurile de incertitudine 

referitoare la caracterizarea şi încadrarea deşeurilor.  

(7) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane 

juridice sînt 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 cînd 

acesta prezintă una sau mai multe din proprietăţile 

specificate în anexa nr. 3. 

Parțial compatibil   Ministerul  Mediului 

(3) În cazul în care un stat membru deține dovezi 

conform cărora anumite deșeuri care figurează pe listă 

ca fiind periculoase nu prezintă niciuna din 

proprietățile enumerate în anexa III, acesta le poate 

trata ca nepericuloase. Statul membru notifică fără 

întârziere situațiile de acest tip Comisiei și furnizează 

Comisiei toate dovezile necesare În lumina 

(9) În cazul în care Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului constată, în baza 

analizelor de laborator sau a studiilor de fezabilitate, 

că un deşeu care se clasifică în lista deşeurilor ca fiind 

periculos nu prezintă niciuna dintre proprietăţile 

specificate în anexa nr. 3, acesta se consideră ca fiind 

nepericulos. 

Compatibil   Ministerul  Mediului 
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notificărilor primite, lista este reexaminată pentru a 

determina dacă aceasta trebuie adaptată. 

(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. 

(10) Se interzice reclasificarea deşeurilor periculoase 

ca deşeuri nepericuloase prin diluarea sau 

amestecarea acestora în scopul de a diminua 

concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase la un 

nivel mai mic decît nivelul prevăzut pentru ca un 

deşeu să fie definit ca fiind periculos. 

Compatibil   Ministerul  Mediului 

(6) Statele membre pot considera deșeurile drept 

nepericuloase în conformitate cu lista deșeurilor 

menționată la alineatul (1). 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(7) Comisia asigură faptul că lista deșeurilor și orice 

revizuire a acestei liste respectă în mod corespunzător 

principiile clarității, inteligibilității și accesibilității 

pentru utilizatori, în special pentru întreprinderi mici 

și mijlocii (IMM-uri). 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

CAPITOLUL II 

CERINŢE GENERALE 

Articolul 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.  

Dacă printre aceste măsuri se numără 

instituirea unor scheme de răspundere extinsă a 

producătorilor, se aplică cerințele minime generale 

stabilite la articolul 8a.  

Statele membre pot decide ca producătorii 

de produse care își asumă din proprie inițiativă 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Capitolul III 

CERINȚE GENERALE PRIVIND 

GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Articolul 12. Responsabilitatea extinsă a 

producătorilor  

(1) Pentru a consolida reutilizarea şi 

prevenirea, reciclarea şi alte tipuri de valorificare a 

deşeurilor, persoanele fizice sau juridice 

(producătorul produsului) care, la nivel profesional, 

proiectează, produc, prelucrează, tratează, vînd şi/sau 

importă produsele menţionate la alin. (14) sînt supuse 

regimului de responsabilitate extinsă a producătorului. 

(2) Responsabilitatea extinsă a producătorului 

reprezintă totalitatea de obligații impuse 

producătorilor, fie individual, fie colectiv, pentru 

recuperarea și valorificarea sau reciclarea produselor 

scoase din uz. Activităţile pentru aplicarea 

responsabilităţii extinse a producătorului vizează 

măsurile de acceptare a produselor returnate şi a 

deşeurilor care rămîn după utilizarea respectivelor 

produse, precum şi gestionarea ulterioară a deşeurilor 

şi asigurarea financiară pentru aceste activităţi.  

 

  

Compatibil  Predeverile art.12 

sunt transpunde în 

Regulamentul 

privind 

gestionarea 

uleiurilor uzate 

(pct.5 

Ministerul  Mediului 
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responsabilități financiare sau financiare și 

organizaționale pentru gestionarea stadiului de deșeu 

din ciclul de viață al unui produs să aplice toate sau 

unele cerințe minime generale stabilite la articolul 8a.  

(2) Statele membre pot lua măsurile corespunzătoare 

pentru a încuraja proiectarea de produse și de 

componente de produse care să aibă un efect redus 

asupra mediului și care să genereze o cantitate 

scăzută de deșeuri în timpul producerii și al utilizării 

ulterioare a produselor și pentru a se asigura că 

valorificarea și eliminarea produselor care au devenit 

deșeuri se realizează în conformitate cu articolele 4 și 

13.  

 

Aceste măsuri încurajează, printre altele, dezvoltarea, 

producerea și comercializarea produselor și 

componentelor de produse adaptate unei utilizări 

multiple, care conțin materiale reciclate, care sunt 

durabile din punct de vedere tehnic și ușor de reparat 

și care pot, după ce au devenit deșeuri, să facă 

obiectul pregătirii pentru reutilizare și al reciclării, 

pentru a facilita punerea în aplicare corespunzătoare a 

ierarhiei deșeurilor. Măsurile țin seama de impactul 

produselor pe parcursul întregului lor ciclu de viață, 

de ierarhia deșeurilor și, după caz, de potențialul de 

reciclare multiplă. 

(3) Activităţile pentru aplicarea responsabilităţii 

extinse a producătorului trebuie să fie însoţite de 

măsurile necesare pentru a încuraja atît proiectarea 

ecologică şi producerea de produse, cît şi utilizarea 

componentelor şi materialelor care au un impact redus 

asupra mediului şi care generează o cantitate scăzută 

de deşeuri în timpul producerii şi al utilizării 

ulterioare, precum şi pentru a se asigura că 

valorificarea şi eliminarea produselor care au devenit 

deşeuri se realizează în conformitate cu respectarea 

prevederilor art. 3 şi 4. Prezenţa substanţelor 

periculoase în produsele menţionate la alin. (14), 

supuse în mod prioritar reglementărilor de 

responsabilitate extinsă a producătorului, precum 

mercurul, cadmiul, plumbul, cromul hexavalent, 

bifenilii polibromuraţi, eterii de difenil polibromuraţi 

și substanțele ce distrug stratul de ozon, inclusiv 

hidroclorofluorocarburile, este reglementată prin 

prezenta lege şi prin actele normative privind 

gestionarea acestor produse, aprobate de Guvern.  

(4) Măsurile menţionate la alin. (2) 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.  

 

Compatibil   Ministerul  Mediului 

(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. 

(10) La elaborarea măsurilor privind aplicarea 

responsabilităţii extinse a producătorului menţionate 

la alin. (2), Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului ia în considerare fezabilitatea 

tehnică şi viabilitatea economică a acestor masuri, 

efectele globale asupra mediului şi a sănătăţii 

populației, precum şi impactul social, cu respectarea 

necesităţii de a asigura buna funcţionare a pieţei 

interne. 

(11) În scopul evaluării performanţelor atinse în 

colectarea, tratarea, valorificarea sau eliminarea 

produselor ce au devenit deşeuri, Agenția de Mediu 

Compatibil   Ministerul  Mediului 
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menţine şi actualizează Lista producătorilor de 

produse supuse reglementărilor de responsabilitate 

extinsă a producătorului, care este parte componentă a 

SIA MD. 

(12) Informaţia despre activităţile producătorilor de 

produse supuse reglementărilor de responsabilitate 

extinsă a producătorului, care vizează acceptarea 

produselor returnate şi a deşeurilor care rămîn după 

utilizarea respectivelor produse, caracterul reutilizabil 

şi reciclabil al produselor, precum şi gestionarea 

ulterioară a deşeurilor şi răspunderea financiară 

pentru acestea, este pusă în mod obligatoriu la 

dispoziţia publicului. 

 

 

Regulamentul privind gestionarea uleiurilor uzate 

Capitol II. Înregistrarea 

Pct.9  Producătorii de uleiuri nou-intrați pe piață, cât 

și  producătorii existenți, care au plasat pe piață 

uleiuri  până la data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament  sunt obligați să se înregistreze prin 

intermediul Sistemului informațional automatizat 

„Managementul deșeurilor” în Lista producătorilor de 

produse supuse reglementărilor de responsabilitate 

extinsă a producătorului (în continuare – Lista 

producătorilor) în conformitate cu prevederile art. 12, 

alin. 5), litera c). 

Pct.13. Agenția de Mediu ia o decizie cu privire la 

aprobarea planului de operare în termen de 10 zile 

lucrătoare din momentul depunerii cererii de 

înregistrare conform cerințelor de la pct.12, termen în 

care poate solicita clarificări și informații necesare 

pentru a permite o evaluare substanțială a planului de 

operare. 

(4) Regimul de răspundere extinsă a producătorului 

este aplicat fără a se aduce atingere răspunderii pentru 

gestionarea deșeurilor prevăzută la articolul 15 

alineatul (1) și fără a aduce atingere legislației 

specifice existente privind fluxul de deșeuri și privind 

produsele. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 12. Responsabilitatea extinsă a 

producătorilor  

(13) Regimul de responsabilitate extinsă a 

producătorului este aplicat fără a aduce atingere 

răspunderii pentru gestionarea deșeurilor, prevăzută la 

art. 18 alin. (1), şi legislaţiei specifice existente 

Compatibil   Ministerul  Mediului 
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privind fluxul de deșeuri și produse. 

(14) În scopul promovării responsabilităţii extinse a 

producătorului, prioritar vor fi supuse acestor 

reglementări următoarele produse:  

a) baterii şi acumulatori;  

b) echipamente electrice şi electronice;  

c) vehicule; 

d) uleiuri; 

e) ambalaje.  

(15) Mecanismul de implementare a responsabilităţii 

extinse a producătorului pentru produsele menţionate 

la alin. (14) se stabilește prin actele normative privind 

gestionarea acestor produse, aprobate de Guvern. 

(5) Comisia organizează un schimb de informații între 

statele membre și actorii implicați în schemele de 

răspundere extinsă a producătorilor privind punerea în 

aplicare din punct de vedere practic a cerințelor 

minime generale stabilite la articolul 8a. Acesta 

include, printre altele, schimbul de informații privind 

cele mai bune practici pentru a asigura guvernanța 

adecvată, cooperarea transfrontalieră privind 

schemele de răspundere extinsă a producătorilor, 

precum și o bună funcționare a pieței interne, precum 

și schimbul de informații privind caracteristicile 

organizaționale și monitorizarea organizațiilor care 

pun în aplicare obligațiile în materie de răspundere 

extinsă a producătorilor în numele producătorilor de 

produse, modularea contribuțiilor financiare, selecția 

operatorilor care se ocupă de gestionarea deșeurilor și 

prevenirea aruncării de gunoaie. Comisia publică 

rezultatele acestui schimb de informații și poate 

prezenta orientări cu privire la aceste aspecte și la alte 

aspecte relevante. 

Comisia publică orientări, în consultare cu 

statele membre, cu privire la cooperarea 

transfrontalieră privind schemele de răspundere 

extinsă a producătorilor și privind modularea 

contribuțiilor financiare menționate la articolul 8a 

alineatul (4) litera (b). 

În cazul în care este necesar, pentru a se 

evita denaturarea pieței interne, Comisia poate adopta 

acte de punere în aplicare pentru a stabili criterii în 

vederea aplicării uniforme a articolului 8a alineatul 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 
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(4) litera (b), dar excluzând orice determinare exactă a 

nivelului contribuțiilor. Aceste acte de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 39 alineatul (2). 

Articolul 8a 

Cerințele minime generale privind schemele de 

răspundere extinsă a producătorilor 

(1) În cazul în care sunt instituite scheme de 

răspundere extinsă a producătorilor în 

conformitate cu articolul 8 alineatul (1), inclusiv 

în conformitate cu alte acte legislative ale 

Uniunii, statele membre:  

(a) definesc în mod clar rolurile și 

responsabilitățile tuturor actorilor relevanți 

implicați, inclusiv ale producătorilor de 

produse care introduc produse pe piața 

statului membru, ale organizațiilor care pun 

în aplicare obligațiile în materie de 

răspundere extinsă a producătorilor în 

numele acestora, ale operatorilor privați sau 

publici care se ocupă de deșeuri, ale 

autorităților locale și, dacă este cazul, ale 

operatorilor care se ocupă de reutilizare și de 

pregătirea pentru reutilizare, precum și ale 

întreprinderilor economiei sociale;  

  

Regulamentul privind gestionarea uleiurilor uzate 

Capitol III. Roluri și responsabilități 

Pct.19. Sistemele colective care acționează în 

numele producătorilor de uleiuri au următoarele 

responsabilități: 

1) să obțină autorizația de desfășurare a 

activităților ce țin de implementarea 

responsabilității extinse a 

producătorului în conformitate cu art. 

25 alin. (4) și (6) din Legea 

nr. 209/2016 privind deșeurile. 

2) să elaboreze planul de operare prevăzut 

la pct. 12, alin. 2) din prezentul 

Regulament; 

3) să asigure acoperirea întregii zone 

geografice unde sunt comercializate 

produsele producătorilor de la care au 

preluat responsabilitatea cu puncte 

pentru colectarea separată a uleiurilor 

uzate; 

4) să asigure atingerea țintelor de 

colectare a uleiurilor uzate stabilite în 

pct.31 din Regulament;  

5) să încheie contracte cu operatorii 

autorizați de Agenția de Mediu, pentru 

activitatea de colectare, transportare și 

tratare a uleiurilor uzate; 

6) să informeze regulat producătorii de 

uleiuri despre îndeplinirea obligațiilor 

de raportare a datelor privind atingerea 

țintelor de colectare a uleiurilor uzate; 

7) să asigure evidența informațiilor 

privind tipul și cantitatea de ulei 

introdus pe piață, a cantității de 

uleiurilor uzate colectate separat și 

predate pentru tratare, precum și 

Compatibil    Ministerul  Mediului 
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numărul și repartiția  punctelor de 

colectare organizate; 

8) să raporteze anual la Agenția de Mediu 

datele privind cantitatea și categoriile 

de uleiuri uzate colectate și tratate, 

conform cerințelor de la pct. 49-53 din 

Regulament. 

9) să asigure gestionarea corectă a 

resurselor financiare acumulate din 

plata tarifelor de preluare a 

responsabilității de către producătorii 

de uleiuri pentru acoperirea costurilor 

aferente: 

1. colectării separate a uleiurilor 

uzate și transportării lor ulterioare, 

precum și operațiunilor de tratare, 

inclusiv pentru îndeplinirea țintelor 

de colectate astfel cum sunt 

prevăzute  în pct.31, luându-se în 

considerare veniturile dobândite 

din reutilizare, din vânzările de 

materii prime secundare obținute 

din tratarea uleiului uzat.   

2. furnizării accesului utilizatorilor 

finali la informații despre 

gestionarea uleiurilor uzate, în 

conformitate cu  prevederile pct.48 

din Regulament;  

3. obligațiilor de raportare în 

conformitate cu cerințele pct.49 din 

Regulament. 

Pct.20. Suplimentar la obligațiile prevăzute în 

pct.19, sistemele colective trebuie: 

1) Să publice pe pagina web și/sau să 

ofere informații despre cuantumul 

tarifelor de preluare a responsabilității 

pentru gestionarea ecologică a uleiurilor 
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uzate în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament, inclusiv 

lista  producătorilor de uleiuri afiliați 

sistemului  colectiv; 

2) să asigure utilizatorilor finali predarea 

uleiurilor uzate la toate locațiile 

disponibile pentru schimbarea uleiurilor 

uzate; 

3) să impună distribuitorilor primirea 

gratuită a uleiurilor uzate; 

4) să nu aplice costuri pentru utilizatorii 

finali care predau uleiul uzat și obligația 

de a cumpăra ulei nou. 

Pct.21. Producătorii de uleiuri, care își onorează 

responsabilitatea extinsă a producătorului în 

mod individual au următoarele responsabilități: 

1) să elaboreze planul de operare prevăzut 

la pct. 12, alin. 1) din prezentul 

Regulament; 

2) să încheie contracte cu operatorii 

autorizați de Agenția de Mediu, pentru 

activitatea de colectare și tratare a 

uleiurilor uzate; 

3) să ducă evidență informațiilor privind 

tipul și cantitatea de ulei introdus pe 

piață, a cantității de uleiuri uzate 

colectate separat și predate pentru 

tratare, precum și numărul și distribuția  

punctelor de colectare organizate; 

4) să asigure acoperirea întregii zone 

geografice unde sunt comercializate 

uleiuri prin crearea propriilor puncte 

pentru colectarea separată a uleiurilor 

uzate; 

5) să asigure accesului utilizatorilor finali 

la informații despre gestionarea 

uleiurilor uzate, în conformitate cu  

prevederile pct.48 din Regulament;  

6) să colecteze separat uleiurile uzate în 
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vederea îndeplinirii țintelor de colectare 

prevăzute la pct. 31, inclusiv stocarea 

corespunzătoare până la predare; 

7) să asigure tratarea corespunzătoare a 

cantităţi de uleiuri uzate colectate 

separat în baza unui contract cu 

operatori autorizați de Agenția de 

Mediu pentru activitatea de tratare a 

uleiurilor uzate;  

8) să raporteze anual Agenției de Mediu 

datele privind cantitatea și categoriile 

de uleiuri uzate colectate și tratate, 

conform cerințelor de la pct.49 din 

Regulament; 

9) să nu aplice costuri pentru utilizatorii 

finali care predau uleiul uzat și 

obligația de a cumpăra ulei nou. 

Pct.22.  Operatorilor autorizați de Agenția de 

Mediu pentru activitatea de colectare și tratare a 

uleiurilor uzate, conform cerințelor prezentului 

Regulament, le revin următoarele 

responsabilități: 

1) să dețină autorizația de mediu pentru 

gestionarea uleiurilor uzate în 

conformitate cu cerințele art. 25 din 

Legea nr. 209/2016 privind deșeurile; 

2) să asigure colectarea separată a 

uleiului uzat de la punctele de 

colectare create de sistemele 

individuale și colective, conform 

prevederilor prezentului Regulament 

în scopul facilitării tratării 

corespunzătoare; 

3) să asigure evidența și raportarea 

datelor despre uleiurile uzate 

colectate și tratare în corespundere cu 

prevederile Hotărârea de Guvern 

nr.501/2018 pentru aprobarea 

Instrucțiunii cu privire la ținerea 



22 

 

 

evidenței și transmiterea datelor și 

informațiilor despre deșeuri și 

gestionarea acestora; 

4) să asigure că gestionarea uleiurilor 

uzate se realizează prin metode şi 

procedee ce nu poluează mediul în 

conformitate cu cerințele art. 4 din 

Legea nr. 209/2016 privind deșeurile; 

5) să asigure gestionarea ecologică a 

uleiurilor uzate, cu respectarea 

cerințelor privind tratarea uleiurilor 

uzate, conform prevederilor din 

anexa nr.9 la prezentul Regulament; 

6) să asigure respectarea măsurilor de 

securitate la locul de muncă în 

procesele de gestionare a uleiurilor 

uzate și în corespundere cu 

prevederile Regulamentului privind 

modul de organizare a activităţilor de 

protecţie a lucrătorilor la locul de 

muncă şi prevenire a riscurilor 

profesionale;  

7) să asigure elaborarea Politicii de 

prevenire a accidentelor majore și să 

asigure  implementarea acesteia în 

mod corespunzător, ca măsură de 

prevenire a accidentelor majore și de 

limitare a consecințelor acestora 

asupra sănătății umane și asupra 

mediului în corespundere cu 

prevederile Legii nr.108/2020 privind 

controlul pericolelor de accidente 

majore care implică substanțe 

periculoase. 

 

 

(b) în concordanță cu ierarhia deșeurilor, 

stabilesc obiective în materie de gestionare a 

deșeurilor, în scopul de a realiza cel puțin 

Regulamentul privind gestionarea uleiurilor uzate 

Capitol V. Țintele de colectare 

Pct.30 Producătorii de uleiuri, în mod individual 

Compatibil   Ministerul  Mediului 
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obiectivele cantitative relevante pentru 

schema de răspundere extinsă a 

producătorilor, astfel cum se prevede în 

prezenta directivă, în Directiva 94/62/CE, în 

Directiva 2000/53/CE, în Directiva 

2006/66/CE și în Directiva 2012/19/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului (1
 
 
), 

și stabilesc alte ținte cantitative și/sau 

obiective calitative considerate relevante 

pentru schema de răspundere extinsă a 

producătorilor;  
 

sau colectiv, începând cu data de 1 ianuarie 

2023, sunt obligați să realizeze gradual țintele de 

colectare prevăzute de Agenția de Mediu, după 

formula descrisă în anexa nr.6 la Regulament. 

Pct.31 Producătorii de uleiuri trebuie să 

realizeze următoarele ținte de colectare: 

1) 40% în anul 2024; 

2) 60% până în 2026; 

3) 80 % până în 2028. 

Pct. 32 Agenția de Mediu stabilește dacă a fost 

atinsă ținta de colectare pentru un an în baza 

datelor raportate de producători individuali sau 

sistemele colective care acționează în numele 

acestora și operatorii autorizați pentru colectarea 

și tratarea uleiurilor uzate. 
 

(c) asigură înființarea unui sistem de raportare 

pentru a colecta date privind produsele 

introduse pe piața statului membru de către 

producătorii de produse cărora li se aplică 

răspunderea extinsă și date privind colectarea 

și tratarea deșeurilor rezultate din aceste 

produse precizând, după caz, tipul fluxurilor 

de deșeuri, precum și alte date relevante în 

sensul literei (b);  

 

Regulamentul privind gestionarea uleiurilor uzate 

XI. Evidența și raportarea 

Pct.49. Sistemele individuale și colective 

raportează anual Agenției de Mediu, până la data 

de 30 aprilie a anului ce urmează în format 

electronic datele privind: 

1) cantitatea și tipul de ulei uzat generat, 

cantitatea și tipul de ulei uzat colectat 

separat și tratat, având la bază 

cerințele din anexa nr. 11  

2) Raportul narativ, în formă liberă, 

privind sinteza (descrierea) 

activităților derulate pentru realizarea 

responsabilității extinse a 

producătorului, conform planului de 

operare și în corespundere cu 

modalitatea de verificare a raportului 

narativ, după modelul din anexa nr.8. 

Pct.50.Agenția de Mediu verifică raportul 

narativ, având la bază cerințele din anexa nr. 8 

și 11 și comunică, în termen de 10 zile, 

producătorului individual sau sistemului colectiv 

obiecțiile identificate sau lipsa acestora. 

Compatibil   Ministerul  Mediului 
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Pct.51. În termen de 30 de zile de la data 

comunicării obiecțiilor de către Agenția de 

Mediu, sistemele individuale și sistemele 

colective au obligația de a remedia neregulile 

constatate și remite raportul corectat, inclusiv 

informațiile solicitate suplimentar. 

Pct.52. Producătorii de uleiuri, care își onorează 

responsabilitatea în mod individual sau colectiv, 

la solicitarea Inspectoratului pentru Protecția 

Mediului, au obligația să prezinte documente 

confirmative, în corespundere cu Lista de 

verificare în domeniul gestionării deșeurilor și 

substanțelor chimice, aprobată prin Ordinul 

Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale 

și Mediului nr. 5/2019 

Pct.53. Operatorii autorizați de Agenția de 

Mediu pentru gestionarea uleiurilor uzate și 

persoane juridice, deținători de uleiuri care 

generează peste 50 kg de ulei uzat anual sunt 

obligați să țină și să transmită Agenției de 

Mediu, o evidență care să cuprindă informații 

privind tipul și cantitatea de ulei uzat colectat 

și/sau tratat în conformitate cu Instrucțiunea cu 

privire la ținerea evidenței și transmiterea 

datelor și informațiilor despre deșeuri și 

gestionarea acestora, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 501/2018, prin intermediul 

Sistemului informațional automatizat 

„Managementul deșeurilor”. 
 

(d) asigură egalitatea de tratament a 

producătorilor de produse indiferent de 

originea sau mărimea lor, fără a pune o sarcină 

de reglementare disproporționată pe umerii 

producătorilor, inclusiv întreprinderi mici și 

mijlocii, de cantități mici de produse. 

 Incompatibil    
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(2) Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a asigura faptul că deținătorii de 

deșeuri vizați de schemele de răspundere 

extinsă a producătorilor instituite în 

conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sunt 

informați cu privire la măsurile de prevenire, 

centrele de reutilizare și pregătire pentru 

reutilizare, preluare și colectare a deșeurilor 

și la prevenirea aruncării de gunoaie. Statele 

membre iau, de asemenea, măsuri menite să 

creeze stimulente pentru ca deținătorii de 

deșeuri să își asume răspunderea de a preda 

deșeurile în sisteme de colectare separată, în 

special, după caz, prin intermediul 

stimulentelor economice sau al 

reglementărilor.  

 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(3) Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a asigura faptul că orice producător de 

produse sau organizație care pune în aplicare 

obligațiile în materie de răspundere extinsă a 

producătorilor în numele producătorilor de 

produse:  

a) are un domeniu de aplicare clar definit 

în ceea ce privește sfera geografică, 

produsele și materialele vizate, fără a se 

limita la acele zone în care colectarea și 

gestionarea deșeurilor sunt cele mai 

profitabile; 

b) asigură o disponibilitate adecvată a 

sistemelor de colectare a deșeurilor în 

zonele menționate la litera (a);  

c) are mijloacele financiare sau financiare 

și organizatorice necesare pentru a-și 

îndeplini obligațiile în materie de 

răspundere extinsă a producătorilor;  

d) instituie un mecanism de autocontrol 

adecvat, susținut, unde este cazul, de 

audituri independente periodice, pentru a 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 
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evalua:  

i. gestiunea sa financiară, inclusiv 

conformitatea cu cerințele prevăzute la 

alineatul (4) literele (a) și (b);  

ii. calitatea datelor colectate și raportate 

în conformitate cu alineatul (1) litera (c) din 

prezentul articol și cu cerințele 

Regulamentului (CE) nr. 1013/2006;  

e) pune la dispoziția publicului informații 

cu privire la îndeplinirea obiectivelor în 

materie de gestionare a deșeurilor 

menționate la alineatul (1) litera (b) și, 

în cazul îndeplinirii colective a 

obligațiilor aferente răspunderii extinse 

a producătorului, și informații cu privire 

la:  

i. proprietari și membri;  

ii. contribuțiile financiare plătite 

de producătorii de produse pe 

unitate vândută sau pe tonă de 

produs plasat pe piață; și  

iii. procedura de selecție a 

operatorilor care se ocupă de 

gestionarea deșeurilor.  

(4) Statele membre iau măsurile necesare 

menite să asigure faptul că respectivele 

contribuții financiare plătite de producătorii 

de produse pentru îndeplinirea obligațiilor 

care le revin în materie de răspundere 

extinsă:  

(a) acoperă următoarele costuri pentru 

produsele pe care producătorul le 

introduce pe piața statului membru 

respectiv:  

— costurile aferente colectării 

separate a deșeurilor și 

transportării lor ulterioare, 

precum și operațiunilor de 

tratare, inclusiv tratarea 

Regulamentul privind gestionarea uleiurilor uzate 

III. Roluri și responsabilități 

Pct.19. Sistemele colective care acționează în 

numele producătorilor de uleiuri au următoarele 

responsabilități: 
alin.9) să asigure gestionarea corectă a resurselor 

financiare acumulate din plata tarifelor de 

preluare a responsabilității de către producătorii 

de uleiuri pentru acoperirea costurilor aferente: 

1. colectării separate a uleiurilor uzate și 

transportării lor ulterioare, precum și 

operațiunilor de tratare, inclusiv pentru 

îndeplinirea țintelor de colectate astfel cum 

sunt prevăzute  în pct.31, luându-se în 

considerare veniturile dobândite din 

Compatibil   Ministerul  Mediului 
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necesară pentru îndeplinirea 

obiectivelor Uniunii privind 

gestionarea deșeurilor, și 

costurile necesare pentru a 

îndeplini alte ținte și obiective 

astfel cum sunt prevăzute la 

alineatul (1) litera (b), luându-se 

în considerare veniturile 

dobândite din reutilizare, din 

vânzările de materii prime 

secundare obținute din 

produsele lor și din taxe de 

depozitare nerevendicate;  

— costurile aferente furnizării de 

informații adecvate deținătorilor 

de deșeuri în conformitate cu 

alineatul (2);  

— costurile aferente colectării de 

date și obligațiilor de raportare 

în conformitate cu alineatul (1) 

litera (c).  

Prezenta literă nu se aplică în cazul schemelor 

de răspundere extinsă a producătorilor înființate 

în conformitate cu Directiva 2000/53/CE, 

2006/66/CE sau 2012/19/UE;  

(b) în cazul îndeplinirii colective a obligațiilor 

aferente răspunderii extinse a producătorului, 

sunt modulate, în măsura posibilităților, pe 

produse individuale sau grupuri de produse 

similare, în special luând în considerare 

durabilitatea acestora și potențialul lor de 

reparare, de  reutilizare și de reciclare, precum și 

prezența substanțelor periculoase, ținând cont cu 

acest prilej de ciclul de viață și în conformitate 

cu cerințele prevăzute de dreptul relevant al 

Uniunii și, dacă este posibil, pe baza unor 

criterii armonizate, în vederea asigurării unei 

bune func ționări a pieței interne; și  

(c) nu depășesc costurile necesare pentru a 

reutilizare, din vânzările de materii prime 

secundare obținute din tratarea uleiului uzat.   

2. furnizării accesului utilizatorilor finali la 

informații despre gestionarea uleiurilor 

uzate, în conformitate cu  prevederile pct.48 

din Regulament;  

3. obligațiilor de raportare în conformitate cu 

cerințele pct.49 din Regulament. 
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furniza servicii de gestionare a deșeurilor 

într-un mod eficient din punctul de vedere al 

costurilor. Aceste costuri sunt stabilite în 

mod transparent între actorii implicați.  

În cazurile justificate de necesitatea de a asigura 

gestionarea corectă a deșeurilor și viabilitatea 

economică a schemei de răspundere extinsă a 

producătorilor, statele membre pot să se abată 

de la modelul de partajare a responsabilității 

financiare prevăzut la litera (a), cu condiția ca:  

(i) în cazul schemelor de răspundere 

extinsă a producătorilor constituite 

pentru a atinge ținte de gestionare 

a deșeurilor și obiective stabilite în 

temeiul actelor legislative ale 

Uniunii, producătorii de produse 

suportă cel puțin 80 % din 

costurile necesare;  

(ii) în cazul schemelor de răspundere 

extinsă a producătorilor constituite 

la sau după 4 iulie 2018 pentru a 

atinge ținte de gestionare a 

deșeurilor și obiective stabilite 

exclusiv în temeiul legislației 

statului membru, producătorii de 

produse suportă cel puțin 80 % din 

costurile necesare;  

(iii) în cazul schemelor de răspundere 

extinsă a producătorilor constituite 

înainte de 4 iulie 2018 pentru a 

atinge ținte de gestionare a 

deșeurilor și obiective stabilite 

exclusiv în temeiul legislației 

statului membru, producătorii de 

produse suportă cel puțin 50 % din 

costurile necesare;  

și cu condiția ca restul costurilor să fie 

suportate de producătorii sau distribuitorii 

inițiali ai deșeurilor.  
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Această derogare nu poate fi utilizată pentru a 

reduce proporția costurilor suportate de 

producătorii de produse în cadrul schemelor de 

răspundere extinsă a producătorilor instituite 

înainte de 4 iulie 2018.  

(5) Statele membre stabilesc un cadru 

adecvat de monitorizare și aplicare în 

vederea asigurării faptului că producătorii de 

produse și organizațiile care pun în aplicare, 

în numele acestora, obligațiile de răspundere 

extinsă a producătorilor pun în aplicare 

obligațiile care le revin în materie de 

răspundere extinsă, inclusiv în cazul 

vânzărilor la distanță, precum și a faptului că 

mijloacele financiare sunt corect utilizate și 

că toți actorii implicați în punerea în aplicare 

a schemelor de răspundere extinsă a 

producătorilor raportează date fiabile.  

 

În cazul în care, pe teritoriul unui stat 

membru, mai multe organizații pun în 

aplicare obligațiile în materie de răspundere 

extinsă a producătorilor în numele 

producătorilor de produse, statul membru în 

cauză numește cel puțin un organism care 

este independent de interesele private sau 

desemnează o autoritate publică care să 

supravegheze punerea în aplicare a 

obligațiilor în materie de răspundere extinsă 

a producătorilor.  

 

Fiecare stat membru le permite 

producătorilor de produse stabiliți în alt stat 

membru, care introduc produse pe teritoriul 

său, să numească o persoană fizică sau 

juridică stabilită pe teritoriul său drept 

reprezentant autorizat în scopul îndeplinirii 

obligațiilor care îi revin unui producător pe 

teritoriul său în temeiul schemelor de 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 
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răspundere extinsă a producătorilor.  

 

În scopul monitorizării și verificării 

respectării obligațiilor ce îi revin unui 

producător al unui produs în temeiul 

schemelor de răspundere extinsă a  

producătorilor, statele membre pot să 

prevadă cerințe, cum ar fi înregistrarea, 

informarea și raportarea, care trebuie 

îndeplinite de o persoană fizică sau juridică 

care urmează să fie numită reprezentant 

autorizat pe teritoriul lor.  

(6) Statele membre asigură un dialog 

regulat între părțile interesate 

pertinente, implicate în punerea în 

aplicare a schemelor de răspundere 

extinsă a producătorilor, inclusiv între 

producători și distribuitori, operatorii 

privați sau publici care se ocupă de 

deșeuri, autoritățile locale, organizațiile 

societății civile și, dacă este cazul, 

actorii economiei sociale, rețelele de 

reparare și reutilizare și operatorii care 

se ocupă de pregătirea pentru 

reutilizare.  
 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(7) Statele membre iau măsuri pentru a 

asigura faptul că schemele de 

răspundere extinsă a producătorilor 

care au fost instituite înainte de 4 iulie 

2018 sunt conforme cu prezentul 

articol în termen de 5 ianuarie 2023.  
 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(8) Punerea la dispoziția publicului a 

informațiilor în temeiul prezentului 

articol nu aduce atingere asigurării 

confidențialității informațiilor sensibile 

din punct de vedere comercial, în 

conformitate cu dreptul Uniunii 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 
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relevant și cu dreptul intern relevant.  
 

Articolul 9 

Prevenirea generării de deșeuri 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 10 

Valorificarea 

(1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a 

asigura că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, 

reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de 

valorificare, în conformitate cu articolele 4 și 13. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 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. 

Compatibil   Ministerul  Mediului 

(2) În cazul în care acest lucru este necesar pentru 

respectarea alineatului (1) și pentru facilitarea sau 

îmbunătățirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării 

și altor operațiuni de valorificare, deșeurile sunt 

colectate separat și nu se amestecă cu alte deșeuri 

sau materiale cu proprietăți diferite. 

(2) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, 

producătorii iniţiali de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri 

sînt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele 

categorii de deșeuri: hîrtie, 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.  

Compatibil    Ministerul  Mediului 

(3) Statele membre pot autoriza derogări de la 

alineatul (2), cu condiția să fie îndeplinită cel puțin 

una dintre condițiile următoare: 

(a) colectarea amestecată a anumitor tipuri de deșeuri 

nu le afectează potențialul de a fi supuse pregătirii 

pentru reutilizare, reciclării sau altor operațiuni de 

valorificare în conformitate cu articolul 4, iar 

operațiunile respective produc un rezultat de o calitate 

comparabilă cu cea obținută în urma colectării 

separate; 

(b) colectarea separată nu produce rezultatul optim 

din punct de vedere ecologic dacă se ține seama de 

impactul global asupra mediului al gestionării 

fluxurilor corespunzătoare de deșeuri; 

(c) colectarea separată nu este fezabilă din punct de 

vedere tehnic, având în vedere bunele practici de 

colectare a deșeurilor; 

(d) colectarea separată ar presupune costuri 

economice disproporționate, având în vedere costurile 

generate de impactul negativ asupra sănătății și a 

mediului al colectării și tratării deșeurilor mixte, 

potențialul unor îmbunătățiri în materie de eficiență în 

colectarea și tratarea deșeurilor, veniturile provenite 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 
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din vânzarea de materii prime secundare, precum și 

aplicarea principiului „poluatorul plătește” și 

răspunderea extinsă a producătorilor. 

 

Statele membre reexaminează periodic derogările 

acordate în temeiul prezentului alineat, ținând seama 

de bunele practici aplicate în colectarea separată a 

deșeurilor și de alte evoluții în materie de gestionare a 

deșeurilor. 

(4) Statele membre adoptă măsuri pentru a garanta că 

deșeurile colectate separat pentru pregătirea pentru 

reutilizare și reciclare în temeiul articolului 11 

alineatul (1) și al articolului 22 nu sunt incinerate, cu 

excepția deșeurilor care provin din operațiuni de 

tratare ulterioară a deșeurilor colectate separat, pentru 

care incinerarea reprezintă rezultatul optim din punct 

de vedere ecologic în conformitate cu articolul 4. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(5) În cazul în care acest lucru este necesar pentru a se 

respecta alineatul (1) din prezentul articol și a se 

facilita sau îmbunătăți valorificarea, statele membre 

adoptă măsurile necesare pentru a se elimina, înainte 

sau în timpul valorificării, substanțele periculoase, 

amestecurile și componentele provenite de la deșeuri 

periculoase, pentru a fi tratate în conformitate cu 

articolele 4 și 13. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(6) Până la 31 decembrie 2021, statele membre 

transmit Comisiei un raport privind punerea în 

aplicare a prezentului articol în ceea ce privește 

deșeurile municipale și bio-deșeurile, inclusiv privind 

acoperirea materială și teritorială a colectării separate 

și eventualele derogări în temeiul alineatului (3). 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 11. Pregătirea pentru reutilizare și 

reciclarea 

(1) Statele membre iau măsuri de promovare a 

activităților de pregătire pentru reutilizare, în special 

prin încurajarea instituirii și sprijinirea rețelelor de 

pregătire pentru reutilizare și de reparare, prin 

facilitarea, atunci când acest lucru este compatibil cu 

gestionarea corespunzătoare a deșeurilor, a accesului 

rețelelor respective la deșeurile deținute de schemele 

sau instalațiile de colectare, care pot fi pregătite 

pentru reutilizare, însă nu sunt prevăzute să fie 

pregătite pentru reutilizare de respectivele scheme sau 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 
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instalații, și prin promovarea utilizării instrumentelor 

economice, a criteriilor aplicabile achizițiilor publice, 

a obiectivelor cantitative sau a altor măsuri. 

 

Statele membre iau măsuri de promovare a unei 

reciclări de înaltă calitate și, în acest scop, sub rezerva 

articolului 10 alineatele (2) și (3), instituie colectarea 

separată a deșeurilor. 

(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei directive 

și pentru a trece la o economie circulară europeană cu 

un înalt grad de eficiență în utilizarea resurselor, 

statele membre adoptă măsurile necesare destinate 

realizării următoarelor obiective:  

(a) până în 2020, pregătirea pentru reutilizarea și 

reciclarea deșeurilor, cum ar fi, cel puțin, hârtie, 

metal, plastic și sticlă provenind din gospodării și, 

eventual, provenind din alte surse, în măsura în care 

aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care 

provin din gospodării, se mărește la un nivel minim 

de 50 % din masa totală; 

(b) până în 2020, pregătirea pentru reutilizarea, 

reciclarea și alte operațiuni de valorificare materială, 

inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri 

pentru a înlocui alte materiale, a deșeurilor 

nepericuloase provenind din activități de construcție 

și demolări, cu excepția materialelor geologice 

naturale definite la categoria 17 05 04 din CED, se 

mărește la un nivel minim de 70 % din masă; 

(c) până în 2025, pregătirea pentru reutilizare și 

reciclarea deșeurilor municipale se mărește la un nivel 

minim de 55 % din greutate; 

(d) până în 2030, pregătirea pentru reutilizare și 

reciclarea deșeurilor municipale se mărește la un nivel 

minim de 60 % din greutate; 

(e) până în 2035, pregătirea pentru reutilizare și 

reciclarea deșeurilor municipale se mărește la un nivel 

minim de 65 % din greutate. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 14. Reutilizarea şi reciclarea deşeurilor 

(1) Pentru respectarea prevederilor prezentei legi şi 

asigurarea unui înalt nivel de eficienţă a folosirii 

resurselor se stabilesc următoarele obiective ale 

politicii de stat: 

a) pînă în 2018 – introducerea sistemelor de colectare 

separată a hîrtiei, sticlei, metalelor și 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 și 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 substanțe, deșeuri nepericuloase 

provenite din activități de construcţie şi demolări, cu 

excepţia materialelor geologice naturale, se măreşte la 

un nivel minim de 55% din masa totală. 

Parțial compatibil   Ministerul  Mediului 

(3) Un stat membru poate să amâne cu până la cinci 

ani termenele stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor 

menționate la alineatul (2) literele (c), (d) și (e), dacă 

respectivul stat membru: 

(a) a pregătit pentru reutilizare și a reciclat mai puțin 

de 20 % sau a eliminat prin depozitare peste 60 % din 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 



34 

 

 

deșeurile sale municipale generate în 2013, potrivit 

datelor indicate în chestionarul comun al OCDE și 

Eurostat; și 

(b) cel târziu cu 24 de luni înainte de expirarea 

termenelor prevăzute la alineatul (2) litera (c), (d) sau 

(e), informează Comisia cu privire la intenția sa de a 

amâna termenul respectiv și prezintă un plan de 

punere în aplicare în conformitate cu anexa IVb. 

(4) În termen de trei luni de la primirea planului de 

punere în aplicare prezentat în conformitate cu 

alineatul (3) litera (b), în cazul în care consideră că 

planul nu respectă cerințele stabilite în anexa IVb, 

Comisia poate solicita unui stat membru să-și 

revizuiască planul. Statul membru respectiv prezintă 

un plan revizuit în termen de trei luni de la primirea 

solicitării din partea Comisiei. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(5) În cazul amânării termenului de îndeplinire a 

obiectivelor în conformitate cu alineatul (3), statul 

membru în cauză ia măsurile necesare pentru ca rata 

de pregătire pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor 

municipale să crească după cum urmează: 

(a) la minimum 50 % până în 2025 în cazul amânării 

termenului stabilit pentru îndeplinirea obiectivului 

menționat la alineatul (2) litera (c); 

(b) la minimum 55 % până în 2030 în cazul amânării 

termenului stabilit pentru îndeplinirea obiectivului 

menționat la alineatul (2) litera (d); 

(c) la minimum 60 % până în 2035 în cazul amânării 

termenului stabilit pentru îndeplinirea obiectivului 

menționat la alineatul (2) litera (e). 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(6) Până la 31 decembrie 2024, Comisia examinează 

posibilitatea stabilirii unor obiective privind 

pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor 

provenite din activități de construcție și demolări și a 

fracțiunilor acestora de materiale specifice, a 

deșeurilor textile, a deșeurilor comerciale, a deșeurilor 

industriale nepericuloase și a altor fluxuri de deșeuri, 

precum și posibilitatea stabilirii unor obiective 

privind pregătirea pentru reutilizare în ceea ce 

privește deșeurile municipale și a unor obiective 

privind reciclarea bio-deșeurilor municipale. În acest 

scop, Comisia transmite un raport Parlamentului 

European și Consiliului, însoțit, dacă este cazul, de o 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 
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propunere legislativă. 

(7) Până la 31 decembrie 2028, Comisia evaluează 

obiectivul prevăzut la alineatul (2) litera (e). În acest 

scop, Comisia transmite un raport Parlamentului 

European și Consiliului, însoțit, dacă este cazul, de o 

propunere legislativă. 

Comisia evaluează tehnologiile de coprocesare care 

permit introducerea de minerale în procesul de 

coincinerare a deșeurilor municipale. În cazul în care 

se găsește o metodologie fiabilă, Comisia analizează, 

în cadrul evaluării menționate, dacă mineralele în 

cauză pot fi luate în calcul în vederea îndeplinirii 

obiectivelor de reciclare. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 11a 

Reguli pentru calcularea îndeplinirii obiectivelor 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 11b 

Raportul de alertă timpurie 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 12 

Eliminarea  

(1) Statele membre garantează că, în cazul în care 

valorificarea, astfel cum este prevăzută la articolul 10 

alineatul (1), nu are loc, deșeurile sunt supuse unor 

operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, care 

îndeplinesc cerințele de la articolul 13 privind 

protecția sănătății populației și a mediului. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 15. Eliminarea deşeurilor 

(1) În cazul în care valorificarea, astfel cum este 

prevăzută la art. 13, nu are loc, toate deşeurile sînt 

supuse operaţiunilor de eliminare în condiţii de 

siguranţă, care îndeplinesc cerințele de la art. 4 

privind protecția mediului și sănătatea populației.  

 

Compatibil    Ministerul  Mediului 

(2) Până la 31 decembrie 2024, Comisia efectuează o 

evaluare a operațiunilor de eliminare enumerate în 

anexa I, în special în contextul articolului 13, și 

transmite un raport Parlamentului European și 

Consiliului, însoțit, dacă este cazul, de o propunere 

legislativă, vizând să reglementeze operațiunile de 

eliminare, inclusiv prin aplicarea unor eventuale 

restricții, precum și să analizeze posibilitatea stabilirii 

unui obiectiv de reducere a deșeurilor eliminate, 

pentru a se asigura gestionarea deșeurilor într-un mod 

ce nu afectează mediul. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 13   

Protecţia sănătăţii  populaţiei şi a mediului 

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a 

garanta că gestionarea deșeurilor se face fără a pune 

în pericol sănătatea și fără a dăuna mediului, în 

special: 

a) fără a crea riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 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 

Compatibil   Ministerul  Mediului 
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floră; 

b) fără a crea neplăceri din cauza zgomotului sau a 

mirosurilor; şi  

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes 

special. 

valorificare şi eliminare a deşeurilor, urmărind ca 

acestea: 

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

b) faună; 

b) să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut; 

c) să nu afecteze peisajele sau zonele protejate.  

 

Regulament privind gestionarea uleiurilor 

uzate 

Pct.2. Scopul prezentului Regulament este de a 

asigura: 

1) colectarea uleiurilor uzate și 

tratarea ulterioară a acestora fără 

riscuri pentru sănătatea umană și 

mediu; 

2) funcționarea unui sistem ecologic 

pentru gestionarea și controlul 

activităților de tratare și transport a 

uleiurilor uzate; 

3) prevenirea și limitarea poluării 

aerului, apelor și solurilor și 

limitarea riscurilor pentru sănătatea 

umană ca urmare a tratării și 

transportului de uleiuri uzate. 

Pct.22    Operatorilor autorizați de Agenția de 

Mediu pentru activitatea de colectare și tratare a 

uleiurilor uzate, conform cerințelor prezentului 

Regulament, le revin următoarele 

responsabilități: 

alin 7) să asigure elaborarea Politicii de 

prevenire a accidentelor majore și să asigure  

implementarea acesteia în mod corespunzător, 

ca măsură de prevenire a accidentelor majore și 

de limitare a consecințelor acestora asupra 

sănătății umane și asupra mediului în 

corespundere cu prevederile Legii nr.108/2020 

privind controlul pericolelor de accidente 

majore care implică substanțe periculoase. 
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Articolul 14 

Costurile 

(1) În conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, 

costurile gestionării deșeurilor, inclusiv cele aferente 

infrastructurii necesare și exploatării acesteia, 

urmează să fie suportat de producătorul inițial de 

deșeuri, sau de deținătorii actuali ori deținătorii 

anteriori ai deșeurilor. 

 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 29. Aspectele pecuniare 

(1) Costurile operaționale 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 cerințele de responsabilitatea 

extinsă a producătorului – de către producătorul de 

produse menţionate la art. 12 alin. (14), care sînt 

preluate de sistemele individuale sau colective de 

colectare separată, tratare, valorificare sau eliminare 

a produselor care au devenit deşeuri. 

Compatibil    Ministerul  Mediului 

(2) Fără a aduce atingere articolelor 8 și 8a, 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. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 29. Aspectele pecuniare 

(2) Costurile prevăzute la alin. (1) sînt acoperite în 

baza unui contract încheiat cu unităţile specializate 

în gestionarea deșeurilor sau cu sistemele individuale 

sau colective de colectare separată, tratare, 

valorificare sau eliminare a produselor ce au devenit 

deşeuri.  

(3) Cheltuielile asociate cu analiza deșeurilor, 

monitorizarea tehnologică proprie și a factorilor de 

mediu, precum şi cu verificarea datelor declarate, 

sînt suportate de către deţinătorii actuali ai 

deşeurilor.  

(4) 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.  

(5) Cheltuielile de valorificare a deşeurilor ai căror 

producători nu pot fi identificați sînt suportate din 

contul bugetelor unităților administrativ-teritoriale în 

a căror rază au fost depistate, precum şi din alte surse 

legale. 

 (6) Dacă producătorul/deţinătorul de deşeuri este 

identificat, acesta este obligat să suporte cheltuielile 

de eliminare, inclusiv cele prevăzute la alin. (4), 

efectuate de către actualii deţinători, şi cele asociate 

cu acţiunile întreprinse pentru identificarea acestuia. 

Compatibil    Ministerul  Mediului 
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CAPITOLUL III GESTIONAREA 

DEȘEURILOR 

Articolul 15   

Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor 

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se 

asigura că orice producător inițial de deșeuri sau alt 

deținător de deșeuri efectuează el însuși operațiunea 

de tratare a deșeurilor sau transferă această operațiune 

unui agent, unei unități sau întreprinderi care 

desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui 

colector de deșeuri public sau privat în conformitate 

cu articolele 4 și 13. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 18. Obligaţiile gestionarilor de deşeuri 

(1) Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor 

revine după cum urmează: 

 a) producătorul inițial sau alt deţinător de deşeuri 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) producătorii şi deţinătorii de deşeuri 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. 

Compatibil   Ministerul  Mediului 

(2) Atunci când deșeurile sunt transferate de la 

producătorul sau deținătorul inițial către una dintre 

persoanele fizice sau juridice menționate la alineatul 

(1) în vederea efectuării unor operațiuni de tratare 

preliminară, acesta nu este scutit, ca regulă generală, 

de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de 

valorificare sau de eliminare completă. 

Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 

1013/2006, statele membre pot preciza condițiile cu 

privire la responsabilitate și decide în ce cazuri 

producătorului inițial îi revine responsabilitatea 

pentru întregul lanț al procesului de tratare sau în care 

cazuri responsabilitatea producătorului și a 

deținătorului se poate împărți sau delega între actorii 

din lanțul procesului de tratare. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 18. Obligaţiile gestionarilor de deşeuri 

(2) Atunci cînd deșeurile sînt 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) Ținînd 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. 

Compatibil   Ministerul  Mediului 

(3) Statele membre pot decide, în conformitate cu 

articolul 8, ca responsabilitatea cu privire la 

organizarea activităților de gestionare a deșeurilor să 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 18. Obligaţiile gestionarilor de deşeuri 
(4) Prin actele normative aprobate de Guvern în 

Compatibil   Ministerul  Mediului 
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revină parțial sau în totalitate producătorului 

produsului din care derivă deșeul respectiv și ca 

distribuitorii respectivului produs să împartă această 

responsabilitate. 

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.  

(4) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se 

asigura că, pe teritoriul lor, unitățile sau 

întreprinderile specializate în colectarea sau 

transportul de deșeuri livrează deșeurile colectate și 

transportate la instalațiile corespunzătoare de tratare 

cu respectarea obligațiilor prevăzute la articolul 13. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 18. Obligaţiile gestionarilor de deşeuri 

(5) Unităţile și întreprinderile specializate în 

colectarea sau transportul de deşeuri livrează 

deşeurile colectate la instalaţiile de tratare, respectînd 

prevederile art. 4 şi ale cap. VI. 

Compatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 16 

Principiile autonomiei şi proximităţii 

(1) Statele membre iau măsurile necesare, în 

colaborare cu alte state membre, dacă este necesar sau 

oportun, în vederea stabilirii unei rețele integrate și 

corespunzătoare de unități de eliminare a deșeurilor și 

de instalații de valorificare a deșeurilor municipale 

mixte colectate din gospodăriile private, inclusiv în 

cazul în care această colectare vizează și astfel de 

deșeuri provenite de la alți producători, luând în 

considerare cele mai bune tehnici disponibile. 

Prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, 

statele membre pot limita, în vederea protejării 

propriei rețele, intrările transporturilor de deșeuri 

destinate incineratoarelor clasificate ca instalații de 

valorificare, în cazul în care s-a stabilit că asemenea 

transporturi ar duce la necesitatea eliminării 

deșeurilor naționale sau ar presupune tratarea 

respectivelor deșeuri într-un mod care nu este 

consecvent cu planurile lor de gestionare a deșeurilor. 

Statele membre notifică orice astfel de decizie 

Comisiei. Statele membre pot, de asemenea, să 

limiteze ieșirile transporturilor de deșeuri din 

considerente de mediu, astfel cum sunt prevăzute în 

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 19. Principiile autonomiei şi proximităţii 

(1) În scopul eliminării eficiente a deşeurilor în 

condiţii ce nu pun în pericol sănătatea populaţiei şi 

calitatea mediului, prin Programul naţional pentru 

gestionarea deşeurilor se stabileşte o reţea integrată şi 

corespunzătoare de unităţi de eliminare a deşeurilor şi 

de instalaţii de valorificare a deşeurilor municipale 

mixte, colectate din gospodăriile private, inclusiv în 

cazul în care această colectare vizează şi deşeurile 

provenite de la alţi producători, luînd în considerare 

cele mai bune tehnici disponibile. 

(2) În vederea protejării rețelei sînt limitate intrările şi 

ieşirile transporturilor de deșeuri destinate și permise 

incinerării, clasificate ca valorificare în cazul în care 

s-a stabilit că asemenea transporturi ar determina 

eliminarea deşeurilor naţionale sau tratarea 

respectivelor deşeuri într-un mod care nu corespunde 

programelor de gestionare a deşeurilor.  

Compatibil   Ministerul  Mediului 

(2) Rețeaua este concepută pentru a permite întregii 

Comunități să asigure prin mijloace proprii eliminarea 

deșeurilor, precum și valorificarea deșeurilor 

menționate la alineatul (1) și pentru a permite statelor 

membre să acționeze individual în acest scop, ținând 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 19. Principiile autonomiei şi proximităţii 

(3) Rețeaua trebuie concepută astfel încît să asigure 

eliminarea prin mijloace proprii a deşeurilor și 

valorificarea deşeurilor menţionate la alin. (1), ţinînd 

Compatibil   Ministerul  Mediului 
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seama de condițiile geografice și de necesitatea unor 

instalații specializate pentru anumite tipuri de deșeuri. 

seama de condiţiile geografice şi de necesitatea unor 

instalaţii specializate pentru anumite tipuri de deşeuri. 

(3) Rețeaua permite eliminarea deșeurilor și 

valorificarea deșeurilor menționate la alineatul (1) 

într-una din cele mai apropiate instalații adecvate, 

prin cele mai potrivite metode și tehnologii, pentru a 

asigura un înalt nivel de protecție pentru mediu și 

sănătatea publică. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 19. Principiile autonomiei şi proximităţii 

a) (4) Rețeaua trebuie să permită eliminarea deşeurilor şi 

valorificarea deşeurilor menţionate la alin. (1) în una 

dintre cele mai apropiate instalaţii adecvate, prin cele 

mai potrivite metode şi tehnologii, pentru a asigura un 

înalt nivel de protecţie a mediului şi sănătății 

populației.  

Compatibil   Ministerul  Mediului 

(4) Principiile autonomiei și proximității nu înseamnă 

că fiecare stat membru trebuie să posede gama 

completă de instalații de valorificare finală pe 

teritoriul său. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 17 

Controlul deşeurilor 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. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 20. Controlul deşeurilor periculoase  

Generarea, colectarea, transportarea, stocarea şi 

tratarea deşeurilor periculoase se realizează în baza 

autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deșeurilor, 

eliberată conform art.25, cu respectarea condiţiilor 

stabilite în autorizaţie şi asigurarea evidenţei şi 

controlului deşeurilor periculoase, asigurînd 

trasabilitatea, începînd cu producerea acestora şi pînă 

la destinaţia finală, în conformitate cu prevederile art. 

30. 

Compatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 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. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 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. 

Compatibil    Ministerul  Mediului 
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(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele membre 

pot autoriza amestecarea cu condiția ca: 

(a) operațiunea de amestecare să fie efectuată de o 

unitate sau întreprindere pe baza unei autorizații 

obținute conform dispozițiilor articolului 23; 

(b) condițiile prevăzute la articolul 13 să fie 

respectate, iar efectele nocive ale gestionării 

deșeurilor asupra sănătății populației și asupra 

mediului să nu fie agravate; și 

(c) operațiunea de amestecare să se realizeze în 

conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile. 

(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) sînt 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. 

Compatibil    Ministerul  Mediului 

(3) În cazul în care au fost amestecate în mod ilegal 

deșeuri periculoase, încălcându-se dispozițiile de la 

prezentul articol, statele membre garantează, fără a 

aduce atingere articolului 36, efectuarea separării 

dacă aceasta este fezabilă din punct de vedere tehnic 

și necesară pentru respectarea articolului 13. 

În cazul în care separarea nu este necesară în temeiul 

primului paragraf de la prezentul articol, statele 

membre garantează că deșeurile amestecate sunt 

tratate în cadrul unei instalații care dispune de o 

autorizație pentru tratarea unui astfel de amestec, în 

conformitate cu articolul 23. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 21. Interdicţia de amestecare a deşeurilor 

periculoase 

(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.  

Compatibil    Ministerul  Mediului 
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Articolul 19 

Etichetarea deșeurilor periculoase 

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se 

asigura că, în timpul colectării, al transportului și al 

stocării temporare, deșeurile periculoase sunt 

ambalate și etichetate în conformitate cu normele 

internaționale și comunitare în vigoare. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 22. Etichetarea deşeurilor periculoase 

Producătorii de deşeuri periculoase şi întreprinderile 

care gestionează deşeurile periculoase asigură că, în 

timpul colectării, transportării şi depozitării 

temporare, acestea sînt ambalate şi etichetate în 

corespundere cu cerinţele privind clasificarea, 

etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, 

aprobate de Guvern, şi cu tratatele internaţionale la 

care Republica Moldova este parte, indicînd gradul de 

toxicitate, denumirea completă a deşeurilor, starea lor 

de agregare, culoarea, mirosul, proprietăţile 

inflamabile şi explozibile, tipul ambalajului, 

denumirea procesului tehnologic din care au rezultat, 

cerinţele speciale de comportament în condiţii 

normale şi în situaţii excepţionale, adresa 

întreprinderii sau organizaţiei unde au fost produse. 

 

Regulament privind gestionarea uleiurilor 

uzate 

Capitol IV. Colectarea separată 

Pct.23. Producătorii de uleiuri, care își onorează 

responsabilitatea de gestionare a uleiurilor uzate 

în mod individual sau colectiv, asigură 

colectarea, stocarea şi etichetarea acestora 

conform prevederilor art. 20-23 din Legea 

nr.209/2016 privind deșeurile şi cerinţelor 

privind etichetarea prevăzute la pct.26, alin. 4) la 

prezentul Regulament.   

 

 

Regulament privind gestionarea uleiurilor 

uzate 

Anexa nr.7 Etichetarea recipientelor pentru 

colectarea uleiului uzat 

   Ministerul  Mediului 

(2) În cazul în care deșeurile periculoase sunt 

transferate pe teritoriul unui stat membru, acestea sunt 

însoțite de un document de identificare care poate fi 

în format electronic și care conține datele 

corespunzătoare menționate în anexa IB la 

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 
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Articolul 20 

Deşeurile periculoase provenind din gospodării 

(1) Până la 1 ianuarie 2025, statele membre 

organizează colectarea separată a fracțiunilor de 

deșeuri periculoase care provin din gospodării, pentru 

a asigura tratarea acestora în conformitate cu 

articolele 4 și 13 și pentru a garanta că nu 

contaminează alte fluxuri de deșeuri municipale. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(2) Articolele 17, 18, 19 și 35 nu se aplică deșeurilor 

mixte provenind din gospodării. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 23. Deşeurile periculoase provenite din 

gospodării private 

(1) Prevederile art. 20–22 şi 32 nu se aplică deşeurilor 

mixte provenite din gospodăriile private.  

Compatibil    Ministerul  Mediului 

(3) Articolele 19 și 35 nu se aplică fracțiunilor 

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 articolul 23 sau 26. 

(2) Prevederile art. 22 şi 32 nu se aplică fracţiunilor 

separate de deşeuri periculoase provenite din 

gospodăriile private atît timp cît colectarea, 

eliminarea sau valorificarea lor nu a fost acceptată de 

o unitate sau o întreprindere care a obţinut autorizaţia 

de mediu pentru gestionarea deşeurilor sau a fost 

înregistrată în conformitate cu art. 25 sau 28. 

Compatibil    Ministerul  Mediului 

(4) Până la 5 ianuarie 2020, Comisia elaborează 

orientări pentru a ajuta statele membre și a le facilita 

sarcina de colectare separată a deșeurilor periculoase 

provenind din gospodării. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 21 

Uleiurile uzate 

(1) Fără a aduce atingere obligațiilor privind 

gestionarea deșeurilor periculoase prevăzute la 

articolele 18 și 19, statele membre adoptă măsurile 

necesare pentru a se asigura că:  

(a) uleiurile uzate sunt colectate separat în cazul în 

care colectarea separată nu este posibilă din punct de 

vedere tehnic, ținând cont de bunele practici; 

(b) uleiurile uzate sunt tratate, acordându-se prioritate 

regenerării sau, alternativ, altor operațiuni de reciclare 

care au un rezultat global echivalent sau mai bun 

asupra mediului decât regenerarea, în conformitate cu 

articolele 4 și 13; 

(c) uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu 

se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 52. Uleiurile uzate  

(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 

încît să se asigure că:  

a) uleiurile uzate sînt colectate separat, dacă acest 

lucru este posibil din punct de vedere tehnic; 

b) uleiurile uzate sînt tratate 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 

Compatibil    Ministerul  Mediului 
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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, în ansamblu, asupra 

mediului decât regenerarea. 

amestecare împiedică tratarea lor. 

 

Regulament privind gestionarea uleiurilor uzate 

Capitolul IV. Colectarea separată 

Pct.23. Producătorii de uleiuri, care își onorează 

responsabilitatea de gestionare a uleiurilor uzate în 

mod individual sau colectiv, asigură colectarea, 

stocarea şi etichetarea acestora conform prevederilor 

art. 20-23 din Legea nr.209/2016 privind deșeurile şi 

cerinţelor privind etichetarea prevăzute la pct.26, alin. 

4) la prezentul Regulament.   

 

Regulament privind gestionarea uleiurilor uzate 

Capitolul I. Dispoziții generale 

Pct.2 Scopul prezentului Regulament este de a 

asigura: 

4) colectarea uleiurilor uzate și tratarea 

ulterioară a acestora fără riscuri pentru 

sănătatea umană și mediu; 

5) funcționarea unui sistem ecologic 

pentru gestionarea și controlul 

activităților de tratare și transport a 

uleiurilor uzate; 

6) prevenirea și limitarea poluării aerului, 

apelor și solurilor și limitarea riscurilor 

pentru sănătatea umană ca urmare a 

tratării și transportului de uleiuri uzate. 

Regulament privind gestionarea uleiurilor uzate 

Capitolul IV. COLECTAREA SEPARATĂ 

Pct.27. Producătorii de uleiuri în mod individual sau 

colectiv, asigură stocarea uleiurilor uzate colectate, 

respectând următoarele condiții: 

b) să evite în special amestecurile cu apă sau cu alte 

reziduuri neoleaginoase, dar și cu reziduuri 

oleaginoase dacă aceasta îngreunează gestionarea 

corectă a uleiului uzat. 
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(2) În scopul colectării separate a uleiurilor uzate și al 

tratării lor corespunzătoare, statele membre pot, 

conform condițiilor lor naționale, să aplice măsuri 

suplimentare, cum ar fi cerințe tehnice, 

responsabilitatea producătorilor, instrumente 

economice sau acorduri voluntare. 

(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 și 

incinerarea 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 conţinînd 

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. 

(4) 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 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 

dispoziție pe piață. 

 

 

 

Comaptibil    Ministerul  Mediului 



46 

 

 

(3) În cazul în care, conform legislației 

naționale, uleiurile uzate fac obiectul unor cerințe 

privind regenerarea, statele membre pot prevedea ca 

acestea să fie regenerate dacă acest lucru este posibil 

din punct de vedere tehnic și atunci când se aplică 

articolele 11 sau 12 din Regulamentul (CE) nr. 

1013/2006, pot restricționa transportul transfrontalier 

de uleiuri uzate dinspre teritoriul lor către instalații de 

incinerare sau co- incinerare, pentru a acorda 

prioritate regenerării uleiurilor uzate.  

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 52. Uleiurile uzate  

(5) În cazul în care regenerarea uleiurilor uzate este 

posibilă din punct de vedere tehnic şi este sigură 

pentru mediu, transportul acestora de pe teritoriul 

naţional la instalaţiile de incinerare sau coincinerare 

de peste hotare se restricţionează prin legislaţie.                                                                         

(6) Gestionarea uleiurilor uzate se efectuează conform 

prevederilor actelor normative aprobate de Guvern.  

 

 

Regulament privind gestionarea uleiurilor uzate 

Capitolul VII. Tratarea uleiurilor uzate 

Pct.38 Tratarea uleiurilor uzate se realizează 
doar de deținătorii autorizației de mediu pentru 
gestionarea deșeurilor, cu indicarea explicită a 
operațiunilor de valorificare pe care le poate 
aplica asupra acestora, conform anexei nr. 2 din 
Legea nr. 209/2016 privind deșeurile și să 
respecte condițiile privind tratarea deșeurilor 
prezentate în anexa nr. 9 la prezentul 
Regulament.  
Pct.39.În procesul tratării uleiurilor uzate se 
acordă prioritate regenerării,  în cazul în care 
uleiurile uzate se pretează acestei operaţii sau, 
alternativ, altor operațiuni de reciclare care au un 
rezultat echivalent sau mai bun, în conformitate 
cu prevederile art.3 și 4 din Legea nr.209/2016 
privind deșeurile. 
Pct.40. În cazul în care condiţiile tehnice şi 
economice fac neviabilă regenerarea uleiurilor 
uzate, este permisă coincinerarea uleiurilor 
uzate, utilizate drept combustibil cu recuperarea 
căldurii produse. 
Pct.41 În cazul în care metodele de tratare a 
uleiurilor uzate prevăzute la pct.39 și 40 nu sunt 
aplicabile, este permisă incinerarea doar a 
uleiurilor uzate care respectă  specificațiile 
tehnice din anexa nr. 10 la Regulament. 
 

Compatibil   Ministerul  Mediului 
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(4) Până la 31 decembrie 2022, Comisia examinează 

date privind uleiurile uzate furnizate de statele 

membre în conformitate cu articolul 37 alineatul (4), 

în vederea analizării posibilității adoptării de măsuri 

pentru tratarea uleiurilor uzate, inclusiv obiective 

cantitative privind regenerarea uleiurilor uzate și orice 

măsuri suplimentare pentru a promova regenerarea 

uleiurilor uzate. În acest scop, Comisia transmite un 

raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit, 

dacă este cazul, de o propunere legislativă. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 22 

Bio-deșeurile 

(1) Statele membre se asigură că până la 31 

decembrie 2023 și sub rezerva articolului 10 

alineatele (2) și (3), bio-deșeurile sunt fie separate și 

reciclate la sursă, fie colectate separat și nu se 

amestecă cu alte tipuri de deșeuri. 

Statele membre pot permite ca deșeurile cu proprietăți 

similare în materie de biodegradabilitate și 

compostabilitate care sunt conforme cu standardele 

europene relevante sau cu orice standarde naționale 

echivalente pentru ambalaje recuperabile prin 

compostare și biodegradare, să fie colectate împreună 

cu bio-deșeurile. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(2) Statele membre iau măsuri în conformitate cu 

articolele 4 și 13, pentru a: 

(a) încuraja reciclarea, inclusiv compostarea și 

fermentarea bio- deșeurilor, 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; și 

(c) promova utilizarea unor materiale 

produse din bio-deșeuri. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 56. Biodeşeurile  

(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. 

Compatibil   Ministerul  Mediului 
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(3) Până la 31 decembrie 2018, Comisia 

solicită organizațiilor de standardizare europene să 

elaboreze standarde europene pentru bio- deșeurile 

supuse unor procese de reciclare organică, pentru 

compost și pentru produsul fermentat, pe baza celor 

mai bune practici disponibile. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

CAPITOLUL IV 

AUTORIZARE ȘI ÎNREGISTRARE 

Articolul 23 

Eliberarea autorizației 

(1) Statele membre impun tuturor unităților sau 

întreprinderilor care intenționează să desfășoare 

activități de tratare a deșeurilor să obțină o autorizație 

din partea autorității competente. 

În autorizație se precizează cel puțin următoarele: 

(a) tipurile și cantitățile de deșeuri care pot fi tratate; 

(b) pentru fiecare tip de operațiune permisă, cerințele 

tehnice și de orice altă natură aplicabile 

amplasamentului în cauză; 

(c) măsurile de siguranță și de prevenire care trebuie 

luate; 

(d) metoda care trebuie aplicată pentru fiecare tip de 

operațiune; 

(e) monitorizarea și controlul operațiunilor, după caz; 

(f) măsurile de închidere și de întreținere ulterioară, 

după caz. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Capitolul IV 

AUTORIZAREA, CONTROLUL, EVIDENŢA ŞI 

SISTEMUL INFORMAŢIONAL ÎN DOMENIUL 

ACTIVITĂŢILOR DE GESTIONARE A 

DEŞEURILOR 

Articolul 25. Procedura de eliberare a autorizaţiei 

de mediu pentru gestionarea deşeurilor 

(9) Autorizaţia de mediu pentru gestionarea deşeurilor 

se eliberează gratuit, în termen de 10 zile lucrătoare 

de la data depunerii solicitării, inclusiv a tuturor 

documentelor nominalizate, şi este valabilă pentru o 

perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire.  

După expirarea termenului de valabilitate a 

autorizaţiei, prelungirea valabilităţii acesteia se 

efectuează în conformitate cu prevederile art. 6 din 

Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea 

prin autorizare a activităţii de întreprinzător. 

Compatibil   Ministerul  Mediului 

(2) Autorizațiile se pot elibera pentru o perioadă 

determinată și se pot reînnoi. 

    Ministerul  Mediului 

(3) În cazul în care autoritatea competentă consideră 

că metoda de tratare propusă nu este acceptabilă din 

punctul de vedere al protecției mediului, în special 

atunci când metoda nu este conformă cu articolul 13, 

aceasta refuză eliberarea autorizației. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 25. Procedura de eliberare a autorizaţiei 

de mediu pentru gestionarea deşeurilor 

(11) În cazul în care metodele şi procedeele de 

gestionare a deşeurilor nu sînt conforme cu art. 4, 

autoritățile competente specificate la art. 24 refuză 

emiterea autorizaţiei. 

Compatibil    Ministerul  Mediului 

(4) Toate autorizațiile eliberate pentru operațiuni de 

incinerare sau co-incinerare cu valorificarea energiei 

trebuie să respecte condiția ca valorificarea energiei 

să aibă un randament energetic ridicat. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 25. Procedura de eliberare a autorizaţiei 

de mediu pentru gestionarea deşeurilor 

(14) Toate autorizațiile de mediu pentru gestionarea 

deșeurilor, eliberate pentru operațiuni de valorificare 

prin incinerare sau coincinerare cu valorificarea 

energiei, trebuie să respecte condițiile stipulate la art. 

Compatibil    Ministerul  Mediului 
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17  alin. (9) și anexa nr. 2. 

(5) Sub rezerva respectării cerințelor 

prezentului articol, autorizațiile emise în baza altei 

legislații naționale sau comunitare se pot combina cu 

permisele necesare în temeiul alineatului (1) pentru a 

forma o singură autorizație în cazul în care un astfel 

de format înlătură dublarea inutilă de informații și 

repetarea muncii de către operator sau autoritatea 

competentă. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 24 

Derogări de la obligația de autorizare 

Statele membre pot acorda unităților sau 

întreprinderilor derogări de la obligația prevăzută la 

articolul 23 alineatul (1) pentru următoarele 

operațiuni: 

(a) eliminarea propriilor deșeuri nepericuloase la locul 

de producție; sau 

(b) valorificarea deșeurilor. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 27. Derogările de la obligaţia de 

autorizare 

(1) Sînt scutite de îndeplinirea cerinţelor de autorizare 

a activităţilor de valorificare şi eliminare a deşeurilor 

unităţile și întreprinderile care efectuează: 

a) eliminarea propriilor deşeuri 

nepericuloase la locurile de producere fără să afecteze 

sănătatea populaţiei sau calitatea mediului; 

b) colectarea sau transportul deşeurilor în 

sistem profesional, precum şi cele care intermediază 

valorificarea sau eliminarea deşeurilor pentru terţi, cu 

excepția deşeurilor municipale, precum şi a celor 

periculoase. 

Compatibil    Ministerul  Mediului 

Articolul 25 

Condiții pentru derogări 

(1) În cazul în care un stat membru dorește să acorde 

derogări în conformitate cu articolul 24, acesta 

stabilește, pentru fiecare tip de activitate, reguli 

generale care să prevadă tipurile și cantitățile de 

deșeuri care pot face obiectul unei derogări, precum și 

metoda de tratare care trebuie aplicată. 

Aceste norme se stabilesc astfel încât să se 

asigure că deșeurile sunt tratate în conformitate cu 

articolul 13. În cazul operațiunilor de eliminare 

menționate la articolul 24 litera (a), aceste norme ar 

trebui să ia în considerare cele mai bune tehnici 

existente. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 27. Derogările de la obligaţia de 

autorizare 

(2) Derogarea menţionată la alin. (1) se aplică numai 

în cazul în care: 

 a) unităţile și întreprinderile au obţinut 

deja, pentru alt profil de activitate decît valorificarea 

sau eliminarea deşeurilor, autorizaţia de mediu în 

conformitate cu prevederile legislației în domeniul 

protecției mediului și dacă în aceasta se specifică 

tipurile şi cantităţile de deşeuri, precum şi condiţiile 

impuse în vederea desfăşurării activităţilor legate de 

aceste deşeuri; 

b) tipurile, cantităţile de deşeuri şi metodele 

de valorificare sau eliminare a acestora respectă 

prevederile art. 4; 

Compatibil    Ministerul  Mediului 
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c) operaţiunile de eliminare menţionate la 

alin. (1) lit. a) iau în considerare cele mai bune tehnici 

disponibile. 

(2) Pe lângă normele generale prevăzute la alineatul 

(1), statele membre stabilesc condiții speciale pentru 

derogările acordate în cazul deșeurilor periculoase, 

inclusiv pe tipuri de activități, precum și alte 

eventuale cerințe necesare pentru efectuarea 

diferitelor forme de valorificare și, unde este cazul, 

valori limită pentru conținutul de substanțe 

periculoase al deșeurilor și valori limită de emisie. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(3) Statele membre informează Comisia în 

legătură cu normele generale stabilite în temeiul 

alineatelor (1) și (2). 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 26 Înregistrarea 

În cazul în care următoarele nu fac obiectul cerințelor 

privind autorizarea, statele membre se asigură că 

autoritatea competentă menține un registru cu: 

(a) unitățile și întreprinderile care 

colectează și transportă deșeuri în sistem profesional; 

(b) agenți sau brokeri; și 

(c) unitățile sau întreprinderile care fac 

obiectul derogărilor de la cerințele de autorizare 

conform articolului 24. 

Acolo unde este posibil, se folosesc 

documentele existente deținute de autoritatea locală 

pentru a obține informații relevante pentru acest 

proces de înregistrare în vederea reducerii sarcinii 

administrative. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 28. Înregistrarea 

(1) Unitățile și întreprinderile care nu sînt supuse 

procedurii de autorizare specifice activităţilor de 

valorificare şi eliminare a deşeurilor, conform art. 27, 

transmit, în format electronic, autorității competente 

specificate la art. 24 informaţii privind operaţiunile 

efectuate. 

(2) Informaţia transmisă conform alin. (1) se 

înregistrează în SIA MD şi serveşte ca bază pentru 

formarea listei unităţilor şi întreprinderilor scutite de 

la îndeplinirea cerinţelor de autorizare a activităţilor 

de valorificare şi eliminare a deşeurilor conform art. 

27. 

(3) Lista unităţilor şi întreprinderilor scutite de 

îndeplinirea cerinţelor de autorizare a activităţilor de 

valorificare şi eliminare a deșeurilor este compusă 

din: 

a) unităţile și întreprinderile care fac obiectul 

derogărilor de la cerinţele de autorizare, conform art. 

27; 

b) agenţi sau brokeri. 

Compatibil    Ministerul  Mediului 
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Articolul 27. Standarde minime  

(1) Comisia adoptă, în conformitate cu articolul 38a, 

acte delegate, pentru a completa prezenta directivă, 

care stabilesc standarde tehnice minime pentru 

activitățile de tratare, inclusiv pentru sortarea și 

reciclarea deșeurilor, care necesită o autorizație în 

temeiul articolului 23 în cazul în care există dovezi că 

respectivele standarde minime ar genera un beneficiu 

în ceea ce privește protecția sănătății umane și a 

mediului.  

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(2) Intră sub incidența acestor standarde minime 

numai acele activități de tratare a deșeurilor care nu 

intră sub incidența Directivei 96/61/CE sau nu pot 

intra sub incidența acesteia. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(3) Aceste standarde minime: 

(a) se concentrează pe principalele efecte asupra 

mediului rezultate din activitatea de tratare a 

deșeurilor; 

(b) asigură că deșeurile sunt tratate în conformitate cu 

articolul 13; 

(c) iau în considerare cele mai bune tehnici 

disponibile; și 

(d) după caz, includ elemente referitoare la calitatea 

tratării și cerințele de procesare. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(4) Comisia adoptă, în conformitate cu articolul 38a, 

acte delegate, pentru a completa prezenta directivă, 

care stabilesc standardele minime pentru activitățile 

care necesită înregistrarea în temeiul articolului 26 

literele (a) și (b) în cazul în care există dovezi că 

respectivele standarde minime ar genera un beneficiu 

în ceea ce privește protecția sănătății umane și a 

mediului sau evitarea perturbării pieței interne. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

CAPITOLUL V 

PLANURI ȘI PROGRAME 

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 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Capitolul V 

PROGRAME 

Articolul 34. Programul naţional pentru 

gestionarea deşeurilor  

(1) În conformitate cu prevederile art. 1, 3, 4 şi 19, 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului elaborează Programul naţional pentru 

gestionarea deşeurilor, care acoperă întregul teritoriu 

al Republicii Moldova.  

Compatibil    Ministerul  Mediului 
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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. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 34. Programul naţional pentru 

gestionarea deşeurilor  

(2) Programul naţional pentru gestionarea deşeurilor 

cuprinde o analiză a situaţiei actuale a gestionării 

deşeurilor pe teritoriul ţării, măsurile care trebuie 

luate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în 

cazul pregătirii pentru reutilizare, al reciclării, 

valorificării şi eliminării deşeurilor, precum şi o 

evaluare a modului în care programul va ajuta la 

punerea în aplicare a obiectivelor şi dispoziţiilor 

prezentei legi. 

Compatibil    Ministerul  Mediului 

(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) principalele instalații de eliminare și valorificare 

existente, inclusiv orice dispoziții speciale pentru 

uleiurile uzate, deșeurile periculoase, deșeurile care 

conțin cantități semnificative de materii prime critice 

sau fluxurile de deșeuri care fac obiectul legislației 

specifice a Uniunii; 

(c) o evaluare a necesarului de închidere a instalațiilor 

de deșeuri existente și de infrastructură suplimentară 

pentru instalațiile de deșeuri în conformitate cu 

articolul 16. 

Statele membre se asigură că se efectuează o evaluare 

a investițiilor și a altor mijloace financiare, inclusiv 

pentru autoritățile locale, necesare pentru a face față 

nevoilor respective. Această evaluare este inclusă în 

planurile relevante de gestionare a deșeurilor sau în 

alte documente strategice care acoperă întreg teritoriul 

statului membru în cauză; 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 34. Programul naţional pentru 

gestionarea deşeurilor  

(3) Programul naţional pentru gestionarea deşeurilor 

va conţine, luînd în considerare nivelul geografic şi 

acoperirea zonei de planificare, următoarele:  

a) tipul, cantitatea şi sursa deşeurilor generate în 

limitele teritoriului, deşeurile care pot fi transportate 

pe sau de pe teritoriul naţional, precum şi o evaluare a 

evoluției fluxurilor de deşeuri;  

b) schemele existente de colectare a deşeurilor şi 

principalele instalații de valorificare și eliminare, 

inclusiv orice aranjamente speciale pentru uleiurile 

utilizate, deşeurile periculoase sau alte fluxuri de 

deşeuri formate; 

c) evaluarea necesarului de noi scheme de colectare, 

închiderea instalaţiilor de deşeuri existente, 

infrastructura suplimentară pentru instalaţiile de 

deşeuri, în conformitate cu art. 19, și, după caz, 

investițiile legate de acestea; 

d) informaţiile despre criteriile de identificare a 

amplasamentelor şi informațiile despre capacitatea 

viitoare de eliminare sau de operare a instalaţiilor 

majore de valorificare, după caz; 

Compatibil    Ministerul  Mediului 
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(ca) informații privind măsurile pentru îndeplinirea 

obiectivelor stabilite la articolul 5 alineatul (3a) din 

Directiva 1999/31/CE sau în alte documente 

strategice care acoperă întreg teritoriul statului 

membru în cauză; 

(cb) o evaluare a schemelor existente de colectare a 

deșeurilor, inclusiv a acoperirii materiale și teritoriale 

a colectării separate, precum și măsuri de 

îmbunătățire a funcționării sale, a tuturor derogărilor 

acordate în conformitate cu articolul 10 alineatul (3), 

precum și a necesarului de noi scheme de colectare;  

(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;  

(f) măsuri de combatere și de prevenire a tuturor 

formelor de aruncare a gunoaielor și de curățare a 

tuturor tipurilor de gunoaie; 

(g) indicatori și obiective calitative sau cantitative 

corespunzătoare, în special în ceea ce privește 

cantitatea de deșeuri generate și tratarea acestora și 

deșeurile municipale care sunt eliminate sau supuse 

valorificării energetice.  

(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. 

e) politicile generale de gestionare a deşeurilor, 

inclusiv tehnologiile şi metodele planificate de 

gestionare a deşeurilor, sau politicile privind deşeurile 

care ridică probleme specifice de gestionare a 

acestora; 

f) aspectele organizatorice legate de gestionarea 

deșeurilor, inclusiv distribuirea responsabilităților 

între actorii publici şi privaţi care se ocupă cu 

gestionarea deşeurilor; 

g) o analiză a utilităţii şi a adecvării utilizării 

instrumentelor economice şi de altă natură pentru 

rezolvarea diverselor probleme legate de deşeuri, 

luînd în considerare necesitatea menţinerii unei bune 

funcţionări a pieţei interne; 

h) desfășurarea unor campanii de sensibilizare şi de 

informare adresate publicului larg sau unor grupuri-

țintă de public; 

i) amplasamentele contaminate istoric prin operaţiuni 

de eliminare a deşeurilor şi măsurile de reabilitare a 

acestora; 

j) capitolul specific privind gestionarea ambalajelor şi 

a deșeurilor de ambalaje.  



54 

 

 

(5) Planurile de gestionare a deșeurilor 

respectă cerințele în materie de planificare a 

deșeurilor prevăzute la articolul 14 din Directiva 

94/62/CE, obiectivele prevăzute la articolul 11 

alineatele (2) și (3) din prezenta directivă și cerințele 

stabilite la articolul 5 din Directiva 1999/31/CE și, în 

scopul prevenirii aruncării de gunoaie, cerințele 

stabilite la articolul 13 din Directiva 2008/56/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului ( 1 ) și de la 

articolul 11 din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului ( 2 ). 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 29 

Programe de prevenire a generării deșeurilor  

(1) Statele membre instituie programe de 

prevenire a generării de deșeuri care prevăd cel puțin 

măsuri de prevenire a generării de deșeuri, astfel cum 

se prevede la articolul 9 alineatul (1), în conformitate 

cu articolele 1 și 4. 

Aceste programe fie sunt integrate în 

planurile de gestionare a deșeurilor necesare în 

temeiul articolului 28 sau în alte programe de politici 

de mediu, după caz, fie funcționează ca programe 

distincte. În cazul în care un astfel de program este 

integrat în planul de gestionare a deșeurilor sau în 

acele alte programe, obiectivele și măsurile de 

prevenire a generării deșeurilor trebuie identificate 

clar. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 36. Programele de prevenire a 

generării deşeurilor 

(1) Programele de prevenire a generării deşeurilor se 

elaborează cu respectarea prevederilor art. 1 şi 3 şi se 

integrează în Programul naţional pentru gestionarea 

deşeurilor prevăzut la art. 34 sau în alte programe de 

politici de mediu.  

Compatibil    Ministerul  Mediului 

(2) Când stabilesc astfel de programe, statele membre 

descriu, acolo unde este cazul, contribuția 

instrumentelor și a măsurilor enumerate în anexa IVa 

la prevenirea generării deșeurilor și evaluează 

utilitatea exemplelor de măsuri indicate în anexa IV 

sau a altor măsuri corespunzătoare. Programele 

descriu, de asemenea, măsurile existente de prevenire 

a generării deșeurilor și contribuția acestora la 

prevenirea generării deșeurilor. 

Scopul acestor obiective și măsuri este 

eliminarea legăturii dintre creșterea economică și 

impactul asupra mediului asociat cu generarea de 

deșeuri.  

(2a) Statele membre adoptă programe 

specifice de prevenire a generării de deșeuri 

alimentare în cadrul programelor naționale de 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 36. Programele de prevenire a 

generării deşeurilor 

(2) Programele menționate la alin. (1) stabilesc 

obiectivele de prevenire a generării deşeurilor, cu 

descrierea măsurilor de prevenire existente, şi 

evaluează utilitatea măsurilor indicate în anexa nr. 4 

sau a altor măsuri corespunzătoare. Scopul acestor 

obiective şi măsuri este eliminarea legăturii dintre 

creşterea economică şi impactul asupra mediului 

asociat cu generarea de deşeuri. 

(3) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului stabileşte valorile specifice de referință 

calitative și cantitative pentru măsurile de prevenire a 

generării deşeurilor, pentru a monitoriza şi pentru a 

evalua progresul realizării măsurilor. Aceste valori de 

Compatibil    Ministerul  Mediului 



55 

 

 

prevenire a generării deșeurilor. referință, precum și alți indicatori pentru măsurile de 

prevenire se vor actualiza periodic, astfel încît să 

reflecte indicatorii adoptați la nivel european, dar pot 

include și masurile specifice la nivel național. 

(5) Comisia creează un sistem de schimb de 

informații privind cele mai bune practici în materie de 

prevenire a generării de deșeuri și elaborează orientări 

pentru asistarea statelor membre la pregătirea 

programelor. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 30 

Evaluarea și revizuirea planurilor și a 

programelor 

(1) Statele membre se asigură că planurile 

de gestionare a deșeurilor și programele de prevenire 

a generării deșeurilor sunt evaluate cel puțin o dată la 

șase ani și revizuite după caz și, acolo unde se aplică, 

în conformitate cu articolele 9 și 11.  

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 37. Evaluarea, revizuirea și aprobarea 

programelor  

(1) Programul naţional pentru gestionarea deşeurilor 

şi programele de prevenire a generării deşeurilor se 

evaluează de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului o dată la 2 ani și se revizuiesc o 

dată la 5 ani sau la necesitate, în conformitate cu art. 

34. 

(2) Programul național de gestionare a deșeurilor va 

include Programul de prevenire a generării deşeurilor 

la nivel naţional, aprobat de Guvern. 

Comaptibil    Ministerul  Mediului 

(2) Agenția Europeană de Mediu publică o dată la doi 

ani un raport care conține un bilanț al progreselor 

realizate în completarea și punerea în aplicare a 

programelor de prevenire a generării deșeurilor, 

inclusiv o evaluare a evoluției în domeniul prevenirii 

generării deșeurilor pentru fiecare stat membru și 

pentru Uniune în ansamblul ei și în ceea ce privește 

decuplarea generării deșeurilor de creșterea 

economică și tranziția la o economie circulară. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 37. Evaluarea, revizuirea și aprobarea 

programelor  

(3) Programele locale de gestionare a deşeurilor, 

inclusiv programele de prevenire a generării 

deşeurilor, se elaborează, se evaluează, se revizuiesc 

și se aprobă de către autoritățile administrației publice 

locale în termen de un an de la data aprobării 

Programului naţional pentru gestionarea deşeurilor.  

(4) În procesul de elaborare, proiectele Programului 

național şi programelor locale de gestionare a 

deșeurilor, precum și proiectele programelor de 

prevenire a generării deşeurilor se supun procedurii de 

evaluare strategică de mediu în conformitate cu Legea 

nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu 

Compatibil    Ministerul  Mediului 
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Articolul 31.Participarea publicului 

Statele membre asigură că părțile interesate și 

autoritățile relevante, precum și publicul larg au 

posibilitatea de a participa la elaborarea planurilor de 

gestionare a deșeurilor și a programelor de prevenire a 

generării deșeurilor și de a avea acces la acestea odată 

elaborate, în conformitate cu Directiva 2003/35/CE 

sau, dacă este relevant, cu Directiva 2001/42/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 

2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și 

programe asupra mediului ( 1 ). Acestea plasează 

planurile și programele pe o pagină de internet 

accesibilă publicului. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 38. Participarea publicului 

(1) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului şi autorităţile administraţiei publice locale 

iau măsurile necesare pentru ca părţile interesate, 

inclusiv autorităţile relevante și cetățenii, să poată 

participa la elaborarea programelor locale de 

gestionare a deșeurilor și a programelor de prevenire a 

generării deșeurilor și să aibă acces la ele în 

conformitate cu legislaţia privind accesul publicului la 

informația de mediu și, dacă este relevant, cu 

legislația privind evaluarea efectelor anumitor 

programe asupra mediului. Acestea plasează 

proiectele programelor, conform legislaţiei privind 

transparenţa în procesul decizional, pe o pagină de 

internet accesibilă publicului. 

(2) În procesul de elaborare a legislaţiei şi a 

documentelor de politici privind gestionarea 

deşeurilor, care se va desfăşura în deplină 

transparenţă şi va respecta reglementările naţionale în 

vigoare referitoare la consultarea şi participarea 

părţilor interesate, se va asigura accesul publicului la 

informaţia de mediu, participarea la luarea deciziilor 

şi accesul la justiţie în problemele de mediu, conform 

Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, 

justiţie şi participarea publicului la adoptarea 

deciziilor în domeniul mediului, ratificată prin 

Hotărîrea Parlamentului nr. 346-XIV din 7 aprilie 

1999, cu luarea în considerare a principiilor generale 

ale protecţiei mediului, precauţiei şi durabilităţii, 

fezabilităţii tehnice şi viabilităţii economice, 

protecţiei resurselor naturale, precum şi a impactului 

global asupra mediului, sănătăţii umane, economiei şi 

societăţii. 

Compatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 32. Cooperarea 

Statele membre cooperează, dacă este cazul, 

cu alte state membre interesate și cu Comisia la 

elaborarea planurilor de gestionare a deșeurilor și a 

programelor de prevenire a generării deșeurilor în 

conformitate cu articolele 28 și 29. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 39. Cooperarea internaţională la 

elaborarea programelor  

Republica Moldova cooperează cu alte state interesate 

şi organisme internaţionale la elaborarea, în 

conformitate cu art. 34 și 36, a Programului național 

pentru gestionarea deşeurilor şi a programelor de 

prevenire a generării deșeurilor. 

Compatibil     Ministerul  Mediului 
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Articolul 33 

Informații care trebuie prezentate Comisiei 

(1) Statele membre informează Comisia cu privire la 

planurile de gestionare a deșeurilor și programele de 

prevenire a generării deșeurilor menționate la 

articolele 28 și 29 în momentul în care au fost 

adoptate și în cazul în care au survenit modificări 

importante în cadrul planurilor și programelor.  

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(2) Comisia adoptă acte de punere în 

aplicare pentru a stabili formatul de notificare a 

informațiilor privind adoptarea planurilor de 

gestionare a deșeurilor și a programelor privind 

prevenirea deșeurilor și privind revizuirile 

substanțiale care le-au fost aduse. Aceste acte de 

punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la articolul 39 

alineatul (2). 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

CAPITOLUL VI 

CONTROALELE ȘI EVIDENȚA 

Articolul 34. Controalele 

(1) Unitățile sau întreprinderile care efectuează 

operațiuni de tratare a deșeurilor, unitățile și 

întreprinderile profesionale de colectare sau transport 

de deșeuri, agenții, brokerii și producătorii de deșeuri 

periculoase fac obiectul unor controale periodice 

corespunzătoare efectuate de autoritățile competente. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Capitolul IV 

AUTORIZAREA, CONTROLUL, EVIDENŢA ŞI 

SISTEMUL INFORMAŢIONAL ÎN DOMENIUL 

ACTIVITĂŢILOR DE GESTIONARE A 

DEŞEURILOR 

Secţiunea a 2-a Controlul 

Articolul 30. Controalele 

(1) Unităţile și întreprinderile care efectuează 

operaţiuni de tratare a deşeurilor, unităţile şi 

întreprinderile profesionale de colectare sau transport 

de deşeuri, agenţii, brokerii şi producătorii de deşeuri 

periculoase fac obiectul controlului de stat efectuat de 

autorităţile competente conform prezentei legi şi în 

condiţiile Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu 

privire la principiile de bază de reglementare a 

activităţii de întreprinzător şi ale Legii nr. 131 din 8 

iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii 

de întreprinzător.  

Compatibil   Ministerul  Mediului 

(2) Controalele referitoare la operațiunile de 

colectare și de transport au în vedere originea, natura, 

cantitatea și destinația deșeurilor colectate și 

transportate. 

(2) Inspectarea operaţiunilor de colectare, preluare (în 

cazul deșeurilor generate de nave și al reziduurilor de 

marfă) și transport al deşeurilor se va referi la 

originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor 

colectate sau transportate. 

Compatibil   Ministerul  Mediului 

(3) Statele membre pot ține seama de 

înregistrările efectuate în baza Schemei comunitare de 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 
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management de mediu și audit (EMAS), în special în 

ceea ce privește frecvența și intensitatea controalelor. 

Articolul 35 

Păstrarea evidenței  

(1) Unitățile și întreprinderile menționate la 

articolul 23 alineatul (1), producătorii de deșeuri 

periculoase și unitățile și întreprinderile care 

colectează sau transportă deșeuri periculoase cu titlu 

profesional sau acționează în calitate de comercianți 

și de brokeri de deșeuri periculoase țin o evidență 

cronologică a: 

(a) cantității, a naturii și a originii deșeurilor 

respective, precum și a cantității de produse și 

materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, 

din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare; și 

(b) atunci când este relevant, a destinației, a 

frecvenței colectării, a modului de transport și a 

metodei de tratare prevăzute pentru deșeuri. 

Unitățile, întreprinderile și producătorii în 

cauză pun aceste informații la dispoziția autorităților 

competente prin intermediul registrului electronic sau 

al registrelor care trebuie instituite în temeiul 

alineatului (4) de la prezentul articol. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Secţiunea a 3-a 

Evidenţa deşeurilor 

Articolul 32. Evidenţa deșeurilor 

(1) Unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 25 alin. 

(3), operatorii de gestionare a deşeurilor municipale, 

producătorii de deşeuri periculoase, precum şi 

unităţile şi întreprinderile specializate în colectarea şi 

transportul de deşeuri periculoase sau care acţionează 

în calitate de agenţi sau brokeri de deşeuri periculoase 

ţin o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii şi 

originii deşeurilor, a destinaţiei, a frecvenţei 

colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de 

tratare.  

(2) Sistemele individuale şi colective de colectare şi 

staţiile de tratare a deşeurilor de produse supuse 

reglementărilor responsabilităţii extinse a 

producătorului conform art. 12 ţin evidenţa deșeurilor 

primite și tratate conform categoriilor de produse 

stabilite prin actele normative pentru gestionarea 

acestor produse aprobate de Guvern.  

(3) Ținerea evidenței și transmiterea informației 

menționate la alin. (1) şi (2) se efectuează conform 

cerinţelor stabilite de Guvern.  

 

Regulament privind gestionarea uleiurilor uzate 

Capitolul XI. Evidența și raportarea 

Pct.49. Sistemele individuale și colective raportează 

anual Agenției de Mediu, până la data de 30 aprilie a 

anului ce urmează în format electronic datele privind: 

1) cantitatea și tipul de ulei uzat generat, 

cantitatea și tipul de ulei uzat colectat separat 

și tratat, având la bază cerințele din anexa nr. 

11  

2) Raportul narativ, în formă liberă, privind 

sinteza (descrierea) activităților derulate pentru 

realizarea responsabilității extinse a 

producătorului, conform planului de operare și 

în corespundere cu modalitatea de verificare a 

raportului narativ, după modelul din anexa 

nr.8. 

Compatibil    Ministerul  Mediului 
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Pct.50. Agenția de Mediu verifică raportul narativ, 

având la bază cerințele din anexa nr. 8 și 11 și 

comunică, în termen de 10 zile, producătorului 

individual sau sistemului colectiv obiecțiile 

identificate sau lipsa acestora. 

Pct.51. În termen de 30 de zile de la data comunicării 

obiecțiilor de către Agenția de Mediu, sistemele 

individuale și sistemele colective au obligația de a 

remedia neregulile constatate și remite raportul 

corectat, inclusiv informațiile solicitate suplimentar. 

Pct.52. Producătorii de uleiuri, care își onorează 

responsabilitatea în mod individual sau colectiv, la 

solicitarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului, 

au obligația să prezinte documente confirmative, în 

corespundere cu Lista de verificare în domeniul 

gestionării deșeurilor și substanțelor chimice, 

aprobată prin Ordinul Ministerului Agriculturii 

Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 5/2019 

Pct.53. Operatorii autorizați de Agenția de Mediu 

pentru gestionarea uleiurilor uzate și persoane 

juridice, deținători de uleiuri care generează peste 50 

kg de ulei uzat anual sunt obligați să țină și să 

transmită Agenției de Mediu, o evidență care să 

cuprindă informații privind tipul și cantitatea de ulei 

uzat colectat și/sau tratat în conformitate cu 

Instrucțiunea cu privire la ținerea evidenței și 

transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și 

gestionarea acestora, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 501/2018, prin intermediul Sistemului 

informațional automatizat „Managementul 

deșeurilor”. 

(2) În cazul deșeurilor periculoase, evidența se 

păstrează timp de cel puțin trei ani, cu excepția 

unităților și întreprinderilor de transport de deșeuri 

periculoase, care trebuie să țină o evidență timp de cel 

puțin 12 luni. 

La cererea autorităților competente sau a 

unui deținător anterior, sunt furnizate documentele 

justificative conform cărora operațiunile de gestionare 

au fost efectuate. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Secţiunea a 3-a 

Evidenţa deşeurilor 

Articolul 32. Evidenţa deșeurilor 

(4) Informația privind deșeurile periculoase se 

păstrează cel puțin 3 ani, cu excepţia unităţilor şi 

întreprinderilor de transport de deşeuri periculoase, 

care trebuie să o păstreze timp de cel puțin 12 luni. 

(5) La cererea Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului sînt furnizate documentele 

justificative, în baza cărora au fost efectuate 

operaţiunile de gestionare a deșeurilor. 

Compatibil   Ministerul  Mediului 



60 

 

 

(3) Statele membre pot solicita producătorilor de 

deșeuri nepericuloase să respecte alineatele (1) și (2).  

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(4) Statele membre instituie un registru electronic sau 

registre coordonate pentru a înregistra datele privind 

deșeurile periculoase menționate la alineatul (1) care 

acoperă întregul teritoriu geografic al statului membru 

în cauză. Statele membre pot institui astfel de registre 

pentru alte fluxuri de deșeuri, în special pentru 

fluxurile de deșeuri în privința cărora sunt stabilite 

obiective în actele legislative ale Uniunii. Statele 

membre utilizează datele privind deșeurile raportate 

de operatorii industriali în cadrul Registrului 

European al Poluanților Emiși și Transferați, înființat 

în temeiul Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ). 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(5) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare 

pentru a stabili condițiile minime privind funcționarea 

registrelor respective. Aceste acte de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 39 alineatul (2). 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 36. Punere în aplicare și sancțiuni  

(1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru 

interzicerea abandonării, a aruncării sau a gestionării 

necontrolate a deșeurilor, inclusiv a aruncării de 

gunoaie.  

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Capitolul IX 

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA 

LEGISLAŢIEI PRIVIND DEŞEURILE 

Articolul 65. Răspunderea pentru încălcarea 

legislaţiei privind deşeurile 

Nerespectarea prevederilor prezentei legi şi ale actelor 

normative aprobate în temeiul prezentei legi atrage, 

după caz, răspunderea contravenţională, civilă sau 

penală, conform legii. 

 

 

Regulament privind gestionarea uleiurilor uzate 

Capitolul XIII. Supravegherea și Controlul 

 

Pct. 57. Nerespectarea prevederilor prezentului 

Regulament constituie contravenții și se sancționează 

conform prevederilor Legii nr. 209/2016 privind 

deșeurile, Codului contravențional al Republicii 

Moldova nr. 218/ 2008 și Codului Penal al Republicii 

Moldova nr. 985/2002. 

Compatibil    Ministerul  Mediului 
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Pct.58. Inspectoratul pentru Protecția Mediului  

exercită funcția de supraveghere  și control privind 

respectarea prevederilor prezentului Regulament în 

baza Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat 

asupra activității de întreprinzător, a Legii 

nr.851/1996 privind expertiza ecologică, a Legii nr. 

1515/1993 privind protecția mediului încojurător, a 

Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra 

mediului și a Legii nr.209/2016 privind deșeurile.  

 

(2) Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor 

aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentei 

directive și iau toate măsurile necesare pentru a se 

asigura că acestea sunt aplicate. Sancțiunile prevăzute 

trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de 

descurajare. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 

Articolul 66. Răspunderea pentru prejudiciul 

cauzat mediului și sănătății populației  

Prejudiciul cauzat sănătăţii populaţiei ca urmare a 

poluării mediului cu deşeuri va fi reparat în 

conformitate cu prevederile Codului civil al 

Republicii Moldova. 

Compatibil    Ministerul  Mediului 

CAPITOLUL VII 

DISPOZIȚII FINALE  

Articolul 37. Raportare 

(1) Statele membre raportează Comisiei, pentru 

fiecare an calendaristic, datele privind punerea în 

aplicare a articolului 11 alineatul (2) literele (a)-(e) și 

a articolului 11 alineatul (3). 

Statele membre raportează datele pe cale 

electronică, în termen de 18 luni de la sfârșitul anului 

de raportare pentru care sunt colectate datele. Acestea 

se raportează în formatul stabilit de Comisie în 

conformitate cu alineatul (7) din prezentul articol. 

Prima perioadă de raportare începe în 

primul an calendaristic complet după adoptarea 

actului de punere în aplicare care stabilește formatul 

de raportare, în conformitate cu alineatul (7) din 

prezentul articol. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(2) În scopul verificării conformității cu 

articolul 11 alineatul (2) litera (b), statele membre 

raportează cantitatea de deșeuri utilizată pentru 

operațiuni de rambleiere și alte operațiuni de 

valorificare a materialelor, separat de cantitatea de 

deșeuri pregătite pentru reutilizare sau reciclate. 

Statele membre raportează ca rambleiere operațiunea 

de retratare a deșeurilor în urma căreia se obțin 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 



62 

 

 

materiale ce urmează să fie folosite pentru operațiuni 

de rambleiere. 

În scopul verificării conformității cu 

articolul 11 alineatul (2) literele (c), (d) și (e) și cu 

articolul 11 alineatul (3), statele membre raportează 

cantitatea de deșeuri pregătită pentru reutilizare, 

separat de cantitatea de deșeuri reciclate. 

(3) Statele membre raportează Comisiei 

datele privind punerea în aplicare a articolului 9 

alineatele (4) și (5) pentru fiecare an calendaristic. 

Acestea raportează, pe cale electronică, în 

termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare 

pentru care sunt colectate datele. Acestea se 

raportează în formatul stabilit de Comisie în 

conformitate cu alineatul (7) din prezentul articol. 

Prima perioadă de raportare începe în 

primul an calendaristic complet după adoptarea unui 

act de punere în aplicare care definește formatul de 

raportare, în conformitate cu alineatul (7) din 

prezentul articol. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(4) Statele membre raportează Comisiei 

datele pentru fiecare an calendaristic privind uleiurile 

minerale sau lubrifianții sintetici sau uleiurile 

industriale introduse pe piață și uleiurile uzate 

colectate și tratate separat. 

Statele membre raportează datele pe cale 

electronică, în termen de 18 luni de la sfârșitul anului 

de raportare pentru care sunt colectate datele. Datele 

se raportează în formatul stabilit de Comisie în 

conformitate cu alineatul (7). 

Prima perioadă de raportare începe în 

primul an calendaristic complet după adoptarea 

actului de punere în aplicare care definește formatul 

de raportare, în conformitate cu alineatul (7). 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(5) Datele raportate de statul membru în 

conformitate cu prezentul articol sunt 

însoțite de un raport privind verificarea 

calității și de un raport privind măsurile 

adoptate în temeiul articolului 11a 

alineatele (3) și (8), care includ informații 

detaliate cu privire la ratele medii ale 

pierderilor, dacă este cazul. Respectivele 

informații se raportează în formatul de 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 
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raportare stabilit de Comisie în conformitate 

cu alineatul (7) din prezentul articol. 

(6) Comisia analizează datele raportate în 

conformitate cu prezentul articol și publică un raport 

cu privire la rezultatele analizei respective. Raportul 

evaluează modul de organizare a colectării datelor, 

sursele datelor și metodologia utilizată în statele 

membre, precum și caracterul complet, fiabilitatea, 

actualitatea și consecvența datelor respective. 

Evaluarea poate include recomandări specifice de 

îmbunătățire. Raportul se elaborează după prima 

raportare a datelor de către statele membre și, ulterior, 

o dată la patru ani. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(7) Până la 31 martie 2019, Comisia adoptă acte de 

punere în aplicare care stabilesc formatul pentru 

raportarea datelor menționate la alineatele (1), (3), (4) 

și (5) din prezentul articol. În scopul raportării privind 

punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (2) 

literele (a) și (b), statele membre utilizează formatul 

stabilit în Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 

18 aprilie 2012 privind stabilirea unui chestionar 

pentru rapoartele statelor membre privind punerea în 

aplicare a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului privind deșeurile. În scopul 

raportării privind deșeurile alimentare, metodologia 

elaborată în conformitate cu articolul 9 alineatul (8) 

este luată în considerare la elaborarea formatului de 

raportare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă 

în conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 39 alineatul (2) din prezenta 

directivă. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 38 

Schimbul de informații și de bune practici, 

interpretarea și adaptarea la progresul tehnic 

(1) Comisia organizează un schimb periodic de 

informații și de bune practici între statele membre, 

inclusiv, acolo unde este cazul, cu autoritățile locale și 

regionale, privind punerea în aplicare și aplicarea 

practică a cerințelor prezentei directive, inclusiv 

privind: 

(a) aplicarea regulilor de calcul prevăzute la articolul 

11a și dezvoltarea măsurilor și sistemelor de urmărire 
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a fluxurilor de deșeuri municipale de la sortare până 

la reciclare; 

(b) guvernanța adecvată, asigurarea respectării, 

cooperarea transfrontalieră; 

(c) inovarea în domeniul gestionării deșeurilor; 

(d) criteriile privind subprodusele naționale și privind 

încetarea statutului de deșeu, astfel cum sunt 

menționate la articolul 5 alineatul (3) și articolul 6 

alineatele (3) și (4), facilitate de un registru electronic 

la nivelul Uniunii, care urmează să fie înființat de 

Comisie; 

(e) instrumentele economice și alte măsuri utilizate în 

conformitate cu articolul 4 alineatul (3), pentru a 

stimula realizarea obiectivelor prevăzute la 

respectivul articol; 

(f) măsurile prevăzute la articolul 8 alineatele (1) și 

(2); 

(g) prevenirea și instituirea de sisteme care 

promovează activitățile de reutilizare și prelungirea 

duratei de viață; 

(h) punerea în aplicare a obligațiilor legate de 

colectarea separată; 

(i) instrumentele și stimulentele pentru îndeplinirea 

obiectivelor prevăzute la articolul 11 alineatul (2) 

literele (c), (d) și (e). 

Comisia face publice rezultatele schimbului de 

informații și de bune practici. 

(2) Comisia poate elabora orientări privind 

interpretarea cerințelor prevăzute în prezenta 

directivă, inclusiv cu privire la definiția următoarelor 

noțiuni: „deșeuri”, „prevenire”, „reutilizare”, 

„pregătire pentru reutilizare”, „valorificare”, 

„reciclare”, „eliminare”, și pentru aplicarea regulilor 

de calcul prevăzute la articolul 11a. 

Comisia elaborează orientări privind definițiile 

noțiunilor de „deșeuri municipale” și „rambleiere”. 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în 

conformitate cu articolul 38a pentru a modifica 

prezenta directivă în scopul de a specifica aplicarea 

formulei pentru instalațiile de incinerare menționate la 

punctul R1 din anexa II. Condițiile climaterice locale, 

cum ar fi intensitatea frigului și nevoia de încălzire, 

pot fi luate în considerare în măsura în care acestea 
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influențează cantitățile de energie care pot fi utilizate 

sau produse din punct de vedere tehnic sub formă de 

electricitate, căldură, vapori de răcire sau de tratare. 

Condițiile locale ale regiunilor ultraperiferice astfel 

cum sunt recunoscute la articolul 349 al treilea alineat 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și 

ale teritoriilor menționate la articolul 25 din Actul de 

aderare din 1985 pot fi, de asemenea, luate în 

considerare. 

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate, în conformitate cu articolul 38a, pentru a 

modifica anexele IV și V în funcție de progresele 

științifice și tehnice. 

Articolul 38a 

Exercitarea delegării de competențe 

(1) Competența de a adopta acte delegate este 

conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul 

articol. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată 

la articolul 7 alineatul (1), la articolul 9 alineatul (8), 

la articolul 11a alineatul (10), la articolul 27 alineatele 

(1) și (4) și la articolul 38 alineatele (2) și (3) se 

conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 4 

iulie 2018. Comisia prezintă un raport privind 

delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte 

de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de 

competențe se prelungește tacit cu perioade de timp 

identice, cu excepția cazului în care Parlamentul 

European sau Consiliul se opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea 

fiecărei perioade. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 7 

alineatul (1), la articolul 9 alineatul (8), la articolul 

11a alineatul (10), la articolul 27 alineatele (1) și (4) 

și la articolul 38 alineatele (2) și (3) poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O 

decizie de revocare pune capăt delegării de 

competențe specificate în decizia respectivă. Decizia 

produce efecte din ziua care urmează datei publicării 

acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 

de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia 

nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în 

vigoare. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia 

consultă experții desemnați de fiecare stat membru în 

conformitate cu principiile prevăzute în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai 

bună legiferare ( 1 ). 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl 

notifică simultan Parlamentului European și 

Consiliului. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 

alineatul (1), al articolului 9 alineatul (8), al 

articolului 11a alineatul (10), al articolului 27 

alineatele (1) și (4) și al articolului 38 alineatele (2) și 

(3) intră în vigoare numai în cazul în care nici 

Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea 

acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau 

în cazul în care, înaintea expirării termenului 

respectiv, Parlamentul European și Consiliul au 

informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. 

Respectivul termen se prelungește cu două luni la 

inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 39 

Procedura comitetului 

(1) Comisia este asistată de un comitet. Acesta 

reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului 

(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului ( 2 ). 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, 

se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 

182/2011. 

În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia 

nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se 

aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

Articolul 40 

Transpunerea 

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a 

actelor cu putere de lege și a actelor administrative 

necesare pentru a se conforma prezentei directive 

până la 12 decembrie 2010. 

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, 

acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 
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sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării 

lor oficiale. Modalitatea de efectuare a unor astfel de 

trimiteri se stabilește de către statele membre.(1) 

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor 

cu putere de lege și a actelor administrative necesare 

pentru a se conforma prezentei directive până la 12 

decembrie 2010. 

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, 

acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau 

sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării 

lor oficiale. Modalitatea de efectuare a unor astfel de 

trimiteri se stabilește de către statele membre. 

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele 

membre textele principalelor dispoziții de drept intern 

pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta 

directivă. 

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

ANEXA I. OPERAȚIUNILE DE ELIMINARE Anexa nr.1 Operațiunile de eliminare  

 

Compatibil   Ministerul  Mediului 

ANEXA II. OPERAȚIUNILE DE VALORIFICARE Anexa nr.2 Operațiunile de valorificare 

 

Compatibil   Ministerul  Mediului 

ANEXA III . PROPRIETĂȚI ALE DEȘEURILOR 

CARE FAC CA ACESTEA SĂ FIE PERICULOASE 

Anexa nr.3 Proprietăți ale deșeurilor care fac ca 

acestea să fie periculoase 

 

Compatibil   Ministerul  Mediului 

ANEXA IV EXEMPLE DE MĂSURI DE 

PREVENIRE A GENERĂRII DEȘEURILOR 

MENȚIONATE LA ARTICOLUL 29 

Anexa nr.4 Măsuri de prevenire a generării  

deşeurilor, menționate la articolul 36 

 

 

Compatibil   Ministerul  Mediului 

ANEXA IVa EXEMPLE DE INSTRUMENTE 

ECONOMICE ȘI ALTE MĂSURI ÎN SCOPUL DE 

A OFERI STIMULENTE PENTRU APLICAREA 

IERARHIEI DEȘEURILOR, ASTFEL CUM SE 

PREVEDE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (3) (1 )  

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 

ANEXA IVb PLANUL DE PUNERE ÎN 

APLICARE CARE TREBUIE PREZENTAT ÎN 

TEMEIUL ARTICOLULUI 11 ALINEATUL (3)  

 Incompatibil   Ministerul  Mediului 



 
EXPERTIZA  

Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător 
 
Prezenta expertiză este acordată în temeiul art.34 alin.(4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele 
normative, în conformitate cu prevederile Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de 
reglementare a activității de întreprinzător, Hotărârii Guvernului nr.1429/2008 privind revizuirea şi 
optimizarea cadrului normativ de reglementare a activității de întreprinzător şi Metodologiei de analiză 
a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 23/2019. 

 
Titlul actului examinat: Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind 

gestionarea uleiurilor uzate. 
Autorul (autoritatea), 
persoana responsabilă: 

Ministerul Mediului 
Direcția politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice, 
Virginia Galatonov, consultant principal  

 

 

Evaluarea documentului de analiza a impactului 
Examinat în ședința Grupului de lucru la data: 10 august 2021 
Concluzia: analiza de impact se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor  

Evaluarea proiectului de act normativ 
Examinat în ședința  Grupului de lucru la data 11 ianuarie 2021 
Concluzia: Proiectul se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor 
Comentarii, obiecții, recomandări:  

Extrasul din Procesul-verbal nr.1 al ședinței Grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru 
reglementarea activității de întreprinzător din data de 11 ianuarie 2022 se anexează. 

 
 

 
 

Președinte al Grupului de lucru  
al Comisiei de stat pentru                                                           
reglementarea activității de întreprinzător                     Roman CAZAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



EXTRAS 
din PROCESUL-VERBAL nr. 1 

al ședinței Grupului de lucru 
al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător 

  (ședință online) 
 

11 ianuarie 2022 
 
Au participat : 
Membrii Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător: 
 
Vladislav Caminschi -  director executiv al Confederației Naționale a Patronatului din 

Republica Moldova, vicepreședintele Grupului de lucru 
 

Eugen Dațco -  director executiv al Uniunii Transportatorilor și Drumarilor din 
Republica Moldova 
 

Adrian Servan -  Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC 
 

Ana Groza -  director executiv al Asociației Investitorilor Străini (FIA) 
 

Carolina Linte -  director executiv al Asociației Patronale Asociația Națională a 
Producătorilor de Lapte și Produse Lactate „Lapte” 
 

Diana Russu -  șef al Direcției susținere și promovare a membrilor CCI a 
Republicii Moldova, Camera de Comerț și Industrie  
 

Victor Baciu  
 

-  consultant de politici, Asociația Patronală „Camera de Comerț 
Americană din Moldova” 
 

Valentina Chiper 
 

-  șef Secție reglementarea mediului de afaceri, Direcția dezvoltarea 
mediului de afaceri, Ministerul Economiei  
 

Roman Gapeev   -  șef Serviciu transport feroviar, Ministerul Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale 
 

Maria Nagornîi -  șef al Direcției politici de prevenire a poluării, Ministerul 
Mediului 
 

Vitalie Dragan  -  șef Secție medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine 
animală, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare  
 

Victoria Ciorbă  
 

-  consultant principal în Direcția avizarea acte normative, 
Ministerul Justiției 
 

Alexandru Tocarjevschi 
 

-  șef al Direcției politici în domeniul ordinii și securității publice, 
Ministerul Afacerilor Interne 
 

Svetlana Nunu -  consultant principal în Direcția acte guvernamentale, Cancelaria 
de Stat, secretarul Grupului de lucru 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Responsabili din cadrul autorităților publice: 
 
Igor Zaharia -  director al Agenției Navale a Republicii Moldova 

 

Galina Petrachi -  șef Secție politici și programe de dezvoltare rurală, Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare.  
 

Eugenia Cîrlig -  consultant principal, în Secția politici și programe de dezvoltare 
rurală, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.  
 

Rodica-Irodanca Iordanov  -  Secretar de stat al Ministerul Mediului 
 

Virginia Galatonov -  consultant principal în Direcția politici de management al 
deșeurilor și substanțelor chimice 
 

 
Experți ai Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare: dnii Oleg Chelaru, Victor 
Ermurachi, Nicolae Boțan 
 

 
 

5. Examinarea proiectului hotărârii de Guvern 
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea uleiurilor uzate 

 
Autor: Ministerul Mediului 

____________________ 
Au luat cuvântul:  
 
Dna Rodica-Iordanca Iordanov 
A relevat că proiectul a fost elaborat pentru dezvoltarea mecanismelor de implementare a Legii 

nr.209/2016 privind deșeurile și pentru transpunerea prevederilor Directivei 2008/98/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile. Proiectul prevede 
condițiile de colectare și gestionare a uleiurilor uzate, modul de înregistrare a producătorilor de uleiuri 
intrate pe piață, cât și a producătorilor existenți în sistemul informațional automatizat, precum și  
responsabilitățile celor care gestionează uleiurile uzate. Conform proiectului Agenția de Mediu este 
autoritatea care ține evidența procesului și verifică modul de implementare a prevederilor 
regulamentului. Proiectul Regulamentului include și anexe, care stabilesc categoriile de deșeuri uzate 
și utilizate pentru obținerea uleiului uzat procesat, categoriile tarifare pentru uleiurile importate 
conform Nomenclatorului combinat al mărfurilor, cerințele procedurale pentru înregistrare în Lista 
producătorilor. De asemenea, anexele conțin un model de cerere de acordare a numărului de 
înregistrare privind plasarea pe piață a uleiurilor, un model de raportare, precum și structura planului 
de operare a sistemului individual și colectiv de gestionare a uleiurilor uzate.  

 
Dl Victor Ermurachi 
A menționat că în opinie au fost expuse obiecții și recomandări cu privire la prezentul proiect, 

unele dintre ele fiind luate în considerare de către autor. Totuși, o obiecție principială, expusă în opinie 
nu a fost acceptată de autori. Aceasta se referă la prevederile Capitolului II. ÎNREGITRAREA.  În 
contextul dat, a remarcat că procedura de înregistrare, în modul în care este expusă în proiect, începând 
cu depunerea cererii, continuând cu examinarea acesteia de către Agenția de Mediu și finalizând cu 
eliberarea numărului de înregistrare, este similară procedurii de eliberare a unui act permisiv.  
Respectiv, în opinie s-a recomandat autorilor modificarea proiectului și substituirea acestei proceduri 
de înregistrare cu procedura de notificare din partea agenților economici, cu prezentarea documentelor 
confirmative, în baza căreia Agenția va efectua înregistrarea în SIA MD și în Lista producătorilor, în 
cazul în care Legea nr. 209/2016 prevede înregistrarea respectivă. Prin urmare, cerințele procedurale 
pentru înregistrare prevăzute în anexa nr.2 la proiectul  Regulament, urmează a fi excluse.  

De asemenea, a remarcat că reieșind din procedura de aprobare a planului de operare prevăzută 
în proiectul Regulamentului, care va avea loc anual, aceasta poate genera un act permisiv. Cu atât mai 
mult, a atras atenția că Legea privind deșeurile nu prevede aprobarea planului de operare, după cum 



nu prevede procedura de înregistrare în modul în care este reglementată în prezentul proiect la 
Capitolul II.  

A reiterat obiecția expusă în opinie cu referire la  pct. 22 subpunctul 4) din proiect, care prevede 
că operatorii autorizați de Agenția de Mediu pentru activitatea de colectare și tratare a uleiurilor uzate 
sunt obligați să asigure instruirea periodică a personalului privind managementului ecologic a 
uleiurilor uzate.  

În context, a atenționat că aceste prevederi sunt incerte, expuse la general și pot genera costuri 
nejustificate. Prin urmare, astfel de prevederi nu pot fi acceptate.  

A opiniat că proiectul nu poate fi susținut până nu vor fi luate în considerare obiecțiile expuse și 
proiectul nu va fi modificat corespunzător.  

Suplimentar a menționat că agenții economici desfășoară activitatea de gestionare a deșeurilor 
în baza autorizației de mediu pentru gestionare deșeurilor, conform prevederilor art.25 din  Legea 
privind deșeurile. Respectiv, Agenția de Mediu deține informații cu privire la agenții economici care 
desfășoară activitate de gestionare a deșeurilor.  

A atras atenția că Legea privind deșeurile prevede procedura de notificare.  
 
  Dna Rodica-Iordanca Iordanov 
Cu referire la înregistrare a menționat că sistemele colective sau individuale se creează pentru 

gestionarea deșeurilor, or agentul economic care produce uleiul, ce ulterior devine ulei uzat, nu este 
cel care gestionează deșeuri. Uleiul devine deșeu doar după ce este transferat în sistemele colective de 
gestionare a deșeurilor. Cadrul legal nu prevede că agenții economici care desfășoară activitate în 
rezultatul căreia sunt generate uleiuri uzate trebuie să se înregistreze.  

 
Dl Victor Ermurachi 
A remarcat că prevederile proiectului depășesc normele Legii privind deșeurile. În cazul în care 

legea respectivă conține prevederi incerte, atunci aceasta trebuie modificată. Or, în situația în care 
art.25 din Legea privind deșeurile prevede autorizarea activității de gestionare a deșeurilor, nu poate 
fi impusă obligația de înregistrare. Această înregistrare poate fi efectuată de către Agenția de Mediu, 
fără a implica în această procedură agentul economic.  

A reiterat opinia privind necesitatea modificării proiectului și substituirea procedurii de 
înregistrare cu procedura de notificare din partea agenților economici.  

 
S-a decis:  proiectul se susține cu condiția luării în considerare obiecțiilor și recomandărilor.  
 
 
Vicepreședintele Grupului de lucru  Vladislav CAMINSCHI 







   

 

CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII  MOLDOVA 
GRUPUL DE LUCRU  

AL COMISIEI DE STAT PENTRU REGLEMENTAREA  
ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR 

 

   

 

Nr. 38-78-884 
 

Chișinău 
 

       27 ianuarie 2022 
 

Casa Guvernului, of. 625 
MD-2033, Chișinău, 
Republica Moldova  

 
 
Telefon: + 373 22 250 442 

 
 
E-mail: secretariat.gl.air@gov.md   

 

 
Ministerul Mediului 

 
Ref.: adresa nr.14-05/574 din 9 decembrie 2021 
 

În temeiul prevederilor art.34 alin.(4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, art.19 
din Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, 
precum și atribuțiile stabilite în pct.34 din Regulamentul Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru 
reglementarea activității de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1429/2008, se 
remite Expertiza Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de 
întreprinzător la proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea uleiurilor uzate.  

 
 

Anexă: 1 filă 
 
 
Secretar general adjunct al Guvernului,  
Președinte al Grupului de lucru al  
Comisiei de stat pentru reglementarea  
activității de întreprinzător     Roman CAZAN  
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