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nr. /2022

REGULAMENT
privind incinerarea şi coincinerarea deşeurilor

1. DISPOZIŢII GENERALE
Prezentul Regulament transpune parţial prevederile Directivei 2010/75/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 
industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), publicată în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene (JO) nr. L 334 din 17 decembrie 2010, prevederile Directivei 
2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene L 312 din 22 noiembrie 2008 şi Deciziei de punere în aplicare (UE) 
2019/2010 a Comisiei din 12 noiembrie 2019 de stabilire a concluziilor privind cele 
mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului, pentru incinerarea deşeurilor [notificată cu 
numărul C(2019) 7987].

1. Regulamentul privind incinerarea şi coincinerarea deşeurilor (în continuare - 
Regulament) reglementează activitatea şi stabileşte condiţiile de exploatare şi 
supraveghere a instalaţiilor de incinerare şi coincinerare a deşeurilor cu scopul de a 
preveni sau limita, pe cât este posibil, efectele negative asupra mediului şi în special 
poluarea datorată emisiilor în aer, sol, apele de suprafaţă şi apele subterane, precum 
şi a riscurilor pe care acestea le prezintă pentru sănătatea oamenilor.
2. în corespundere cu prezentul Regulament, procesele de tratare termică a 
deşeurilor reprezintă o opţiune fezabilă după prevenire, reutilizare şi reciclare şi 
înaintea depozitarii controlate, în conformitate cu ierarhia deşeurilor stabilită prin 
art. 3 din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile.
3. Prezentul Regulament se aplică:

1) tuturor unităţilor tehnice staţionare sau mobile şi echipamentelor, care sînt 
definite la art. 17 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 209/2016 ca instalaţii de 
incinerare a deşeurilor, fiind destinate tratării termice a deşeurilor, cu sau fără 
recuperarea căldurii generate în urma combustiei, prin incinerarea prin 
oxidare, precum şi prin orice alt procedeu de tratare termică, cum ar fi 
piroliza, gazeificarea sau procesele cu plasmă, cu condiţia ca substanţele 
rezultate în procesul tratării să fie incinerate ulterior;



2) tuturor unităţilor tehnice staţionare sau mobile, care sînt definite la art.17 alin. 
(2) lit. b) din Legea nr. 209/2016 ca instalaţii de coincinerare a deşeurilor, al 
căror scop principal este generarea de energie sau producerea de produse 
materiale şi care utilizează deşeuri drept combustibil uzual sau suplimentar 
sau în care deşeurile sînt tratate termic în vederea eliminării lor prin 
incinerarea prin oxidare, precum şi prin alte procedee de tratare termică, cum 
ar fi piroliza, gazeificarea sau procesele cu plasmă, cu condiţia ca substanţele 
care rezultă în urma tratării să fie incinerate ulterior;

3) teritoriilor instalaţiilor de incinerare şi coincinerare a deşeurilor, care conform 
art. 17 alin. (3) din Legea 209/2016 privind deşeurile, includ:
a) toate liniile de incinerare sau de coincinerare;
b) instalaţiile de recepţie, de stocare şi de tratare prealabilă a deşeurilor 

existente pe amplasament;
c) sistemele de alimentare cu deşeuri, combustibil şi aer;
d) cazanele, cuptoarele, echipamentele în care se efectuează tratarea termică a 

deşeurilor;
e) instalaţiile de tratare a gazelor reziduale;
f) instalaţiile de tratare sau de stocare pe amplasament a reziduurilor şi a 

apelor uzate;
g) coşurile de fum cu filtru;
h) aparatele şi sistemele de control ale operaţiunilor de incinerare sau de 

coincinerare;
i) aparatele şi sistemele de înregistrare şi monitorizare a condiţiilor de 

incinerare sau de coincinerare.
în contextul pct. 3 sbp. 3), se stabileşte că în cazurile în care:

a) pentru tratamentul termic al deşeurilor se aplică alte procese decât oxidarea, 
cum ar fi piroliza, gazeificarea sau procesul cu plasmă, instalaţiile de 
incinerare a deşeurilor şi instalaţiile de coincinerare a deşeurilor includ atât 
procesul de tratament termic, cât şi procesul de incinerare ulterior;

b) coincinerarea deşeurilor are loc astfel încât obiectivul esenţial al instalaţiei 
nu este producerea de energie sau de produse materiale, ci mai degrabă 
aplicarea tratarea termică a deşeurilor, instalaţia trebuie considerată ca o 
instalaţie de incinerare a deşeurilor.

» 5

4. Prezentul Regulament nu se aplică pentru:
1) instalaţiile de gazeificare sau piroliză, în cazul în care gazele rezultate în urma 

acestui tratament termic al deşeurilor sunt purificate în asemenea măsură încât 
nu mai constituie deşeuri înainte de incinerare şi nu mai pot genera emisii mai 
ridicate decât cele care rezultă din arderea gazului natural, astfel cum este 
prevăzut în art. 17 alin. (2)' din Legea nr. 2009/2016 privind deşeurile;

2) instalaţiile în care se procesează exclusiv următoarele deşeuri:



a) deşeurile enumerate la pct. 5 sbp. 1) lit. b), inclusiv:
(i) deşeuri vegetale din agricultură şi activităţi forestiere;
(ii) deşeuri vegetale din industria alimentară, dacă se valorifică energia
termică generată;
(iii) deşeuri vegetale fibroase de la producerea celulozei primare şi de la 
producerea hârtiei din celuloză, în cazul în care sunt co-incinerate la locul 
de producţie şi energia termică generată este valorificată;
(iv) deşeuri de plută;
(v) deşeuri lemnoase cu excepţia deşeurilor lemnoase care pot conţine 
compuşi organici halogenaţi sau metale grele, ca rezultat al tratării cu 
conservând pentru lemn sau al acoperirii, care cuprind în special deşeurile 
lemnoase provenind din construcţii şi demolări;

b) deşeurile radioactive reglementate prin Legea nr. 132/2012 privind 
desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice şi actele 
normative aprobate în temeiul acesteia;

c) carcasele de animale reglementate prin Legea nr. 129/2019 privind 
subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt 
destinate consumului uman şi actele normative aprobate în temeiul 
acesteia;

d) deşeurile rezultate din prospectarea şi exploatarea resurselor de petrol şi 
gaz provenind de la instalaţiile maritime şi incinerate la bordul acestora;

3) instalaţiile experimentale de cercetare, de dezvoltare şi de testare vizînd 
ameliorarea procesului de incinerare şi care procesează mai puţin de 50 de 
tone de deşeuri pe an.

5. în sensul prezentului Regulament, suplimentar la noţiunile din Legea 
nr. 209/2016 privind deşeurile, se aplică noţiunile şi termenii de mai jos, care 
au următoarele semnificaţii:

1) biomasa -  oricare dintre următoarele produse sau deşeuri:
a) produsele de natură vegetală provenite din agricultură sau activităţi 

forestiere care pot fi folosite drept combustibil în scopul recuperării 
conţinutului său de energie, şi, de asemenea, următoarele deşeuri se 
înscriu sub această definiţie;

b) următoarele deşeuri:
(i) deşeuri vegetale din agricultură şi activităţi forestiere;
(ii) deşeuri vegetale din industria alimentară, dacă se valorifică energia 

termică generată;
(iii) deşeuri vegetale fibroase de la producerea celulozei primare şi de la 

producerea hîrtiei din celuloză, în cazul în care sunt co-incinerate la 
locul de producţie şi energia termică generată este valorificată;

(iv) deşeuri de plută;



(v) deşeuri lemnoase cu excepţia deşeurilor lemnoase care pot conţine 
compuşi organici halogeni sau metale grele, ca rezultat al tratării cu 
conservanţi pentru lemn sau al acoperirii, care cuprind în special 
deşeurile lemnoase provenind din construcţii şi demolări;

2) capacitate nominală -  suma capacităţilor de incinerare ale cuptoarelor care 
compun o instalaţie de incinerare a deşeurilor sau o instalaţie de coincinerare a 
deşeurilor, astfel cum este specificată de constructor şi confirmată de operator, 
ţinându-se seama de puterea calorifică a deşeurilor, exprimată sub forma 
cantităţii de deşeuri incinerate într-o oră;

3) coş -  o structură care conţine una sau mai multe evacuări care asigură 
circulaţia gazelor reziduale pentru a le evacua în aer;

4) dioxine şi furam -  toate dibenzo-p-dioxinele policlorurate şi dibenzofuranii 
policloruraţi enumeraţi la anexa nr. 3;

5) emisie -  evacuarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură sau 
zgomot din surse punctiforme sau difuze dintr-o instalaţie în aer, apă sau sol;

6) instalaţie de incinerare -  orice echipament sau unitate tehnică staţionară sau 
mobilă după cum este stabilit în art. 17 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 209/2016 
privind deşeurile;

7) instalaţie de coincinerare -  orice unitate tehnică staţionară sau mobilă după 
cum este stabilit în art. 17 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 209/2016 privind 
deşeurile;

8) instalaţie existentă de incinerare/coincinerare -  o instalaţie care:
a) este în funcţionare şi pentru care a fost acordată o autorizaţie de funcţionare 

în conformitate cu legislaţia în vigoare înainte de data intrării în vigoare a 
acestui Regulament;

b) din punctul de vedere al autorităţii competente, a făcut obiectul unei 
solicitări complete de autorizare înainte de data intrării în vigoare a 
prezentului Regulament;

9) instalaţie nouă de incinerare/coincinerare -  orice instalaţie care nu este 
menţionată la noţiunea instalaţie existentă de incinerare/coincinerare şi a cărei 
construcţie/punere în funcţiune a demarat după data intrării în vigoare a 
prezentului Regulament;

10) măsurare periodică -  măsurare efectuată la anumite intervale de timp 
utilizând metode manuale sau automate;

11) medie pe o jumătate de oră valabilă -  o medie pe o jumătate de oră este 
considerată valabilă atunci când sistemul de măsurare automată nu este în 
revizie sau defect;

12) nămol de epurare -  nămol rezidual rezultat din depozitarea, manipularea şi 
tratarea apelor reziduale menajere, urbane sau industriale;



13 )ore de funcţionare -  timpul, exprimat în ore, în care o instalaţie de ardere, în 
totalitatea sa sau parţial, funcţionează şi evacuează emisii în aer, cu excepţia 
perioadelor depomire şi de oprire;

14) operator -  orice persoană fizică sau juridică care exploatează sau deţine 
controlul total sau parţial asupra instalaţiei de incinerare a deşeurilor sau a 
instalaţiei de coincinerare a deşeurilor sau, dacă acest lucru se specifică în 
dreptul intern, căreia i-a fost delegată o putere economică decisivă asupra 
funcţionării instalaţiei din punct de vedere tehnic;

15) piroliza/gazeificare -  descompunerea termica a substanţelor organice la 
temperaturi ridicate în mare măsura în absenta oxigenului;

16) poluare -  introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de 
substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot în aer, apă sau sol, care poate avea efect 
nociv asupra sănătăţii umane sau asupra calităii mediului, care poate conduce 
la efecte dăunătoare asupra proprietăţii materiale sau poate altera sau afecta 
mediul ambiant şi alte utilizări legitime ale mediului;

17) reziduu -  orice deşeu lichid sau solid care este generat de o instalaţie de 
incinerare a deşeurilor sau de o instalaţie de coincinerare a deşeurilor îns > 5

procesele de incinerare sau coincinerare a deşeurilor, de tratare a gazului de 
ardere şi a apei uzate sau din alte procese, inclusiv: 
a) cenuşă de vatră şi zgură;

b) cenuşi volante şi praf de cazan;
c) produşi solizi de reacţie de la tratarea gazelor;
d) nămol de la tratarea apelor uzate;
e) catalizatori consumaţi şi cărbune activ epuizat;

18) valori limită de emisie -  masa, exprimată prin anumiţi parametri specifici, 
concentraţia şi/sau nivelul unei anumite emisii, care nu pot fi depăşite pe 
parcursul unuia sau al mai multor perioade de timp;

19) zguri şi/sau cenuşi de vatră -  reziduuri solide scoase din cuptor după 
incinerarea deşeurilor.

II. RESTRICŢII
6. In scopul protecţiei mediului şi sănătăţii umane şi întru executarea tratatelor 

internaţionale la care Republica Moldova este parte, se stabilesc următoarele 
restricţii pentru incinerarea şi coincinerarea deşeurilor:

1) Pe teritoriul Republicii Moldova se restricţionează amplasarea 
instalaţiilor de incinerare si de coincinerare a deşeurilor si efectuarea 
operaţiunilor de incinerare şi de coincinerare a deşeurilor, în conformitate cu 
prevederile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile.

2) Se restricţionează incinerarea şi coincinerarea:
a) deşeurilor colectate separat pentru pregătirea pentru reutilizare şi 

reciclare în temeiul art. 14 şi al art. 56 din Legea nr. 209/2016 privind



deşeurile, cu excepţia deşeurilor care provin din operaţiuni de tratare 
ulterioară a deşeurilor colectate separat, pentru care incinerarea reprezintă 
rezultatul optim din punct de vedere ecologic în conformitate cu articolul 3 din 
legea sus-menţionată;

b) uleiurilor uzate. Uleiurile uzate sunt tratate, acordîndu-se prioritate 
regenerării acestora sau, alternativ, altor operaţiuni de reciclare care au un 
rezultat global echivalent sau mai bun asupra mediului decât regenerarea, în 
conformitate cu articolele 3 şi 4 din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile.

In cazul în care uleiurile uzate constau sau conţin bifenilii policloruraţi 
sau alţi compuşi similari în concentraţii mai mari de 50 ppm, incinerarea 
acestora pe teritoriul Republicii Moldova sau pe vase fluviale şi maritime este 
interzisă în conformitate cu pct. 14 din Regulamentul privind bifenilii 
policloruraţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 81/2009.

3) Se permite incinerarea şi coincinerarea deşeurilor, rezultate 
din activităţile de asistenţă medicală şi deşeurilor rezultate din cercetările 
conexe, numai celor menţionate în Regulamentul sanitar privind gestionarea 
deşeurilor rezultate din activitatea medicală, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 696/2018, şi în alte acte normative aprobate de Guvern în 
temeiul art. 55 din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile.

7. Fără aduce atingerea restricţiilor expuse în pct. 6, se interzice incinerarea şi 
coincinerarea unor altor deşeuri periculoase, care în legătură cu compoziţia 
chimică, proprietăţile materialelor sau pericolelelor potenţiale, ar putea 
periclita funcţionarea în siguranţă a unei instalaţii de coincinerare/incinerare, 
generând un impact semnificativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei. Lista 
deşeurilor periculoase interzise pentru incinerare şi coincinerare, conform pct. 
7, este stabilită în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

III. CONDIŢII PRIVIND AUTORIZAREA

8. Reglementarea activităţilor de incinerare şi coincirare a deşeurilor, inclusiv în 
aspectul procedural al eliberării actelor permisive pentru funcţionarea 
întreprinderilor şi instalaţiilor în domeniul dat, este stabilită de Legea specială 
nr. 209/2016 privind deşeurile şi alte acte normative care stabilesc procedurile 
legate de activităţile de incinerare, coincinerare a deşeurilor sau valorificare 
energetică ale acestora.

9. în contextual celor expuse în pct. 1 şi în scopul reducerii sau eliminării 
eficiente a deşeurilor în condiţii ce nu pun în pericol calitatea mediului şi 
sănătatea populaţiei:

a) prin Programul naţional pentru gestionarea deşeurilor, care cade sub 
incidenţa prevederilor Legii nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu



şi Legii nr. 209/2016 privind deşeurile, se stabileşte o reţea integrată şi 
corespunzătoare de unităţi de eliminare a deşeurilor, inclusiv celor de 
incinerare şi coincinerare a acestora, şi de instalaţii de valorificare a deşeurilor 
municipale mixte, autorizate conform prevederilor legilor prenotate;

b) conform prevederilor art. 17 alin. (4) din Legea nr. 209/2016 privind 
deşeurile, pentru asigurarea prevenirii sau minimizării, la etapele iniţiale, a 
impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, planificarea 
activităţilor de incinerare si de coincinerare a deşeurilor se realizează în
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conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra 
mediului;

10. în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 209/2016 privind 
deşeurile, eliberarea autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor se 
efectuează în conformitate cu art. 25 din legea citată şi cu respectarea 
cerinţelor Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii 
de întreprinzător.

IV. CONDIŢII DE FUNCŢIONARE A INSTALAŢIILOR DE 
INCINERARE ŞI CO INCINERARE A DEŞEURILOR

11. Instalaţiile de incinerare a deşeurilor se exploatează astfel încât să se atingă 
un nivel de incinerare la care conţinutul de carbon organic total (COT) al 
zgurii şi al cenuşii să fie mai mic de 3 % din greutatea în stare uscată a 
acestora sau la care pierderea lor la aprindere să fie mai mică de 5 % din 
greutatea în stare uscată a acestora. Dacă este necesar, se utilizează tehnici de 
pretratare a deşeurilor.

12. Instalaţiile de incinerare a deşeurilor sunt concepute, echipate, construite şi 
exploatate astfel încât, chiar în condiţiile cele mai nefavorabile, după ultima 
admisie de aer de combustie, gazele rezultate din incinerarea deşeurilor să fie 
aduse, în mod controlat şi omogen, la o temperatură de cel puţin 850°C, timp 
de cel puţin două secunde.

13. Instalaţiile de coincinerare a deşeurilor sunt concepute, echipate, construite şi 
exploatate astfel încât, chiar în condiţiile cele mai nefavorabile, gazele 
rezultate din coincinerarea deşeurilor să fie aduse, în mod controlat şi omogen, 
la o temperatură de cel puţin 850°C, timp de cel puţin două secunde.

14. în instalaţiile de incinerare a deşeurilor, temperaturile prevăzute la pct. 12 
trebuie măsurate în apropierea peretelui intern al camerei de combustie. 
Agenţia de Mediu poate autoriza efectuarea măsurătorilor într-un alt punct 
reprezentativ al camerei de combustie.

15. Dacă sunt incinerate sau coincinerate deşeuri periculoase, cu un conţinut de 
substanţe organice halogenate (exprimate în clor, mai mare de 1%), atunci 
temperatura necesară conformării la pct. 12 şi 13 este de cel puţin 1 100°C şi



se recomandă menţinerea la această temperatură timp de cel puţin două 
secunde.

16. Fiecare cameră de combustie a unei instalaţii de incinerare a deşeurilor este 
echipată cu cel puţin un arzător auxiliar, care porneşte automat pentru ca, după 
ultima injecţie de aer, temperatura gazelor reziduale să fie menţinută la peste 
850° C. Arzătoarele auxiliare sunt utilizate la pornirea şi oprirea instalaţiei de 
incinerare a deşeurilor, pentru a se asigura că temperatura de peste 850° C sau 
de peste 1100° C este menţinută în timp ce deşeurile nearse se află în camera 
de combustie.

17. Arzătoarele auxiliare nu pot fi alimentate cu combustibili care ar putea genera 
emisii mai mari decât cele care ar rezulta în urma arderii benzinei definite în 
Regulamentul privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi combustibili 
lichizi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 414/2016.

18. Instalaţiile de incinerare şi coincinerare a deşeurilor sunt proiectate, 
construite, echipate şi exploatate astfel încât să se prevină emisiile în aer care 
să genereze o poluare atmosferică semnificativă la nivelul solului. Gazele 
reziduale sunt evacuate în coşurile de fum special echipate pentru măsurarea şi 
controlul emisiilor şi care sunt suficient de ridicate pentru a nu provoca daune 
sănătăţii umane sau mediului.

19. Amplasamentele instalaţiilor de incinerare a deşeurilor şi ale instalaţiilor de 
coincinerara deşeurilor, inclusiv zonele asociate de stocare a deşeurilor, sunt 
proiectate şi exploatate astfel încât să prevină deversările neautorizate şi 
accidentale de orice substanţe poluante în sol, în apele de suprafaţă şi în apele 
subterane.

20. Instalaţiile de incinerare şi coincinerare a deşeurilor sunt dotate cu un colector 
pentru ape meteorice contaminate care se scurg din amplasamentul instalaţiei 
de incinerare a deşeurilor sau al instalaţiei de coincinerare a deşeurilor, 
precum şi pentru apa contaminată provenită din scurgeri sau din măsurile de 
intervenţii contra incendiilor. Capacitatea de stocare a acestui colector trebuie 
să fie suficientă pentru ca aceste ape să poată fi analizate şi tratate, dacă este 
nevoie, înainte de deversare.

21. Instalaţiile de incinerare şi de coincinerare utilizează sisteme automate care 
împiedică alimentarea cu deşeuri în următoarele situaţii:
1) în timpul fazei de pornire, până când este atinsă temperatura de 850°C 

sau 1 100°C, după caz;
2) de fiecare dată când nu se menţine temperatura de 850°C sau 1 100°C, 

după caz;
3) de fiecare dată când măsurările continue prevăzute de prezentul 

regulament arată, că una dintre valorile limită de emisie este depăşită din



cauza unor dereglări sau deficienţe ale sistemelor de epurare a gazelor 
reziduale.

22. Incinerarea deşeurilor trebuie să consiste din recuperarea căldurii generate în 
urma combustiei, cu producerea concomitentă a energiei, doar în cazurile 
prevăzute de art. 17 alin. (9) din Legea nr.209/2016 privind deşeurile.

23. în cazul deşeurilor rezultate din activitatea medicală cu risc sporit de infectare 
este obligatorie introducerea directă a acestora în cuptor şi interzicerea 
amestecării manuale în timpul încărcării acestor deşeuri. Astfel de deşeuri 
trebuie incinerate sau coincinerate cât mai repede posibil şi este interzisă 
depozitarea temporară a acestora.

24. O instalaţie de incinerare a deşeurilor sau de coincinerare a deşeurilor nu 
trebuie nici într-un caz să continue incinerarea deşeurilor pentru o perioadă 
mai mare de 4 ore fără întrerupere în cazul depăşirii valorilor limită de emisie. 
Durata cumulată de funcţionare pe an în asemenea condiţii trebuie să fie mai 
mică de 60 de ore şi se aplică cuptoarelor care sunt conectate la un singur 
sistem de epurare a gazelor reziduale.

25. în cazul unei defecţiuni, operatorul reduce sau întrerupe funcţionarea 
instalaţiei cât mai repede posibil, până când este posibilă repunerea în 
funcţiune normală.

26. în cazul coincinerarii propriilor deşeuri la locul de producţie, în cazane 
existente, din industria celulozei şi hârtiei, emiterea autorizaţiei de mediu 
trebuie sa fie condiţionată cel puţin de respectarea prevederilor pentru valorile 
limita de emisie stabilite în anexa nr. 4 pentru COT.

27. Operatorii instalaţiilor care incinerează şi/sau coincinerează deşeuri 
periculoase, au obligaţia să elaboreze, în condiţiile Legii nr. 209/2016 privind 
deşeurile, planuri de intervenţie pentru situaţii de accident şi să asigure 
condiţiile de aplicare a acestora.

V. LIVRAREA ŞI RECEPŢIA DEŞEURILOR
28. Livrarea şi recepţia deşeurilor la instalaţiile de incinerare şi de coincinerare a 

deşeurilor este efectuată în conformitate cu prevederile art. 44 şi 45 din Legea 
nr. 209/2016 privind deşeurile cu respectarea măsurilor de precauţie care 
asigură prevenirea sau limitarea poluării aerului, solului, apelor de suprafaţă şi 
a celor subterane şi a altor efecte negative asupra mediului şi sănătăţii 
populaţiei.

29. Operatorul, înainte de a accepta deşeurile într-o instalaţie de incinerare sau 
coincinerare, asigură că deţine informaţii cu privire la:

1) masa fiecărui tip de deşeu, clasificat confom Listei deşeurilor aprobate prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 99/2018;



2) compoziţia fizică şi în măsura posibilului, compoziţia chimică a deşeurilor, 
precum şi toate celelalte informaţii, care permit să se aprecieze, dacă sunt 
adecvate pentru procesul de incinerare prevăzut;

3) caracteristicile periculoase ale deşeurilor, substanţele cu care ele nu pot fi 
amestecate şi măsurile de precauţie ce trebuie luate în momentul manipulării 
lor;

30. Operatorul, înainte să accepte într-o instalaţie de incinerare sau de 
coincinerare deşeurile periculoase livrate, va efectua următoarele proceduri:

1) verifică existenţa unui contract privind livrarea şi primirea deşeurilor 
periculoase, conform art. 18 din Legea nr.209/2016 privind deşeurile;

2) verifică conformarea producătorului de deşeuri periculoase la prevederile art. 
22 al Legii nr. 209/2016 privind deşeurile, care stabileşte cerinţele de 
etichetare a deşeurilor periculoase;

3) verifică, dacă sunt respectate prevederile art. 45 din Legea nr. 209/2016 
privind deşeurile şi prevederile Regulamentului transporturilor rutiere de 
mărfuri periculoase, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 589/2017, şi ale 
altor acte normative care reglementează transportul mărfurilor periculoase;

4) inspectează vizual, în măsura în care este posibilă din punct de vedere tehnic, 
deşeurile livrate;

5) prelevă probe reprezentative, în măsura în care este posibil şi, dacă este 
adecvat, înainte de descărcare, pentru a verifica, prin efectuarea de controale, 
conformitatea cu informaţiile, prevăzute la pct. 29 şi pentru a permite Agenţiei 
de Mediu să determine natura deşeurilor tratate. Probele prelevate se păstrează 
cel puţin o lună după incinerarea sau coincinerarea deşeurilor în cauză.

31. Agenţia de Mediu poate acorda derogări de la pct. 29 şi 30 pentru instalaţiile 
care incinerează sau coincinerează propriile deşeuri, cu condiţia că sunt 
respectate alte cerinţele ale prezentului Regulament.

VI. CONTROLUL EMISIILOR ŞI EVACUĂRILE POLUANŢILOR
ÎN MEDIU 

SECŢIUNEA 1.
Valori limită ale emisiilor în aer

32. Instalaţiile de incinerare a deşeurilor sunt proiectate, construite, echipate şi 
exploatate astfel încât emisiile în aer să nu depăşească valorile limită de 
emisie specificate în anexa nr. 4.

33. Instalaţiile de coincinerare a deşeurilor sunt proiectate, construite, echipate şi 
exploatate astfel încât emisiile în aer să nu depăşească valorile limită de 
emisie specificate în anexa nr. 5.



34. Dacă nu este prevăzut altfel în anexe, toate valorile limită de emisie se 
calculează la o temperatură de 273,15 K, o presiune de 101,3 kPa şi după 
corecţia pentru conţinutul de vapori de apă al gazelor reziduale. Valorile sunt 
normate la un conţinut de oxigen al gazelor reziduale de 11 %, cu excepţia 
cazurilor în care se incinerează uleiuri minerale uzate, definite în sensul art. 2 
alin. 24) din Legea 209/2016 privind deşeurile, când sunt normate la un 
conţinut de oxigen de 3 %, precum şi în cazurile menţionate în anexa nr. 2, 
secţiunea a 2-a.
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35. Gazele reziduale provenite de la instalaţiile de incinerare a deşeurilor şi de la 
instalaţiile de coincinerare a deşeurilor sunt evacuate în mod controlat, printr- 
un coş de fum a cărui înălţime este calculată astfel încât să protejeze sănătatea 
umană şi mediul.

36. Dacă într-o instalaţie de coincinerare mai mult de 40% din căldură provine 
din deşeuri periculoase, se aplică valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 
4.

37. Pentru a asigura conformitatea cu valorile limită de emisie, operatorii iau 
măsurători necesare în conformitate cu cerinţele stabilite în anexa nr. 2, 
secţiunile a 2-a şi a 3-a.

38. Valorile limită de emisie în aer şi în apă se consideră respectate dacă sunt 
îndeplinite condiţiile descrise în anexa nr. 8, secţiunile 1 şi a 2-a.

39. Valorile limită de emisie, stabilite pentru instalaţiile de incinerare a deşeurilor 
în anexa nr. 3 la prezentul regulament, vor fi luate în considerare la 
coincinerarea deşeurilor municipale mixte.

SECŢIUNEA a 2-a.
Evacuarea apelor uzate provenite din epurarea gazelor reziduale

40. Evacuarea în mediul acvatic a apelor uzate rezultate din epurarea gazelor 
reziduale se limitează în măsura posibilului, iar concentraţiile de substanţe 
poluante nu depăşesc valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 6.

41. Valorile limită de emisie se aplică în punctul în care apele uzate provenite din 
epurarea gazelor reziduale sunt evacuate din instalaţia de incinerare a 
deşeurilor sau din instalaţia de coincinerare a deşeurilor.

42. In cazul în care apele uzate provenite din epurarea gazelor reziduale sunt 
tratate în afara instalaţiei de incinerare a deşeurilor sau a instalaţiei de 
coincinerare a deşeurilor, într-o instalaţie de tratare destinată exclusiv epurării 
acestui tip de ape uzate, valorile limită de emisie prevăzute în anexa nr. 6 sunt 
aplicate în punctul în care apele uzate ies din instalaţia de tratare.

43. In cazul în care apele uzate provenite din epurarea gazelor reziduale sunt 
tratate împreună cu alte surse de ape uzate, pe amplasamentul instalaţiei sau în 
afara acestuia, operatorul trebuie să efectueze calculele corespunzătoare de 
bilanţ masic, utilizând rezultatele măsurătorilor prevăzute în anexa nr. 2,



secţiunea a 3-a, pentru a determina care sunt nivelurile de emisie care, în 
punctul de deversare finală a apelor uzate, pot fi atribuite apelor uzate 
provenite din epurarea gazelor reziduale.

44. Nu se permite diluarea apelor uzate pentru respectarea valorilor limită de
emisie indicate în anexa nr. 6.

VII. REZIDUURI
45. Operatorul instalaţiei de incinerare a deşeurilor, ia măsuri necesare pentru a 

reduce cantitatea de reziduuri şi pericolul acestora. Reziduurile se reciclează 
pe cât posibil în aceeaşi instalaţie sau în afară acesteia, în conformitate cu 
cerinţele prescrise de actele normative.

46. Transportul şi depozitarea intermediară a reziduurilor uscate, sub formă de 
pulberi, cum ar fi pulberile provenite din cazane şi reziduurile uscate rezultate 
din tratarea gazelor de combustie, se efectuează în recepiente închise astfel 
încât să se evite dispersarea lor în mediu, spre exemplu în containere închise.

47. înaintea stabilirii modurilor de eliminare sau de reciclare a reziduurilor din 
instalaţii de incinerare şi coincinerare, se efectuează teste corespunzătoare 
pentru a determina caracteristicile fizice şi chimice, precum şi potenţialul de 
poluare al diferitelor reziduuri rezultate din incinerare. Testele se efectuează 
asupra fracţiunii solubile totale şi fracţiunii solubile de metale grele.

48. în cazul instalaţiilor de incinerare a deşeurilor, schimbarea condiţiilor de 
funcţionare nu poate cauza o producţie mai mare de reziduuri sau o producţie 
de reziduuri cu conţinut mai mare de substanţe organice poluante decât 
reziduurile care ar fi fost obţinute în condiţiile prevăzute la pct. 9, 10 şi 14 din 
Regulament.

49. Utilizînd cele mai bune tehnici disponibile pentru punerea în aplicare a unui 
sistem de management de mediu, operatorul instalaţiei de incinerare şi 
coincinerare a deşeurilor elaborează un plan de gestionare a reziduurilor care 
să includă măsuri având drept scop:
1) reducerea la minimum a generării de reziduuri;
2) optimizarea reutilizării, regenerării, reciclării şi/sau a valorificării 

energetice a reziduurilor;
3) asigurarea eliminării adecvate a reziduurilor.

VIII. MONITORIZAREA EMISIILOR
50. Pentru monitorizarea respectării cerinţelor prezentului Regulament, Agenţia 

de Mediu va ţine evidenţa operatorilor instalaţiilor de incinerare şi 
coincinerare a deşeurilor şi a emisiilor prin intermediul sistemelor 
informaţionale automtizate „Managementul deşeurilor” (SIA MD) şi 
„Registrul naţional al emisiilor şi al transferului de poluanţi” (SIA RETP).



51. Monitorizarea emisiilor în aer şi apă, rezultate din activitatea instalaţiilor de 
incinerare si coincinerare a deşeurilor, se desfăşoară în conformitate cu anexa 
nr. 2 si anexa nr. 7.
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52. Instalaţiile de incinerare şi coincinerare a deşeurilor sunt dotate cu 
echipamente de măsurare şi cu tehnici pentru supravegherea parametrilor, 
condiţiilor şi concentraţiilor masice relevante pentru procedeul de incinerare 
sau de coincinerare.

53. Instalarea corectă şi funcţionarea automatizată a echipamentului de 
supraveghere a emisiilor în aer şi în apă sunt supuse anual unui control şi unor 
teste de verificare, conform anexei nr. 2, secţiunea 1.

54. Cel puţin odată la trei ani se efectuează o calibrare pe bază de măsurări 
paralele efectuate, conform metodelor de referinţă.

55. Agenţia de Mediu stabileşte localizarea punctelor de prelevare a probelor sau 
de măsurare în care trebuie monitorizate emisiile.

56. Operatorul trebuie să asigure măsurări periodice de control al emisiilor şi 
prelevare de probe numai în laboratoarele acreditate, conform prevederilor 
Legii nr. 235/2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a 
conformităţii şi în conformitate cu anexa nr. 2, secţiunea 1 pct.l şi 2.

57. Rezultatele monitorizării sunt înregistrate, procesate şi prezentate astfel încât 
să permită Agenţiei de Mediu să verifice dacă sunt respectate condiţiile de 
funcţionare şi valorile limită de emisie incluse în autorizaţie.

IX. ACCESUL LA INFORMAŢIE ŞI PARTICIPAREA PUBLICULUI
58. Agenţia de Mediu asigură administrarea sistemelor informaţionale 

automtizate „Managementul deşeurilor” (SIA MD) şi „Registrul naţional al 
emisiilor şi al transferului de poluanţi” (SIA RETP) şi, respectiv, accesul 
publicului la informaţii despre activitatea tuturor instalaţiilor de incinerare şi 
coincinerare autorizate la nivel naţional, cu posibilitatea de a transmite 
comentarii, informaţii, analize sau opinii considerate relevante în procesul de 
luare a deciziilor, conform prevederilor Legii nr. 239/2008 privind 
transparenţa în procesul decizional.

59. Agenţia de Mediu întocmeşte lista instalaţiilor de incinerare a deşeurilor sau a 
instalaţiilor de coincinerare a deşeurilor a căror capacitatea nominală este mai 
mică de 2 tone pe oră şi o va pune la dispoziţia publicului prin intermediul 
paginii web oficiale a instituţiei -  www.am.gov.md

X. INSPECŢIE ŞI CONTROL
60. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament constituie contravenţii şi 

se sancţionează, conform prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deşeurile şi a 
Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008.

http://www.am.gov.md


61. Inspectoratul pentru Protecţia Mediului va exercita funcţia de supraveghere şi 
control privind respectarea prevederilor Regulamentului, în baza Legii nr. 131 
din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, 
Legii nr. 851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică, Legii nr. 
1515/1993 privind protecţia mediului înconjurător şi a Legii nr. 209/2016 
privind deşeurile.



Anexa nr. 1
la Regulamentul privind incinerarea şi

coincinerarea deşeurilor

LISTA
de deşeuri interzise pentru incinerare / coincinerare, prevăzute de pct. 7 din

Regulament

a) Deşeuri radioactive;
b) Deşeuri explozive şi de muniţie: deşeurile periculoase de tip HP1, 

clasificate conform anexei nr. 3 la Legea nr. 209/2016 privind deşeurile şi 
catalogate în Lista deşeurilor cu coduri:

i. 16 01 10* componente explozive (de exemplu, perne de protecţie);
ii. 16 04 deşeuri de explozivi;
c) Deşeuri de compuşi auto-reactivi, instabili termic: deşeurile 

periculoase de tip HP1, clasificate cu codurile frazelor de pericol H240 şi 
H241 conform anexei nr. 3 la Legea nr. 209/2016 privind deşeurile;

d) Deşeuri de echipamente electrice şi electronice: catalogate în Lista 
deşeurilor cu coduri:

i. toate tipurile de deşeuri periculoase din subcategoria 16 02;
ii. 16 06 baterii si acumulatori;

iii. 20 01 21* tuburi fluorescente si alte deşeuri cu conţinut de mercur;
iv. 20 01 23* echipamente casate cu conţinut de clorofluorocarburi;
v. 20 01 35* echipamente electrice şi electronice casate, altele decît 

cele menţionate la 20 01 21 şi 20 01 23, cu conţinut de componente 
periculoase, provenite din echipamentele electrice şi electronice pot 
include acumulatori şi baterii, conform menţiunii de la 16 06, fiind 
marcate ca periculoase; comutatoarele cu mercur, sticla de la 
tuburile catodice şi alte tipuri de sticlă activată etc.;

vi. 20 01 36 echipamente electrice şi electronice casate, altele decît 
cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35;

e) Deşeuri de baterii întregi: catalogate în Lista deşeurilor cu coduri:
i. 16 06 baterii şi acumulatori;
ii. 20 01 33* baterii şi acumulatoare incluse la 16 06 01, 16 06 02 

sau 16 06 03 şi baterii şi acumulatoare nesortate conţinînd aceste 
baterii;

iii. 20 01 34 baterii şi acumulatoare, altele decît cele specificate la 
20 01 33;

f) Deşeuri care conţin azbest: catalogate în Lista deşeurilor cu coduri:
i. 17 06 materiale izolante si materiale de construcţii cu conţinut de

5 » S

azbest;



ii. 06 07 01* deşeuri cu conţinut de azbest de la electroliză;

iii. 06 13 04* deşeuri de la procesele cu azbest;
iv. 10 13 09* deşeuri de la fabricarea azbocimenturilor, cu conţinut

de azbest;
v. 15 01 11* ambalaje metalice care conţin o matriţă poroasă solidă 

formată din materiale periculoase (de exemplu, azbest), inclusiv 
containere goale pentru stocarea sub presiune;

vi. 16 01 11* plăcuţe de frînă cu conţinut de azbest.



Anexa nr. 2
la Regulamentul privind incinerarea şi

coincinerarea deşeurilor

MONITORIZAREA EMISIILOR 

Secţiunea 1.
Tehnici de monitorizare a emisiilor

1. Măsurătorile pentru determinarea concentraţiilor de substanţe poluante din aer şi 
din apă se efectuează reprezentativ.

2. Prelevarea şi analiza tuturor substanţelor poluante, inclusiv a dioxinelor şi 
furanilor, precum şi asigurarea calităţii sistemelor automatizate de măsurare şi 
metodele de măsurare de referinţă utilizate pentru calibrarea acestora se efectuează 
în conformitate cu standardele moldoveneşti în domeniul protecţiei mediului, 
aprobate sau adoptate de organismul naţional de standardizare din Republica 
Moldova, conform prevederilor Legii nr. 20/2016 cu privire la standardizarea 
naţională şi armonizate cu standardele europene adoptate de Comitetul European 
de Standardizare (CEN). în cazul în care nu există standardele moldoveneşti 
armonizate cu standardele europene CEN, pot fi aplicate standardele ISO sau alte 
standarde internaţionale, garantându-se obţinerea unor date de calitate ştiinţifică 
echivalentă. Sistemele automatizate de măsurare sunt supuse unui control prin 
intermediul unor măsurători paralele cu metodele de referinţă, cel puţin o dată pe 
an.

3. Pentru valorile limită zilnice de emisie, se adminte un interval de încredere care nu 
poate fi mai mic de 95 % ale unui singur rezultat măsurat şi respectiv nu trebuie să 
depăşească următoarele procente ale valorilor limită de emisie:

Nr. Substanţe poluatoare Valori limită 
pentru emisii

1 Monoxid de carbon 10%
2 Dioxid de sulf 20%
3 Dioxid de azot 20%
4 Pulbere totală 30%
5 Carbon organic total 30%
6 Acid clorhidric 40%
7 Acid fluorhidric 40%

4. Emisiile în aer şi în apă se măsoară periodic, în conformitate cu secţiunea a 2-a 
şi secţiunea a 3-a.



Secţiunea a 2-a.
Măsurători privind substanţele poluante din aer

5. Se efectuează următoarele măsurători privind substanţele poluante din aer:
a) măsurarea continuă a următoarelor substanţe: NOx, cu condiţia să fie stabilite 

valori limită de emisie, CO, pulberi totale, COT, HC1, HF şi SO2;
b) măsurarea continuă a următorilor parametri de exploatare: temperatura în 

apropierea peretelui intern sau într-un alt punct reprezentativ al camerei de 
combustie autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, 
concentraţia de oxigen, presiunea, temperatura şi conţinutul de vapori de apă al 
gazelor reziduale;

c) cel puţin două măsurători pe an pentru metale grele, dioxine şi furani; cu toate 
acestea, pe parcursul primelor 12 luni de exploatare se efectuează măsurători 
cel puţin din trei în trei luni.

6. Perioada de rezidenţă, temperatura minimă şi conţinutul de oxigen al gazelor 
reziduale trebuie verificate corespunzător cel puţin o dată la punerea în funcţiune a 
instalaţiei de incinerare a deşeurilor sau a instalaţiei de coincinerare a deşeurilor şi în 
condiţiile de funcţionare cele mai nefavorabile care se pot prevedea.

7. Măsurarea continuă a acidului fluorhidric (HF) poate fi omisă în cazul în care 
acidului clorhidric (HC1) i se aplică tratamente care să garanteze că nu se depăşesc 
valorile limită de emisie pentru HC1. în acest caz, emisiile de HF se măsoară periodic 
în conformitate cu pct. 5 lit. c).

8. Măsurarea continuă a conţinutului de vapori de apă nu este necesară în cazul în 
care gazele reziduale prelevate sunt uscate înaintea analizei emisiilor.

9. Autoritatea competentă poate decide să nu impună realizarea unor măsurători 
continue pentru HC1, HF şi SO2 în instalaţiile de incinerare a deşeurilor sau în 
instalaţiile de coincinerare a deşeurilor şi să impună realizarea unor măsurători 
periodice în sensul pct. 5 lit. c) sau nici o măsurătoare în cazul în care operatorul 
poate dovedi că emisiile de substanţe poluante menţionate mai sus nu pot fi în niciun 
caz mai mari decât valorile limită de emisie stabilite.

10. Autoritatea competentă poate decide să nu impună realizarea unor măsurători 
continue pentru NOx şi să impună realizarea unor măsurători periodice în sensul pct. 
5 lit. c) în instalaţiile existente de incinerare a deşeurilor cu o capacitate nominală de 
sub 6 tone pe oră sau în instalaţiile existente de coincinerare a deşeurilor cu o 
capacitate nominală de sub 6 tone pe oră, în cazul în care operatorul poate dovedi, pe 
baza unor informaţii privind calitatea deşeurilor în cauză, tehnologiile utilizate şi 
rezultatele monitorizării emisiilor, că emisiile de NOx nu pot fi în niciun caz mai 
mari decât valoarea limită de emisie stabilită.



11. Autoritatea competentă poate decide să impună realizarea unei măsurători din 
doi în doi ani pentru metale grele şi a unei măsurători pe an pentru dioxine şi furani 
în următoarele cazuri:

a) emisiile rezultate din coincinerarea sau incinerarea deşeurilor sunt, în orice
situaţie, mai mici decât 50 % din valorile limită de emisie;

b) deşeurile destinate coincinerării sau incinerării sunt constituite doar din 
anumite fracţiuni combustibile extrase din deşeuri nepericuloase, care nu pot fi 
reciclate şi care prezintă anumite caracteristici, şi care se recomandă a fi precizate pe 
baza evaluării prevăzute la lit. c);

c) operatorul poate dovedi, pe baza unor informaţii asupra calităţii deşeurilor 
în cauză şi monitorizării emisiilor, că emisiile se situează, în orice situaţie, cu mult 
sub valorile limită de emisie pentru metale grele, dioxine şi furani;

12. Rezultatele măsurătorilor efectuate sunt normate pe baza concentraţiilor 
standard de oxigen menţionate sau calculate în conformitate cu anexa nr. 4 şi prin 
aplicarea formulei prevăzute în anexa nr. 6.

13. în cazul în care se incinerează sau coincinerează deşeuri într-o atmosferă 
îmbogăţită cu oxigen, rezultatele măsurătorilor pot fi normate la conţinutul de oxigen 
stabilit de autoritatea competentă în funcţie de particularităţile fiecărui caz în parte.

14. Atunci când emisiile de substanţe poluante sunt reduse printr-un tratament al 
gazelor reziduale, într-o instalaţie de incinerare a deşeurilor sau o instalaţie de 
coincinerare a deşeurilor care tratează deşeuri periculoase, normarea conţinutului de 
oxigen se efectuează doar în cazul în care conţinutul de oxigen măsurat în decursul 
aceleiaşi perioade doar pentru substanţa poluantă în cauză depăşeşte conţinutul 
aplicabil standard de oxigen.

Secţiunea a 3-a.
Măsurători privind emisiile în apă provenite din epurarea gazelor 

la ardere şi/sau din tratarea cenuşii de vatră
15.Următoarele măsurători se efectuează în punctul de deversare a apelor uzate:

a) măsurători continue pentru pH, temperatură şi debit, conform Hotărârii 
Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de 
colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în 
emisare pentru localităţile urbane şi rurale;

b) măsurători zilnice prin prelevări punctuale din cantitatea totală de materii 
solide în suspensie sau măsurători pe o probă reprezentativă proporţională cu debitul 
pe o perioadă de 24 de ore;

c) măsurători efectuate cel puţin o dată pe lună pe o probă reprezentativă, 
proporţională cu debitul deversărilor, pentru o perioadă de 24 de ore, pentru Hg, Cd, 
Ti, As, Pb, Cr, Cu, Ni şi Zn;



d) cel puţin un set de măsurători la şase luni pentru dioxine şi furani; cu toate 
acestea, în primele douăsprezece luni de exploatare a instalaţiei se efectuează 
măsurători cel puţin o dată la trei luni.

16. Frecvenţa măsurătorilor privind emisiile în apă provenite din epurarea gazelor
la ardere si/sau din tratarea cenuşii de vatră se efectuează în conformitate cu
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standardele moldoveneşti în domeniul protecţiei mediului, aprobate sau adoptate de 
organismul naţional de standardizare din Republica Moldova, conform prevederilor 
Legii nr. 20/2016 cu privire la standardizarea naţională şi armonizate cu standardele 
europene (EN). In cazul în care nu există standardele moldoveneşti armonizate cu 
standardele europene (EN), sunt aplicabile standardele ISO sau alte standarde care 
asigură furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă.

17. în cazul în care apele uzate provenite din epurarea gazelor reziduale sunt 
tratate pe amplasament împreună cu alte ape uzate, provenite din alte surse situate pe 
amplasamentul instalaţiei, operatorul trebuie să efectueze următoarele măsurători:

a) pe fluxul de ape uzate provenite din sistemul de epurare a gazelor reziduale, 
înaintea intrării acestora în instalaţia de tratare colectivă a apelor uzate;

b) pe fluxul sau fluxurile de alte ape uzate înaintea intrării acestora în 
instalaţiile de tratare colectivă a apelor uzate;

c) în punctele în care apele uzate provenite din instalaţia de incinerare a 
deşeurilor sau de la instalaţia de coincinerare a deşeurilor sunt deversate în urma 
tratării.



FACTORI DE ECHIVALENŢĂ PENTRU DIBENZOPARADIOXINE ŞI
DIBENZOFURANI

Pentru a determina concentraţia totală (echivalent toxic, TE) a dioxinelor şi furanilor, 
se recomandă, înaintea adunării acestora, înmulţirea concentraţiilor masice ale 
dibenzoparadioxinelor şi dibenzofiiranilor enumeraţi mai sus cu factorii de 
echivalenţă toxică.

Anexa nr. 3
la Regulamentul privind incinerarea şi

coincinerarea deşeurilor

Nr. Dibenzoparadioxine şi Dibenzofurani Factor de echivalenţă 
toxică

1 2,3,7,8 Tetraclorodibenzodioxină (TCDD) 1
2 1,2,3,7,8 Pentaclorodibenzodioxină (PeCDD) 0,5
3 1,23,4,7,8 Hexachlorodibenzodioxină

(HxCDD)
0,1

4 1,23,6,7,8 Hexaclorodibenzodioxină
(HxCDD)

0,1

5 1,23,7,8,9 Hexaclorodibenzodioxină
(HxCDD)

0,1

6 1,23,4,6,7,8 Heptaclorodibenzodioxină
(HpCDD)

0,01

7 1,23,4,6,7,8 Octaclorodibenzodioxină(OCDD) 0,001
8 233,8 Tetraclorodibenzofuran (TCDF) 0,1
9 23,4,7,8 Pentaclorodibenzofuran (PeCDF) 0,5
10 1,23,7,8 Pentaclorodibenzofuran (PeCDF) 0,05
11 1,23,4,7,8 Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1
12 1,23,6,7,8 Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1
13 1,23,7,8,9 Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1
14 23,4,6,7,8 Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1
15 1,23,4,6,7,8 Heptaclorodibenzofuran (HpCDF) 0,01
16 1,23,4,7,8,9 Heptaclorodibenzofuran (HpCDF) 0,01
17 1,23,4,7,8,9 Octaclorodibenzofuran (OCDF) 0,001



VALORILE LIMITĂ DE EMISII ÎN AER PENTRU INSTALAŢIILE DE 
INCINERARE A DEŞEURILOR

5

1. Toate valorile limită de emisie exprimate în mg/Nm3 se calculează în condiţiile 
standard: la o temperatură de 273,15 K, o presiune de 101,3 kPa şi după corecţia 
pentru conţinutul de vapori de apă al gazelor reziduale.
2. Valorile sunt normate la un conţinut de oxigen al gazelor reziduale de 11%, cu 
excepţia cazurilor în care se incinerează uleiuri minerale uzate, în sensul art. 2 pct. 
24) din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile, când sunt normate la un conţinut de 
oxigen de 3%, precum şi în cazurile menţionate în anexa nr. 2, Secţiunea a 2-a pct.
12.

Anexa nr. 4
la Regulamentul privind incinerarea şi

coincinerarea deşeurilor

Pentru perioadele de calculare a valorilor medii, se aplică următoarele definiţii:

Tipul
măsurătorii

Perioada de calculare a 
valorilor medii

Definiţie

Continuă

Medie pe o jumătate de 
oră

Valoarea medie pe o perioadă de 30 de 
minute

Medie zilnică Valoarea medie pe o perioadă de o zi, 
bazată pe mediile valabile pe jumătate de 
oră.

Periodică

Medie pe perioada de 
prelevare de probe

Valoarea medie a trei măsurători 
consecutive de cel puţin 30 de minute 
fiecare

Perioadă de prelevare de 
probe pe termen lung

Valoare pe o perioadă de prelevare de 
probe cuprinsă între 2 şi 4 săptămâni

1. Valorii m edii zilnice
Nr. Poluanţi Valorii limită 

ale emisiilor 
(mg/Nm3)

1 Pulberi totale 10
2 Substanţe organice în stare de gaz sau vapori, exprimate în 

carbon organic total (COT)
10

3 Acid clorhidric (HC1) 10
4 Acid fluorhidric (HF) 1



5 Dioxid de sulf (S02) 50

6 Monoxid de azot (NO) şi dioxid de azot (NO2) exprimate ca 
NO2 pentru instalaţiile existente de incinerare a deşeurilor a 
c ă ro r  c a p a c ita te  n o m in a lă  e s te  m a i m are  d e  6 to n e  p e  o ră  sau  

pentru noile instalaţii de incinerare a deşeurilor

200

7 Monoxid de azot (NO) şi dioxid de azot (NO2) exprimate ca 
NO2 pentru instalaţiile existente de incinerare a deşeurilor a 
căror capacitate nominală este mai mică sau egală cu 6 tone 
pe oră

400

2. Valori limită medii de emisii pentru o jumătate de oră
Nr. Poluanţi Valorii limită ale 

emisiilor (mg/Nm3)
(100%) A (97 %) B

1 Pulberi totale 30 10
2 Substanţe organice în stare de gaz sau vapori, 

exprimate în carbon organic total (COT)
20 10

3 Acid clorhidric (HC1) 60 10
4 Acid fluorhidric (HF) 4 2
5 Dioxid de sulf (S02) 200 50
6 Monoxid de azot (NO) şi dioxid de azot (NO2) 

exprimate ca N02 pentru instalaţiile existente de 
incinerare a deşeurilor a căror capacitate nominală 
este mai mare de 6 tone pe oră sau pentru noile 
instalaţii de incinerare a deşeurilor

400 200

3. Valori limită de emisii pentru metale grele
Nr. Metale grele şi componentele acestora Valorii 

limită ale 
emisiilor/ 30 
minute

Valorii 
limită ale 
emisiilor/ 
8 ore

1. Cadmiu şi compuşii acestuia, exprimaţi în cadmiu 
(Cd)

Total: 0,05 
mg/Nm3

Total 0,1 
mg/Nm3

2. Taliu şi compuşii acestuia, exprimaţi în taliu (TI)
3. Mercur şi compuşii acestuia, exprimaţi în mercur 

(Hg)
0,05

mg/Nm3
0,1 mg/Nm3

4. Stibiu şi compuşii acestuia, exprimaţi în stibiu 
(Sb)

Total: 0,5 
mg/Nm3

Total: 1 
mg/Nm3

5. Arsenic şi compuşii acestuia, exprimaţi în arsenic



(As)
6. Plumb şi compuşii acestuia, exprimaţi în plumb 

(Pb)
7. Crom şi compuşii acestuia, exprimaţi în crom (Cr)
8. Cobalt şi compuşii acestuia, exprimaţi în cobalt 

(Co)
9. Cupru şi compuşii acestuia, exprimaţi în cupru 

(Cu)
10. Mangan şi compuşii acestuia, exprimaţi în 

mangan (Mn)
11. Nichel şi compuşii acestuia, exprimaţi în nichel 

(Ni)
12 Vanadiu şi compuşii acestuia, exprimaţi în 

vanadiu (V)

4. Valori limită de emisii pentru dioxine şi furani
Valorile limită de emisie pentru dioxine şi furani nu trebuie să depăşească 0,1 
mg/Nm3. Acest lucru se aplică concentraţiei totale calculate ţinând seama de 
echivalenţa toxică a acestora în conformitate cu anexa nr. 5 la prezentul regulament. 
Valorile medii se măsoară pe o perioadă de eşantionare de cel puţin 6 ore, dar nu mai 
mult de 8 ore.

5. Valori limită de emisii pentru monoxidul de carbon
Valorile limită de emisie (mg/Nm3 ) pentru monoxidul de carbon (CO) în gaze 
reziduale (cu excepţia fazelor de pornire şi oprire a unei instalaţii) nu trebuie să 
depăşească:

1 )  50 mg/Nm3 - medie zilnică;
2) 100 mg/Nm3 - medie pentru o jumătate de oră;
3) 150 mg/Nm3 - medie pentru 10 minute.

Autoritatea competentă poate acorda derogări de la valorile limită de emisie stabilite 
la acest punct pentru instalaţiile de incinerare a deşeurilor care utilizează tehnologia 
patului fluidizat, atâta timp cât autorizaţia stabileşte o valoare limită de emisie de 
maximum 100 mg/Nm3 (media orară) pentru monoxidul de carbon (CO).



Anexa nr. 5
la Regulamentul privind incinerarea şi

coincinerarea deşeurilor

VALORILE LIMITĂ DE EMISII ÎN AER PENTRU INSTALAŢIILE DE
»

COINCINERARE A DEŞEURILOR
5

1. în cazul cînd o valoare limită de emisie totală specifică „C” pentru un anumit 
caz nu a fost stabilită în acest regulament, se utilizează formula de calcul 
inclusă în pct. 2 din prezenta anexă.

2. Valoarea limită de emisie a fiecărei substanţe poluante în cauză şi a 
monoxidului de carbon, conţinute în gazele reziduale produse prin 
coincinerarea deşeurilor, se calculează după cum urmează:

V deşeu Cdeşeu "P Vprocedeu x  Cprocedeu

V deşeu T  Vprocedeu

= C, unde:

Vdeşeuri - volumul de gaze reziduale rezultat în urma incinerării de deşeuri, 
determinat doar pe baza deşeurilor cu cea mai scăzută valoare calorifică 
specificată în aviz şi raportat la condiţiile definite de prezentul regulament.

în cazul în care cantitatea de căldură eliberată prin incinerarea deşeurilor 
periculoase atinge cel puţin 10 % din căldura totală eliberată de instalaţie, 
Vdeşeuri se calculează pe baza unei cantităţi (teoretice) de deşeuri care, dacă ar fi 
incinerate, ar degaja o căldură de 10 % din căldura totală degajată prestabilită.

Cdeşeuri - valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 3 pentru instalaţiile 
de incinerare a deşeurilor.

5

Vp^edeu - volumul de gaze de evacuare rezultate din funcţionarea 
instalaţiei, inclusiv din combustia combustibililor autorizaţi, utilizaţi în mod 
obişnuit în instalaţie (cu excepţia deşeurilor), determinat pe baza conţinutului de 
oxigen stabilit de reglementarea comunitară sau de drept intern la care emisiile 
trebuie raportate. în absenţa unei reglementări pentru acest tip de instalaţie, se 
recomandă utilizarea conţinutului real de oxigen al gazelor de evacuare 
nediluate prin adăugarea de aer, care nu este indispensabilă procedeului. 
Celelalte condiţii la care trebuie raportate rezultatele măsurărilor sunt indicate în 
prezentul regulament.

Cprocedeu - valorile limită de emisie prevăzute în tabelele din prezenta anexă 
pentru anumite sectoare industriale şi anumiţi poluanţi sau, în absenţa unui 
asemenea tabel sau unor asemenea valori, valorile limită de emisie pentru



poluanţii de care se ţine seama şi pentru monoxidul de carbon din gazele de 
ardere ale instalaţiilor, care respectă actele cu putere de lege şi actele 
administrative de drept intern cu privire la aceste instalaţii şi care ard 
combustibili autorizaţi în mod uzual (cu excepţia deşeurilor). în absenţa unor 
asemenea dispoziţii, se utilizează valorile limită de emisie stabilite în 
autorizaţie. în absenţa unor valori stabilite în autorizaţie, se utilizează 
concentraţiile masice reale.

C - valorile limită de emisie totale şi conţinutul de oxigen stabilite în 
tabelele din prezenta anexă pentru anumite sectoare industriale şi anumite 
substanţe poluante sau, în absenţa unor asemenea tabele sau unor asemenea 
valori, totalul valorilor limită de care trebuie să se ţină seama în locul valorilor 
limită de emisie stabilite în anexele corespunzătoare la prezentul regulament. 
Conţinutul total de oxigen prin care se înlocuieşte, în scopul uniformizării, 
conţinutul de oxigen se determină pe baza conţinutului menţionat mai sus, cu 
respectarea volumelor parţiale.

3. Toate valorile limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K, o 
presiune de 101,3 kPa şi după corecţia în funcţie de conţinutul de vapori de apă 
al gazelor reziduale.

Secţiunea 1.
Dispoziţii speciale pentru cuptoarele din 

fabricile de ciment care coincinerează deşeuri

4. Valorile limită de emisie stabilite la pct. 6 şi 7, din prezenta secţiune, se aplică 
drept medii zilnice pentru pulberi totale, HC1, HF, NOx, SO2 şi COT (pentru 
măsurători continue), ca valori medii pe o perioadă deşantionare de minimum 
30 minute şi maximum opt ore pentru metale grele şi ca valori medii pe o 
perioadă deşantionare de minimum şase ore şi maximum opt ore pentru 
dioxine si furani.

j

5. Pentru a compara conformitatea cu valorile limită de emisie, rezultatele 
măsurătorilor trebuie standardizate în următoarele condiţii:
1) temperatura - 273 K;
2) presiune - 101,3 kPa;
3) conţinut de oxigen în gazul uscat - 10%.

6. Valorile limită de emisie totale (C), exprimate în mg/Nm3, pentru pulberi 
totale, HC1, FIF, NOx (pentri instalaţii existente şi noi), Cd + TI, Hg, Sb + As + 
Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V şi exprimate în ng/Nm3 pentru dioxine şi 
furani sunt indicate în tabelul 1.

Tabelul 1.



Nr. Poluanţi
Valori limită de emisii totale 

(mg/Nm3)

1. Pulberi totale 30
2. HC1 10
3. HF 1
4. NOx pentru instalaţii existente 800
5. NOx pentru instalaţii noi 500
6. Cd + Tl 0.05
7. Hg 0.05

8. Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + 
Ni + V 0.5

Poluanţi Valori limită de emisii totale
(ng/Nm3)

9. Dioxine şi furani 0.1

7. Valorile limită de emisie totale (C), exprimate în mg/Nm3, pentru SO2 şi COT 
sunt indicate în tabelul 2.

Tabelul 2.

Nr. Poluanţi Valori limită de emisii totale 
(mg/Nm3)

1. S02 50
2. COT (total organic carbon) 10

Notă: Agenţia de Mediu poate acorda derogări de la valorile limită de emisie stabilite 
la acest punct în cazul în care SO2 şi COT nu provin din coincinerarea deşeurilor.
C -  valori limită de emisie totale pentru CO.

Secţiunea a 2-a.
Dispoziţii speciale pentru instalaţiile de ardere 

care coincinerează deşeuri
8. In cazul utilizării în instalaţiile de ardere a combustibilului solid (cu excepţia 

biomasei) cu un conţinut de O2 de 6%, valorile C pr0cedeu, exprimate în mg/Nm3 
pentru SO2, NOx şi pulberi, sunt prezentate în tabelul 3 cu evidenţa puterilor 
termice instalate diferite.

Tabelul 3.
Substanţe
poluante

< 50 MWth 50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth



s o 2 — 850 200 200

NOx — 400 200 200
Pulberi 50 50 30 30

9. în cazul instalaţiilor de ardere în care se procesează în calitate de combustibil 
solid biomasa, difenită în pct. 5 sbp. 1) din prezentul Regulament, cu un 
conţinut de O2 de 6%, valorile Cprocedeu , exprimate în mg/Nm3, pentru SO2, 
NOx şi pulberi, sunt prezentate în tabelul 4 cu evidenţa puterilor termice 
instalate diferite.

Tabelul 4.
Substanţe
poluante

< 50 MWth 50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth

S02 — 200 200 200
NOx — 350 300 300
Pulberi 50 50 30 30

10. în cazul instalaţiilor de ardere în care se procesează combustibil lichid cu un 
conţinut de O2 de 3%, valorile C pr0cedeu , exprimate în mg/Nm3, pentru SO2, 
NOx şi pulberi, sunt prezentate în tabelul 5 cu evidenţa puterilor termice 
instalate diferite.

Tabelul 5.
Substanţe
poluante

< 50 MWth 50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth

S02 850 850-200 
(descreştere 
liniară de la 
100 la 300 

MWth)

200

NOx — 400 300 200
Pulberi 50 50 30 30

11. C -  valorile limită de emisie totale pentru metale grele (mg/Nm3) exprimate 
ca medii pe o perioadă deşantionare de minimum 30 minute şi maximum 8 ore 
(conţinut de 02 de 6 % pentru combustibilii solizi şi de 3 % pentru 
combustibilii lichizi).

Tabelul 6.
Substanţe poluante C
Cd + Tl 0,05
Hg 0,05
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5



12. Valoarea limită de emisie totală (C), exprimată în ng/Nm3 pentru dioxine şi 
furani ca medie măsurată pe o perioadă de şantionare de minimum şase ore şi 
maximum opt ore (conţinut de O2 de 6 % pentru combustibilii solizi şi de 3 % 
pentru combustibilii lichizi).

Tabelul 7.
Substanţa poluantă C
Dioxine şi furani 0,1

Secţiunea a 3-a.
Dispoziţii speciale pentri instalaţiile de coincinerare a

deşeurilor din sectoare industriale neincluse
*

în Secţiunea 1 si Secţiunea 2
1 * *

13. Valoarea limită de emisie totală (C), exprimată în ng/Nm3 pentru dioxine şi 
furani ca medie măsurată pe o perioadă de şantionare de minimum şase ore şi 
maximum opt ore :

Tabelul 8.
Substanţa poluantă C
Dioxine şi furani 0,1

14. C - valorile limită de emisie totale (mg/Nm3) pentru metale grele exprimate ca 
medii pe o perioadă de şantionare de minimum 30 minute şi maximum opt ore:

Tabelul 9.
Substanţe poluante c
Cd + Tl 0,05

Hg 0,05



Anexa nr. 6
la Regulamentul privind incinerarea şi

coincinerarea deşeurilor

VALORI LIMITĂ DE EMISIE PENTRU DEVERSĂRILE DE APE REZIDUALE 
PROVENITE DIN EPURAREA GAZELOR DE ARDERE

Substanţe poluante

Valori limită de emisie 
exprimate în concentraţii 

masice pentru probe 
nefiltrate (mg/1, cu excepţia 

dioxinelor şi furanilor)
1. Total materii solide în suspensie, conform Anexei 1 
la Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane 
reziduale

(95 %) 
30 mg/1

(100%) 
45 mg/1

2. Mercurul şi compuşii săi, exprimaţi în mercur (Hg) 0.03 mg/1

3. Cadmiul şi compuşii săi, exprimaţi în cadmiu (Cd) 0.05 mg/1

4. Taliul şi compuşii săi, exprimaţi în taliu (TI) 0.05 mg/1

5. Arsenic şi compuşii săi, exprimai în arsenic (As) 0.15 mg/1

6. Plumbul şi compuşii săi, exprimaţi în plumb (Pb) 0.2 mg/1

7. Cromul şi compuşii săi, exprimaţi în crom (Cr) 0.5 mg/1

8. Cuprul şi compuşii săi, exprimaţi în cupru (Cu) 0.5 mg/1

9. Nichel şi compuşii săi, exprimaţi în nichel (Ni) 0.5 mg/1

10. Zincul şi compuşii săi, exprimaţi în zinc (Zn) 1.5 mg/1

11. Dioxine şi furani 0.3 ng/1



Anexa nr. 7
la Regulamentul privind incinerarea şi

coincinerarea deşeurilor

FORMULĂ PENTRU CALCULUL CONCENTRAŢIEI DE EMISIE LAs

PROCENTAJUL STANDARD AL CONCENTRAŢIEI DE OXIGEN»

Nivelurile de referinţă ale oxigenului în dependendenţă de activitatea realizată sunt 
indicate în tabelul de mai jos.

Activitate Nivelul de referinţă al oxigenului
(Os)

Incinerarea deşeurilor
5 11 % în volum în stare uscată

Tratarea cenuşii de vatră Nici o corecţie pentru nivelul 
oxigenului

Ecuaţia pentru calcularea concentraţiei emisiilor la nivelul de referinţă al oxigenului 
este:

21 -  Os
Es = ............. x Em,
unde

21-O m

Es -  concentraţia emisiilor la nivelul de referinţă al oxigenului Os; 
Em -  concentraţia măsurată a emisiilor;
Os -  nivelul de referinţă al oxigenului (% în volum);
Om -  nivelul măsurat al oxigenului (% în volum).



EVALUAREA RESPECTĂRII VALORILOR LIMITĂ DE EMISIE
Secţiunea 1

*

Valori limită de emisie în aer
1. Valorile limită de emisie în aer se consideră respectate dacă:

1) niciuna dintre mediile zilnice nu depăşeşte valorile limită de emisie 
menţionate în anexa nr. 4 pct. 1 sau calculate în conformitate cu indicaţiile din 
anexa nr. 5;
2 )  niciuna dintre mediile pentru o jumătate de oră nu depăşesc valorile limită 
de emisie menţionate în coloana A a tabelului din anexa nr. 4 pct. 2 sau, după 
caz, un procent de 97 % din mediile pentru o jumătate de oră dintr-un an nu 
depăşesc valorile limită de emisie stabilite în coloana B a tabelului din anexa 
nr. 4 pct. 2;
3) niciuna dintre mediile pentru perioada deşantionare prevăzută pentru metale 
grele, dioxine şi furani nu depăşesc valorile limită de emisie stabilite în în 
anexa nr. 4 pct. 3 şi 4 sau calculate în conformitate cu indicaţiile din anexa nr. 
4;
4) pentru monoxid de carbon (CO), în cazul instalaţiilor de incinerare a 
deşeurilor:

j

a) cel puţin un procent de 97 % din mediile zilnice dintr-un an nu depăşesc 
valoarea limită de emisie stabilită în partea anexa nr. 4 pct. 5, sbp. 1);

b) cel puţin un procent de 95 % din toate mediile pentru zece minute 
înregistrate în orice perioadă de 24 de ore sau din toate mediile pentru 10 
minute înregistrate în aceeşi perioadă nu depşşte valorile limită de emisie 
stabilite în anexa nr. 4 pct. 5, sbp. 2) şi 3); în cazul instalaţiilor de 
incinerare a deşeurilor în care gazelor provenind de la procesul de 
incinerare li se ridică temperatura la cel puţin 1100°C timp de cel puţin 
două secunde, se poate aplica o perioadă de evaluare de şapte zile pentru 
valorile medii calculate pentru 1 0  minute;

5) pentru monoxid de carbon (CO), în cazul instalaţiilor de coincinerare a 
deşeurilor se respectă dispoziţiile din anexa nr. 5.

2. Mediile pentru o jumătate de oră şi mediile pentru zece minute se determină în 
perioada de funcţionare efectivă (cu excepţia fazelor de pornire şi de oprire, 
când nu este incinerat niciun dşeu) plecând de la valorile măsurate după 
scăderea valorii intervalului de încredere indicat anexa nr. 2 , secţiunea 1 , pct.
3. Mediile zilnice se calculează plecând de la aceste medii validate.

Anexa nr. 8
la Regulamentul privind incinerarea şi

coincinerarea deşeurilor



3. Pentru ca o medie zilnică să fie valabilă, este necesar ca maximum cinci medii 
pentru o jumătate de oră dintr-o singură zi să fie ignorate din cauza 
disfuncţionalităţii sau întreţinerii sistemului de măsurare continuă. Nu pot fi 
ignorate mai mult de zece medii zilnice într-un an din cauza disfuncţionalităţii 
sau întreţinerii sistemului de măsurare continuă.

4. Valorile medii ale perioadei deşantionare şi valorile medii pentru măsurătorile 
periodice ale acidului fluorhidric (HF), ale acidului clorhidric (HC1) şi ale 
dioxidului de sulf (SO2) se determină, conform anexei nr. 2 , secţiunea 1 .

Secţiunea a 2-a 
Valori limită de emisie în apă

5. Valorile limită de emisie în apă se consideră respectate în următoarele cazuri:
1) pentru cantităţile totale de materii solide în suspensie, un procent de 95 % 

şi de 1 0 0  % din valorile măsurate nu depăşeşte valorile limită de emisie 
respective stabilite în anexa nr. 6 ;

2) pentru metalele grele (Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni şi Zn), cel mult o 
măsurătoare pe an nu depăşeşte valorile limită de emisie stabilite în anexa 
nr. 6 ;

3) pentru dioxine şi furani, rezultatele măsurătorilor nu depşesc valoarea 
limită de emisie stabilită în anexa nr. 6 .



Anexa nr. 9
la Regulamentul privind incinerarea şi

coincinerarea deşeurilor

TERMENI SI DEFINIŢII PENTRU POLUANŢI SI PARAMETRI
9 9 9 9

As Suma dintre arsen şi compuşii acestuia, 
exprimată ca As.

Cd Suma dintre cadmiu şi compuşii acestuia, 
exprimată ca Cd.

Cd+Tl Suma dintre cadmiu, taliu şi compuşii 
acestora, exprimată ca Cd+Tl.

c o Monoxid de carbon

Cr Suma dintre crom şi compuşii acestuia, 
exprimată ca Cr

Cu Suma dintre cupru şi compuşii acestuia, 
exprimată ca Cu

Pulberi Total particule în suspensie (în aer)

HC1 Acid clorhidric

HF Acid fluorhidric

Hg Suma dintre mercur şi compuşii acestuia, 
exprimată ca Hg

Pierdere la calcinare Modificarea masei ca rezultat al încălzirii unui 
eşantion în condiţii specificate

N20 Protoxid de azot (oxid de azot)

NH3 Amoniac

n h 4-n Azotul amoniacal, exprimat ca N, include 
amoniacul liber ( N H 3 )  şi amoniul (NH4+)

Ni Suma dintre nichel şi compuşii acestuia, 
exprimată ca Ni.

NOx Suma dintre monoxidul de azot (NO) şi 
dioxidul de azot (N02), exprimată ca 
N02

Pb Suma dintre plumb şi compuşii acestuia, 
exprimată ca Pb



PBDD/F p-dibenzodioxine şi dibenzofurani 
polibromuraţi

PCB Bifenili policloruraţi

PCDD/F />dibenzodioxine policlorurate şi 
dibenzofurani policloruraţi

POP Poluanţi organici persistenţi, astfel cum sunt 
enumeraţi în lista din anexa IV la Regu
lamentul (UE) nr. 2019/1021 al Parlamentului 
European şi al Consiliului şi în modificările 
aduse acestuia

Sb Suma dintre stibiu şi compuşii acestuia, 
exprimată ca Sb

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V Suma dintre stibiu, arsenic, plumb, crom, 
cobalt, cupru, mangan, nichel, vanadiu şi 
compuşii acestora, exprimată ca 
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni +V

S02 Dioxid de sulf

Sulfat (S042-) Sulfat dizolvat, exprimat ca SO42

COT Carbon organic total, exprimat ca C (în apă); 
include toţi compuşii organici

Conţinutul de COT (în reziduuri 
solide)

Conţinutul total de carbon organici. Cantitatea 
carbon care este transformată în dioxid de car
bon prin combustie şi care nu este eliberată ca 
dioxid de carbon prin tratament cu acid.

TSS Materii solide în suspensie totale. Concentraţia 
masică a tuturor materiilor solide în suspensie 
(în apă), măsurată prin filtrare cu ajutorul unor 
filtre din fibră de sticlă şi prin gravimetrie.

TI Suma dintre taliu şi compuşii acestuia, 
exprimată ca TI

TCOV Carbon organic volatil total, exprimat ca C (în 
aer)

Zn Suma dintre zinc şi compuşii acestuia, 
exprimată ca Zn



Proiectul propus este elaborat în temeiul articolelor 8 lit. c), 17 şi art. 68 alin. (1) lit. a)
din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile şi întru executarea prevederilor poziţiei
15.14.2. din Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 (în continuare -
PAG), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 235/2021.
în proiectul propus se transpun parţial prevederile Directivei 2010/75/UE a

Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile
industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) publicate în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (JO) nr. L 334 din 17 decembrie 2010, în particular cele care
reglementează procesele şi instalaţiile de incinerare şi coincinerare a deşeurilor.
De asemenea în proiectul sunt transpuse parţial prevederile:
-Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie
2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, publicate în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene (JO) L 312 din 22 noiembrie 2008; şi
-Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/2010 a Comisiei din 12 noiembrie 2019 de
stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul
Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru incinerarea
deşeurilor, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) L 312 din 3 decembrie
2019.
Respectiv, elaborarea, aprobarea şi implementarea actului normativ prevăzut de Legea
nr. 209/2016 privind deşeurile şi planificat în PAG va contribui la implementarea
angajamentelor asumate de către Republica Moldova în urma ratificării prin Legea nr.
112/2014 a 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, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014.

De asemenea, următoarele condiţii au impus elaborarea prezentului Regulament:
1)Lipsa cadrului normativ secundar pentru punerea în aplicare a art. 17 privind

incinerarea şi coincinerarea deşeurilor din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile,
armonizat cu legislaţia europeană;

2)Lipsa infrastructurii de planificare, organizare şi implementare a unui sistem de
management integrat al deşeurilor la toate nivelurile;

3)Rata scăzută de conectare a populaţiei la servicii de colectare a deşeurilor;
4)Lipsa depozitelor pentru depozitarea finală a deşeurilor construite şi operate în

conformitate cu standardele de mediu;
5)Insuficienţa finanţării în domeniul managementului deşeurilor atât la nivel de

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite

Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind incinerarea şi
coincinerarea deşeurilor este elaborat de către Ministerul Mediului.

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Notă informativă
la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind

incinerarea şi coincinerarea deşeurilor



stat, cât şi la nivel privat;
6)Infrastructura precară pentru colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor, mai

ales în zonele rurale;

7)Rate foarte mari de depozitare a deşeurilor şi foarte mici de reciclare, contrar
ierarhiei deşeurilor şi obiectivelor de reciclare stabilite de legilaţia naţională şi la
nivelul UE;

8)înhumarea sau arderea necontrolată a deşeurilor;

9)Desfăşurarea unor activităţi de incinerare şi coincinerare în mod necorespunzător
cu folosirea metodelor şi instalaţiilor neautorizate, neechipate cu filtre cu gradul
înalt de purificare a gazelor reziduale etc;

10)Riscul pentru sănătate mai ales  a populaţiei care  locuieşte în apropiere
depozitelor de acumulare a deşeurilor, cauzată de poluarea aerului, contaminarea
solului şi a apelor de suprafaţă din cauza emisiilor de gaze şi a levigatului
specifice depozitelor de deşeuri;

ll)Lipsa unor responsabilităţi clar definite pentru fiecare actor implicat în
managementul deşeurilor la nivel de instituţii de stat, asociaţii, organizaţii
neguvernamentale, sectorul privat, societăţii civile asociate (toate avînd o
finanţare insuficientă a domeniului managementului deşeurilor la nivel de stat),
fapt ce împiedică implementarea unor măsuri globale eficiente de gestionare a
deşeurilor;

12)Lipsa capacităţilor de tratare a deşeurilor periculoase, inclusiv a celor spitaliceşti,
care, fiind depozitate de rând 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.

Prin adoptarea prezentului act normativ şi asigurarea reglementării activităţilor de
incinerare şi coincinerare a deşeurilor la nivel naţional, operatorii vor putea contribui la
reducerea cu până la 90 % a volumului deşeurilor ajunse la groapa de gunoi şi respectiv
micşorarea treptată a suprafeţelor de teren supuse contaminării prin depozitare a
deşeurilor, în paralel cu un nivel ridicat de recuperare energetică şi materială.

Implementarea prevederilor Regulamentului va contribui la îmbunătăţirea treptată a
calităţii mediului, aerului, apei, solului şi reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră
(GES), în primul rînd emisiilor de metan (CE^^), precum şi reducerea riscurilor pentru
sănătatea omului, legate de poluarea componentelor de mediu.

Nu în ultimul rând, dat fiind faptul că sectorul deşeurilor are o contribuţie de 10 % la
emisiile naţionale de GES, prin prezentul Regulament se va contribui la atingerea
obiectivului asumat de Republica Moldova, privind reducerea până în 2030, în mod
necondiţionat emisiilor de gaze cu efect de seră până la 70%, comparativ cu 1990.
Aplicarea prezentului Regulament va contribui şi la tranziţia către o economie circulară,
cu condiţia ca ierarhia deşeurilor stabilită de UE să fie utilizată drept principiu
călăuzitor şi ca alegerile făcute să nu împiedice atingerea unor niveluri mai ridicate de
prevenire a generării deşeurilor, precum şi reutilizării şi reciclării a acestora.



Intru îndeplinirea angajamentelor asumate de către Republica Moldova în urma
ratificării prin Legea nr. 112/2014 a 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, şi anume prevederilor Titlului IV
„Cooperarea economică şi alte tipuri de cooperare sectorială" {Capitolul 16 „Mediul
înconjurător"), în proiectul Regulamentului se asigură transpunerea selectivă a

prevederilor celor trei acte europene care reglementează activităţile de incinerare şi
coincinerare a deşeurilor şi condiţiile de funcţionare a instalaţiilor respective:
-Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie
2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), (Text cu
relevanţa pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial L 334 din 17 decembrie 2010;
-Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie
2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, (Text cu relevanţa pentru
SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312 din 22 noiembrie 2008;
Şi
-Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2010 a Comisiei din 12 noiembrie 2019 de
stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul
Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru incinerarea
deşeurilor, [notificată cu numărul C(2019) 7987], (Text cu relevanţa pentru SEE),
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312 din 3 decembrie 2019.

Gradul de compatibilitate a actului UE cu proiectul de Regulament în cauză este
reflectat în tabelele de concordanţă elaborate conform prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 1171/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind armonizarea legislaţiei
Republicii Moldova cu legislaţia Uniunii Europene, precum şi va fi expertizat de către

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Principalele avantaje atribuite incinirării sunt următoarele:

1)Reducerea suprafeţelor de teren necesare depozitării deşeurilor şi revenirea
acestora în circuitul economic, datorită micşorării, prin tratarea termică, a
volumului deşeurilor cu pînă la 90%, precum şi masei acestor deşeuri cu pînă la
75%;

2)Devierea deşeurilor de la depozitele de deşeuri împiedică producerea emisiilor de
metan, care au un efect asupra încălzirii globale de până la 86 de ori mai mare
decât CO2 pe o perioadă de 20 de ani;

3)Evitarea emisiilor în atmosferă a gazelor cu efect de seră, precum şi evitarea
degajării mirosurilor neplăcute;

4)Reducerea consumului de combustibili convenţionali pentru producerea de
energie electrică sau termică;

5)Conservarea resurselor naturale: cărbune, păcură, gaz, ghips, calcar, argilă etc;

6)Prin tratarea termică a deşeurilor va fi redus considerabil pericolul contaminării
apelor subterane legat de posibile infiltraţii ale levigatului;

7)Reducerea costurilor aferente utilizării vehiculelor mari şi transportării deşeurilor
la depozite, dat fiind cantitatea redusă de deşeu pentru depozitare.



S. Fundamentarea economico-financiară

Proiectul Regulamentului stabileşte condiţii de exploatare şi cerinţe tehnice stricte,
prin stabilirea de valori limită de emisie pentru instalaţiile de incinerare şi de
coincinerare de deşeuri cu scopul de a preveni sau limita pe cât posibil efectele
negative ale incinerării şi coincinerării de deşeuri asupra mediului şi în special
poluarea datorată emisiilor în aer, sol, apele de suprafaţă şi apele subterane, precum şi
a riscurilor pe care acestea le prezintă pentru sănătatea oamenilor. 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, în temeiul prevederilor Legii nr.
209/2016 privind deşeurile (art. 17 Incinerarea şi coincinerarea deşeurilor).

Din punct de vedere structural, proiectul de hotărâre a guvernului prenotat, se axează
pe prevederi principale precum: dispoziţii generale, condiţii de funcţionare a
instalaţiilor de incinerare şi coincinerare a deşeurilor, obligaţiile operatorului
instalaţiei de incinerare sau de coincinerare a deşeurilor de a asigura monitorizarea

continuă a emisiilor substanţelor periculoase, valorile limită ale emisiilor în aer şi ape
pentru instalaţiile de incinerare şi coincinerare, mecanismul de livrare şi recepţie a
deşeurilor, evacuarea apelor uzate provenite din epurarea gazelor reziduale, controlul

şi supravegherea instalaţiilor de incinerare şi coincinerare, cerinţe privind
măsurătorile, accesul la informaţie şi participarea publicului.

în procesul elaborării proiectului de regulament s-a ţinut cont de faptul că sistemul de

autorizare şi control al emisiilor în apă, aer, sol şi gestionare de deşeuri sunt
reglementate de acte legislative separate, prin urmare au fost luate în consideraţie
prevederile Legii apelor nr. 272/2011, Legea nr. 209/2016 privind deşeurile şi Legea
nr. 1422/1997 privind protecţia aerului atmosferic. Asigurarea prevenirii sau
minimizării, la etapele iniţiale, a impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii
populaţiei, planificarea activităţilor de incinerare şi de coincinerare a deşeurilor se
realizează în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra
mediului. Un aspect important reglementat prin prezentul proiect de regulament ţine
de condiţiile de funcţionare a instalaţiilor de incinerare şi coincinerare. Respectiv,
operatorul instalaţiei de incinerare şi coincinerare a deşeurilor ia toate măsurile de

precauţie necesare privind livrarea şi recepţia deşeurilor pentru a preveni sau a limita
pe cât posibil poluarea aerului, a solului, a apelor de suprafaţă şi a apelor subterane,
precum şi alte efecte negative asupra mediului, mirosurile, zgomotul şi riscurile directe
pentru sănătatea umană. Regulamentul prevede şi participarea publicului şi accesul la
informaţii privind procedura de acordare a autorizaţiei integrate de mediu pentru
activitatea de incinerare şi coincinerare a deşeurilor.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Centrul de Armonizare a Legislaţiei din cadrul Cancelariei de Stat.



După cum rezultă din analiza preliminară a impactului de reglementare, dar şi din
evaluările efectuate în ţările UE care au transpus deja această Directivă, noul proiect de
act normativ va avea un impact economic direct asupra operatorilor care vor practica ca

activitate, eliminarea sau recuperarea deşeurilor în instalaţii de incinerare a deşeurilor
sau în instalaţii de coincinerare a deşeurilor. Pentru a identifica şi respectiv cuantifica
eventualele costuri, au fost studiate mai multe surse de informare, în particular:

=> GIZ Waste to energy Guide, 2017
https://www.giz.de/en/downloads/GIZ WasteToEnergy Guidelines 2017.pdf

=> Analiza cost-beneficiu a adoptării acquis-ului comunitar de mediu. Costuri şi

beneficii ale adoptării de către România a legislaţiei europene de protecţie a
mediului http://www.cide.ro/P%20108-109-2004%20-%20Platon%20-
%20Analiza%20costbeneficiu.pdf

=> Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on the Best
AvailableTechniques for. Waste Incineration by European Commission
file:///C:/Users/User/Desktop/AIR%20incinerare/Analiza%20costuri_supersede
d_wi_bref_0806_0.pdf

=> Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration
2019https://eippcb.irc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-
01/JRC118637 WI Bref 2019 published O.pdf

=^> Waste-to-Energy in the EU: The E_ects of Plant Ownership,Waste Mobility,
and Decentralization on Environmental Outcomes and Welfare
https://ideas.repec.org/a/gam/isusta/vl2v2020il4p5743-d385692.html

=> A CostDBenefit Analysis of Waste Incineration with Advanced Bottom Ash
Separation Technology for a Chinese Municipality - Guanghan
https://publik.tuwien.ac.at/files/PubDat 210340.pdf

=> Techno-economic assessment of municipal solid waste incineration plant-case
study of Tehran, Iran https://wteinternational.com/wp-

content/uploads/2015/09/Techno-economic-assessment-of-municipal-solid-
waste-incineration-plant-case-studv-of-Tehran-Iran-1 .pdf

=> A Cost-effectiveness Analysis for Incineration or Recycling of Dutch Household
PlasticWaste
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800916306462

=> Decizia de punere în aplicare a comisiei din 26 martie 2013 de stabilire a
concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei
2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile
industriale pentru producerea cimentului, varului şi oxidului de magneziu
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX :32013 DO 163 &from=RO

Reieşind din informaţiile analizate, investiţiile pentru instalaţii de incinerare suportate
de operatori sunt mari, oscilând în mediu între 150-200 milioane euro, inclusiv costuri
pentru tratarea deşeurilor per tonă (80-115 euro/tonă). Costurile investiţionale pot fi
mai mici, dacă se optează pentru o instalaţie cu un standard tehnic mai inferior, de



Iniţial Anunţul privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre, Nota informativă şi
Analiza impactului de reglementare (AIR) pentru proiectul de hotărâre au fost plasate
pe pagina web oficială a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, la
adresa www.madrm.gov.md la rubrica Transparenţă decizională - „Anunţuri de iniţiere

a elaborării deciziei". După efectuarea expertizei grupului de lucru al Comisiei de stat

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Aprobarea proiectului de hotărire nu implică modificarea, abrogarea sau elaborarea
unor acte normative noi.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

multe ori caracteristic ţărilor în curs de dezvoltare. De remarcat, în acest caz, apare

riscul de avarii neplanificate şi duratele de oprire mai mari ale serviciilor cresc din
cauza lipsei sistemelor de rezervă, în timp ce componentele critice pot suferi de la
coroziune puternică şi duc la o durată de viaţă mai scurtă a instalaţiei. Acest lucru poate
creşte semnificativ costurile pentru exploatare şi întreţinere.

în comparaţie cu instalaţiile de incinerare, pentru instalaţiile de coincinerare a

deşeurilor costurile investiţionale sunt mult mai reduse, între 20-50 milioane euro,
inclusiv şi costuri mai mici pentru tratarea deşeurilor per tonă (20-45 euro/tonă). Un alt
factor pozitiv, este posibilitatea retehnologizării fabricilor producătoare de ciment şi/sau
a centralelor termice deja existente şi fbncţionale în Republica Moldova, cu costuri
considerabile mai mici. De remarcat, cu cât costurile combustibililor primari sau
materiilor prime sunt mai mari, cu atât este mai atractivă o investiţie în instalaţii de
coincinerare la fabricile producătoare de ciment.

O altă opţiune tehnologică bazată pe recuperarea energiei din deşeuri este posibilă de
realizat în incinta CET-urilor din ţară. Ca exemplu, cantitatea deşeurilor disponibile
pentru incinerare (ex. CET-1) va fi între 22 şi 36 t/h, care la valoarea calorica minimă
de ardere de 7,72 MJ/kg, este între 48 şi 78 MW. La randamentul cazanelor de 75 %
productivitatea aburului cu presiunea 4,0 MPa şi temperatura 450 C va fi în medie 52
t/h. Puterea termică disponibilă de 22-36 MW poate asigura pe timp de vară consumul
necesar de energie termică al oraşului. Incinerarea deşeurilor poate produce anual între

51 şi 91 GWh energie electrică şi între 170000 şi 274000 Gcal energie termică, ce va
conduce la economii de 30 - 60 milioane m3/an de gaz natural. Luând în considerare

retehnologizarea utilajului existent, cheltuielile totale pentru reconstrucţie ar constitui
între 35-50 milioane EURO.

Reieşind din opţiunile analizate, pentru Republica Moldova, o ţară dependentă de
aceste resurse, opţiunea de gestionare a deşeurilor prin coincinerare cu beneficii de
mediu şi economice garantate este cea mai potrivită opţiune. Pentru aprobarea şi
implementarea Regulamentului privind incinerarea şi coincinerarea deşeurilor, nu este
necesară înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea unor instituţii. Cu toate acestea, va

fi necesar personal calificat, cu studii superioare pentru controlul conformităţii.
Conform activităţilor pe care le desfăşoară Agenţia de Mediu şi Inspectoratul pentru
Protecţia Mediului, aceasta va juca un rol foarte important în monitorizarea şi aplicarea
prevederilor actului normativ.
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In conformitate cu art. 21 şi 34 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele
normative, proiectul elaborat urmează a fi supus expertizei grupului de lucru al
Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător (GL). Urmare a
examinării AIR asupra proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului privind incinerarea şi coincinerarea deşeurilor de către Grupul de lucru,
proiectul AIR a fost susţinut (scrisoarea GL nr. 38-78-21-3203 din 27 aprilie 2021).
Actualmente proiectul de hotărîre sus-menţionat însoţit cu Nota informativă şi AIR se
transmite GL spre examinare. Ulterior, poziţia dată va fi completată după consultarea,
avizarea şi expertizarea a proiectului.

11. Constatările altor expertize

In conformitate cu art. 21 şi 37 ale Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative,
proiectul elaborat urmează a fi supus expertizei juridice realizate de către Ministerul
Justiţiei. Respectiv, ulterior, după recepţionarea avizului expertizei juridice, poziţia dată
va fi completată cu constatările expertizei juridice, conform prevederilor art. 30 din
legea citată.

10. Constatările expertizei juridice

In conformitate cu art. 21 şi 36 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative,
proiectul elaborat urmează a fi supus expertizei de compatibilitate cu legislaţia Uniunii
Europene, care se realizează de către Centrul de Armonizare a Legislaţiei din cadrul
Cancelariei de Stat. Respectiv, ulterior, după recepţionarea avizului expertizei
menţionate, poziţia dată va fi completată cu constatările expertizei de compatibilitate,
conform prevederilor art. 30 din legea citată.

9. Constatările expertizei de compatibilitate

în conformitate cu art. 21 şi 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative şi
art. 28 din Legea integrităţii nr. 82/2017, proiectul elaborat urmează a fi supus
expertizei anticorupţie, care se realizează de către Centrul Naţional Anticorupţie.
Respectiv, ulterior, după recepţionarea Raportului de expertiză anticorupţie, prezenta
poziţie va fi completată cu constatările expertizei anticorupţie, conform prevederilor art.
30 din Legea nr. 100/2017.

8. Constatările expertizei anticorupţie

pentru reglementarea activităţii de întreprinzător a proiectului de hotărîre sus-menţionat,
setul de documente cu Cererea privind înregistrarea şi anunţarea acestuia în cadrul
şedinţei secretarilor generali de stat va fi expediat Cancelariei de Stat în modul stabilit
de legislaţia în vigoare. Respectiv şi Anunţul privind consultarea publică a proiectului
Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind incinerarea şi
coincinerarea deşeurilor va fi plasat la pagina web Ministerului Mediului şi portalului
guvernamental www.particip.gov.md .



Analiza Impactului de Reglementare (în continuare AiR) a fost elaborată asupra proiectului de
hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind incinerarea şi coincinerarea
deşeurilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art.13
(Analiza impactului de reglementare) al Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de
reglementare a activităţii de întreprinzător şi Hotărîrii Guvernului nr. 23/2019 cu privire la
aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte
normative.
Elaborarea proiectului de hotărîre sus-menţionat se efectuează în temeiul articolelor 8 lit. c), 17 şi
68 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile, prin care a fost stabilită o platformă
pentru dezvoltarea acestui act normativ. De asemenea, elaborarea actului normativ dat reiese din

activităţile Guvernului Republicii Moldova, prevăzute de poziţia 15.14.2. din Planul de acţiuni al
Guvernului (PAG) pentru anii 2021-2022 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 235/2021.
Problema principală abordată prin prezentul proiect de Regulament este lipsa unui act normativ
care ar reglementa cerinţele de mediu şi tehnice de funcţionare şi monitorizare a instalaţiilor de
incinerare şi coincinerare a deşeurilor în mod sigur pentru mediu, cu respectarea celor mai bune
tehnici disponibile (BAT) şi celor mai bune practici de mediu (BEP).
Ca rezultat, la ziua de azi continuăm să ne confruntăm cu lipsa unei infrastructuri de planificare,
organizare şi implementare a unui sistem de management integrat al deşeurilor la toate nivelurile,
cauzând o creştere constantă a presiunii asupra mediului din cauza depozitării deşeurilor în
proporţie de 90 % fără posibilitatea recuperării de energie, reciclării şi neutralizării deşeurilor
periculoase. Totodată, această situaţie favorizează creşterea numărului de instalaţii (ex. cazangerii,
centrale electrice, etc.) care realizează incinerarea sau coincinerarea deşeurilor în mod
necorespunzător, activitatea acestora nefiind supusă unui control riguros în domeniu, conform

prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deşeurile. Important de remarcat este şi avantajul economic
şi beneficiile de mediu ratate (ex. energie termică sau electrică regenerabilă pentru înlocuirea
producţiei de energie din surse finite) în lipsa unui sistem reglementat de incinerare şi coincinerare

a deşeurilor.
Respectiv, întru asigurarea respectării prevederilor art. 17 al Legii nr. 209/2016 privind deşeurile
şi poziţiei 15.14.2. din Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 (aprobatprin KG.
nr. 235/2021), se propune promovarea spre aprobare a unui act normativ, în particular proiectul

Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind incinerarea şi coincinerarea
deşeurilor, în care se transpun parţial prevederile legate de procedurile tehnice de realizare în mod
sigur pentru componentele mediului înconjurător a operaţiunilor de incinerare şi coincinerare a
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adânci, acestea suferă o degradare anaerobă şi devin surse semnificative de metan, un gaz cu efectul
de 21 de ori al dioxidului de carbon în captarea căldurii din atmosferă. Gunoaiele sunt adesea arse
în zonele rezidenţiale şi în depozitele de deşeuri pentru a reduce volumul şi a descoperi metalele.
Arderea creează fum gros care conţine monoxid de carbon, funingine şi oxizi de azot, toate fiind
periculoase pentru sănătatea umană şi degradează calitatea aerului urban. Arderea clorurilor de
polivinil (PVC) generează dibenzo-p-dioxine policlorurate şi dibenzofurani policloruraţi
(PCDD/PCDF) care sînt supertoxicante din categoria poluanţilor organici persistenţi, fiind şi foarte
ancerigene.
'otrivit Raportului Inspectoratului pentru Protecţia Mediului, conform datelor disponibile, în anul

2019 au fost în funcţiune 1137 depozite de deşeuri cu suprafaţa de 1222,05 ha, iar în unele din
:azuri, depozitele de deşeuri sunt localizate în zona de protecţie a obiectivelor acvatice, în zona

sanitară a sectorului locativ, pe terenuri agricole degradate. Totodată, devine tot mai acută
problema poluării locale a solurilor cu deşeuri menajere solide. Aceste deşeuri sunt transportate
aruncate) în răpi, fâşii forestiere, fâşii riverane de protecţie a râurilor şi bazinelor acvatice, pe

marginea drumurilor,
în afară de impactul asupra mediului, depozitele de deşeuri reprezintă şi o sursă de impact socio-
conomic, fiind cauza problemelor de sănătate a populaţiei de diferită vârstă. Expunerea la

contaminanţi şi emisii poate fi prin contact direct, inhalare sau ingestie de alimente şi apă deja
contaminată. Mai multe studii în domeniu, identifică contaminarea apei prin expunere la substanţe
nocive, cauza principala a mai multor maladii şi probleme de sănătate (ex. malformaţiile

umătate din gazul natural. Când deşeurile organice sunt eliminate în halde sau depozite de deşeuri

continuă a fi eliminată prin depozitare. Respectiv, în contextul în care ratele de reciclare şi
valorificare a deşeurilor sunt încă foarte reduse, iar colectarea separată a deşeurilor se realizează
doar în unele centre raionale, presiunea asupra depozitelor de deşeuri este una enormă. Ca rezultat,
depozitarea deşeurilor ca unica soluţie de gestionare şi eliminare a acestora este cauza unor surse
vădite de impact, care contribuie la mai multe probleme de mediu precum încălzirea globală,
acidificarea, epuizarea calităţii ecosistemului, probleme sociale, de sănătate, dar şi pierderi
economice din cauza resurselor ratate prin depozitare. Astfel, substanţele chimice, cum ar fi metan
(CH4) şi dioxid de carbon (CO2) şi un număr mare de alţi poluanţi în concentraţii mai scăzute,
precum amoniac, sulfura şi compuşi organici volatili non-metanici (COVNM)1 se degajează în
atmosferă de la obiectele de depozitare a deşeurilor.
O altă îngrijorare majoră, cauzată de depozitarea deşeurilor este producţia de levigat, din moment
ce acesta poate migra către apele de suprafaţă şi subterane. Levigatul de deşeuri poate prezenta
concentraţii semnificative de urme de metale, substanţe nutritive precum nitrat şi fosfat, amoniac
şi cloruri. Ca exemplu, descompunerea biologică a unei tone de deşeuri municipale solide produce
442 m3 de gaz, care conţine 55% metan şi o putere calorică de 15-21 MJ / m3. adică aproximativ

în prezent, în pofida faptului că ierarhia UE a deşeurilor, aşa cum este stabilită de Directiva cadru
privind deşeurile (2008/98/CE) stabileşte prioritar ca acţiuni de tratare a deşeurilor - reutilizarea.
reciclarea şi recuperarea acestora, o cantitate semnificativă (90 % Ia nivel naţional) de deşeuri

b) Descrieţi problema, persoanele/entităţile afectate şi cele care contribuie la apariţia
problemei, cu justificarea necesităţii schimbării situaţiei curente şi viitoare, în baza
dovezilor şi datelor colectate şi examinate

deşeurilor, stipulate în Directiva de mediu 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (JO) nr. L 334 din 17 decembrie 2010. De asemenea în proiectul sunt transpuse parţial
prevederile Directivei 2008/98/CE privind deşeurile şi Deciziei de punere în aplicare (UE)
2019/2010 a Comisiei din 12 noiembrie 2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune
tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului, pentru incinerarea deşeurilor.
Astfel, prin aprobarea şi implementarea actului sus-menţionat se va contribui nemijlocit la
dezvoltarea infrastructurii de planificare, organizare şi implementare a unui sistem de management
integrat al deşeurilor la toate nivelurile, precum şi determinarea responsabilităţilor clar definite
pentru fiecare actor implicat în managementul deşeurilor. Ca rezultat, pe termen mediu şi lung se
aşteaptă o reducere a emisiilor în mediu şi impactului negativ asupra componentelor de mediu (aer,
sol, flora şi fauna, apele de suprafaţă şi subterane) şi ecosistemelor naturale, ceea ce, respectiv, va

contribui la reducerea riscurilor pentru sănătatea umană.



2 Geschwind, S.A., J.A. Stolwijk, and M. Bracken, Risk of congenital malformations associated with proximity to
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'e de altă parte, nu mai puţin important este beneficiul economic şi de mediu ratat prin depozitarea
deşeurilor mixte, neasigurînd sortarea prealabilă. Prin urmare, la moment o foarte mare parte din
deşeuri care ajung acum la groapa de gunoi ar putea fi fost valorificate energetic şi material în
procesul producţiei cimentului la fabricile de ciment, care deja activează în Republica Moldova.
Această practică ar putea garanta o reciclare de 100% a deşeurilor intrate, fără a genera alte
reziduuri. Tehnologia utilizată asigură şi o distrugere performantă a componentelor periculoase
toxice. Respectiv, cuptoarele de ciment pot utiliza atât energia cât şi recicla o parte din conţinutul
material al deşeurilor, reprezentând o cale valoroasă de la deşeuri la energie. în acest context

necesită a fi menţionat că documentele directoare privind cele mau bune tehnici disponibile (BAT)
şi cele mai bune practici de mediu (BEP), adoptate în cadrul Convenţiei de la Stockholm privind
poluanţii organici persistenţi, listează categoriile deşeurilor acceptabile pentru coincinerare în

microplastic): un scenariu estimat dar foarte periculos care trebuie categoric evitat.

duce la dispersarea a peste 32 tone de plastic în natură/lunar sau peste 380 tone anual (care devine
n natură. Având în vedere că greutatea fiecărei măşti este de aproximativ 4 grame, acest lucru ar

măşti ar fi eliminate în mod incorect, acest lucru ar duce la peste 264 mii de măşti zilnic dispersate
2020. conform datelor prezentate de BNS era de 2.64 milioane persoane, chiar si dacă 10 % din

Figura 1. Impactul deşeurilor asupra sănătăţii

La nivel naţional nu există studii care să evidenţieze o legătură directă între activităţile de
jestionare a deşeurilor şi sănătatea populaţiei. Cu toate acestea, activităţile de gestionarea a

deşeurilor implică riscuri sanitare cu impact asupra sănătăţii populaţiei, precum:
1)Proliferarea animalelor (rozătoare, păsări, insecte) în special în zona depozitelor de deşeuri;
2)Poluarea a apei şi/sau solului ca urmare a accidentelor neprevăzute sau operarea

necorespunzătoare a instalaţiilor de deşeuri (în special levigatul rezultat de la tratarea
deşeurilor);

3)Emisii atmosferice (CO2, CO, NOx, COV, particule, dioxine) generate de vehiculele de
transport sau de procesele de tratare a deşeurilor;

4)Zgomotul şi vibraţiile generate în principal de traficul rutier şi la nivel local de funcţionare
a instalaţiilor de deşeuri.

Mai nou, pandemia de C0V1D-19 în contextul lipsei soluţiilor de gestionare în special a deşeurilor
periculoase reprezintă un risc major la adresa securităţii de mediu şi a sănătăţii populaţiei din cauza
creşterii gradului de contaminare a solului, apei şi aerului. Conform datelor furnizate de operatorii
autorizaţi pentru colectarea deşeurilor, cantitatea echipamentelor de protecţie individuală devenite
deşeu, precum măştile, mănuşile şi halatele s-a majorat considerabil. în contextul în care astfel de
deşeuri sunt din start contaminate, în lipsa posibilităţilor de tratare prin incinerare sau coincinerare
acestea ajung la gropile de gunoi, reprezentând adevărate facilitatoare pentru răspândirea virusului
SARS-CoV-2. Luând în considerare că numărul populaţiei Republicii Moldova la începutul anului

Alergii respiratorii;
Afectarea sistemului
nervos, rinichii $i ficatul;
Anemii, hipertensiune
arteriala sau osteoporoză;
Pierderi de memorie,
convulsii sau chiar
retardul mintal;
Efecte cancerogene.

congenitale, naşteri premature sau boli cancerigene etc.)2. Respectiv, dacă depozitul de deşeuri nu
este căptuşit, această scurgere poate contamina apa subterană sau de suprafaţă, în funcţie de

sistemul de drenaj şi de compoziţia solurilor subiacente. Multe materiale periculoase, odată plasate
în fluxul general de deşeuri solide, pot fi tratate sau îndepărtate numai cu tehnologii avansate
costisitoare. Chiar şi după tratarea elementelor organice şi biologice, produsul final rămâne
dăunător.
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Figura 3. Ponderea emisiilor de GES pe sectoare pentru anul 2016
Sursa: Raprtul Naţional de Inventariere a emisiilor de GES
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Figura 2. Tratarea deşeurilor municipale, UE-28, 1995-2017, milioane tone
Sursa: Eurostat

în Republica Moldova, după cum se prezintă în Figura 3, 10% din emisiile de gaze cu efect de seră
din anul 2016 au provenit din sectorul de management al deşeurilor, în special a celor solide4.
Datele confirmă importanţa reducerii cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare pentru a
contribui astfel la atingerea obiectivului asumat de Moldova, şi anume să reducă până în 2030, în
mod necondiţionat emisiile de gaze cu efect de seră până la 70%, comparativ cu 1990. De remarcat,
Republica Moldova este printre ţările cele mai vulnerabile la schimbările climatice, cu o pierdere
economică medie anuală de 2,13% din PIB.

cuptoare de ciment, printre care, de exemplu sunt: anvelope uzate, materiale plastice uzate,
rumeguş impregnat, uleiuri uzate, hîrtie, carton, lemn, solvenţii uzaţi etc.
Prin aprobarea prezentului proiect de regulament, producătorii naţionali de ciment ar putea oferi
prin retehnologizarea instalaţiilor sale pentru coincinerare şi echiparea acestora cu filtre cu gradul
înalt de purificare a gazelor reziduale, o alternativă practică, eficientă din punct de vedere al
costurilor şi ecologică la gropile de gunoi, în special în regiunile care se bazează încă în mod
considerabil pe aceste abordări privind gestionarea deşeurilor.

Potrivit datelor publicate de Eurostat3, sectorul deşeuri este responsabil pentru 3% din totalul
emisiilor de gaze cu efect de seră în 2017. Respectiv, în timp ce cantitatea totală de deşeuri
municipale tratate a crescut cu 13% între 1995 şi 2017, cantitatea de deşeuri eliminată prin
depozitare a scăzut cu 60% în aceeaşi perioadă. Această reducere a fost posibilă, deoarece
cantitatea de deşeuri reciclate sau compostate s-a triplat, iar cantitatea de deşeuri incinerate s-a
dublat.
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Figura 5. Tratarea deşeurilor municipale, UE-27, (kg pe cap de locuitor), 1995-2018
Sursa: Eurostat6

Tabelul de mai sus arată că, deşi la sfârşitul perioadei luate în considerare, în UE27 a fost generată
o cantitate mai mare de deşeuri, comparativ cu perioada precedentă, cantitatea totală de DMS
trimise la depozitele de deşeuri a scăzut. Total, în perioada 1995-2018, cantitatea de DMS
depozitate în UE27 a scăzut cu 61%, sau un declin mediu anual de 4%. Drept urmare, cantitatea de
deşeuri depozitate a scăzut de la 121 milioane tone în 1995 la 52 milioane tone în anul 2018, sau o
scădere procentuală totală de 57 % şi de de 3,5% anual. în Europa, cantitatea de deşeuri solide
municipale incinerate a crescut de la 29 milioane tone (34 kg/cap/loc) în 1995 până la 58
milioane tone (131 kg/cap/loc) în 2018, sau o creştere totală cu 101 %. Cantitatea de deşeuri
reciclate a crescut de la 23 milioane tone în 1995 la 67 milioane tone în 2018, cu o creştere a ratei
de reciclare cu 190 %. Totodată, noile schimbări şi completări la prevederile cadrului legal au
contribuit esenţial la creşterea cantităţii de energie obţinută din deşeuri municipale solide.

OOOOOOOOO
o-  o  —8 8 8 8 8os  osO O

• Alte• Reciclare   Depozitare   Incinerare   Compostare

_^Brfti^--rî55^^r^iŞ^
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50

Figura 4. Rate de depozitare a deşeurilor municipale solide în Europa
Sursa: Eurostat5

Conform datelor statistice furnizate de Agenţia Europeană de Mediu, în 2018, 247 milioane de
îone de deşeuri municipale solide (DMS) au fost tratate în UE. Dintre acestea, 23% au fost
eliminate prin depozitare, 30% au fost trimise la operaţiuni de recuperare pentru reciclare şi 17%
la operaţiuni de compostare. Restul, total 47% din deşeuri generate au fost eliminate prin
incinerare, fie prin incinerare simplă, fie prin incinerare cu recuperare de energie. Figura 5 rezumă
evoluţia diferitelor opţiuni de tratare a deşeurilor municipale pentru perioada 1995 şi 2018.

Pentru comparaţie, în mai multe state europene pe perioada 2016-2017 se atestă o micşorare a
cantităţilor de deşeuri depozitate, după cum se prezintă în Figura 4. De exemplu, Germania, Suedia
şi Elveţia trimit fiecare mai puţin de 2% din deşeurile lor municipale la depozitele de deşeuri.
Majoritatea ţărilor în care ratele de deşeuri depozitate sunt mai mici prezintă şi rate ridicate ale
reciclării şi incinerării, ambele peste 30% din totalul deşeurilor municipale.
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Waste incineration)

Cauzele care au contribuit la apariţia problemei şi amplificarea ei treptată sunt:
c) Expuneţi clar cauzele care au dus la apariţia problemei
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Figura 6. Exemple de tehnologii de transformare a deşeurilor în energie

Principalele avantaje atribuite incinirării şi coincinerării deşeurilor sunt următoarele7 :
1)Reducerea suprafeţelor de teren necesare depozitării deşeurilor şi revenirea acestora în

circuitul economic, datorită micşorării, prin tratarea termică, a volumului deşeurilor cu pînă
la 90%, precum şi masei acestor deşeuri cu pînă la 75%;

2)Devierea deşeurilor de la depozitele de deşeuri împiedică producerea emisiilor de metan,
care au un efect asupra încălzirii globale de până la 86 de ori mai mare decât CO2 pe o
perioadă de 20 de ani;

3)Evitarea emisiilor în atmosferă a gazelor cu efect de seră, precum şi evitarea degajării
mirosurilor neplăcute;

4)Reducerea consumului de combustibili convenţionali pentru producerea de energie
electrică sau termică;

5)Conservarea resurselor naturale: cărbune, păcură, gaz, ghips, calcar, argilă etc;

6)Prin tratarea termică a deşeurilor va fi redus considerabil pericolul contaminării apelor
subterane legat de posibile infiltraţii ale levigatului;

7)Reducerea costurilor aferente utilizării vehiculelor mari şi transportării deşeurilor la
depozite, dat fiind cantitatea redusă de deşeu pentru depozitare.
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Datele prezentate şi experienţă ţărilor europene confirmă necesitatea schimbării situaţiei curente
prin reducerea cât mai urgentă a cantităţilor de deşeuri eliminare prin depozitare, în primul rând
prin creşterea ratei de colectare separată şi respectiv reciclare a deşeurilor, iar pentru masa organică
şi fracţia RDF, inclusiv deşeurile rezultate din activitatea medicală cu posibilitatea tratării termice
şi recuperare de energie - coincinerare sau prin tratare termică fără recuperare de energie-

incinerare.

De exemplu, operaţiunea de incinerare şi coincinerare a deşeurilor cu un nivel ridicat de recuperare
energetică este considerată drept recuperare spre deosebire de operaţiunea de incinerare şi
coincinerare cu producere scăzută de energie, care se regăseşte în ierarhia deşeurilor drept
eliminare, după cum se prezintă în Figura 6.

Prin urmare, reducerea indicilor de poluare a mediului şi îmbunătăţirea sănătăţii umane este
condiţionată în mare parte şi de organizarea unui sistem eficient de gestionare a deşeurilor, optând
nemijlocit pentru aplicarea principiilor prevenirii, reducerii şi reciclării după cum prevede şi Legea
nr. 209/2016 privind deşeurile, armonizată la Directiva 2008/98, urmată de tratarea termică a
cantităţilor mixte rămase de deşeuri periculoase şi nepericuloase oare nu pot fi reciclate,
determinînd astfel o reducere a cantităţii de deşeuri depozitate la poligonul de deşeuri până la 10
%



Lipsa unui sistem eficient de gestionare a deşeurilor generate în Republica Moldova pe parcursul
a mai multor ani s-a soldat cu o serie de probleme ce necesită soluţionare urgentă şi care pot fi
sintetizate după cum se prezintă;

-depozitarea deşeurilor pe teren descoperit este practic unicul mijloc pentru eliminarea

finală a acestora;
-depozitele existente sunt deseori amplasate în locuri sensibile (în apropierea locuinţelor, a

apelor de suprafaţă sau subterane, a zonelor de agrement);
depozitele de deşeuri nu sunt amenajate corespunzător pentru protecţia mediului,
conducând la poluarea apelor şi solului din zonele respective;

-depozitele actuale de deşeuri, nu sunt operate corespunzător: nu se compactează şi nu se

acoperă periodic cu materiale inerte în vederea prevenirii incendiilor, a răspândirii

mirosurilor neplăcute;
-nu există un control strict al calităţii şi cantităţii de deşeuri care intră pe depozit;
-nu există facilităţi pentru controlul biogazului produs;
-drumurile principale şi secundare pe care circulă utilajele de transport cu deşeuri nu sunt

întreţinute, mijloacele de transport nu sunt spălate la ieşirea de pe depozite;
multe depozite nu sunt prevăzute cu împrejmuire, cu intrare corespunzătoare şi panouri de
avertizare;

-terenurile ocupate de depozitele de deşeuri sunt considerate terenuri degradate, care nu mai

pot fi utilizate în scopuri agricole;
-colectarea deşeurilor menajere de la populaţie se efectuează neselectiv, astfel ajungând pe

depozite ca atare, amestecate, pierzându-se o mare parte a potenţialului lor util (hârtie,

sticlă, metale, materiale plastice);
-la ora actuală, în Moldova, peste 20000 ha de teren este afectat prin depozitarea deşeurilor

menajere sau industriale.

d) Descrieţi cum a evoluat problema şi cum va evolua fără o intervenţie

1)Lipsa cadrului normativ secundar pentru punerea în aplicare a art. 17 privind incinerarea şi
coincinerarea deşeurilor din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile, armonizat cu legislaţia
europeană;

2)Lipsa infrastructurii  de planificare, organizare şi  implementare a unui sistem de
management integrat al deşeurilor la toate nivelurile;

3)Rata scăzută de conectare a populaţiei la servicii de colectare a deşeurilor;
4)Lipsa depozitelor pentru depozitarea finală a deşeurilor construite şi operate în conformitate

cu standardele de mediu;
5)Insuficienţa finanţării în domeniul managementului deşeurilor atât la nivel de stat, cât şi la

nivel privat;
6)Infrastructura precară pentru colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor, mai ales în

zonele rurale;
7)Rate foarte mari de depozitare a deşeurilor şi foarte mici de reciclare, contrar ierarhiei

deşeurilor şi obiectivelor de reciclare stabilite de legislaţia naţională şi la nivelul UE;
8)înhumarea sau arderea necontrolată a deşeurilor;
9)Desfăşurarea unor activităţi de incinerare şi coincinerare în mod necorespunzător cu

folosirea metodelor şi instalaţiilor neautorizate, neechipate cu filtre cu gradul înalt de purificare
a gazelor reziduale etc;

10)Riscul pentru sănătate mai ales a populaţiei care locuieşte în apropiere depozitelor de
acumulare a deşeurilor, cauzată de poluarea aerului, contaminarea solului şi a apelor de suprafaţă
din cauza emisiilor de gaze şi a levigatului specifice depozitelor de deşeuri;

11)Lipsa unor responsabilităţi clar definite pentru fiecare actor implicat în managementul
deşeurilor la nivel de instituţii de stat, asociaţii, organizaţii neguvemamentale, sectorul privat,
societăţii civile asociate (toate avînd o finanţare insuficientă a domeniului managementului
deşeurilor la nivel de stat), fapt ce împiedică implementarea unor măsuri globale eficiente de
gestionare a deşeurilor;

12)Lipsa capacităţilor de tratare a deşeurilor periculoase, inclusiv a celor spitaliceşti, care, fiind
depozitate de rând 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.
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Figura 8. Ponderea deşeurilor pe surse pentru anul 2018
Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Totodată, pentru perioada analizată s-a înregistrat o tendinţă de creştere anuală a deşeurilor
municipale formate pe cap de locuitor de la 122 kg/persoană în 2001 la 329,6 kg/persoană în 2018
ceea ce înseamnă o creştere de 170%. Pentru comparaţie, conform datelor Eurostat, în UE sunt

generate 487 kg/persoană.

Figura 7. Generarea deşeurilor municipale şi de
producţie şi consum, perioada 2001-2018, mii tone

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Din total deşeuri generate, cea mai mare pondere revine deşeurilor municipale (36%), urmată de
alte activităţi economice (30%), după cum se prezintă în figura 8.
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în conformitate cu datele statistice publicate de Inspectoratul pentru Protecţia Mediului şi
Biroul Naţional de Statistică, în ţară se produc aproximativ 1.000.000 tone/an de deşeuri
municipale solide menajere (biodegradabile + reciclabile), date care nu cuprind informaţii despre
deşeurile din construcţii. în total, aproximativ 455.000 tone/an sunt produse doar în mun.
Chişinău. în perioada 2001-2018, conforma datelor prezentate în Figura 7, cantitatea de deşeuri

municipale a crescut cu 50.5% sau 5% comparativ cu anul precedent. Deşeurile de producţie şi
consum generate în anului 2018, reprezintă 1,6 milioane tone sau în scădere cu 0,5 % comparativ
cu anul 2017 şi 28,5 % comparativ cu anul 2000.
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materiale, care utilizează digestia anaerobă. ar putea reprezenta o opţiune atractivă de gestionare,

în contextul problemelor enunţate, procesele de valorificare energetică a deşeurilor pot contribui

Fig.ll.  Structura  populaţiei  acoperite  cu
Fig.10. Rata de conectare a populaţiei la  servicii de salubrizare, pe medii, 2016-2019
servicii de salubrizare, 2016-2019

Sursa: Biroul Naţional de Statistică
Cel mai recent raport publicat de Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, prezintă depozitarea
drept cea mai aplicată metodă de eliminare a deşeurilor municipale (90%)8. Conform datelor
disponibile în anul 2019 au fost în funcţiune 1137 depozite de deşeuri cu suprafaţa de 1222,05 ha,
care au fost organizate practic în fiecare localitate de către autorităţile publice locale. Sunt cazuri
când depozitele de deşeuri sunt localizate în zona de protecţie a obiectivelor acvatice, în zona
sanitară a sectorului locativ, pe terenuri agricole degradate.
Colectarea separată a deşeurilor este organizată parţial în mun. Chişinău şi în unele centre raionale.
Deşi Legea nr. 209/2016 privind deşeurile, prevedea pînă în anul 2018 introducerea sistemelor de
colectare separată a hîrtiei, sticlei, metalelor şi maselor plastice şi pentru anul 2020 reutilizarea şi
reciclarea deşeurilor la un nivel minim de 30% din masă totală, la ziua de azi, ratele de reciclare
şi valorificare a deşeurilor sunt încă foarte reduse. Multe materiale reciclabile şi utile sunt
depozitate împreună cu cele nereciclabile, astfel pierzându-se o mare parte a potenţialului lor util
(hârtie, sticlă, metale, materiale plastice). Fiind amestecate şi contaminate din punct de vedere
chimic şi biologic, recuperarea lor este dificilă, de cele mai multe ori imposibilă.
Marea majoritate a depozitelor prezintă o serie de deficienţe legate de lipsa unui sistem de drenare
şi evacuare a levigatului fapt care poate conduce la scurgeri de ape din şi de pe suprafaţa
depozitului cu concentraţii de poluanţi (amoniu, azotaţi, cupru, zinc etc.) Lipsa rampelor de gunoi
disponibile, condiţionează creşterea numărului şi suprafeţei gunoiştilor neautorizate şi răspândirea
gunoiului de la aceste gunoişti, creând noi surse de poluare.
Prin urmare, reducerea treptată a deşeurilor descărcate în depozite ar trebui să determine creşterea
ratei de deşeuri colectate separat şi reciclate. Reducerea depozitării deşeurilor biodegradabile este
deosebit de urgentă din perspectiva schimbărilor climatice, pentru reducerea emisiilor de metan.
în acest context, dezvoltarea de capacităţi combinate de valorificare energetică si reciclare de

Figura 9. Generarea deşeurilor pe cap de locuitor, 2000-2018
Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Totodată, un impediment major în buna organizare a sistemului de gestionare eficientă a deşeurilor
este păstrarea unei rate scăzute de conectare a populaţiei la serviciile de colectare a deşeurilor. în
anul 2019, de servicii de colectare a deşeurilor municipale au beneficiat 1257,8 mii de persoane,
din care 1048,9 mii din mediul urban şi 208,9 mii din mediul rural. Astfel, la nivel naţional, în anul
2019 doar 46,9% din populaţie a fost deservită de servicii de salubrizare (figura 10 şi 11);

m



Concomitent cu legislaţia naţională de protecţie a mediului, poluarea mediului se reglementează
de tratatele internaţionale de mediu la care Republica Moldova este parte, inclusiv în domeniul
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi. Având în vedere principiile şi cerinţele Legii
nr. 1515/1993 privind protecţia mediului înconjurător, ce ţin de cooperarea internaţională şi
respectarea tratatelor internaţionale, în baza Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr.
399/1995, Republica Moldova a aderat la Convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice
transfrontiere pe distanţe lungi (CLRTAP), adoptată la Geneva în data de 13 noiembrie 1979.
Obiectivul acestei Convenţii îl reprezintă protejarea oamenilor şi mediului înconjurător contra
poluării atmosferice, limitarea, în măsura posibilului, reducerea în mod treptat şi prevenirea
poluării atmosferice, inclusiv a poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi. întru

executarea angajamentelor asumate în urma aderării la CLRTAP, la nivel naţional au fost ratificate
4 din total 8 protocoale ale Convenţiei:

- Protocolul referitor la metelale grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, semnat şi
ratificat, prin Legea nr. 1018/2002. Protocolul are drept scop reducerea emisiilor poluanţilor
în atmosferă, inclusiv celor provocate de activităţile de incinerare a deşeurilor, stabilind
valorile limită stricte pentru emisiile din sursele staţionare bazate pe cele mai bune tehnici

e) Descrieţi cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate şi identificaţi carenţele
prevederilor normative în vigoare, identificaţi documentele de politici şi reglementările
existente care condiţionează intervenţia statului

la tranziţia către o economie circulară, cu condiţia ca ierarhia deşeurilor stabilită de UE să fie
utilizată drept principiu călăuzitor şi ca alegerile făcute să nu împiedice atingerea unor niveluri
mai ridicate de prevenire, reutilizare şi reciclare.

Posibilele consecinţe în cazul în care nici o acţiune nu va fi întreprinsă
în cazul în care, nu va fi întreprinsă nici o acţiune în sensul reglementării şi implementării

prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deşeurile (art.17 Incinerarea şi coincinerarea deşeurilor)
şi transpunerii prevederilor cadrului legislativ european în domeniul incinerării / coincinerării
deşeurilor, pot surveni următoarele situaţii:

^> înrăutăţirea calităţii mediului, aerului, apei, solului din contul emisiilor de metan (CH4) şi
dioxid de carbon (CO2) şi un număr mare de alţi constituenţi în concentraţii mai scăzute;

=> înrăutăţirea în continuare a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, proces care va duce la
mărirea numărului de persoane îmbolnăvite de boli respiratorii, hepatice şi cancerigene, şi
totodată la micşorarea rezervelor de ape subterane potabile;

=> reducerea considerabilă a serviciilor ecosistemului (cantităţile de peşti în râuri, numărul
animalelor şi plantelor, peisajelor, etc), ca rezultat vor fi pierderi, inclusiv în domeniul
turistic, hotelier etc;

=> creşterea suprafeţei terenurilor degradate, care nu mai pot fi utilizate în scopuri agricole;
:=> creşterea riscului de generare a unor cantităţi foarte mari de „dioxine" (dibenzodioxine

policlorurate) şi „furani" (dibenzofurani policloruraţi), datorită unei operări defectuoase a
depozitului (în acest proces pot fi generate cantităţii care depăşesc cu mult cantităţile ce
s-ar putea forma pe toată durata de viaţă a unui incinerator de deşeuri în condiţiile unei
exploatări normale);

=^ izbucnirea incendiilor din cauza exploatării incorecte a depozitului de deşeuri (exemplu
este depozitul de la Ţînţăreni la care zilnic ajung în jur de 700 tone de deşeuri de toate
tipurile şi care a ars în vara anului 2020, 3 zile la rând, degajând gaze toxice în atmosferă
şi creând un nor de fum care a acoperit patru sate în vecinătate);

=> creşterea cantităţilor de deşeuri arse sau înhumate ilegale;
=> creşterea numărului de instalaţii de incinerare şi coincinerare care activează în mod

necorespunzător cu folosirea metodelor şi instalaţiilor neautorizate;
=> beneficii economice ratate prin depozitarea deşeurilor, care ar putea fi utilizare în procesul

de valorificare energetică şi materială pentru producerea cimentului;
=> încetinirea sau lipsa contribuţiei economiei circulare la decarbonizare prin valorificarea

energetică a deşeurilor, în conformitate cu Strategia privind Uniunea Energiei şi cu
Acordul de la Paris şi în condiţiile respectării Ierarhiei deşeurilor, stabilite prin art. 3 din
Legea nr.209/2016 privind deşeurile.



disponibile (BAT) pentru aceste surse, cum ar fi filtre speciale sau epuratoare pentru surse
de ardere sau procese fără mercur.

-Protocolul privind poluanţii organici persistenţi, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998,
(Protocolul POP) semnat şi ratificat, prin Legea nr. 1018/2002. Protocolul include prevederi
pentru gestionarea deşeurilor de produse care vor fi interzise. De asemenea, Protocolul obligă
Părţile să reducă emisiile lor de dioxine, furani, PAH şi HCB sub nivelul anului 1990 (sau
un an alternativ între 1985 şi 1995). Pentru incinerarea deşeurilor municipale, periculoase şi
medicale, Protocolul stabileşte valori limită specifice;

-Protocolul referitor la finanţarea pe termen lung a programului de cooperare pentru
supravegherea şi evaluarea transportului pe distanţe lungi al poluanţilor atmosferici în
Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984, la care a RM a aderat prin Legea
nr. 215/2015

-Protocolul privind combaterea acidificării, eutroficării şi ozonului la nivelul solului,
adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999. Protocolul stabileşte măsuri de reglementare
şi controlul emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, amoniac, compuşi organici volatili şi
particule în suspenzie, provenite din surse staţionare şi surse mobile şi solicită implementarea
măsurilor de control al produselor, a celor mai bune tehnici disponibile, a măsurilor de
asigurare a eficienţei energetice dar şi utilizarea carburanţilor mai puţin poluanţi.

Luând în consideraţie importanţa realizării angajamentelor internaţionale asumate de către
Republica Moldova, necesitatea transpunerii în proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la
aprobarea Regulamentului privind incinerarea şi coincinerarea deşeurilor a unor prevederi din
Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale, este condiţionată 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, şi anume, Titlul IV „Cooperarea economică şi
alte tipuri de cooperare sectorială", în particular Capitolul 16 „Mediul înconjurător" al
Acordului şi Anexa XI la Acordul, care prevede transpunerea în legislaţia naţională a Directivei
2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile
şi a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010
privind emisiile industriale.
•Legea privind protecţia mediului înconjurător nr. 1515/1993, care constituie cadrul

juridic de bază pentru elaborarea actelor normative speciale şi instrucţiunilor în probleme aparte
din domeniul protecţiei mediului. 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 lil.b);
-să doteze liniile tehnologice cu utilaje şi dispozitive de captare şi neutralizare a pulberilor şi
gazelor nocive, precum şi să nu încalce normativele concentraţiei substanţelor nocive în emisii
supra limitelor legal admise -An.57 lit. a);
-să retehnologizeze procesele de producţie în vederea folosirii cît mai eficiente a energiei, apei
şi materialelor, minimalizării formării de deşeuri de orice fel, precum şi să creeze condiţii
necesare pentru prevenirea poluării accidentale a mediului cu substanţe chimice de orice fel, iar
în caz de poluare a acestuia să lichideze urgent consecinţele şi să repare prejudiciul cauzat -
An.71.lit. a) şic).

•Legea privind deşeurile nr. 209/2016 (armonizată la Directiva 2008/98/CE) 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. Astfel, articolul 17 din această lege stipulează că:
-amplasarea pe teritoriul Republicii Moldova a instalaţiilor de incinerare şi de coincinerare a
deşeurilor şi efectuarea operaţiunilor de incinerare şi de coincinerare a deşeurilor se
restricţionează, se reglementează şi se realizează în condiţii controlate riguros, conform



cerinţelor stabilite de prezenta lege şi ale actelor normative aprobate în temeiul acesteia - alin.

ar
-pentru asigurarea prevenirii sau minimizării, la etapele iniţiale, a impactului negativ asupra
mediului şi sănătăţii populaţiei, planificarea activităţilor de incinerare şi de coincinerare a
deşeurilor se realizează în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului
asupra mediului - alin. (4);
-proiectarea şi construcţia instalaţiilor de incinerare şi de coincinerare a deşeurilor şi
exploatarea sistemelor inginereşti ale acestora se efectuează în conformitate cu normele în
construcţii şi cu actele permisive de mediu - alin. (5);
-livrarea şi recepţionarea deşeurilor la instalaţiile de incinerare sau de coincinerare a deşeurilor
sînt efectuate cu respectarea măsurilor de precauţie care asigură prevenirea sau limitarea
poluării aerului, solului, apelor de suprafaţă şi a celor subterane şi a altor efecte negative asupra
mediului şi sănătăţii populaţiei, stabilite prin Regulamentul privind incinerarea deşeurilor,
aprobat de către Guvern - alin. (6).

•Legea apelor nr. 272/2011, scopul căreia este de a crea un cadru normativ pentru
monitorizarea, evaluarea, gestionarea, protecţia şi folosinţa eficientă a apelor de suprafaţă şi a
apelor subterane în baza participării publicului la evaluarea, planificarea şi luarea deciziilor şi,
respectiv, stabilirea mecanismelor de protecţie a stării apelor, prevenirea oricărei degradări
ulterioare a apelor, protecţia şi restabilirea mediului acvatic, convergenţa treptată şi sistematică
a protecţiei şi a gestionării lor cu cerinţele europene.

•Legea privind protecţia aerului atmosferic nr. 1422/1997, obiectivul căreia este
păstrarea purităţii  şi  ameliorarea calităţii  aerului atmosferic - component al mediului,
prevenirea şi reducerea efectelor nocive ale factorilor fizici, chimici, biologici, radioactivi şi
de altă natură asupra atmosferei, cu consecinţe nefaste pentru populaţie şi/sau mediul
înconjurător.

La nivelul documentelor de politici sunt stabilite următoarele obiective strategice:
•Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi Planul de acţiuni, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 301/2014. Conform obiectivului specific 8, măsuri speciale vor fi orientate spre
susţinerea utilizării materialelor reciclate, cum ar fi hîrtia şi cartonul, sticla, masele plastice,
metalul, textilele şi deşeurile organice biodegradabile, în conformitate cu ierarhia deşeurilor.
Conform Strategiei, pe termen mai lung, captarea metanului şi incinerarea deşeurilor ar crea
un potenţial semnificativ pentru producerea de energie electrică şi, respectiv, pentru obţinerea
beneficiilor  economice.  Beneficiul economic, pe termen lung, obţinut  în rezultatul
implementării măsurilor de gestionare a deşeurilor va constitui aproximativ 0,98%-l,43% din
PIB.

•Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030 şi
Planul de acţiuni, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2016. Obiectivul general al
Strategiei constă în reducerea necondiţionată, pînă în anul 2030, a emisiilor totale naţionale de
gaze cu efect de seră nete cu nu mai puţin de 64% comparativ cu nivelul anului 1990, în
susţinerea efortului global de menţinere a tendinţei de creştere a temperaturii medii globale,
pînă în anul 2100, în limita de pînă la 2C. Obiectivul de reducere a emisiilor ar putea creşte
pînă la 78% în mod condiţionat - în conformitate cu un acord global, care ar aborda teme
importante, aşa ca resursele financiare cu costuri reduse, transferul de tehnologii şi cooperarea
tehnică, accesul la toate în măsură corespunzătoare cu provocările schimbării globale a climei.
-Obiectivul specific 7. 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.

-Pct. 2) 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 el iminarea ulterioară a reziduurilor prin

depozitare; şi



Iniţiativa în cauză are drept scop principal stabilirea cerinţelor pentru funcţionarea instalaţiilor de
incinerare şi coincinerare a deşeurilor, asigurînd prevenirea sau limitarea pe cât posibil a efectelor
negative asupra mediului datorate emisiilor în aer, sol, apele de suprafaţă şi subterane şi, ca
consecinţă, reducerea riscurilor pentru sănătatea oamenilor, în strictă conformitate cu prevederile
art. 17 din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile şi prevederile relevante din Directiva 2010/75/UE
privind emisiile industriale. Astfel, în esenţă, prezenta iniţiativă normativă urmăreşte următoarele
obiective:

1. Stabilirea condiţiilor tehnice de funcţionare şi monitorizare a instalaţiilor de incinerare şi
coincinerare a deşeurilor în mod sigur pentru mediu cu respectarea celor mai bune tehnici
disponibile (BAT) prin transpunerea prevederilor relevante din Directiva 2010/75/UE şi
nemijlocit aplicarea prevederilor art. 17 din Legea nr.209/2016privind deşeurile. Pentru
aceasta este necesar a fi întreprinse următoarele acţiuni:

a) Expuneţi obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă şi cauzele acesteia,
formulate cuantificat, măsurabil, fixat în timp şi realist)

2. Stabilirea obiectivelor

e) digestia anaerobă a deşeurilor.

Deşi există acte legislative şi normative ce reglementează, practic, toate sectoarele de mediu,
acestea nu corespund pe deplin tratatelor internaţionale de mediu la care Republica Moldova este
parte şi nu asigură gestionarea suficientă a deşeurilor pentru a preveni poluarea mediului şi garanta
astfel dreptul la un mediu sănătos, impunîndu-se perfecţionarea acestora. Ceea ce reiese şi din
necesitatea transpunerii în proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind
incinerarea şi coincinerarea deşeurilor a prevederilor relevante din Directiva 2010/75/UE privind
emisiile industriale şi nemijlocit punerea în aplicare a prevederilor art. 17 (Incinerarea şi
coincinerarea deşeurilor) din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile.

• Directiva 2010/75/UE (Capitolul IV şi Anexa VI), care se aplică instalaţiilor de incinerare
a deşeurilor şi instalaţiilor de coincinerare a deşeurilor care incinerează sau coincinerează
deşeuri solide sau lichide, stipulează că:
-amplasamentele instalaţiilor de incinerare a deşeurilor şi ale instalaţiilor de coincinerare

a deşeurilor, inclusiv zonele asociate de stocare a deşeurilor, trebuie concepute şi exploatate astfel
încât să prevină deversările neautorizate şi accidentale de orice substanţe poluante în sol, în apele
de suprafaţă şi în apele subterane - Art. 46 "Controlul emisiilor ", pa. (5);

-instalarea şi funcţionarea sistemelor automatizate de măsurare sunt supuse anual unui

control şi unor teste de verificare conform dispoziţiilor din Anexa VI partea 6 punctul 1 -Art.48
"Monitorizarea emisiilor", pct. (2);

-instalaţiile de incinerare şi coincinerare a deşeurilor sunt concepute, echipate, construite
şi exploatate astfel încât, chiar în condiţiile cele mai nefavorabile, după ultima admisie de aer de
combustie, gazele rezultate din incinerarea deşeurilor să fie aduse, în mod controlat şi omogen,
la o temperatură de cel puţin 850 C, timp de cel puţin două secunde - Art.50 "Condiţii de
funcţionare ", pct. (2)\

-Operatorul instalaţiei de incinerare a deşeurilor sau al instalaţiei de coincinerare a
deşeurilor ia toate măsurile de precauţie necesare privind livrarea şi recepţia dşeurilor pentru a
preveni sau a limita pe cât posibil poluarea aerului, a solului, a apelor de suprafaţă şi a apelor
subterane, precum şi alte efecte negative asupra mediului, mirosurile, zgomotul şi riscurile directe
pentru sănătatea umană - Ari.52 "Livrarea şi recepţia deşeurilor", pct. (1).

Toate instalaţiile care intră sub incidenţa directivei trebuie să prevină şi să reducă poluarea aplicând
cele mai bune tehnici disponibile (BAT), utilizarea eficientă a energiei, prevenirea şi gestionarea
deşeurilor şi măsuri de prevenire a accidentelor şi de limitare a consecinţelor acestora. Instalaţiile
pot funcţiona numai dacă deţin o autorizaţie şi trebuie să respecte condiţiile prevăzute în aceasta.
Concluziile adoptate privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) servesc drept referinţă pentru
stabilirea condiţiilor de autorizare. Valorile-limită de emisie trebuie stabilite la un nivel care să
garanteze că emisiile de poluanţi nu depăşesc nivelurile asociate utilizării BAT. Cu toate acestea,
valorile-limită pot depăşi aceste niveluri dacă se demonstrează că acest lucru ar conduce la costuri
disproporţionate în comparaţie cu beneficiile pentru mediu.



Proiectul Regulamentului stabileşte condiţii de exploatare şi cerinţe tehnice stricte, prin stabilirea
de valori limită de emisie pentru instalaţiile de incinerare şi de coincinerare de deşeuri cu scopul
de a preveni sau limita pe cât posibil efectele negative ale incinerării şi coincinerării de deşeuri

b) Expuneţi principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicînd cum acestea
ţintesc cauzele problemei, cu indicarea novaţiilor şi întregului spectru de soluţii/drepturi
/ obligaţii ce se doresc să fie aprobate

prevederilor relevante din Capitolul IV "Dispoziţii speciale privind instalaţiile de incinerare a
deşeurilor şi instalaţiile de coincinerare a deşeurilor" şi Anexa VI din Directiva 2010/75/UE
privind emisiile industriale.
Având în vedere cele menţionate şi posibilele consecinţe în cazul în care nici o acţiune nu va fi
întreprinsă, opţiunea „A nu face nimic" - nu este realistă.

Opţiunea 0 - de a nu face nimic
Această iniţiativă normativă este determinată, în special de necesitatea instituiri unui mecanism de
reglementare a activităţilor de incinerare şi coincinerare realizate doar de operatori autorizaţi în acest
sens, cu stabilirea şi menţinerea unor condiţii de exploatare, cerinţe tehnice şi valori limită pentru
emisii stricte în instalaţiile de incinerare sau coincinerare a deşeurilor pentru a preveni sau limita pe
cât se poate impactul negativ asupra mediului şi riscurile care rezultă pentru sănătatea oamenilor,
ţinându-se cont nemijlocit de Capitolul IV "Dispoziţii speciale privind instalaţiile de incinerare a
deşeurilor şi instalaţiile de coincinerare a deşeurilor", Anexa VI din Directiva 2010/75/UE privind
emisiile industriale şi Legea nr. 209/2016 privind deşeurile (art. 17 Incinerarea şi coincinerarea
deşeurilor).
Urmare descrierilor relatate la compartimentul 1 „Definirea problemei" din prezentul AIR,
continuarea depozitării deşeurilor în proporţie de 90%, ca unica metodă aplicată la nivel naţional
de gestionare a deşeurilor şi menţinerea în continuare a unor rate foarte mici de reciclare în lipsa
unui sistem eficient de colectare separată a deşeurilor, reprezintă un risc major, care contribuie la
amplificarea mai multor probleme de mediu precum încălzirea globală, acidificarea, epuizarea
calităţii ecosistemului, precum şi probleme sociale, de sănătate, dar şi pierderi economice din cauza
resurselor ratate prin depozitare.
Ontiunea 0 nu va asigura punerea în aplicare a Legii nr. 209 privind deşeurile şi transpunerea

a) Expuneţi succint opţiunea „a nu face nimic", care presupune lipsa de intervenţie
3. Identificarea opţiunilor

4. Inventarierea instalaţiilor (ex. cazangerii, centrale electrice, etc.) care realizează
incinerare sau coincinerare în mod necorespunzător în aer liber, activitatea acestora
nefiind supusă până la moment unui control riguros în domeniu.

1)Reglementarea condiţiilor de funcţionare a instalaţiilor de incinerare şi coincinerare;
2)Stabilirea valorilor limită ale emisiilor în aer pentru instalaţiile de incinerare a

deşeurilor;
3)Stabilirea valorilor limită ale emisiilor în aer pentru instalaţiile de co-incinerare a

deşeurilor;
4)Stabilirea valorilor limită de emisie pentru deversările de ape reziduale provenite din

epurarea gazelor de ardere;
5)Stabilirea tehnicilor de monitorizare a emisiilor şi măsurătorilor substanţelor poluante

din aer şi din apă.

2.Stabilirea obligaţiunilor ce revin operatorilor care deţin instalaţii de incinerare şi
coincinerare prin reglementarea condiţiilor:
1)de livrare şi recepţionare a deşeurilor la instalaţiile de incinerare şi de co-incinerare a

deşeurilor;
2)de exploatare a instalaţiei de incinerare şi coincinerare a deşeurilor, inclusiv în cazul

apariţiei unor defecţiuni.

3.Reducerea cantităţii de deşeuri eliminate prin depozitare, prin reducerea volumul de
deşeuri cu până la 90% şi a greutăţii deşeurilor cu până la 75%, cu generarea unor
reziduuri în mare parte inerte prin intermediului instalaţiilor de coincinerare.



Opţiunea I (recomandată) constă în elaborarea şi aprobarea proiectului Regulamentului privind
incinerarea şi coincinerarea deşeurilor.

Aplicarea prezentului Regulament va asigura punerea în aplicare a prevederilor art. 17 din Legea nr.
209/2016 privind deşeurile şi va contribui la tranziţia către o economie circulară, cu condiţia ca
ierarhia deşeurilor stabilită de UE să fie utilizată drept principiu călăuzitor şi că alegerile făcute să
nu împiedice atingerea unor niveluri mai ridicate de prevenire, reutilizare şi reciclare.
Ţinând cont de faptul că obiectivele de protecţie a sănătăţii publice şi a mediului nu pot fi atinse
dacă sunt depăşite cantităţile şi limitele critice ale substanţe poluante, cum ar fi oxizii de azot
(NOx). dioxidul de sulf (SO2), metalele grele şi PCDD/PCDF, proiectul regulamentului urmăreşte
în mod prioritar reglementarea activităţilor de incinerare şi coincinerare a deşeurilor prin stabilirea
unor valori limită de emisie pentru substanţele poluante determinate.
Regulamentul este executoriu şi se extinde asupra tuturor agenţilor economici din Republica
Moldova, autorizaţi să desfăşoare activităţi de incinerare şi/sau coincinerare a deşeurilor, care sînt
obligaţi să opereze instalaţiile destinate pentru aceste activităţi.

c) Expuneţi opţiunile alternative analizate sau explicaţi motivul de ce acestea nu au fost
luate în considerare

asupra mediului şi în special poluarea datorată emisiilor în aer, sol, apele de suprafaţă şi subterane,
precum şi a riscurilor pe care acestea le prezintă pentru sănătatea oamenilor.
Implementarea acestor cerinţe şi dispoziţii tehnice conforme obiectivelor europene (cel de-al 5-a
Program de ac^iune privind mediul: Spre o dezvoltare durabilă — un program al Comunităţii
Europene) presupune să nu fie admisă depăşirea cantităţilor şi limitelor critice ale anumitor
substanţe poluante, cum ar fi oxizii de azot (NOx), dioxidul de sulf (SO2), metalele grele şi
PCDD/PCDF, iar în ceea ce priveşte calitatea aerului, obiectivul este asigurarea protecţiei eficiente

fiecărei persoane împotriva riscurilor pentru sănătate identificate, provocate de poluarea
atmosferică. Pentru monitorizarea şi nemijlocit respectarea valorilor limită de emisie de către
operatori pentru instalaţiile de incinerare şi de coincinerare de deşeuri în conformitate cu
prevederile proiectului de Regulament, aceştia vor asigura măsurători periodice de control al
emisiilor şi prelevare de probe numai în laboratoarele acreditate din ţară sau din străinătate. La
moment în cadrul Agenţiei de Mediu funcţionează un Laborator de Referinţă de Mediu care este
responsabil de supravegherea calităţii componentelor mediului în baza unei reţele ample de
monitorizare amplasată pe întreg teritoriul Republicii Moldova. La moment acesta se pregăteşte
de acreditare în conformitate cu standardul internaţional de competitivitate ISO/CEI 17025.
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, în temeiul prevederilor Legii nr.
209/2016 privind deşeurile (art.17 Incinerarea şi coincinerarea deşeurilor). In procesul elaborării
proiectului de regulament s-a ţinut cont de faptul că sistemul de autorizare şi control al emisiilor în
apă, aer, sol şi gestionare de deşeuri sunt reglementate de acte legislative separate, prin urmare au
fost luate în consideraţie prevederile Legii apelor nr. 272/2011, Legea privind deşeurile nr.
209/2016 şi Legea privind protecţia aerului atmosferic nr. 1422/1997. Asigurarea prevenirii sau
minimizării, la etapele iniţiale, a impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei,
planificarea activităţilor de incinerare şi de coincinerare a deşeurilor se realizează în conformitate
cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.
Din punct de vedere structural, proiectul de hotărîre a guvernului prenotat, se axează pe prevederi
principale precum: dispoziţii generale, condiţii de funcţionare a instalaţiilor de incinerare şi
coincinerare a deşeurilor, obligaţiile operatorului instalaţiei de incinerare sau de coincinerare a
deşeurilor de a asigura monitorizarea continuă a emisiilor substanţelor periculoase, valorile limită
ale emisiilor în aer şi ape pentru instalaţiile de incinerare şi coincinerare, mecanismul de livrare şi
recepţie a deşeurilor, evacuarea apelor uzate provenite din epurarea gazelor reziduale, controlul şi

supravegherea instalaţiilor de incinerare şi coincinerare, cerinţe privind măsurătorile, accesul la
informaţie şi participarea publicului. în afară de aceasta, în scopul facilitării procesului de punere
în aplicare a prevederilor noii hotărîri a guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului
menţionat, proiectul include în sine în calitate de anexe: factori de echivalenţă pentru
PCDD/PCDF, valori limită de emisii atmosferice pentru coincinerarea deşeurilor, valori limită de
emisie pentru deversările de ape reziduale provenite din epurarea gazelor de ardere, valori limită
ale emisiilor atmosferice, formulă pentru calculul concentraţiei de emisie la procentajul standard
al concentraţiei de oxigen, evaluarea respectării valorilor limită de emisie, monitorizarea livrărilor
de deşeuri, tehnici pentru a asigura performanţa generală de mediu a instalaţiei de incinerare.



Urmare analizei efectuate, dintre efectele negative ale stării actuale putem evidenţia:
=> Creşterea indicilor de poluare a aerului, apei şi solului, datorat continuării practicii de

depozitare a deşeurilor la gropile de gunoi;
^> Riscul sporit pentru sănătate mai ales a populaţiei care locuieşte în apropierea depozitelor

de acumulare a deşeurilor;
=> Creşterea ratelor de depozitare a deşeurilor, contrar ierarhiei deşeurilor şi obiectivelor de

reciclare stabilite de legislaţia naţională şi la nivelul UE;
=^ Creşterea numărului de instalaţii (ex. cazangerii, centrale electrice, etc.) care realizează

incinerare sau coincinerare în mod necorespunzător în aer liber, activitatea acestora

nefiind supusă unui control riguros în domeniu;

a) Expuneţi efectele negative şi pozitive ale stării actuale şi evoluţia acestora în viitor, care
vor sta la baza calculării impacturilor opţiunii recomandate

4. Analiza impacturilor opţiunilor

Alte opţiuni nu au fost luate în considerare din moment ce Regulamentul privind incinerarea şi
coincinerarea deşeurilor este prevăzut de Legea nr. 209/2016 (art. 17) privind deşeurile ca
instrument juridic care va reglementa desfăşurarea activităţilor de incinerare şi coincinerare şi va
impune operatorul instalaţiei de incinerare sau de coincinerare a deşeurilor, cerinţe stricte pentru
valori limită de emisie care, vor asigura că în condiţii normale de funcţionare, emisiile nu vor
depăşi nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile.

c) Expuneţi opţiunile alternative analizate sau explicaţi motivul de ce acestea nu au fost luate
în considerare

Gazele reziduale provenite de la instalaţiile de incinerare a deşeurilor şi de la instalaţiile de
coincinerare a deşeurilor trebuie evacuate în mod controlat, printr-un coş de fum a cărui înălţime
este calculată astfel încât să protejeze sănătatea umană şi mediul. Amplasamentele instalaţiilor de
incinerare a deşeurilor şi ale instalaţiilor de coincinerare a deşeurilor, inclusiv zonele asociate de
stocare a deşeurilor, trebuie concepute şi exploatate astfel încât să prevină deversările neautorizate
şi accidentale de orice substanţe poluante în sol, în apele de suprafaţă şi în apele subterane.
Un aspect important reglementat prin prezentul proiect de regulament ţine de condiţiile de
funcţionare a instalaţiilor de incinerare şi coincinerare, care se cer a fi exploatate astfel încât să se
atingă un nivel de incinerare la care conţinutul de carbon organic total al zgurii şi al cenuşii să fie
mai mic de 3 % din greutatea în stare uscată a acestora sau la care pierderea lor la aprindere să fie
mai mică de 5 % din greutatea în stare uscată a acestora. Dacă este necesar, se utilizează tehnici de
pretratare a deşeurilor. Foarte important, este prevăzut că instalaţiile de incinerare şi coincinerare
a deşeurilor sunt concepute, echipate, construite şi exploatate astfel încât, chiar şi în condiţiile cele
mai nefavorabile, gazele rezultate din coincinerarea deşeurilor să fie aduse, în mod controlat şi
omogen, la o temperatură de cel puţin 850 C, timp de cel puţin două secunde sau de 1 100 C,
dacă sunt incinerate sau coincinerate deşeuri periculoase, având un conţinut de substanţe organice
halogenate, exprimat în clor, mai mare de 1 %.
Prin prezentul Regulament, operatorul instalaţiei de incinerare şi coincinerare a deşeurilor ia toate
măsurile de precauţie necesare privind livrarea şi recepţia deşeurilor pentru a preveni sau a limita
pe cât posibil poluarea aerului, a solului, a apelor de suprafaţă şi a apelor subterane, precum şi alte
efecte negative asupra mediului, mirosurile, zgomotul şi riscurile directe pentru sănătatea umană.
Operatorul determină masa fiecărei categorii de deşeuri, dacă este posibil, înainte să se accepte
recepţia deşeurilor în instalaţia de incinerare sau de coincinerare, iar în cazul deşeurilor periculoase
operatorul va trebui să colecteze informaţiile disponibile privind deşeurile pentru a verifica
conformitatea cu condiţiile de autorizare. Regulamentul prevede şi participarea publicului şi
accesul la informaţii privind procedura de acordare a autorizaţiei integrate de mediu pentru
activitatea de incinerare şi coincinerare a deşeurilor.

Menţionam, că Opţiunea 1 va determina elaborarea instrumentelor normative necesare pentru
reglementarea cerinţelor tehnice de funcţionare şi monitorizare a instalaţiilor de incinerare şi co
incinerare a deşeurilor în mod ecologic şi sigur cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile
(BAT). Respectiv, prezentul regulament, va contribui direct la procesul de decarbonizare prin
reducerea cantităţii de deşeuri eliminate prin depozitare cu posibilitatea de valorificare energetică
a acestora, conform principiilor economiei circulare, dar cu condiţia ca ierarhia deşeurilor să fie
utilizată drept principiu călăuzitor şi ca alegerile făcute să nu împiedice atingerea unor niveluri
mai ridicate de prevenire, reutilizare şi reciclare.



După cum rezultă din analiza preliminară a impactului de reglementare, dar şi din evaluările
efectuate în ţările UE care au transpus deja Capitolul IV şi Anexa VI din Directiva 2010/75/UE
privind emisiile industriale, noul proiect de act normativ va avea un impact economic direct asupra
operatorilor care vor practica ca activitate, eliminarea sau recuperarea deşeurilor în instalaţii de
incinerare a deşeurilor sau în instalaţii de coincinerare a deşeurilor.
Pentru a identifica şi respectiv cuantifica eventualele costuri, au fost studiate mai multe surse
de informare, în particular:

GIZ Waste to energy Guide, 2017
https://www.giz.de/en/downloads/GIZ_WasteToEnergy_Guidelines_2017.pdf
Analiza cost-beneficiu a adoptării acquis-ului comunitar de mediu. Costuri şi beneficii ale
adoptării de către România a legislaţiei europene de protecţie a mediului
http://www.cide.ro/P%20108-109-2004%20-%20Platon%20-
%20Analiza%20costbeneficiu.pdf
Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on the Best
AvailableTechniques for. Waste Incineration by European Commission
file:///C:/Users/User/Desktop/AIR%20incinerare/Analiza%20costuri_superseded_wi_bref
_0806_0.pdf
Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration 2019
https://eippcb.irc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-
01/JRC118637 WI Bref 2019 published O.pdf
Waste-to-Energy in the EU: The Effects of Plant Ownership,Waste Mobility, and
Decentralization on Environmental Outcomes and Welfare
https://ideas.repec.org/a/gam/isusta/vl2v2020i 14p5743-d385692.html
A Cost-Benefit Analysis of Waste Incineration with Advanced Bottom Ash Separation
Technology for a Chinese Municipality - Guanghan
https://publik.tuwien.ac.at/files/PubDat 210340.pdf
Techno-economic assessment of municipal solid waste incineration plant-case study of
Tehran, Iran
https://wteinternational.com/wp-content/uploads/2015/09/Techno-economie-assessment-
of-municipal-solid-waste-incineration-plant-case-studv-of-Tehran-lran-l.pdf

A Cost-effectiveness Analysis for Incineration or Recycling of Dutch Household Plastic
Waste
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800916306462
Decizia de punere în aplicare a comisiei din 26 martie 2013 de stabilire a concluziilor
privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea
cimentului, varului şi oxidului de magneziu
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri^CELEX:32013D0163&from=RO

Opţiunea I presupune elaborarea şi aprobarea proiectului Regulamentului privind incinerarea şi
coincinerarea deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr.209/2016 privind
deşeurile şi prin transpunerea prevederilor relevante din Capitolul IV şi Anexa VI din Directiva
2010/75/UE privind emisii industriale. Intervenţia propusă vine să soluţioneze problemele şif
aspectele expuse la secţiunile lb) şi 3b) din AIR.

Impactul economic

b1) Pentru opţiunea recomandată, identificaţi impacturile completînd tabelul din anexa la
prezentul formular. Descrieţi pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii,
inclusiv părţile interesate care ar putea fi afectate pozitiv şi negativ de acestea

=> Reţinerea procesului de modernizare a Sistemului de Management a Deşeurilor, inclusiv
prin investirea în tehnologia "Waste to energy".

Efecte pozitive - Nu există efecte pozitive prin continuarea stării actuale, decât numai economisirea
cheltuielilor aferente unor investiţii majore în instalaţii de incinerare şi coincinerare a deşeurilor
lichide şi solide.
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Costurile operaţionale, includ costurile utilităţilor
electricitate, gaz), costurile resurselor umane, costul
combustibilului auxiliar atunci când este necesar, costul
materialelor pentru amenajare şi birou, întreţinerea şi alte costuri
administrative, cu excepţia costurilor de întreţinere a
echipamentelor. Costul mediu echivalent de 13,9 EUR / tonă de

Costul operaţional anual
al instalaţiei de incinerare
se calculează per unitate
de deşeu incinerat.

Costuri operaţionale

Costul pentru mentenanţă unei instalaţii de incinerare cuprinde
costul întreţinerii şi reparării echipamentelor din cadrul instalaţiei.
Potrivit unui studiu9' costul anual de mentenanţă este de
aproximativ 3% din total capital investit în echipamente şi
tehnologii.

Instalaţiile de incinerare şi
coincinerare reprezintă
costuri mari pentru
mentenanţă (costul
întreţinerii şi reparării
echipamentelor de la
instalaţia de incinerare şi
coincinerare).

Costuri pentru mentenanţă

Costurile asociate cu achiziţionarea instalaţiilor de incinerare şi
coincinerare a deşeurilor pot fi deduse utilizând experienţa
statelor Uniunii Europene, descrise mai jos.
Costurile asociate cu achiziţionarea unei instalaţii de incinerare şi
coincinerare sunt condiţionat de un număr de variabile, cum ar fi:

=> dacă instalaţiile sunt vechi sau noi;
=> capacitatea instalaţiei;
=> infrastructura locală;
=> condiţii limită specifice pentru eliminarea deşeurilor;
=> posibilitate de utilizare a energiei.

Principalele componente ce se cer a fi luate în considerare sunt:
=> rambursarea investiţiei;
=> costurile de întreţinere şi reinvestire;
=> costurile forţei de muncă;
=> alte costuri fixe, cum ar fi administrarea şi asigurările;
=> costuri de funcţionare proporţionale cu debitul, precum

aprovizionarea cu substanţe chimice şi eliminarea deşeurilo
=> venituri din producţia de energie, etc.

Achiziţionarea instalaţiilor
pentru incinerare şi
coincinerare şi a
echipamentelor necesare
pentru a se conforma

cerinţelor Regulamentului
privind incinerarea şi
coincinerarea deşeurilor.

Costurile asociate cu achiziţionarea instalaţiei şi echipamentelor necesare

Informaţii cantitative cu privire Ia aceste costuri sunt limitate,
dar acestea sunt considerate ca moderate sau scăzute în
comparaţie cu costurile asociate construcţiei şi mentenanţei
instalaţiilor de incinerare şi coincinerare a deşeurilor şi
nemijlocit respectarea normelor tehnice conforme Anexei VI
din Directiva 2010/75/UE.
Aceste instruiri pot fi realizate în procesele de formare a
personalului, fapt ce poate duce la minimizarea costurilor.

Capitolul IV şi Anexa VI
din Directiva 2010/75/UE
conţine un nivel înalt de
detalii tehnice şi există
probabilitatea ca
implementarea la nivel
naţional să implice costuri
asociate cu familiarizarea
angajaţilor din domeniu
cu prevederile
Regulamentului privind
incinerarea şi
coincinerarea deşeurilor.

Costuri de formare/instruire a personalului
Argumente privind costurile necesareDescriere

Urmare a analizei efectuate, principalele tipuri de costuri care vor fi suportate de operatorii care
intenţionează să achiziţioneze instalaţii noi de incinerare sau coincinerare sau să le recondiţioneze
pe cele deja existente sunt:



Costuri şi beneficii ale adoptării de către România a legislaţiei europene de
liza%20cost-beneliciii pdp

10 Analiza cost-beneficiu a adoptării acquis-ului comunitar de medic
proteclica mediului (hltp^/wwwcidc ro/P%QQI08-10<l-2004%ai.%a

în vederea determinării costurilor necesare transpunerii prevederilor Regulamentului privind
incinerarea şi coincinerarea deşeurilor, au fost analizate informaţiile disponibile, în principal, la
nivelul Uniunii Europene (Analiza cost-beneficiu a adoptării acquis-ului comunitar de mediu).10
Potrivit acestei analize, costurile estimative de conformare sunt costisitoare, după cum se prezintă
în Tabelul nr. 2.

Tabelul 2.
Costurile estimative de conformare pentru directivele "costisitoare", milioane euro

în diferite ţări există diferite taxe percepute de la operatori pentru
eliberarea autorizaţiilor/permiselor.
în Republica Moldova, agenţii economici care intenţionează să
desfăşoare activităţi de incinerare şi coincinerare a deşeurilor,
sunt obligaţi să obţină:

- Autorizare de gestionare a deşeurilor;
- Acord de Mediu.

Costurile suportate de autorităţi, care autorizează activitatea de
incinerare şi coincinerare a deşeurilor sunt mai mici, şi în mediu
constituie 2.500 € per permis.

Autorizarea activităţii de
incinerare şi coincinerare
a deşeurilor

Costurile de autorizare

Cantitativ aceste costuri  urmează a fi  rezumate la salariu
angajaţilor care vor avea funcţii privind furnizarea informaţiilor
către autorităţile control.

Experienţa altor state arată
că,  mai multe autorităţi
impun raportare  şi  alte
obligaţii periodice asupra
operatorilor

Costurile de raportare privind performanta/conformitatea

deşeuri admise este calculat ca valoare medie pe baza datelor
disponibile într-un studiu de fezabilitate al unei investiţii în
incineratorul de deşeuri în oraşul Baoji (Anon, 2004) şi studiul
întreprinderii de incinerare a deşeurilor sistem informaţional
(Anon, 2011).

Costul operaţional în fiecare an este calculat ca:
Co = Qwi*Po,
Unde, Co - costul operaţional, Qwi - deşeurile introduse în

incinerator şi Po - unitatea costul operaţiunii.

Investiţiile specifice şi costurile de exploatare pe tonă de deşeuri
scad odată cu creşterea capacităţii instalaţiei şi a ratei de utilizare.
Prin urmare, capacitatea instalaţiei ar trebui să fie, de preferinţă,
mai mare de 100 000 tone pe an pentru a realiza economii optime
de scară împreună cu distanţele medii de colectare.



Costuri
totale

per tona

de deşeu

Venituri din
vînzarea

energiei per
tonă

Costuri
totale per

tonă

Costuri
operaţionale

şi de

Costuri

per
tona/input

deşeu

Investiţii
inifiale

Capacitate de
incinerare

150000
tone/an

Sursa: ROM-102, DGXIşi estimările Băncii Mondiale.
Notă: (1) factorul de ajustare anterior a fost folosit, pentru simplificare, pentru capital şi costurile
O&l (operare şi întreţinere): (2) costurile totale reprezintă valoarea netă prezentă şi au fost
calculate cu factorul
de actualizare de 5% pentru investiţiile F&I care depăşesc 20 de ani.

Un exemplu ar fi descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică pentru scenariul optim a unui
incinerator planificat pentru Timişoara (conform studiului elaborat în 2009). Investiţia era
prevăzută în valoare de cea 200 mii, euro. Instalaţie de valorificare energetică a deşeurilor în
amestec, dimensionată pentru următoarele date:

-capacitate - 150.000 tone/an
-funcţionare - 8.000 ore/an;
-perioada de oprire pentru verificare, reparaţii, etc. - 30 zile/an;
-capacitatea orară- 18,75 t/oră;
-puterea calorică - minimă 6.500 kJ/kg şi maximă de 12.500 kJ/kg.;
-cantitatea de zgură generată - 20% - 30.000 t/an;
-cantitatea de cenuşă generată - 2% - 3.000 t/an.

Pentru depozitarea cenuşii (care include gazele acide, oxidul de azot, metalele grele, particulele
şi dioxina, care este un agent cancerigen) se necesită teren separat pentru depozit de deşeuri
periculoase, pentru 1 tonă cenuşă periculoasă depozitarea variază de la 300 - 1200 Euro/tonă iar
înhumarea variază între 20 000 -100 000 mii Euro/tonă.
Se estimează că centralele europene pentru deşeuri/energie costă între 400 şi 700 de euro/t
capacitate. Costurile medii de investiţii pentru centralele care produc numai energie electrică sunt
între 3-4 milioane € / MWel. Atunci când se produce numai căldură, costul mediu pe MWheat
instalat este cuprins între 1,3 şi 2 milioane €/MWheat. Pentru instalaţiile care produc energie
termică şi electrică combinată, costul pe MW instalat este între 1 şi 2 milioane € / MWchp.
Datele prezentate de fapt confirmă că instalaţiile necesită investiţii capitale majore şi trebuie să
fie susţinute de o planificare financiară pe termen lung. Totodată sunt necesare resurse suficiente
pentru asigurarea funcţionării şi întreţinerii continue a instalaţiei.

Pentru a compara şi a evalua viabilitatea financiară completă a exploatării unui instalaţii, costurile
iniţiale de investiţii şi costurile operaţionale preconizate trebuie analizate anual. Pentru un calcul
al costului net, orice venituri anuale din vânzările de energie şi materiale pot fi scăzute din
investiţiile de capital şi din costurile operaţionale pentru a obţine un cost global pe tonă de deşeuri
pe baza deşeurilor tratate anual. O astfel de estimare este prezentată în Tabelul 3 pentru o
instalaţie cu o capacitate de 150 000 tone metrice de deşeuri tratate anual.

Tabelul 3.
Exemple de costuri estimate pentru funcţionarea instalaţiilor de incinerare în ţările

dezvoltate comparativ cu cele aflate în curs de dezvoltare

15015

1069

1369

445

975

207

1294

9656

Total

ajustate

4

2

1

1

11

89

414

Operare şi
întreţinere

(anual)

893

1345

430

961

64

191

4502

Capital

Costuri de conformare

10160

1006

176

58

127

195

1216

7376

Total

13.3

0.25

0.15

0,15

10,8

83,3

316

Operare şi
Întreţinere

lanual)

e conformare estimate
•nul PHARE ROM 102)

840

175

56

125

60

180

3440

Capital

Cesturi
(Profira

TOTAL

Depozitarea contro
lată a deşeurilor
(qropi de punoi)

SOx (din directiva
IPPC)

Centrale termice -
incâizire orăşe
nească

ardere

Incinerarea deşeu
rilor periculoase

Tratarea apei
meruiete  ...  _

ale UE
Directive

I



1' https://www.bivica.org/files/gestion-residuos-solidos.pdf

acestora. Spre exemplu, cuptoarele de ciment pot utiliza atât energia cât şi recicla o parte din
conţinutul material al deşeurilor. în acest sens, reprezintă o cale valoroasă de la deşeuri la energie.
Cuptoarele de clincher care exista deja în fabricile de ciment oferă toate condiţiile necesare tratării
în siguranţă a deşeurilor.
Această metodă de tartare a deşeurilor include o serie de beneficii şi transpune principiile
economiei circulare transformînd deseurile în produse reciclate şi energie, prin:

=> Reducerea emisiilor de gaze de seră şi trecerea spre o industrie mai puţin dependentă de
combustibilii fosili, reducând cantitatea acestora în fabricarea cimentului, precum şi evitând
emisiile rezultate din metode de tratare alternative;

=> Oferirea unei soluţii practice pentru deseurile nereciclabile;
^> Crearea de noi locuri de muncă în sectorul de gestionare a deşeurilor.

Totodată, operaţiunile de coincinerare în cuptoarele de ciment au loc cu procentaj optim de
eficienţă energetică (peste 80%), reducând astfel dependenţa de combustibilii fosili prin utilizarea
resurselor disponibile la nivel local, iar temperatura ridicată (>1.450c) şi timpul îndelungat de
staţionare asigură distrugerea completă a compuşilor organici periculoşi şi neutralizarea totală a

funcţionează la nivel naţional. în acest caz fiind necesară şi suficientă doar retehnologizarea
coincinera deseurile în instalaţiile care produc ciment sau în centralele termice, care deja
soluţie recomandată pentru Republica Moldova, care ar reduce costurile mari este de a

proiecte nrivind crearea instatiilor de incinerare în ţările în curs de dezvoltare. Respectiv, o

Sursă: Waste-to-Energy Options in Municipal Solid Waste Management. A Guide for Decision
Makers in Developing and Emerging Countries, GIZ"

Experienţa arată, de asemenea, necesitatea dezvoltării unor sisteme eficiente de gestionare a
deşeurilor. Dacă compoziţia deşeurilor de intrare diferă de cea pentru care instalaţia a fost
proiectată (de exemplu, putere calorică mai mică), componentele instalaţiei se vor degrada mai
repede şi sar putea să nu fie conforme cu standardele internaţionale de emisii. în acest caz, puterea
calorică a deşeurilor introduse în instalaţie trebuie să fie, în medie, de cel puţin 7 MJ / kg şi
să nu scadă niciodată sub 6 MJ / kg.
Un rol important în evaluarea costurilor ţine de cantităţile de deşeuri disponibile şi de cerinţa
minimă aferentă de funcţionare economică. Pentru cantităţile de deşeuri cuprinse între 50.000 şi
150.000 de tone metrice pe an, rentabilitatea incinerării ar trebui evaluată cu atenţie. Incinerarea
sub 50.000 de tone metrice este prea costisitoare. Dacă cantităţile de deşeuri sunt sub 10.000 de
tone metrice pe an, digestia anaerobă ar putea fi singura tehnologie favorabilă dacă calitatea
biomasei este acceptabilă.
Trebuie luat în considerare şi impactul economic şi de mediu al efortului suplimentar de transport
către instalaţiile de incinerare. Fiecare kilometru suplimentar de transport de deşeuri creşte
costurile de colectare, precum şi congestia şi emisiile de gaze cu efect de seră. în cazul în care
durată alocată pentru transport este mai mică de 1 ora sau o distanţă mai mică de 50 km, condiţiile
pot fi considerate tolerabile pentru buna funcţionare a instalaţiei. Pentru o creştere a timpului de
transport suplimentar de> 1 oră sau o distanţă de transport suplimentară de> 100 km, conţinutul de
energie al deşeurilor transportate ar trebui să fie ridicat pentru a fi util din punct de vedere economic
şi ecologic.
Costurile investiţionale iniţiale ridicate tind să fie o barieră majoră în calea dezvoltării de

40-80
euro/tonă

200-235
euro/tonă

2-10
euro/tonă
(electricitate)

60 euro/tonă
(căldură ^i
electricitate)
27 euro/tonă
(electricitate)

42-90
euro/tonă

260-295
euro/tonă

20-35
euro/tonă

180
euro/tonă

mentenanţă
per tonă

22-55
euro/tonă

80-115
euro/tonă

30-75
mil/euro

135-185
mil/euro

Cost pentru
ţări în curs de
dezvoltare
(tehnici
simple)

Cost pentru
ţări UE
dezvoltate
(tehnici
avansate)



13 https://unecc.org/sites/default/files/2020-I2/ECE_CECI_WP_PPP_2020_05-en.pdf

Tehnologia de astăzi permite proiectelor WtE să
funcţioneze fără efecte poluante majore. Instalaţiile
WtE trebuie să respecte standarde stricte de mediu,

WtE ridică probleme de mediu,
exacerbând schimbările climatice
prin emisii toxice şi provocând
poluarea aerului.

WtE poate face parte dintr-o strategie holistică de
gestionare a deşeurilor. Ţările UE reduc depozitele de
deşeuri, printr-un efort combinat de reciclare /

compostare şi WtE.

WtE reduce reciclarea / compostarea,
acţionând ca un factor de descurajare
sau chiar de obstacol în calea
economiei circulare.

Pro WtEContra WtE

Sursă: Waste-to-Energy Options in Municipal Solid Waste Management.
A Guide for Decision Makers in Developing and Emerging Countries, GIZ'2

în cazul coicinerării, veniturile per tonă se echivalează cu substituirea combustibililor fosili
** Costuri acoperite prin taxa de eliminare prin coincinerare, subvenţii etc.

Coincinerarea deşeurilor poate fi considerată ca o oportunitate desigur atunci când există capacitate
de acoperire a costurilor totale (per tonă deşeu), fapt pentru care este necesară aplicarea taxei pentru
generatorii de deşeuri bazată pe principiul „poluatorul plăteşte", întrucât costurile actuale de

;estionare pot fi acoperite în principal din bugetul municipalităţii. Desigur, ideal economiile obţinute
de operatori ca exemplu prin substituirea combustibililor fosili ar compensa costurile celorlalte etape
ale lanţului de gestionare deşeuri, cu toate acestea, acest lucru este mai rar realizabil, ceea ce
înseamnă că de regulă o taxă de gestionare a deşeurilor trebuie plătită adesea de către generatorul de
deşeuri. La moment se lucrează asupra elaborării Metodologiei de calculare şi stabilire a tarifelor
pentru gestionarea deşeurilor, care va prevedea un mecanism de stabilire corectă a cuantumului
tarifelor astfel încât să reflecte priorităţile stabilite prin Ierarhia Deşeurilor.

Experienţa ţărilor în curs de dezvoltare privind utilizarea instalaţiilor de coincinerare a deşeurilor
este una în mare parte pozitivă. Este o tehnologie WtE (Waste to energy) care a câştigat deja o
acceptare larg răspândită în rândul comunităţilor de afaceri şi al factorilor de decizie politică. Deşi
se concentrează în prezent în cea mai mare parte pe deşeuri industriale şi periculoase cu conţinut
ridicat de calorii, există şi posibilitatea utilizării fracţiei nereciclabile a deşeurilor solide municipale.
Principalele argumente contra şi pro tehnologiei WtE (Waste to energy), au fost recent publicate de
Economic Commision for Europe / Guidelines on Promoting People-first Public -Private
Partenrships Waste-to Energy Projects for the Circular Economy / 02/12/202013:

1 - 5 euro/tonă

Venituri per
tonă*

20-45
euro/tonă

Costuri
totale per

tonă input**
5-25 milioane euro,
inclusiv pre-procesare

Investiţie iniţială

Estimarea costurilor unei fabrici de co-procesare a cimentului
în ţările în curs de dezvoltare

Tabelul 4.

gazelor acide, precum oxizii de sulf şi acizii clorhidrici. Nu rezultă zguri sau cenuşi care să necesite
o depozitare ulterioara. Prin recuperarea materiei prime secundare şi a energiei în procesul de co-
procesare Ia fabricile de ciment se contribuie direct la reducerea impactului producţiei de ciment
asupra mediului, care de fapt este unul intens în consum de resurse şi provoacă diverse emisii în
aer care trebuie monitorizate şi reduse sub limitele prevăzute de lege prin tehnici adecvate. Co-
procesarea în fabricile de ciment a devenit, de asemenea, o parte larg răspândită a sistemelor de

;estionare a deşeurilor într-o serie de ţări în curs de dezvoltare şi emergente. Costurile aferente
acestei metode de tratare a deşeurilor fiind mai mici, comparativ cu cel al instalaţiilor de incinerare,
tabelul 4.



14 Studiu privind scoaterea din exploatarea CET-1 şi reabilitarea mediului ambiant, Anexa 6-2; Revizuirea
opţiunilor de utilizare a CET-1, BT Engineering LTD (Bulgaria), Chişinău, 2016.

O altă opţiune tehnologică bazată pe recuperarea energiei din deşeuri este posibilă de realizat în
ncinta CET-urilor din ţară. Ca exemplu, cantitatea deşeurilor disponibile pentru incinerare (ex.

CET-1) va fi între 22 şi 36 t/h, care la valoarea calorica minimă de ardere de 7,72 MJ/kg, este între
48 şi 78 MW. La randamentul cazanelor de 75 % productivitatea aburului cu presiunea 4,0 MPa şi
temperatura 450 C va fi în medie 52 t/h. Puterea termică disponibilă de 22-36 MW poate asigura
pe timp de vară consumul necesar de energie termică al oraşului. Incinerarea deşeurilor poate
produce anual între 51 şi 91 GWh energie electrică şi între 170000 şi 274000 Gcal energie termică,
ce va conduce la economii de 30 - 60 milioane m3/an de gaz natural. Luând în considerare
retehnologizarea utilajului existent, cheltuielile totale pentru reconstrucţie ar constitui între 35-50
milioane EURO14.

Estimarea costurilor totale:
Reieşind din informaţiile analizate prezentate mai sus, investiţiile pentru instalaţii de incinerare
suportate de operatori sunt mari, oscilând în mediu între 150-200 milioane euro, inclusiv costuri
pentru tratarea deşeuri lor per tonă (80-115 euro/tonă). Costurile investiţionale pot fi mai mici, dacă
se optează pentru o instalaţie cu un standard tehnic mai inferior, de multe ori caracteristic ţărilor în
curs de dezvoltare. De remarcat, în acest caz, apare riscul de avarii neplanificate şi duratele de oprire
mai mari ale serviciilor cresc din cauza lipsei sistemelor de rezervă, în timp ce componentele critice
pot suferi de la coroziune puternică şi duc la o durată de viaţă mai scurtă a instalaţiei. Acest lucru
poate creşte semnificativ costurile pentru exploatare şi întreţinere.
In comparaţie cu instalaţiile de incinerare, pentru instalaţiile de coincinerare a deşeurilor costurile
investiţionale sunt mult mai reduse, între 20-50 milioane euro, inclusiv şi costuri mai mici pentru
tratarea deşeurilor per tonă (20-45 euro/tonă). Un alt factor pozitiv, este posibilitatea
retehnologizării fabricilor producătoare de ciment şi/sau a centralelor termice deja existente şi
funcţionale în Republica Moldova, cu costuri considerabile mai mici. De remarcat, cu cât costurile
combustibililor primari sau materiilor prime sunt mai mari, cu atât este mai atractivă o investiţie în
instalaţii de coincinerare la fabricile producătoare de ciment.

Prin urmare, pentru Republica Moldova, o ţară dependentă de aceste resurse, opţiunea de gestionare
a deşeurilor prin coincinerare cu beneficii de mediu şi economice garantate este cea mai potrivită
opţiune.

Impactul social
Măsurile stabilite în proiectul actului normativ vor contribui la:

=> existenţa unui cadru legal care va reglementa, monitoriza şi controla operaţiunile de
incinerare şi coincinerare existente;

=> reducerea riscurilor asupra sănătăţii ca şi impactul redus asupra încălzirii globale prin
asigurarea respectării de către operatorii economici a cerinţelor tehnice reglementate prin
prezentul proiect de act normativ;

=> atragerea investiţiilor străine şi implementare de proiecte în domeniul incinerării şi
coincinerării deşeurilor, ca urmare, reţinerea forţei de muncă înalt calificate şi beneficii
pentru dezvoltarea locală şi regională;

=> trecerea spre o industrie mai puţin dependentă de combustibilii fosili;

Singura  alternativă  dovedită  pentru  reducerea
depozitării deşeurilor nereciclate este tehnologia WtE.
Depozitele de deşeuri = emisiile de metan (puternic
gaz cu efect de seră)
WtE = economiseşte 0,5 până la 1 tonă de
echivalent CO2 pe tonă de deşeuri

precum Directiva UE privind emisiile industriale.
WtE şi incinerarea sunt procese diferite.

WtE ridică probleme de sănătate
publică pentru populaţie, emiţând
agenţi patogeni cancerigeni.



Principalul risc identificat în procesul de elaborare a prezentului AIR ţine de costurile legate de
investiţii pentru achiziţionarea instalaţiilor de incinerare şi coincinerare a deşeurilor şi capacitatea
de întreţinere a acestor instalaţii pe care vor trebui să le suporte operatorii economici. în consecinţă
s-ar putea ca aceste costuri investiţionale să se regăsească ulterior în preţul produselor/serviciilor
prestate. Totodată, acest risc poate fi o motivare pentru dezvoltarea sistemului de subvenţionare
sau reglementarea facilităţilor fiscale la nivel de ţară, sau oferire de credite la condiţii preferenţiale
prin sistemul bancar. Inclusiv şi dezvoltarea sistemului de creditare bancară prin intermediul
programelor BERD şi/sau UE. în acelaşi timp, un rol important în susţinerea operatorilor ar putea
fi şi Programul de ecologizare a ÎMM-urilor, lansat de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului
întreprinderilor Mici şi Mijlocii. Suport financiar nerambursabil sub formă de „grant" oferit prin

acest program poate fi de până la 500.000 lei, fiind alocat inclusiv pentru achiziţionarea de
echipamente necesare ecologizării. Pentru tranziţia către economia circulară este necesar să se
găsească echilibrul corect în ceea ce priveşte capacitatea de valorificare energetică utilizată pentru
tratarea deşeurilor nereciclabile. Acest lucru este esenţial pentru a evita eventualele pierderi
economice sau crearea unor bariere infrastructurale în calea atingerii unor rate de reciclare mai
ridicate.

c) Pentru opţiunile analizate, expuneţi cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce la
eşecul intervenţiei şi/sau schimba substanţial valoarea beneficiilor şi costurilor estimate şi
prezentaţi presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor
vizaţi în acesta

=> crearea de noi locuri de muncă în sectorul de gestionare a deşeurilor, în special prin
aplicarea tehnologiei "waste-to-energy".

Impactul de mediu
Măsurile stabilite în proiectul de act normativ vor contribui la:

=> Devierea deşeurilor de la depozitele de deşeuri şi reducerea volumul de deşeuri cu până la
90% şi a greutăţii deşeurilor cu până la 75%, fapt ce împiedică producerea emisiilor de
metan, care au un efect asupra încălzirii globale de până la 86 de ori mai mare decât CO2
pe o perioadă de 20 de ani;

=> 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 ocupate de depozitele de deşeuri şi altele care ar putea fi
construite;

=> înlocuirea producţiei de energie din surse finite, respectiv venituri suplimentare din

vânzarea de energie termică sau electrică;
^> Conservarea resurselor naturale: cărbune, păcură, gaz, gips, calcar, argilă etc;

=^ Imobilizarea contaminanţilor, în vederea reducerii contaminării levigatului;
=> Reducerea utilizării vehiculelor mari pentru transportul deşeurilor.

în termeni calitativi, beneficiile prevăzute ca urmare a adoptării Regulamentului privind

incinerarea şi coincinerarea deşeurilor sunt:
=> reducerea emisiilor în mediu, în specia] cauzat de instalaţii care realizează incinerare sau

coincinerare în mod necorespunzător în aer liber, activitatea acestora nefiind supusă unui
control riguros în domeniu;

=> îmbunătăţirea calităţii mediului prin stabilirea unor valori limită de emisie în aer pentru
instalaţiile de incinerare şi coincinerare a deşeurilor;

=> îmbunătăţirea calităţii apelor subterane prin stabilirea unor valori limită pentru deversările
de ape reziduale provenite din epurarea gazelor de ardere;

=^ niveluri mai mari de control asupra anumitor materii prime, ceea ce poate duce la scăderea
riscului pentru mediu din cauza poluării accidentale şi a emisiilor de poluanţi;

=> scăderea volumului total de deşeuri depozitate şi micşorarea suprafeţei de teren contaminate
prin depozitare;

=> eficientizarea sistemului de gestionare a deşeurilor, în special a celor periculoase, cu
posibilitatea recuperării energetice şi aplicarea tehnologiei "waste-to-energy", ca opţiune
alternativă de energie pentru a reduce emisiile de CO2 generate de utilizarea resurselor de
combustibili fosili de centralele electrice tradiţionale.



Ca urmare a desfăşurării AIR, se propune să se urmeze opţiunea I care prevede nemijlocit
aprobarea Regulamentului de incinerare şi coincinerare a deşeurilor, în calitate de instrument
normativ ce va reglementa activitatea instalaţiilor care incinerează sau coincinerează deşeuri
solide şi lichide în vederea respectării cerinţelor tehnice privind funcţionarea instalaţiilor şi
respectiv prevenirea sau limitarea pe cât posibil a efectelor negative asupra mediului datorate

e) Argumentaţi selectarea unei opţiunii, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor şi
costurilor, precum şi a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectaţi

Concluzie

Informaţia privind costurile de conformare pentru întreprinderi şi impactul care poate fi cauzat de
investiţiile necesare ca urmare a transpunerii Capitolului IV şi Anexei VI din Directiva 2010/75/UE
şi ulterior transpunerii prevederilor Regulamentului privind incinerarea şi coincinerarea deşeurilor,
este prezentată detaliat în compartimentul 4, lit.b1 şi c.

Evident, costurile expuse pot genera şi unele dificultăţi în rândul ÎMM-urile din Republica
Moldova, în special la capitolul măsuri pentru îmbunătăţirea eficienţei lor ecologice în conformitate
cu cerinţele tehnice şi 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
tangenţiale cu realizarea opţiunii recomandate prin prezentul AIR şi anume:

1.eficienţa energiei şi resurselor: utilizarea responsabilă a energiei şi a resurselor de-a lungul
lanţului valoric;

2.economia circulară: gestionarea materiei prime şi a deşeurilor, reciclarea şi reutilizarea,
reducerea pierderilor de resurse valoroase şi de oportunităţi de afaceri importante pentru
ÎMM-uri;

3.eco-inovarea: crearea oportunităţilor de afaceri prin integrarea modelelor de afaceri „verzi"
şi circulare, implementarea tehnologiilor ecologice în procesul de producere a ÎMM-urilor
existente şi viitoare, care pot crea şi vinde produse certificate, servicii şi soluţii „verzi" în
toate sectoarele economiei naţionale.

Astfel, o gamă de instrumente şi bune practici pentru încurajarea „ecologizării" ÎMM-urilor care sînt
implementate de către statele membre ale Uniunii Europene sunt deja în proces de adaptate şi
diseminate în rîndul ÎMM-urilor din Republica Moldova, pentru a stimula dezvoltarea durabilă şi
competitivitatea economică internaţională.
Respectiv, acest Program a stabilit următoarele obiective specifice în vederea susţinerii ÎMM-urilor:

creşterea, până la sfârşitul anului 2022, a gradului de conştientizare privind ecologizarea ÎMM-
urilor în rândul a 3 000 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, incubatoarelor de afaceri
şi ai altor instituţii/organizaţii de suport în afaceri şi de mediu şi ÎMM-urilor, prin elaborarea,
plasarea şi promovarea materialelor informative privind economia „verde";
creşterea, până în anul 2022, a gradului de conştientizare a avantajelor planificării şi
implementării practicilor de afaceri prietenoase mediului printr-o serie de acţiuni de suport
acordate ÎMM-urilor;
creşterea accesului ÎMM-urilor la servicii de informare şi consultanţă în domeniul ecologizării
prin crearea, până în anul 2022, a unei reţele de 25 de consultanţi naţionali în domeniul
ecologizării ÎMM-urilor;

oferirea, până în anul 2022, a suportului financiar pentru implementarea^ planurilor de
ecologizare a producerii şi 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 şi prestării de servicii de valoare mare pentru 50 ÎMM-uri.

Perioadele de tranziţie adecvate, pe de o parte, şi accesul la finanţare pentru întreprinderile cu
necesităţi de investiţii, pe de altă parte, vor facilita conformarea ÎMM-urilor la prevederile
proiectului de Regulament privind incinerarea şi coincinerarea, cu posibilitatea de a implementa
modele sustenabile de afaceri cu beneficii de mediu, economice şi sociale pe termen mediu şi lung.

d) Dacă este cazul, pentru opţiunea recomandată expuneţi costurile de conformare pentru
întreprinderi, dacă există impact disproporţionat care poate distorsiona concurenţa şi ce
impact are opţiunea asupra întreprinderilor mici şi mijlocii. Se explică dacă sînt propuse
măsuri de diminuare a acestor impacturi



Reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate şi a emisiilor în mediul înconjurător cu beneficii de
mediu, sociale şi economice, prin funcţionarea instalaţiilor de incinerare şi coincinerare a deşeurilor,
activitatea cărora este reglementă prin prezentul Regulament, care transpune parţial prevederile
Directivei 2010/75/UE, ar putea fi deja înregistrată şi monitorizată în termen de cel puţin 4 ani după
data aprobării prezentului proiect de act normativ secundar. Perioadele de timp de tranziţie pentru

Capacitatea de dotare a instalaţiilor de incinerare sau de coincinerare cu echipamente de
măsurare şi cu tehnici pentru supravegherea parametrilor de emisie în aer, apă şi sol.
Gradul de conformare a operatorilor la prevederile prezentului Regulament, privind

asigurarea măsurătorilor periodice de control al emisiilor şi prelevare de probe numai în
laboratoarele acreditate.
Controlul emisiilor şi concentraţiilor de substanţe poluante din aer şi din apă, ca dovada
privind respectarea condiţiilor de funcţionare a instalaţiilor de incinerare şi coincinerare,
conform prevederilor Regulamentului.
Respectarea aplicării celor mai bune tehnici disponibile la desfăşurarea activităţilor de
incinerare şi  coincinerare,  prin inspecţii/raportări  periodice ale autorităţilor  sau
organismelor mandatate.

c) Identificaţi peste cît timp vor fi resimţite impacturile estimate şi este necesară
evaluarea performanţei actului normativ propus. Explicaţi cum va fi monitorizată şi
evaluată opţiunea

b) Indicaţi clar indicatorii de performanţă în baza cărora se va efectua monitorizarea

Aprobarea proiectului de hotărâre nu implică modificarea, abrogarea sau elaborarea unor
acte normative noi. Agenţia de Mediu şi Inspectoratul pentru Protecţia Mediului vor asigura
implementarea proiectului de Regulament privind incinerarea şi coincinerarea deşeurilor.
Pentru aprobarea şi implementarea Regulamentului privind incinerarea şi coincinerarea deşeurilor,
nu este necesară înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea unor instituţii. Cu toate acestea, va fi
necesar personal calificat, cu studii superioare pentru controlul conformităţii. Conform activităţilor
pe care le desfăşoară Agenţia de Mediu şi Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, aceasta va juca
un rol foarte important în monitorizarea şi controlul respectării prevederilor actului normativ.

a) Descrieţi cum va fi organizată implementarea opţiunii recomandate, ce cadru juridic
necesită a fi modificat şi/sau elaborat şi aprobat, ce schimbări instituţionale sînt necesare

5. Implementarea şi monitorizarea

emisiilor în aer, sol, apele de suprafaţă şi apele subterane, precum şi a riscurilor pe care
acestea le prezintă pentru sănătatea oamenilor.
Opţiunea recomandată asigură respectarea prevederilor art. 17 din Legea nr. 209 din 29 iulie
2016 privind deşeurile şi transpunerea prevederilor relevante din Capitolul IV şi Anexa VI
din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale, respectîndu-se tratatele internaţionale
la care Republica Moldova este parte, dar şi a drepturilor cetăţenilor la un mediu sănătos,
fiind păstrate în acelaşi timp condiţiile pentru activitatea întreprinzătorilor.
Transpunerea prevederilor art. 17 din Legea 209/2016 privind deşeurile, va contribui
nemijlocit la reducerea impactului de mediu cauzat de instalaţiile (ex. cazangerii, centrale
electrice, etc.) care realizează incinerare sau coincinerare în mod necorespunzător în aer liber,

activitatea acestora nefiind supusă unui control riguros în domeniu.
Prin reglementarea activităţii de incinerare şi coincinerare se va micşora treptat şi cantitatea
de deşeuri (până la 80-90 %) eliminate prin depozitare, cu efect direct asupra reducerii
ponderii deşeurilor în total emisii de CO2 în contextual în care Moldova s-a angajat să reducă
până în 2030, necondiţionat emisiile de gaze cu efect de seră cu până la 70% comparativ cu
anul 1990.
Implementarea proiectului de Regulament privind incinerarea şi coincinerarea deşeurilor va
contribui la tranziţia către o economie circulară, cu posibilitatea aplicării tehnologiei "waste-
to-energy" ca opţiune alternativă de energie pentru a reduce emisiile de CO2 generate de
utilizarea resurselor de combustibili fosili de centralele electrice tradiţionale.
Neaprobarea acestui Regulament va cauza încetinirea sau lipsa contribuţiei economiei
circulare la decarbonizare prin valorificarea energetică a deşeurilor, în conformitate cu
Strategia privind Uniunea Energiei şi cu Acordul de la Paris şi în condiţiile respectării
ierarhiei deşeurilor.



c) Expuneţi succint poziţia fiecărei entităţi consultate faţă de documentul de analiză a
impactului şi/sau intervenţia propusă (se expune poziţia a cel puţin unui exponent din
fiecare grup de interese identificat)

Poziţia fiecărei entităţi consultate faţă de documentul de analiză a impactului în cadrul consultării
publice din data de 12.03.2021, se expune în continuare:
A.O. EcoContact, în persoana Rodica IORDANOV şi care nu a expus obiecţii faţă de AIR,
menţionând că au fost luate în considerare toare recomandările discutate în cadrul şedinţelor
grupului de lucru şi este pregătit pentru a fi transmis către grupul de lucru a Comisiei de stat
pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.

A.O. Centrul Naţional de Mediu, în persoana Iuliana CATARANGIU şi care a menţionat că
toate subiectele au fost cuprinse în AIR-ul elaborat şi a propus cu titlu de recomandare să fie
introduse unele avantaje suplimentare ale coincinerarii, care contribuie la diminuarea ponderii
resurselor fosile ca surse de energie, având posibilitatea să valorificăm ce avem la nivel naţional.

La data de 12.03.2021 a fost organizată în regim online, Consultarea publică la Analiza impactului
de reglementare (AIR) efectuată asupra proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului privind incinerarea şi coincinerarea deşeurilor, la care au participat 27
reprezentanţi gin grupurile ţintă vizate. Toate propunerile şi comentariile expuse în cadrul
consultării publice au fost examinate şi inlcuse în proiectul hotărârii de guvern

guvernului-pentru-aprobarea-1.
Drivind-ini%C8%9Bierea-elabor%C4%83rii-proiectului-de-hot%C4%83r%C3%AEre-

în procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost respectate reglementările procedurale

aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale, prevăzute de Legea nr. 239/2008 privind
transparenţa in procesul decizional, Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normativ, şi Hotărârea
juvernului nr. 610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului.

La data de 22.02.2019 pe pagina web a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului
la capitolul Transparenţă decizională/Anunţuri de iniţiere a elaborării deciziilor a fost publicat
anunţul privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului privind incinerarea deşeurilor  https://madrm.aov.md/ro/content/anun%C8%9B-

b) Explicaţi succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părţilor

Principalele părţi care ar putea fi ulterior afectate odată cu elaborarea şi aprobarea Regulamentului
privind incinerarea şi coincinerarea deşeurilor, sunt:
Autorităţile publice care vor avea obligaţia implementării Regulamentului privind incinerarea şi
coincinerarea deşeurilor:

•Ministerul Mediului;
•Agenţia de Mediu;
•Inspectoratul pentru Protecţia Mediului;
•Autorităţile administraţiei publice locale.

Sectorul privat:
•Operatorii care deţin instalaţii de incinerare şi coincinerare a deşeurilor;

Inclusiv cetăţenii.

a) Identificaţi principalele părţi (grupuri) interesate în intervenţia propusă

6. Consultarea

instalaţii de incinerare şi coincinerare sunt propuse reieşind din Directiva 2010/75/UE, în funcţie de
capacitatea financiară şi de producţie.

Ministerul Mediului (MADRM) prin intermediul Agenţiei de Mediu va asigura conform
reglementarilor stabilite de act normativ, monitorizarea şi evaluarea emisiilor totale anuale în mediul
înconjurător. O altă monitorizare se va realizează prin inspectarea periodică a instalaţiilor de
incinerare şi coincinerare şi efectuarea testelor tehnice de control. Compartimentul necesită a fi
concretizat.



nivelul criminalităţii şi securităţii publice
modul sănătos de viaţă al populaţiei

sănătatea publică, inclusiv mortalitatea şi
morbiditatea

partidele politice şi organizaţiile civice
diversitatea culturală şi lingvistică

accesul la bunuri şi servicii de bază, în special pentru
persoanele social-vulnerabile

nivelul sărăciei
nivelul veniturilor populaţiei
inegalitatea şi distribuţia veniturilor
formarea profesională
sănătatea şi securitatea muncii
condiţiile şi organizarea muncii
nivelul de salarizare

;radul de ocupare a forţei de muncă
Social

alte aspecte economice

utuaţia macroeconomică

situaţia social-economică în anumite regiuni
bunăstarea gospodăriilor casnice şi a cetăţenilor
alegerea, calitatea şi preţurile pentru consumatori
cadrul instituţional al autorităţilor publice
veniturile şi cheltuielile publice
activitatea de inovare şi cercetare
concurenţa pe piaţă

activitatea diferitor categorii de întreprinderi mici şi
mijlocii

competitivitatea afacerilor
fluxurile comerciale şi investiţionale
povara administrativă
costurile desfăşurării afacerilor

Economic

Opţiunea
Propusă I

Opţiunea
Propusă 0

Punctaj atribuitCategorii de impact
Tabel pentru identificarea impacturilor

Anexă

Din partea "Lafarge Ciment (Moldova)" S.A., s-au expus Ştefan Bîrău, director general ş
Oana Dicu, expert tehnic Lafarge zona România şi Moldova, care au menţionat că consideră
benefic şi demn de remarcat, că în AIR s-a recunoscut diferenţa şi avantajele tehnologiei de
coincinerare versus incinerare, din punct de vedere al protecţiei mediului şi aspecte economice.
Atât timp cît există în Moldova fabrici de ciment sau termocentarale care pot fi
modemizare/rethnologizate şi pot fi coinicinerate deşeuri cu combustii tradiţional, investiţiile vor
fi mult mai mici. Totodată, reprezentanţii Lafarge au propus să fie inclusă ca sursă de informare
în prezentul AIR şi BAT-urile privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, pe lângă
ghidul G1Z şi BAT pentru incinerare deşeuri, deaorece acest document cuprinde toate standardele
pe patea de coincinerare şi va da posibilitatea de preluare a acestor limite specifice coincinerarii
la fabricile de ciment.

în cadrul consultării publice au participat şi reprezentanţi din partea Ministerului Agriculturii,

Dezvoltării Regionale şi Mediului, Agenţiei de Mediu, Inspectoratul pentru Protecţia Mediului,
care nu au intervenit cu obiecţii sau recomandări la proiectul AIR.



Proiectul preliminar de act normativ
Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiect şi/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)      

Anexe

Tabelul se completează cu note de la -3 la +3, în drept cu fiecare categorie de impact, pentru

fiecare opţiune analizată, unde variaţia între -3 ^i -1 reprezintă impacturi negative (costuri),
iar variaţia între 1 ţi 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) faţă de situaţia din opţiunea „ a nu face nimic ",
în comparaţie cu situaţia din alte opţiuni ţi 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, Ut. b') ţi, după caz,  b2), privind analiza
impacturilor opţiunilor.

2
3

3
1
2
2
2

3
3
2
2
2
2
2

2
3

3

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

alte aspecte de mediu

utilizarea terenurilor

riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii,
accidente etc.)

bunăstarea animalelor
eficienţa şi performanţa energetică
intensitatea energetică
consumul şi producţia durabilă

utilizarea eficientă a resurselor regenerabile şi
neregenerabile

producerea şi reciclarea deşeurilor
starea şi resursele solului
peisajele naturale
fauna
flora
biodiversitatea

calitatea şi cantitatea apei şi resurselor acvatice,
inclusiv a apei potabile şi de alt gen

calitatea aerului

clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de seră şi
celor care afectează stratul de ozon

De mediu
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

alte aspecte sociale
discriminarea
accesul şi participarea populaţiei în activităţi sportive

accesul populaţiei la resurse culturale şi participarea
în manifestaţii culturale

conservarea patrimoniului cultural
nivelul şi calitatea educaţiei populaţiei
accesul şi calitatea serviciilor publice administrative
accesul şi calitatea serviciilor medicale
accesul şi calitatea serviciilor educaţionale
accesul şi calitatea serviciilor de protecţie socială



TABELUL CONCORDANŢĂ  
la Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de incinerare și coincinerare a deșeurilor 

  

1. Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse:  
 
Commission Implementing Decision (EU) 2019/2010 of 12 November 2019 establishing the best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 
2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for waste incineration (notified under document C(2019) 7987) 
 

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2010 a Comisiei din 12 noiembrie 2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în 
temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru incinerarea deșeurilor [notificată cu numărul C(2019) 7987].  (Text cu 
relevanță pentru SEE)    
 

Obiectul de reglementare:  Prezenta decizie stabilește  concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului, pentru incinerarea deșeurilor. 
 2. Titlul proiectului de act normativ național   
Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind incinerarea și coincinerarea deșeurilor  
 
Clauza de armonizare:  Prezentul Regulament transpune parțial prevederile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/2010 a Comisiei din 12 noiembrie 2019 de 
stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru 
incinerarea deșeurilor [notificată cu numărul C(2019) 7987]. 
 
Obiectul și scopul regulamentului:   Prezentul Regulament reglementează activitatea și stabilește condițiile de exploatare și supraveghere a instalațiilor de 
incinerare și coincinerare a deșeurilor cu scopul de a preveni sau limita, pe cât este posibil, efectele negative asupra mediului și în special poluarea datorată 
emisiilor în aer, sol, apele de suprafață și apele subterane, precum și a riscurilor pe care acestea le prezintă pentru sănătatea oamenilor. 
 
3. Gradul de compatibilitate: Parțial compatibil 

4. Prevederile şi cerinţele  
reglementărilor  
comunitare (articolul, 
paragraful)  

5. Prevederile actului normativ 
naţional (capitolul, articolul, 
subparagraful, punctul etc.)  
  

6. Gradul de 
compatibilitate  
  
  

7. Diferenţele 
 

  

8. Observațiile  
 

9.Autoritatea/persoana 
responsabilă  



    
  

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2010 
a Comisiei din 12 noiembrie 2019 de stabilire 
a concluziilor privind cele mai bune tehnici 
disponibile (BAT), în temeiul Directivei 
2010/75/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului, pentru incinerarea deșeurilor 

Hotărîrea Guvernului 
Pentru aprobarea Regulamentului privind 
incinerarea și coincinerarea deşeurilor 

Parțial compatibil   Ministerul Mediului 

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2010 
a Comisiei din 12 noiembrie 2019 de stabilire 
a concluziilor privind cele mai bune tehnici 
disponibile (BAT), în temeiul Directivei 
2010/75/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului, pentru incinerarea deșeurilor 
[notificată cu numărul C(2019) 7987]. (Text 
cu relevanță pentru SEE). 

 
Articolul 1 

Se adoptă concluziile privind cele mai bune 
tehnici disponibile (BAT) pentru incinerarea 
deșeurilor, astfel cum sunt stabilite în anexă. 

Articolul 2 
Prezenta decizie se adresează statelor membre. 

 
 

Proiectul Hotărîrii Guvernului 
Pentru aprobarea Regulamentului privind incinerarea 

și coincinerarea deşeurilor 
În temeiul art. 8 lit. c), art. 17 și art. 68 alin. (1) lit. 
a) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 
459-471, art. 916), cu modificările ulterioare, 
Guvernul HOTĂRĂȘTE: 
 

1.  Se aprobă Regulamentul privind 
incinerarea și coincinerarea deșeurilor (se anexează). 

2.  Monitorizarea executării prezentei hotărâri 
se pune în sarcina Agenției de Mediu. 

3.  Controlul respectării prevederilor 
prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului 
Mediului, prin intermediul Inspectoratului pentru 
Protecția Mediului.  
Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea a 6 
luni de la data publicării în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. 
 

Parțial compatibil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transpunerea prevederilor 
Deciziei va fi evaluată special în 
vederea introducerii acestora în 
ghiduri practice, după modifi-
carea Legii nr. 209/2016 privind 
deșeurile, precum și adoptarea și 
intrarea în vigoare a Legii 
privind emisiile industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 



ANEXĂ 
CONCLUZII PRIVIND CELE MAI BUNE 
TEHNICI DISPONIBILE (BAT) PENTRU 

INCINERAREA DEȘEURILOR 
DOMENIUL DE APLICARE 
Prezentele concluzii privind BAT se referă la 
următoarele activități menționate în anexa I la 
Directiva 2010/75/UE: 
5.2. Eliminarea sau recuperarea deșeurilor în 
instalații de incinerare a deșeurilor: 
(a) în cazul deșeurilor nepericuloase, cu o 
capacitate de peste 3 tone pe oră; 
(b) în cazul deșeurilor periculoase, cu o 
capacitate de peste 10 tone pe zi. 
5.2. Eliminarea sau recuperarea deșeurilor în 
instalații de coincinerare a deșeurilor: 
(a) în cazul deșeurilor nepericuloase, cu o 
capacitate de peste 3 tone pe oră; 
(b) în cazul deșeurilor periculoase cu o 
capacitate de peste 10 tone pe zi; 
al căror scop principal nu constă în producerea 
de produse materiale și dacă este îndeplinită 
cel puțin una dintre următoarele condiții: 
 -   se ard doar deșeuri, altele decât deșeurile 
definite la articolul 3 punctul 31 litera (b) din 
Directiva 2010/ 75/UE; 
- mai mult de 40 % din căldura degajată 
rezultată provine de la deșeuri periculoase; 
-  se ard deșeuri municipale mixte. 

REGULAMENT 
 privind incinerarea și coincinerarea deșeurilor 

DISPOZIŢII GENERALE 
1.  Regulamentul privind incinerarea și 
coincinerarea deșeurilor (în continuare - 
Regulament) reglementează activitatea și stabilește 
condițiile de exploatare și supraveghere a 
instalațiilor de incinerare și coincinerare a 
deșeurilor cu scopul de a preveni sau limita, pe cât 
este posibil, efectele negative asupra mediului și în 
special poluarea datorată emisiilor în aer, sol, apele 
de suprafață și apele subterane, precum și a 
riscurilor pe care acestea le prezintă pentru 
sănătatea oamenilor. 
2. În corespundere cu prezentul Regulament, 
procesele de tratare termică a deșeurilor reprezintă o 
opțiune fezabilă după prevenire, reutilizare și 
reciclare și înaintea depozitarii controlate, în 
confor-mitate cu ierarhia deșeurilor stabilită prin 
art. 3 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile. 

Incompatibil Transpunerea prevederilor 
Deciziei va fi evaluată special în 
vederea introducerii acestora în 
ghiduri practice, după modifi-
carea Legii nr. 209/2016 privind 
deșeurile, precum și adoptarea și 
intrarea în vigoare a Legii 
privind emisiile industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

5.3. (a) Eliminarea deșeurilor nepericuloase cu 
o capacitate de peste 50 de tone pe zi, 
implicând tratarea zgurilor și/sau a cenușilor 
de vatră provenind de la incinerarea deșeurilor. 
5.3. (b) Recuperarea sau o combinație de 
recuperare și eliminare a deșeurilor nepericu-
loase cu o capacitate de peste 75 de tone pe zi, 
implicând tratarea zgurilor și/sau a cenușilor 
de vatră provenind de la incinerarea deșeurilor. 

- Incompatibil Transpunerea prevederilor 
Deciziei va fi evaluată special în 
vederea introducerii acestora în 
ghiduri practice, după modifi-
carea Legii nr. 209/2016 privind 
deșeurile, precum și adoptarea și 
intrarea în vigoare a Legii 
privind emisiile industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

5.1. Eliminarea sau recuperarea deșeurilor 
periculoase cu o capacitate de peste 10 tone pe 
zi, implicând tratarea zgurilor și/sau a 
cenușilor de vatră provenind de la incinerarea 
deșeurilor. 

- Incompatibil Transpunerea prevederilor 
Deciziei va fi evaluată special în 
vederea introducerii acestora în 
ghiduri practice, după modifi-
carea Legii nr. 209/2016 privind 
deșeurile, precum și adoptarea și 
intrarea în vigoare a Legii 
privind emisiile industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 



Prezentele concluzii privind BAT nu se referă 
la următoarele: 
- pretratarea deșeurilor înainte de incinerare. 
Este posibil ca acest aspect să fie acoperit de 
concluziile privind BAT pentru tratarea 
deșeurilor (Waste Treatment – WT); 
- tratarea cenușilor zburătoare din incinerare și 
a altor reziduuri rezultate în urma epurării 
gazelor de ardere (flue-gas cleaning – FGC). 
Este posibil ca acest aspect să fie acoperit de 
concluziile privind BAT pentru tratarea 
deșeurilor; 
- incinerarea sau coincinerarea deșeurilor 
exclusiv gazoase, altele decât cele care rezultă 
din tratarea termică a deșeurilor; 
- tratarea deșeurilor în instalații la care face 
referire articolul 42 alineatul (2) din Directiva 
2010/75/UE. 
Alte concluzii și documente de referință 
privind BAT care ar putea fi relevante pentru 
activitățile vizate de prezentele concluzii 
privind BAT sunt următoarele: 
— tratarea deșeurilor (WT); 
— efectele economice și inter-sectoriale 
(ECM); 
— emisiile rezultate din depozitare (EFS); 
— eficiența energetică (ENE); 
— sistemele de răcire industriale (ICS); 
— monitorizarea emisiilor în aer și în apă 
provenite de la instalațiile prevăzute în 
Directiva privind emisiile industriale (ROM); 
— instalațiile mari de ardere (LCP); 
— sistemele comune de tratare/gestionare a 
apelor uzate și a gazelor reziduale în sectorul 
chimic (CWW). 

- 

 
Incompatibil Transpunerea prevederilor 

Deciziei va fi evaluată special în 
vederea introducerii acestora în 
ghiduri practice, după modifi-
carea Legii nr. 209/2016 privind 
deșeurile, precum și adoptarea și 
intrarea în vigoare a Legii 
privind emisiile industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

DEFINIȚII 
În sensul prezentelor concluzii privind BAT, se aplică 
următoarele definiții generale: 

Termen Definiție 
Termeni generali 

Eficiența cazanelor Raportul dintre energia produsă 
de cazan (de exemplu, vapori, 
apă fierbinte) și energia furni-
zată cuptorului de deșeuri și de 
combustibilul auxiliar (expri-
mată ca pute-re calorifică netă). 

Instalație de tratare a 
cenușii de vatră 

Instalație care tratează zgurile 
și/sau cenușile de vatră 
provenind de la incinerarea 
deșeurilor pentru a separa și a 
recupera frac-țiunea de valoare 
și pentru a permite utilizarea 
efectivă a fracțiunii rămase. 
Aceasta nu include simpla 
separare a metalelor grosiere în 
instalația de in-cinerare. 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incompatibil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transpunerea prevederilor 
Deciziei va fi evaluată special în 
vederea introducerii acestora în 
ghiduri practice, după modifi-
carea Legii nr. 209/2016 privind 
deșeurile, precum și adoptarea și 
intrarea în vigoare a Legii 
privind emisiile industriale. 
 
 
 
 
 
 
 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerul Mediului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deșeuri medicale Deșeurile infecțioase sau care 
prezintă alte tipuri de pericole, 
provenite de la instituții me-
dicale (de exemplu, de la 
spitale). 

Emisii dirijate Emisiile de poluanți în mediu 
prin orice fel de conductă, tub, 
coș, coș de fum, pâlnie, canal de 
fum etc. 

Măsurare continuă Măsurarea cu aju-torul unui 
sistem de măsurare automată 
instalat permanent în cadrul 
amplasa-mentului. 

Emisii difuze Emisii nedirijate (de exemplu, 
pulberi, compuși vola-tili, 
mirosuri) în mediu, care pot 
proveni din surse „de suprafață” 
(de exemplu, autocis-terne) sau 
din surse „punctuale” (de 
exemplu, flanșe ale conduc-
telor). 

Instalație existentă O instalație care nu este o 
instalație nouă 

Cenuși zburătoare Particule provenite din camera 
de ar-dere sau formate în fluxul 
gazelor de ardere care sunt 
transportate în ga-zele de 
ardere. 

Deșeuri periculoase Deșeurile pericu-loase, astfel 
cum sunt definite la arti-colul 3 
punctul 2 din Directiva 2008/ 
98/CE a Parlamen-tului 
European și a Consiliului. 

Incinerarea deșeurilor Arderea deșeurilor, fie 
individual, fie în combinație cu 
combustibili, într-o instalație de 
incinerare. 

Instalație de 
incinerare 

Fie o instalație de incinerare a 
deșeurilor, astfel cum este 
definită la articolul 3 punctul 40 
din Directiva 2010/75/ UE, fie o 
instalație de coincinerare a 
deșeurilor, astfel cum este 
definită la articolul 3 punctul 41 
din Directiva 2010/75/UE, care 
intră sub incidența prezentelor 
concluzii privind BAT. 
 
 
 
 

Modernizare 
semnificativă a instalației 

Modificare semnificativă a 
modului în care a fost con-
cepută o instalație sau a 
tehnologiei acesteia, care imp-
lică adaptări majo-re sau 
înlocuiri ale proceselor și/sau 
ale tehnicii (teh-nicilor) de 
reducere a emisiilor și a 
echipamentelor asociate. 
 
 

Deșeurile municipale 
solide 

Deșeuri solide provenite din 
gospodă-rii (amestecate sau 
colectate separat), precum și 
deșeuri solide din alte surse care 
sunt compara-bile cu deșeurile 
menajere prin natu-ra și 
compoziția lor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul Regulamentului privind incinerarea și coincinerarea 
deșeurilor 
3. Prezentul Regulament se aplică: 
sbp. 1)  tuturor unităților tehnice staționare sau mobile și 
echipamentelor, care sînt definite la art.17 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 
209/2016 ca instalații de incinerare a deșeurilor, fiind destinate tratării 
termice a deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii generate în urma 
combustiei, prin incinerarea prin oxidare, precum și prin orice alt 
procedeu de tratare termică, cum ar fi piroliza, gazeificarea sau 
procesele cu plasmă, cu condiția ca substanțele rezultate în procesul 
tratării să fie incinerate ulterior; 

 
- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compatibil  
 
 
 
 
 
 
Incompatibil 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transpunerea prevederilor 
Deciziei va fi evaluată special în 
vederea introducerii acestora în 
ghiduri practice, după modifi-
carea Legii nr. 209/2016 privind 
deșeurile, precum și adoptarea și 
intrarea în vigoare a Legii 
privind emisiile industriale. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerul Mediului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instalație nouă O instalație autorizată pentru 
prima dată după publicarea 
prezentelor concluzii privind 
BAT sau o înlo-cuire integrală a 
unei instalații după publicarea 
prezentelor concluzii privind 
BAT. 

Alte deșeuri 
nepericuloase 

Deșeuri nepericuloase care nu 
sunt nici deșeuri municipale 
solide, nici nămoluri de epura-
re. 

Parte a unei instalații 
de incinerare 

În scopul determi-nării 
eficienței electrice brute sau a 
eficienței energetice brute a 
unei instalații de incinerare, o 
parte a instalației respective se 
poate referi, de exemplu, la: 
—  o linie de incine-rare și 

sistemul său de abur 
considerate izo-lat; 

 
—  o parte a sistemu-lui de abur, 
conectat la unul sau mai 
multe cazane, direcționat 
către o turbină de con-
densare; 

 
—  restul aceluiași sistem de 
abur ca-re este utilizat în alt 
scop, de exem-plu atunci 
când aburul este ex-porttat 
direct. 

 

Măsurare periodică Măsurare efectuată la anumite 
intervale de timp utilizând 
metode ma-nuale sau automate. 

Reziduuri Orice deșeu lichid sau solid 
generat de o instalație de inci-
nerare sau de o instalație de 
tratare a cenușii de vatră. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Receptor sensibil Zonă care necesită protecție 
specială, de exemplu: 
- zonele rezidențiale; 
- zonele în care se desfășoară 
activi-tăți umane (de exemplu, 
cele adia-cente locurilor de 
muncă, școlilor, centrelor  de zi, 
zonelor de agrement, spitalelor 
sau centrelor de îngri-jire și 
asistență). 
 
 

Nămol de epurare Nămol rezidual rezultat din 
depozitarea, manipularea și 
tratarea apelor reziduale 
menajere, urbane sau in-
dustriale. În sensul prezentelor 
concluzii privind BAT, se 
exclud nămolurile reziduale 
care constituie deșeuri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Proiectul Regulamentului privind incinerarea și coincinerarea 
deșeurilor 

Pct.5 sbp. 17:  
17) reziduu – orice deșeu lichid sau solid care este generat de o 
instalație de incinerare a deșeurilor sau de o instalație de coincinerare a 
deșeurilor în procesele de incinerare sau coincinerare a deșeurilor, de 
tratare a gazului de ardere şi a apei uzate sau din alte procese, inclusiv:  
a) cenuşă de vatră şi zgură; 
b) cenuşi volante şi praf de cazan;  
c) produşi solizi de reacţie de la tratarea gazelor;  
d) nămol de la tratarea apelor uzate;  
e) catalizatori consumaţi şi cărbune activ epuizat; 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul Regulamentului privind incinerarea și coincinerarea 
deșeurilor 

Pct. 5 alin. 12):  nămol de epurare – nămol rezidual rezultat din 
depozitarea, manipularea și tratarea apelor reziduale menajere, urbane 
sau industriale 

 
 

Pct. 5 alin. 19): zguri și/sau cenuși de vatră – reziduuri solide scoase 
din cuptor după incinerarea deșeurilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compatibil 
 
 
 
 
 
 
 
Incompatibil 
 
 
 
 
 
 
Compatibil 
 
 
 
Compatibil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transpunerea prevederilor Deci-
ziei va fi evaluată special în 
vederea introducerii acestora în 
ghiduri practice, după modifi-
carea Legii nr. 209/2016 privind 
deșeurile, precum și adoptarea și 
intrarea în vigoare a Legii privind 
emisiile industriale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerul Mediului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



periculoase. 
Zguri și/sau  cenuși de 
vatră 

Reziduuri solide scoase din 
cuptor după incinerarea 
deșeurilor. 
 

Medie pe o jumătate 
de oră valabilă 

O medie pe o ju-mătate de oră 
este considerată valabilă atunci 
când sis-temul de măsurare 
automată nu este în revizie sau 
defect. 

 
 
 
 

Termen Definiție 
Poluanți și parametri 

As Suma dintre arsen și compușii 
aces-tuia, exprimată ca As. 

Cd Suma dintre cadmiu și compu-
șii acestuia, expri-mată ca Cd. 

Cd+Tl Suma dintre cad-miu, taliu și 
com-pușii acestora, ex-primată 
ca Cd+T1. 

CO Monoxid de carbon 
Cr Suma dintre crom și compușii 

acestuia, exprimată ca Cr 
Cu Suma dintre cupru și compușii 

aces-tuia, exprimată ca Cu 
PCB de tipul dioxinelor PCB care prezintă o toxicitate 

similară celei a PCDD/ PCDF 
substituite la pozițiile 2,3,7,8, în 
conformitate cu Organizația 
Mondi-ală a Sănătății (OMS) 

Pulberi Total particule în suspensie 
(în aer) 

HCl Acid clorhidric 
HF Acid fluorhidric 
Hg 

 
 
 

Suma dintre mercur și compușii 
aces-tuia, exprimată ca Hg Suma dintre mer-

cur și compușii 
acestuia, exprima-
tă ca Hg 

Pierdere la calcinare Modificarea masei ca rezultat 
al încălzirii unui eșantion în 
condi-ții specificate 

Modificarea 
masei ca rezultat 
al încăl-zirii unui 
eșantion în 
condiții specifi-
cate 

N2O Protoxid de azot (oxid de 
azot) Protoxid de azot 

(oxid de azot) 
NH3 Amoniac Amoniac 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 9  
la Regulamentul privind incinerarea și  

                             coincinerarea deşeurilor 
TERMENI ȘI DEFINIȚII PENTRU POLUANȚI ȘI PARAMETRI 

As Suma dintre arsen și compușii 
acestuia, exprimată ca As. 

Cd Suma dintre cadmiu și compu-
șii acestuia, exprimată ca Cd. 

Cd+Tl Suma dintre cadmiu, taliu și 
com-pușii acestora, exprimată 
ca Cd+T1. 

CO Monoxid de carbon 
Cr Suma dintre crom și compușii 

acestuia, exprimată ca Cr 
Cu Suma dintre cupru și compușii 

acestuia, exprimată ca Cu 
PCB de tipul dioxinelor PCB care prezintă o toxicitate 

simi-lară celei a PCDD/PCDF 
substituite la pozițiile 2,3,7,8, 
în conformitate cu Organizația 
Mon-dială a Sănătății (OMS) 

Pulberi Total particule în suspensie (în 
aer) 

HCl Acid clorhidric 
HF Acid fluorhidric 
Hg Suma dintre mercur și 

compușii acestuia, exprima-tă 
ca Hg 

Pierdere la calcinare Modificarea masei ca rezultat 
al încăl-zirii unui eșantion în 
condiții specifi-cate 

N2O Protoxid de azot (oxid de azot) 

NH3 Amoniac 

NH4-N Azotul amoniacal, exprimat ca 
N, inc-lude amoniacul li-ber 
(NH3) și amoniul (NH4

+) 

Ni Suma dintre nichel și compușii 
acestuia, exprimată ca Ni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compatibil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Transpunerea prevederilor Deci-
ziei va fi evaluată special în 
vederea introducerii acestora în 
ghiduri practice, după modifi-
carea Legii nr. 209/2016 privind 
deșeurile, precum și adoptarea și 
intrarea în vigoare a Legii 
privind emisiile industriale 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

 
 
 
Ministerul Mediului 
 



NH4-N Azotul ammoni-acal, exprimat 
ca N, include amo-niacul liber 
(NH3) și amoniul (NH4 +) 

Azotul amoniacal, 
exprimat ca N, 
inc-lude 
amoniacul li-ber 
(NH3) și amo-niul 
(NH4

+) 
Ni Suma dintre nichel și compușii 

aces-tuia, exprimată ca Ni. 
NOX Suma dintre mo-noxidul de 

azot (NO) și dioxidul de azot 
(NO2), ex-primată ca NO2 

Pb Suma dintre plumb și compușii 
aces-tuia, exprimată ca Pb 

PBDD/F p-dibenzodioxine și 
dibenzofurani polibromurați 

PCB Bifenili policloru-rați 
PCDD/F p-dibenzodioxine policlorurate 

și dibenzofurani policlorurați 
POP Poluanți organici persistenți, 

astfel cum sunt enume-rați în 
lista din ane-xa IV la Regula-
mentul (CE) nr. 2019/1021 al 
Par-lamentului Euro-pean și al 
Consi- liului și în modifi- 
cările aduse aces-tuia 

Sb Suma dintre stibiu și compușii 
aces-tuia, exprimată ca Sb 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+
Mn+Ni+V 

Suma dintre sti-biu, arsenic, 
plumb, crom, co-balt, cupru, 
mangan, nichel, vana-diu și 
compușii acestora, exprima-tă 
ca Sb+As+Pb+ 
Cr+Co+Cu+Mn+Ni +V 

SO2 Dioxid de sulf 
Sulfat (SO4 2-) Sulfat dizolvat, exprimat ca 

SO4
2 

COT Carbon organic to-tal, 
exprimat ca C (în apă); include 
toți compușii organici 

Conținutul de COT (în 
rezi-duuri solide) 

Conținutul total de carbon 
organici. Cantitatea de car-bon 
care este tran-sformată în 
dioxid de carbon prin 
combustie și care nu este 
eliberată ca dioxid de car-bon 
prin tratament cu acid. 

TSS Materii solide în suspensie 
totale. Concentrația masică a 
tuturor ma-teriilor solide în 
suspensie (în apă), măsurată 
prin filtrare cu ajutorul unor 
filtre din fibră de sticlă și prin 
gravimetrie. 

Tl Suma dintre taliu și compușii 
aces-tuia, exprimată ca Tl 

TCOV Carbon organic volatil total, 
exp-rimat ca C (în aer) 

Zn Suma dintre zinc și compușii 
aces-tuia, exprimată ca Zn 

 

NOX Suma dintre mo-noxidul de 
azot (NO) și dioxidul de azot 
(NO2), ex-primată ca NO2 

Pb Suma dintre plumb și 
compușii acestuia, exprima-tă 
ca Pb 

PBDD/F p-dibenzodioxine și 
dibenzofurani polibromurați 

PCB Bifenili policlorurați 

PCDD/F p-dibenzodioxine policlorurate 
și dibenzofurani policlorurați 

POP Poluanți organici persistenți, 
astfel cum sunt enume-rați în 
lista din anexa IV la Regu-
lamentul (CE) nr. 2019/1021 
al Parlamentului European și 
al  Consiliului și  în modifică-
rile aduse acestuia 

Sb Suma dintre stibiu și compușii 
aces-tuia, exprimată ca Sb 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+
Ni+V 

Suma dintre sti-biu, arsenic, 
plumb, crom, co-balt, cupru, 
man-gan, nichel, vana-diu și 
compușii acestora, exprima-tă 
ca Sb+As+Pb+ 
Cr+Co+Cu+Mn+Ni +V 

SO2 Dioxid de sulf 

Sulfat (SO4
2-) Sulfat dizolvat, exprimat ca 

SO4
2 

COT Carbon organic to-tal, 
exprimat ca C (în apă); 
include toți compușii organici 

Conținutul de COT (în 
reziduuri solide) 

Conținutul total de carbon 
organici. Cantitatea de car-bon 
care este tran-sformată în 
dioxid de carbon prin 
combustie și care nu este 
eliberată ca dioxid de car-bon 
prin tratament cu acid. 

TSS Materii solide în suspensie 
totale. Concentrația ma-sică a 
tuturor ma-teriilor solide în 
suspensie (în apă), măsurată 
prin filt-rare cu ajutorul unor 
filtre din fib-ră de sticlă și prin 
gravimetrie. 

Tl Suma dintre taliu și compușii 
aces-tuia, exprimată ca Tl 

TCOV Carbon organic volatil total, 
expri-mat ca C (în aer) 

Zn Suma dintre zinc și compușii 
aces-tuia, exprimată ca Zn 

 

 



ACRONIME 
În sensul prezentelor concluzii privind BAT, se aplică urmă-
toarele acronime: 

Acronim Definiție 
SME Sistem de manage-ment de mediu 

FDBR Fachverband Anlagenbau (de la 
denumirea anterioa-ră a 
organizației: Fachverband 
Dampfkessel-, Behälter- und 
Rohrleitungsbau) 

FGC Epurarea gazelor de ardere 
OTNOC Alte condiții de fun-cționare decât 

cele normale 
RCS Reducere catalitică selectivă 

RNCS Reducere non-catalitică selectivă 
I-TEQ Echivalent toxic in-ternațional 

conform sistemului Organiza-ției 
Tratatului Atlan-ticului de Nord 
(NATO) 

OMS-TEQ Echivalent toxic con-form 
sistemului Orga-nizației Mondiale a 
Sănătății (OMS) 

 

- Incompatibil Nu este transpus, fiind 
nepotrivit cadrului normativ 

  

      
CONSIDERAȚII GENERALE 
Cele mai bune tehnici disponibile 
Tehnicile indicate și descrise în prezentele concluzii privind 
BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utiliza și 
alte tehnici care asigură cel puțin un nivel echivalent de 
protecție a mediului. 
Cu excepția cazului în care se precizează altfel, prezentele 
concluzii privind BAT sunt general aplicabile. 
Nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici 
disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile în aer 
Nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile 
(BAT-AEL) pentru emisiile în aer, indicate în prezentele 
concluzii privind BAT, se referă la concentrații exprimate ca 
masă a substanțelor emise per volum de gaze de ardere sau de 
aer extras în următoarele condiții standard: gaz uscat la o 
temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa și 
exprimat în mg/Nm3, µg/Nm3, ng I-TEQ/ Nm3 sau ng OMS-
TEQ/Nm3. 
Nivelurile de referință ale oxigenului, utilizate pentru a 
exprima BAT-AEL în prezentul document, sunt indicate în 
tabelul de mai jos. 

Activitate Nivelul de referință al 
oxigenului (OR) 

Incinerarea deșeurilor 11 % în volum în stare 
uscată 

Tratarea cenușii de vatră Nicio corecție pentru nivelul 
oxigenului 

 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

Ecuația pentru calcularea concentrației emisiilor la nivelul de 
referință al oxigenului este: 
 
                 21  -   OR   
ER =      __________________    X   EM 

                           21  -   OM 
 
ER  :  concentrația emisiilor la nivelul de referință al oxigenului 
OR; 
OR  :  nivelul de referință al oxigenului (% în volum); 
EM  : concentrația măsurată a emisiilor; 
OM  :  nivelul măsurat al oxigenului (% în volum). 
 
Pentru perioadele de calculare a valorilor medii, se aplică 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 



următoarele definiții: 

 
Tipul măsură-
torii 

Perioada de 
calcula-re a valo-
rilor medii 

Definiție 

Continuă Medie pe o jumătate 
de  oră 

Valoarea medie 
pe o perioa-dă 
de 30 de minute 

Medie zilnică Valoarea medie 
pe o perioadă de o 
zi, ba-zată pe 
mediile valabile 
pe jumătate de 
oră. 

Periodică Medie pe perioada de 
prelevare de probe 

Valoarea medie a 
trei măsu-rători 
con-secutive de 
cel puțin 30 de 
minute fiecare 

Perioadă de 
prelevare de probe 
pe termen lung 

Valoare pe o 
peri-oadă de 
prelevare de 
probe cuprinsă 
între 2 și 4 
săptămâni 

 
Atunci când deșeurile sunt coinci-nerate împreună cu 
combustibili con-venționali/comerciali (nu cei proveniți din 
deșeuri), BAT-AEL pentru emisii-le în aer indicate în 
prezentele conc-luzii privind BAT se aplică întregului volum 
de gaze de ardere generat. 

 
Nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile 
(BAT-AEL) pentru emisiile în apă 
Nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile 
(BAT-AEL) pentru emisiile în apă indicate în prezentele 
concluzii privind BAT se referă la concentrații (masa subs-
tanțelor emise per volum de apă reziduală), exprimate în mg/l 
sau ng I-TEQ/l. 
Pentru apele reziduale provenite din FGC, BAT-AEL se referă 
fie la prelevările de probe instantanee (doar pentru TSS), fie la 
mediile zilnice, și anume probele proporționale cu debitul pe o 
perioadă de 24 de ore. Se pot utiliza și probe proporționale cu 
timpul, dacă se demonstrează că debitul este suficient de stabil. 
În cazul apelor reziduale provenite din tratarea cenușii de vatră, 
BAT-AEL se referă la unul dintre următoarele două cazuri: 
- în cazul evacuărilor continue, valo-rile medii zilnice obținute 
prin pre-levarea unor probe proporționale cu debitul pe o 
perioadă de 24 de ore; 
-  în cazul evacuărilor intermitente, valorile medii pe durata 
eliberării, obținute prin prelevarea unor probe proporționale cu 
debitul sau, dacă efluentul este amestecat în mod 
corespunzător și omogen, prin prelevarea unei probe 
instantanee înainte de evacuare. 
 
BAT-AEL pentru emisiile în apă se aplică în punctul în care 
emisiile ies din instalație. 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 



Nivelurile de eficiență energetică asociate celor mai bune 
tehnici disponibile (BAT-AEEL) 
BAT-AEEL indicate în prezentele concluzii privind BAT 
pentru incinerarea deșeurilor nepericuloase, altele decât 
nămolul de epurare, și a deșeurilor periculoase din lemn sunt 
exprimate ca: 
-  eficiență electrică brută, în cazul unei instalații de incinerare 
sau al unei părți a unei instalații de incinerare care produce 
energie electrică utilizând o turbină de condensare; 
-  eficiență energetică brută, în cazul unei instalații de 
incinerare sau al unei părți a unei instalații de incinerare care: 
     -  produce numai căldură sau 
     -  produce energie electrică folosind o turbină cu abur de 
contrapresiune și căldură cu aburul care iese din turbină. 
Aceasta se exprimă după cum urmează: 

Eficiența 
electrică brută 

        We 
Ƞe = -----   X (Qb/(Qb-Qi))  
        Qth 
 

Eficiența 
energetică brută 

        We + Qhe+ Qde+ Qi   
Ƞh = --------------------------- 
                      Qth   

unde: 
— We :  puterea electrică generată, în MW; 
— Qhe :   puterea termică furnizată schimbătoarelor de căldură, 
în MW; 
— Qde :  puterea termică exportată direct (sub formă de abur 
sau apă caldă) minus puterea termică a fluxului de retur, în 
MW; 
— Qb :  puterea termică produsă de cazan, în MW; 
— Qi :  puterea termică (sub formă de abur sau apă caldă) 
utilizată la nivel intern (de exemplu, pentru reîncălzirea 
gazelor de ardere), în MW; 
— Qth :  puterea termică furnizată unităților de tratament 
termic (de exemplu, cuptoare), inclusiv deșeurile și 
combustibilii auxiliari utilizați în mod continuu (excluzând, de 
exemplu, momentul pornirii), în MW și exprimată ca putere 
calorifică netă. 
 
BAT-AEEL indicate în prezentele concluzii privind BAT 
pentru incinerarea nămolului de epurare și a deșeurilor 
periculoase, altele decât deșeurile periculoase din lemn, sunt 
exprimate ca randament al cazanului. 
Nivelurile BAT-AEEL sunt exprimate ca procente. 
Monitorizarea asociată cu BAT-AEEL este indicată în BAT 2. 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

Conținutul de substanțe nearse în cenușile de vatră/zguri 

Conținutul de substanțe nearse din zguri și/sau cenuși de vatră 
este exprimat ca procent din greutatea în stare uscată, fie ca 
pierdere la calcinare, fie ca fracție masică a COT. 

 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în ghi-
duri practice în baza evaluărilor 
realizate după modificarea Legii 
nr. 209/2016 privind deșe-urile, 
precum și adoptării și intrării în 
vigoare a Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

1.   CONCLUZII PRIVIND BAT 
- 
 

Incompatibil  
 

Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 

Ministerul Mediului 
 



1.1.   Sistemele de management de mediu 
BAT 1. Pentru îmbunătățirea performanței generale de mediu, 
BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unui sistem 
de management de mediu (EMS) care are toate caracteristicile 
următoare: 
(i) angajament, asumarea rolului de lider și responsabilitate din 
partea conducerii, inclusiv a conducerii de nivel superior, în 
ceea ce privește punerea în aplicare a unui EMS eficace; 
(ii) o analiză care să includă determinarea contextului 
organizației, identificarea nevoilor și a așteptărilor părților 
interesate, identificarea caracteristicilor instalației care sunt 
asociate cu posibilele riscuri pentru mediu (sau pentru 
sănătatea umană), precum și a cerințelor legale aplicabile în 
ceea ce privește mediul; 
(iii)  elaborarea unei politici de mediu care să includă 
îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației; 
(iv) stabilirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță în 
ceea ce privește aspectele de mediu semnificative, inclusiv 
asigurarea respectării cerințelor legale aplicabile; 
(v)  planificarea și punerea în aplicare a procedurilor și 
acțiunilor necesare (inclusiv acțiuni corective și preventive, 
acolo unde este necesar) pentru a atinge obiectivele de mediu 
și a evita riscurile de mediu; 
(vi) determinarea structurilor, rolurilor și responsabilităților 
legate de aspectele și obiectivele de mediu și asigurarea 
resurselor financiare și umane necesare; 
(vii)  asigurarea faptului că personalul a cărui activitate poate 
afecta performanța de mediu a instalației este competent și 
conștient de rolul său (de exemplu, prin furnizarea de 
informații și formare profesională); 
(viii) comunicarea internă și externă; 
(ix) încurajarea implicării angajaților în bunele practici de 
management de mediu; 
(x) elaborarea și menținerea la zi a unui manual de 
management și a unor proceduri scrise pentru controlul 
activităților cu impact semnificativ asupra mediului, precum și 
a unor evidențe relevante; 
(xi)  planificare operațională și control al proceselor eficace; 
(xii) punerea în aplicare a unor programe de întreținere 
corespunzătoare; 
(xiii) protocoalele de pregătire și răspuns la situații de urgență, 
inclusiv de prevenire și/sau de atenuare a impactului negativ 
(asupra mediului) al situațiilor de urgență; 
 
(xiv) la momentul (re)proiectării unei instalații (noi) sau a unei 
părți a acesteia, luarea în considerare a efec-telor sale asupra 
mediului de-a lungul dura-tei sale de viață, ceea ce include 
const-ruirea, întreține rea, exploatarea și dezafectarea; 
(xv) punerea în aplicare a unui program de monitorizare și de 
măsurare; dacă este necesar, se pot găsi informații în Raportul 
de referință privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă 
provenite de la instalațiile prevăzute în Directiva privind 
emisiile industriale; 
(xvi) realizarea, cu regularitate, a unor evaluări comparative 
sectoriale; 
(xvii) audit intern independent periodic (în măsura posibilului) 
și audit extern independent periodic pentru a evalua 
performanțele de mediu și pentru a determina dacă EMS este 
sau nu conform cu măsurile planificate și dacă a fost pus în 
aplicare și menținut la zi în mod corespunzător; 
(xviii) evaluarea cauzelor neconfor-mităților, punerea în 
aplicare a acțiu-nilor corective ca răspuns la neconfor-mități, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul Regulamentului privind incinerarea și coincinerarea 
deșeurilor 

27.  Operatorii instalațiilor care incinerează și/sau coincinerează 
deșeuri periculoase, au obligaţia să elaboreze, în condiţiile Legii nr. 
209/2016 privind deșeurile, planuri de intervenţie pentru situaţii de 
accident şi să asigure condiţiile de aplicare a acestora. 

- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compatibil 
 
 
 
Inconpatibil 
 
 
 
 
 
 
 
 

ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 
 
 
 
 

caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerul Mediului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



revizuirea eficacității acțiuni-lor corective și stabilirea 
existenței sau a posibilității de apariție a unor neconformități 
similare; 
(xix) revizuirea periodică, de către conducerea de nivel 
superior, a EMS, precum și a conformității, a adecvării și a 
eficacității sale continue; 
(xx) urmărirea și luarea în considerare a dezvoltării unor 
tehnici mai curate. 
În mod specific pentru instalațiile de incinerare și, după caz, 
pentru instalațiile de tratare a cenușii de vatră, BAT constau, 
de asemenea, în încorporarea următoarelor caracteris-tici în 
EMS: 
(xxi) pentru instalațiile de incinerare, gestionarea fluxului de 
deșeuri (a se vedea BAT 9); 
(xxii) pentru instalațiile de tratare a cenușii de vatră, 
gestionarea calității producției (a se vedea BAT 10); 
(xxiii) un plan de gestionare a reziduurilor care să includă 
măsuri având drept scop: 
   (a) reducerea la minimum a generării de reziduuri; 
   (b) optimizarea reutilizării, regenerării, reciclării și/sau a 
valorificării energetice a reziduurilor; 
   (c) asigurarea eliminării adecvate a reziduurilor; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(xxiv) pentru instalațiile de incinerare, un plan de gestionare 
OTNOC (a se vedea BAT 18); 
(xxv) pentru instalațiile de incinerare, un plan de gestionare a 
accidentelor (a se vedea secțiunea 2.4); 
(xxvi) pentru instalațiile de tratare a cenușii de vatră, 
gestionarea emisiilor difuze de pulberi (a se vedea BAT 23); 
(xxvii) un plan de gestionare a mirosurilor în cazul în care se 
preconizează și/sau s-a dovedit existența unei poluări olfactive 
la nivelul zonelor sensibile (a se vedea secțiunea 2.4); 
(xxviii) un plan de gestionare a zgomotului (a se vedea și BAT 
37), în cazul în care se preconizează și/sau s-a dovedit 
existența unei poluări fonice la nivelul zonelor sensibile (a se 
vedea secțiunea 2.4). 
Notă 
Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 instituie sistemul de 
management de mediu și audit al Uniunii Europene (EMAS), 
care reprezintă un exemplu de EMS conform cu prezentele 
BAT. 

Aplicabilitate 
Nivelul de detaliere și gradul de formalizare a EMS vor fi, în 
general, corelate cu natura, dimensiunea și complexitatea 
instalației, precum și cu gama de efecte pe care le poate avea 
aceasta asupra mediului (care depind și de tipul și de cantitatea 
deșeurilor prelucrate). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul Regulamentului privind incinerarea și 
coincinerarea deșeurilor 

49. Utilizînd cele mai bune tehnici disponibile 
pentru punerea în aplicare a unui sistem de 
management de mediu, operatorul instalației de 
incinerare și coincinerare a deșeurilor elaborează un 
plan de gestionare a reziduurilor care să includă 
măsuri având drept scop: 
1) reducerea la minimum a gene-rării de reziduuri; 
2) optimizarea reutilizării, regene-rării, reciclării 
și/sau a valorificării energetice a reziduurilor; 

3) asigurarea eliminării adecvate a reziduurilor. 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compatibil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incompatibil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerul Mediului 
 



1.2.   Monitorizare 

BAT 2. BAT constau în determinarea eficienței electrice brute, a eficienței 
energetice brute sau a randamentului cazanului fie a instalației de incinerare 
în ansamblul ei, fie a tuturor părților relevante ale instalației de incinerare. 

Descriere 

În cazul unei noi instalații de incinerare sau după fiecare modificare a unei 
instalații de incinerare existente care ar putea afecta în mod semnificativ 
eficiența energetică, eficiența electrică brută, eficiența energetică brută sau 
randamentul cazanului se determină prin efectuarea unui test de 
performanță la sarcină maximă. 

În cazul unei instalații de incinerare existente care nu a făcut obiectul unui 
test de performanță sau în cazul în care un test de performanță la sarcină 
maximă nu poate fi efectuat din motive tehnice, eficiența electrică brută, 
eficiența energetică brută sau randamentul cazanului se pot determina luând 
în considerare valorile proiectate în condițiile testului de performanță. 

În ceea ce privește testul de performanță, nu este disponibil niciun standard 
EN pentru determinarea randamentului cazanului instalațiilor de incinerare. 
Pentru instalațiile de incinerare cu grătare, se poate utiliza orientarea RL 7 
a FDBR. 

BAT 3. BAT constau în monitori-zarea parametrilor-cheie de proces 
relevanți pentru emisiile în aer și apă, inclusiv a celor indicați mai jos. 

Flux/Amplasament Parametru (para-
metri) 

Monitorizare 

Gaze de ar-dere rezultate din 
incinera-rea deșeurilor 

Debit, conținut de 
oxigen, temperatură, 
presiu-ne, conți-nut 
de va-pori de apă 

Măsura-re 
continuă 

Camere de combustie Temperatură  

Ape rezidu-ale provenite 
din FGC prin metode 
umede 

Debit, pH, 
tempera-tură 

 

Apă reziduală de la ins-
talațiile de tratare a cenu-șii 
de vatră 

Debit, pH, conducti-
vitate 

 

 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 
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BAT 4. BAT constau în monitorizarea emisiilor dirijate în aer, cel puțin cu 
frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN. Dacă nu 
sunt disponibile standarde EN, BAT constau în utilizarea standardelor ISO, 
a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură 
furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă. 

Substanță/ 
Parametru 
 

Proces Standard(e) Frecvența 
minimă de 
monito-rizare 

Monitoriza-re 
asociată cu 

NOX Incine-rarea 
deșeu-rilor 

Standa-rde 
EN generi-ce 

Conti-nuă BAT 29 

NH3 Incine-rarea 
deșeu-rilor în 
cazul utilize-
rii RNCS 
și/sau a RCS 

   

N2O - Inci-nerarea 
deșeu-rilor în 
cuptor cu 
ardere în strat 
fluidi-zat 

-  Inci-nerare  
deșeu-rilor 
atunci când 
RNCS se face 
cu uree 

EN 21258 O dată pe 
an 

BAT 29 

CO Incine-rarea 
deșeu-rilor 

Standa-rde 
EN generice 

Conti-nuă BAT 29 

SO2 Incine-rarea 
deșeu-rilor 

Standarde EN 
generice 

Conti-nuă BAT 27 

HCl Incine-rarea 
deșeu-rilor 

Standarde EN 
generice 

Continuă BAT 27 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
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HF Incine-rarea 
deșeu-rilor 

Standa-rde 
EN generi-ce 

Continuă BAT 27 

Pulberi Tratarea 
cenușii de 
vatră 

EN 13284-1 O dată pe 
an 

BAT 26 

Metale 

 și me- 

taloizi, cu exc
pția mercurul  
(As, Cd 

 Co, Cr 

 Cu, Mn, Ni, Pb  
Sb, Tl, V) 

Incine-rarea 
deșeu-rilor 

EN 14385 O dată la șase 
luni 

BAT 25 

Hg Incine-rarea 
deșeu-rilor 

Standarde EN 
generice și 
EN 14884 

Continuă BAT 31 

TCOV Incine-rarea 
deșeu-rilor 

Standarde EN 
generice 

Continuă BAT 30 

PBDD/F Incine-rarea 
deșeu-rilor 

Nu sunt 
disponibile 
standarde EN 

O dată la șase 
luni 

BAT 30 

PCDD/F Incine-rarea 
deșeu-rilor 

EN 1948-1, 
EN 1948-2, 
EN 1948-3 

Nu sunt 
disponibile 
standarde EN 
pe-ntru prele-
varea de pro-
be pe termen 
lung, 
EN 1948-2, 
EN 1948-3 

 

BAT 30 

PCB de tipul 
dioxi-nelor 

Incine-rarea 
deșeu-rilor 

EN 1948-1, 
EN 1948-2, 
EN 1948-4 

O dată la șase 
luni, pentru 
prele-varea d  
probe pe 
termen scurt 

BAT 30 

Nu sunt 
dispo-nibile 
standa-rde 
EN pentru 
prele-varea de 
pro-be pe 
termen lung, 
EN 1948-2, 
EN 1948-4 

 

Benzo-
[a]piren 

Incinerarea 
deșeu-rilor 

Nu sunt 
disponibile 
standa-rde 
EN 

O dată pe 
an 

BAT 30 

 

BAT 5. BAT constau în monitoriza-rea corespunzătoare a emisiilor diri-
jate în aer provenite de la instalația de incinerare în timpul OTNOC. 

Descriere 

Monitorizarea se poate efectua prin măsurarea directă a emisiilor (de 
exemplu, pentru poluanții care sunt monitorizați în mod continuu) sau 
prin monitorizarea parametrilor surogat, dacă aceasta se dovedește a fi de 
o calitate științifică echivalentă sau mai bună în comparație cu măsurările 
directe ale emisiilor. Emisiile la pornire și oprire, timp în care nu se 
incinerează deșeuri, inclusiv emisiile de PCDD/F, sunt estimate pe baza 
campaniilor de măsurare, de exemplu, o dată la trei ani, desfășurate în 
timpul operațiu-nilor planificate de pornire/oprire. 

BAT 6. BAT constau în monitorizarea emisiilor în apă provenite din FGC 
și/sau din tratarea cenușii de vatră cel puțin cu frecvența indicată mai jos 
și în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde 
EN, BAT constau în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale 
sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o 
calitate științifică echivalentă. 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
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Substanța/
parame-tru  

Proces Standar-
d(e) 

Frecven-ță 
minima 
de monito-
rizare 

Monitori-
rizare 
asociată 
cu 

Carbon 
organic 
total 
(COT) 

FGC EN 
1484 

O data 
pe 
lună 

BAT 
34 

Tratarea 
cenuții  
de  vatră 

O  
data 
pe 
lună  
(12) 

Materii 
solide în 
suspensie 
totale 
(TSS) 

FGC EN 
872 

O data 
pe 
zi(13) 

Tratarea 
cenuții de 
dvatră 

O  data 
pe 
lună(12) 

As FGC Diverse 
standar-
de EN 
disponi-
bile (de 
exemplu, 
EN ISO 
11885, 
EN ISO 
15586 
sau EN 
ISO 
17294-2) 
 

O dată 
pe lună 
 Cd FGC 

Cr FGC 

Cu FGC 

Mo FGC 
Ni FGC 
Pb FGC O data 

pe 
lună 

Tratarea 
cenuții de  
vatră 

O  
data 
pe 
lună  
(12) 

Sb FGC O dată 
pe lună 
 Tl FGC 

Zn FGC 

Hg FGC Diverse 
standar- 
de EN 
disponi-
bile (de 
exemplu, 
EN ISO 
12846 sau 
EN ISO 
17852) 
 

Azot 
amoniacal 
(NH4-N) 

Tratarea 
cenuții 
de  vatră 

Diverse 
standarde 
EN 
disponibi-
le (de 
exemplu, 
EN ISO 
10304-1, 
EN ISO 
15682) 
 

O  data pe 
lună  (12) 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr12-L_2019312RO.01005601-E0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr13-L_2019312RO.01005601-E0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr12-L_2019312RO.01005601-E0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr12-L_2019312RO.01005601-E0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr12-L_2019312RO.01005601-E0012


Clorură 
(Cl-) 
 

Tratarea 
cenuții 
de  vatră 

Diverse 
standar-de 
EN 
disponi-
bile (de 
exemplu, 
EN ISO 
10304-1, 
EN ISO 
15682) 
 

Sulfat 
(SO4 2-) 

Tratarea 
cenuții 
de  vatră 

EN ISO 
10304-1 
 

PCDD/F FGC Nu sunt 
disponi-
bile 
standarde 
EN 

O  data pe 
lună  (12) 

Tratarea 
cenuții 
de  vatră 

O data la 
șase luni 

 

BAT 7. BAT constau în monitorizarea conținutului de substanțe nearse în 
zguri și în cenușile de vatră din instalația de incinerare, cu o frecvență cel 
puțin egală cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele 
EN. 

Parametru Standard(e) Frecvența 
minima de 
monitorizare 

Monitoriza-
re asociată 
cu 

Pierdere la 
calcinare (14) 

EN 14899 
și fie EN 
15169, fie 
EN 15935 

O data la 
trei luni 

BAT 14 

Carbon 
organic 
total (14)  (15) 

EN 14899 
și fie EN 
13137, fie 
EN 15936 

 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 
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caz) – aproximativ în anii 
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Ministerul Mediului 

BAT 8. Pentru incinerarea deșeurilor periculoase care conțin POP, BAT 
constau în determinarea conținutului de POP în fluxurile de ieșire (de 
exemplu, zguri și cenușile de vatră, gazele de ardere, apele uzate) după 
darea în exploatare a instalației de incinerare și după fiecare schimbare care 
poate afecta semnificativ conținutul de POP din fluxurile de ieșire. 
Descriere 
Conținutul de POP din fluxurile de ieșire se determină prin măsurători 
directe sau prin metode indirecte (de exemplu, cantitatea cumulată de POP 
în cenușile zburătoare, reziduurile uscate provenite din epurarea gazelor de 
ardere, apele uzate provenite din epurarea gazelor de ardere și nămolul 
rezultat în urma tratării apelor uzate pot fi determinate prin monitorizarea 
conținutului de POP în gazele de ardere înainte și după sistemul de epurare 
a gazelor de ardere) sau pe baza studiilor reprezentative aferente instalației. 
Aplicabilitate 
Se aplică numai în cazul instalațiilor care: 
— incinerează deșeuri periculoase ce prezintă, înainte de incinerare, 
niveluri de POP care depășesc concentrațiile-limită definite în anexa IV la 
Regulamentul (CE) nr. 850/2004 și în modificările aduse acestuia și 
— nu respectă specificațiile aferente descrierii procesului din capitolul 
IV.G.2 litera (g) din orientările the-nice UNEP/CHW.13/6/Add.1/Rev.1 ale 
UNEP. 
 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
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ghiduri practice în baza 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr12-L_2019312RO.01005601-E0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr14-L_2019312RO.01005601-E0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr14-L_2019312RO.01005601-E0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr15-L_2019312RO.01005601-E0015


1.3.   Performanța generală de mediu și eficacitatea procesului de ardere 
BAT 9. Pentru a îmbunătăți perfor-manța generală de mediu a instalației de 
incinerare prin gestionarea fluxului de deșeuri (a se vedea BAT 1), BAT 
constau în utilizarea tuturor tehnicilor (a)-(c) de mai jos și, după caz, a 
tehnicilor (d), (e) și (f). 

 

Tehnică Descriere 

(a) Determinarea 
tipurilor de deșeuri 
care pot fi incinerate 

Identificarea, pe baza 
caracteristicilor 
instalației de incine-
rare, a tipurilor de 
deșeuri care pot fi 
incinerate ținând, de 
exemplu, seama de 
starea fizică, de ca-
racteristicile chimice, 
de proprietățile peri-
culoase, de intervalle 
acceptabile de putere 
calorifică, de umidi-
tate, de conținutul de 
cenușă și de mărime. 

(b) Instituirea și punerea în 
aplicare a unor proce-
duri de caracterizare și 
preacceptare a deșeurilor 

Aceste proceduri au 
scopul de a asigura 
adecvarea tehnică (și 
juridică) a opera-
țiunilor de tratare a 
unui anumit deșeu 
înainte ca respectivul 
deșeu să ajungă la 
instalație. Acestea 
cuprind proceduri de 
colectare de infor-
mații despre intrările 
de deșeuri și pot 
include prelevarea de 
probe și caracteriza-
rea deșeu-rilor pentru 
a obține suficiente 
informații privind 
compoziția acestora. 
Procedurile de preac-
ceptare a deșeurilor 
sunt bazate pe riscuri 
– de exemplu, iau în 
considerare proprie-
tățile periculoase ale 
deșeului, riscurile pe 
care le prezintă 
deșeul din punctul de 
vedere al siguranței 
proce-sului, al 
securității în muncă și 
al impac-tului asupra 
mediului, precum și 
informațiile furnizate 
de deținăto-rul 
(deținătorii) ante-
rior(i) al (ai) deșeului. 

(c) Instituirea și punerea 
în aplicare a unor 
proceduri de 
acceptare a deșeurilor 

Procedurile de 
acceptare au scopul 
de a confirma 
caracteristicile 
deșeului care au 
fost identificate în 
etapa de 
preacceptare. 
Aceste proceduri 
definesc elementele 
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care trebuie să fie 
verificate la livrarea 
deșeului la 
instalație, precum și 
criteriile de 
acceptare și de 
respingere a 
deșeului. Acestea 
pot să cuprindă 
prelevarea de 
probe, inspectarea 
și analiza deșeului. 
Procedurile de 
acceptare a 
deșeurilor sunt 
bazate pe riscuri – 
de exemplu, iau în 
considerare 
proprietățile 
periculoase ale 
deșeului, riscurile 
pe care le prezintă 
deșeul din punctul 
de vedere al 
siguranței 
procesului, al 
securității în muncă 
și al impactului 
asupra mediului, 
precum și 
informațiile 
furnizate de 
deținătorul 
(deținătorii) 
anterior(i) al (ai) 
deșeului. 
Elementele care 
trebuie monitorizate 
pentru fiecare tip de 
deșeu sunt detaliate 
în BAT 11. 

(d) Instituirea și punerea 
în aplicare a unui 
sistem de urmărire și 
a unui inventar al 
deșeurilor 

Sistemul de 
urmărire și 
inventarul 
deșeurilor au scopul 
de a urmări locul și 
cantitatea deșeurilor 
aflate în instalație. 
Acestea conțin toate 
informațiile 
generate în cursul 
procedurilor de 
preacceptare [de 
exemplu, data 
sosirii la instalație și 
numărul unic de 
referință al deșeului, 
informații privind 
deținătorul 
(deținătorii) 
anterior(i) al (ai) 
deșeului, rezultatele 
analizelor efectuate 
pentru 
preacceptarea și 
acceptarea 
deșeurilor, natura și 
cantitatea deșeurilor 
din amplasament, 
inclusiv toate 



pericolele 
identificate], de 
acceptare, de 
depozitare, de 
tratare și/sau de 
transfer al 
deșeurilor în afara 
amplasamentului. 
Sistemul de 
urmărire a 
deșeurilor este bazat 
pe riscuri – de 
exemplu, ia în 
considerare 
proprietățile 
periculoase ale 
deșeului, riscurile 
pe care le prezintă 
deșeul din punctul 
de vedere al 
siguranței 
procesului, al 
securității în muncă 
și al impactului 
asupra mediului, 
precum și 
informațiile 
furnizate de 
deținătorul 
(deținătorii) 
anterior(i) al (ai) 
deșeului. 
Sistemul de 
urmărire a 
deșeurilor include 
etichetarea clară a 
deșeurilor care sunt 
depozitate în alte 
locuri decât în 
buncărul pentru 
deșeuri sau în 
rezervorul de 
stocare a nămolului 
(de exemplu, în 
containere, butoaie, 
baloturi sau alte 
forme de ambalaj), 
astfel încât acestea 
să poată fi 
identificate în orice 
moment, 

 
(e) Trierea deșeurilor 

 
Deșeurile se 
păstrează separat, în 
funcție de 
proprietățile lor, 
pentru a ușura 
depozitarea și 
incinerarea într-un 
mod mai puțin 
periculos pentru 
mediu. Trierea 
deșeurilor se 
bazează pe 
separarea fizică a 
diferitelor deșeuri și 
pe proceduri care 
identifică momentul 
și locul depozitării 



acestora. 
 

 
(f) Verificarea 

compatibilității 
deșeurilor înainte de 
amestecarea sau 
malaxarea deșeurilor 
periculoase, 

 

Compatibilitatea se 
asigură printr-un set 
de măsuri de 
verificare și de teste 
pentru a detecta 
orice reacții chimice 
nedorite și/sau 
potențial 
periculoase între 
deșeuri (de 
exemplu, 
polimerizare, 
degajare de gaz, 
reacție exotermă, 
descompunere) în 
timpul amestecării 
sau al malaxării. 
Testele de compa-
tibilitate sunt bazate 
pe riscuri – de 
exemplu, iau în 
considerare propri-
etățile periculoase 
ale deșeului, riscu-
rile pe care le 
prezintă deșeul din 
punctul de vedere al 
siguranței proce-
sului, al securității 
în muncă și al 
impactului asupra 
mediului, precum și 
informațiile 
furnizate de 
deținătorul 
(deținătorii) 
anterior(i) al (ai) 
deșeului. 
 

 
 



BAT 10. Pentru a îmbunătăți performanța 
generală de mediu a instalației de tratare a 
cenușii de vatră, BAT constau în includerea în 
EMS a unor caracteristici de management al 
calității deșeurilor rezultate (a se vedea BAT 1). 
Descriere 
Caracteristicile de management al calității 
deșeurilor rezultate sunt incluse în EMS, astfel 
încât să se asigure că rezultatul tratării cenușii 
de vatră este în conformitate cu așteptările, 
utilizând standardele EN existente, în cazul în 
care acestea sunt disponibile. Acest lucru 
permite, de asemenea, monitorizarea și 
optimizarea performanței tratării cenușii de 
vatră. 

 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

BAT 11. Pentru a îmbunătăți performanța generală de mediu a 
instalației de incinerare, BAT constau în monitorizarea 
livrărilor de deșeuri în cadrul procedurilor de acceptare a 
deșeurilor (a se vedea BAT 9 c), inclusiv, în funcție de riscul 
reprezentat de deșeurile intrate, a elementelor de mai jos. 

Tipul de deșeuri Monitorizarea livrarilor 
de deșeuri 

Deșeuri municipale solide 
și alte deșeuri neperi-
culoase 

—  Detectarea 
radioactivi-tății, 
—  Cântărirea livrărilor 
de deșeuri 
—  Inspecție vizuală 
— Prelevarea periodică de 
probe din livrările de deșe-
uri și analiza proprietă-
ților/substanțelor cheie (de 
exemplu, puterea calori-
fică, conținutul de halogeni 
și metale/metaloizi). Pentru 
deșeurile municipale 
solide, aceasta implică o 
descărcare separată. 
 

Nămol de epurare —  Cântărirea livrărilor de 
deșeuri (sau măsurarea 
debitului, în cazul în care 
nămolul de epurare este 
livrat prin conducte) 
—  Inspecție vizuală, în 
măsura în care este 
posibilă din punct de 
vedere tehnic 
 — Prelevarea periodică 
de probe și analiza 
proprietăților/substanțelor 
cheie (de exemplu, 
puterea calorifică, 
conținutul de apă, cenușă 
și mercur) 
 
 

Deșeuri periculoase, 
altele decât deșeurile 
medicale 

—  Detectarea 
radioactivi-tății, 
—  Cântărirea livrărilor 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 



de deșeuri 
—  Inspecție vizuală, în 
măsura în care este 
posibilă din punct de 
vedere tehnic  
— Controlul fiecărei 
livrări de deșeuri și com-
pararea sa cu declarația 
producătorului de deșeuri 
—  Prelevarea de probe 
din: 
   - toate camioanele-
cisternă și remorcile; 
   -  deșeurile ambalate 
[de exemplu, în butoaie, 
în containere intermediare 
de transport în vrac (IBC) 
sau în ambalaje de 
dimensiuni mai mici]  
și analiza: 
    - parametrilor de ardere 
(inclusiv puterea 
calorifică și punctul de 
inflamabilitate); 
   - compatibilității deșe-
urilor, pentru a detecta 
posibilele reacții pericu-
loase în timpul malaxării 
sau al amestecării deșeu-
rilor, înainte de depozitare 
(BAT 9 f); 
   - substanțelor-cheie, 
inclusiv a POP, a 
halogenilor și a sulfului, a 
metalelor/metaloizilor 

Deșeuri medicale —  Detectarea 
radioactivi-tății, 
—  Cântărirea livrărilor 
de deșeuri 
—  Inspecție vizuală a 
integrității ambalajului 

 

BAT 12. Pentru a reduce riscurile de mediu asociate recepției, 
manipulării și depozitării deșeurilor, BAT constau în utilizarea 
ambelor tehnici indicate mai jos. 

 Tehnică Descriere 
(a) Suprafețe 

impermeabile 
cu o infrast-
ructură de dre-
nare adecvată 

În funcție de 
riscurile pe 
care le prezintă 
de-șeul din 
punctul de 
vedere al 
contaminării 
solului sau a 
apei, suprafața 
zonelor de re-
cepție, de ma-
nipulare și de 
depozitare a 
de-șeurilor se 
impermeabili-
zează la lichi-
dele vizate și 
este echipată 
cu o 
infrastructură 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 



de drenare ade-
cvată (a se ve-
dea BAT 32). 
Integritatea 
acestei supra-
fețe este veri-
ficată periodic, 
în măsura în 
care acest lucru 
este posibil din 
punct de 
vedere tehnic. 

(b) Capacitate 
adecvată de 
depozitare a 
deșeurilor 

Se iau măsuri 
pentru a evita 
acumularea de 
deșeuri, de 
exemplu: 
— stabilirea 
clară și nede-
pășirea capa-
cității maxime 
de depozitare a 
deșeurilor, ți-
nându-se sea-
ma de carac-
teristicile deșe-
urilor (de exe-
mplu, în ceea 
ce privește 
riscul de incen-
diu) și de ca-
pacitatea de 
tratare; 
   -  monitoriza-
rea regulată a 
cantității de de-
șeuri depozita-
te, în raport cu 
capacitatea de 
depozitare  ma-
ximă permisă; 
   - pentru deșe-
urile care nu 
sunt amestecate 
în timpul 
depozită-rii (de 
exemplu, 
deșeurile medi-
cale, deșeurile 
ambalate), tim-
pul maxim de 
staționare este 
stabilit în mod 
clar. 
  

 



BAT 13. Pentru a reduce riscul de mediu asociat depozitării și 
manipulării deșeurilor medicale, BAT constau în utilizarea 
unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. 

 Tehnică Descriere 
(a) Manipularea 

automată sau 
semiautomată a 
deșeurilor 

Deșeurile me-
dicale sunt 
descărcate din 
camion în zona 
de depozitare 
cu ajutorul 
unui sistem 
automat sau 
manual, în 
funcție de ris-
cul pe care îl 
prezintă acea-
stă operațiune. 
Din zona de 
depozitare, de-
șeurile medica-
le sunt intro-
duse în cuptor 
cu ajutorul 
unui sistem de 
ali-mentare 
auto-mată. 

(b) Incinerarea 
containerelor 
sigilate care nu 
pot fi reutili-
zate, dacă se 
utilizează 

Deșeurile me-
dicale sunt liv-
rate în conta-
inere combus-
tibile sigilate și 
rezistente care 
nu sunt des-
chise niciodată 
în timpul ope-
rațiunilor de 
depozitare și 
de manipulare. 
În cazul în care 
conțin ace și 
obiecte ascuți-
te, containerele 
sunt, de aseme-
nea, rezistente 
la perforație. 

(c) Curățarea și 
dezinfectarea 
containerelor 
reutilizabile, 
dacă se 
utilizează 

Containerele re-
utilizabile de de-
șeuri sunt cură-
țate într-o zonă 
de curățare de-
semnată și sunt 
dezinfectate 
într-o instalație 
concepută în 
mod expres 
pentru dezinfec-
tare. Orice res-
turi provenite 
din operațiunile 
de curățare sunt 
incinerate. 
 

 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 



BAT 14. Pentru a îmbunătăți performanța generală de mediu a 
incinerării deșeurilor, pentru a reduce conținutul de substanțe 
nearse în zguri și în cenușile de vatră și pentru a reduce emisiile 
în aer provenite din incinerarea deșeurilor, BAT constau în 
utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos. 

 Tehnică Descriere Aplicabi-
litate 

(a) Malaxa-
rea și 
amesteca-
rea deșeu-
rilor 

Proceduri
le de ma-
laxare și 
de ames-
tecare a 
deșeurilor 
înainte de 
incinerare 
includ, de 
exemplu, 
următoa-
rele ope-
rațiuni: 
—  ames-
tecarea cu 
ajutorul 
macarale-
lor de 
buncăr; 
—  utiliza-
rea unui 
sistem de 
egalizare a 
alimentării; 
— mala-
xarea de-
șeurilor 
lichide și 
păstoase 
compatibi
le. 
În unele 
cazuri, 
deșeurile 
solide sunt 
mărunțite 
înainte de 
amestecare 
 

Nu se ap-
lică în ca-
zul în care 
cuptorul 
trebuie să 
fie alimen-
tat direct 
din consi-
derente de 
siguranță 
sau din ca-
uza carac-
teristicilor 
deșeurilor 
(de exem-
plu, deșe-
urile medi-
cale infec-
țioase, de-
șeurile mi-
rositoare 
sau deșeu-
rile care 
sunt susce-
ptibile de a 
elibera su-
bstanțe vo-
latile). 
Nu se ap-
lică în si-
tuația în 
care pot 
apărea re-
acții ne-
dorite înt-
re diferi-
tele tipuri 
de deșeuri 
(a se ve-
dea BAT 
9 f). 

(b) Sistem de 
control 
avansat 

A se ve-
dea secți-
unea 2.1 

General 
aplicabilă
. 

(c) Optimiza-
rea proce-
sului de 
incinerare 

A se ve-
dea secți-
unea 2.1 

Optimiza-
rea proie-
ctării nu 
se aplică 
cuptoare-
lor exis-
tente. 

 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

Tabelul 1 
Nivelurile de performanță de mediu asociate BAT pentru 

substanțele nearse în zguri și în cenușile de vatră provenite din 
incinerarea deșeurilor 

Parametru Unitate BAT-AEPL 
Conținutul de 
COT în zguri și 
în cenuși de 

% din 
greutatea în 
stare uscată 

1-3 (17) 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr17-L_2019312RO.01005601-E0017


vatră (16) 
Pierderea la 
calcinare de 
zguri și cenuși 
de vatră (16) 
 

% din 
greutatea în 
stare uscată 

1-5 (17) 

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 7. 
 

Legii privind emisiile 
industriale. 

BAT 15. Pentru a îmbunătăți performanța generală de mediu a 
instalației de incinerare și pentru a reduce emisiile în aer, BAT 
constau în elaborarea și punerea în aplicare a unor proceduri de 
reglare a setărilor instalației, de exemplu prin sistemul avansat 
de control (a se vedea descrierea din secțiunea 2.1), dacă și 
atunci când este necesar și posibil, în funcție de caracterizarea și 
de controlul deșeurilor (a se vedea BAT 11). 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

 
BAT 16. Pentru a îmbunătăți performanța generală de mediu a 
instalației de incinerare și pentru a reduce emisiile în aer, BAT 
constau în elaborarea și punerea în aplicare a unor proceduri 
operaționale (de exemplu, organizarea lanțului de 
aprovizionare, funcționarea continuă mai degrabă decât 
funcționarea intermitentă), pentru a limita, pe cât posibil, 
operațiunile de oprire și de pornire. 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

 
BAT 17. Pentru a reduce emisiile în aer și, dacă este cazul, 
emisiile în apă provenite din instalația de incinerare, BAT 
constau în asigurarea faptului că sistemul de epurare a gazelor 
de ardere și instalația de tratare a apelor uzate sunt proiectate 
în mod corespunzător (de exemplu, ținând seama de debitul 
maxim și de concentrațiile de poluanți), sunt exploatate în 
limitele prevăzute în proiect și sunt întreținute astfel încât să se 
asigure o disponibilitate optimă. 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr16-L_2019312RO.01005601-E0016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr16-L_2019312RO.01005601-E0016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr17-L_2019312RO.01005601-E0017


BAT 18. Pentru a reduce frecvența apariției OTNOC și pentru a 
reduce emisiile în aer și, dacă este cazul, emisiile în apă 
provenite din instalația de incinerare în timpul OTNOC, BAT 
constau în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de 
gestionare a OTNOC bazat pe analiza riscurilor, ca parte a 
sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1) care 
include toate elementele următoare: 
—  identificarea potențialelor OTNOC (de exemplu, defectarea 
echipamentului critic pentru protecția mediului – „echipamentul 
critic”), a cauzelor profunde și a consecințelor potențiale ale 
acestora, precum și revizuirea și actualizarea periodică a listei 
de OTNOC identificate în urma evaluării periodice indicate mai 
jos; 
—  proiectarea corespunzătoare a echipamentelor critice (de 
exemplu, compartimentarea filtrului cu sac, tehnicile de 
încălzire a gazelor de ardere și eliminarea necesității de a 
dezactiva filtrul cu sac în timpul fazei de pornire și de oprire 
etc.); 
—   elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de întreținere 
preventivă a echipamentelor critice [a se vedea BAT 1 (xii)]; 
—   monitorizarea și înregistrarea emisiilor în timpul OTNOC și 
al împrejurărilor aferente (a se vedea BAT 5); 
—    evaluarea periodică a emisiilor apărute în timpul OTNOC 
(de exemplu, frecvența evenimentelor, durata și cantitatea de 
poluanți emiși) și punerea în aplicare a măsurilor de remediere, 
dacă este necesar. 
 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

1.4.   Eficiența energetică 
BAT 19. Pentru a spori eficiența utilizării resurselor aferente 
instalației de incinerare, BAT constau în utilizarea unui cazan 
de recuperare a căldurii. 
Descriere 
Energia din gazele de ardere este recuperată într-un cazan de 
recuperare a căldurii care produce apă caldă și/sau abur, ce pot 
fi exportate, utilizate intern și/sau pentru a produce energie 
electrică. 
Aplicabilitate 
În cazul instalațiilor destinate incinerării deșeurilor 
periculoase, aplicabilitatea poate fi limitată de: 
—  caracterul lipicios al cenușilor zburătoare; 
—  corozivitatea gazelor de ardere. 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

BAT 20. Pentru a spori eficiența energetică a instalațiilor de 
incinerare, BAT constau în utilizarea unei combinații adecvate 
a tehnicilor indicate mai jos. 

 Tehnică Descriere Aplicabi-
litate 

(a) Uscarea 
nămolului 
de 
epurare 

După des-
hidratarea 
mecanică, 
nămolul de 
epurare 
este uscat 
și mai 
mult, utili-
zând, de 
exemplu, 
căldura la 
tempera-
tură joasă, 
înainte ca 
acesta să 
fie introdus 
în cuptor. 
Măsura în 
care nă-
molul po-

Aplicabi-
lă în limi-
tele impu-
se de dis-
ponibili-
tatea căl-
durii de 
joasă ene-
rgie 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 



ate fi us-
cat depin-
de de sis-
temul de 
alimenta-
re a cup-
torului. 

(b) Reduce-
rea debi-
tului ga-
zelor de 
ardere 

Debitul ga-
zelor de ar-
dere se re-
duce, de 
exemplu, 
prin: 
—  îmbună-
tățirea dist-
ribuției pri-
mare și se-
cundare de 
aer de com-
bustie; 
— recircu-
larea gaze-
lor de 
ardere (a se 
vedea 
secțiunea 
2.2). 
Un debit 
mai mic al 
gazelor de 
ardere redu-
ce necesarul 
de energie 
al instalației 
(de exemp-
lu, pentru 
ventilatoa-
rele pentru 
tiraj indus). 

La insta-
lațiile 
existente, 
aplicabili-
tatea reci-
rculării 
gazelor 
de ardere 
po-ate fi 
limi-tată 
din cauza 
constrân-
gerilor te-
hnice (de 
exemplu, 
din cauza 
încărcătu-
rii polua-
nte din 
gazele de 
ardere sau 
a condiții-
lor de in-
cinerare). 

(c) Reduce-
rea la mi-
nimum a 
pierderi-
lor de 
căldură 

Pierderile 
de căldură 
sunt reduse 
la mini-
mum, de 
exemplu 
prin: 

—  utiliza-
rea boile-
relor cu 
cuptor in-
tegrat, ca-
re permit 
recupera-
rea căldu-
rii și de 
pe 
marginile 
cuptorului 
— izola-
rea termi-
că a cup-
toarelor și 
a cazane-
lor; 
— recir-
cularea 
gazelor 
de ardere 
(a se 
vedea 
secțiunea 
2.2); 
— recupe-
rarea căl-

Boilerele 
cu cuptor 
integrat 
nu sunt 
aplicabile 
cuptoare-
lor rotati-
ve sau al-
tor cupto-
are desti-
nate inci-
nerării la 
tempera-
tură înaltă 
a deșeuri-
lor peri-
culoase. 



durii 
ema-nate 
din 
răcirea 
zgurilor și 
a cenuși-
lor de vat-
ră (a se 
vedea 
BAT 20 i). 

(d) Optimiza-
rea proie-
ctării ca-
zanului 

Transfe-
rul de căl-
dură în 
cazan este 
îmbunătă-
țit prin 
optimiza-
rea, de 
exemplu: 
— a vite-
zei și a 
di-
stribuției 
gazelor 
de ardere; 
— a circu-
lației apei 
/ 
aburului; 
— a ser-
pentinelor 
de conve-
cție; 
— a siste-
melor de 
curățare a 
cazanelor, 
online și 
offline, pe-
ntru a 
redu-ce la 
mini-mum 
anc-rasarea 
ser-
pentinelor 
de convec-
ție. 

Se aplică 
în cazul 
instalații-
lor noi și 
în cazul 
moderni-
zărilor 
majore 
ale insta-
lațiilor 
existente. 

(e) Schimbăto-
are de căl-
dură pentru 
gaze de ar-
dere la te-
mperaturi 
joase 
 

Schimbă-
toarele de 
căldură 
speciale 
rezistente 
la corozi-
une se 
utilizează 
pentru 
recupera-
rea ener-
giei supli-
mentare 
din gazele 
de ardere 
la ieșirea 
din cazan, 
după un 
filtru ele-
ctrostatic 
sau după 

Se aplică în 
limitele im-
puse de pro-
filul tempe-
raturii de fun-
cționare al 
sistemului de 
epurare a 
gazelor de 
ardere. 
În cazul ins-
talațiilor 
existente, 
aplicabilita-
tea poate fi 
limitată de 
lipsa de 
spa-țiu. 



un sistem 
de injec-
tare de 
adsorbant 
uscat. 

(f) Parametri 
ridicați ai 
aburului 

Cu cât sunt 
mai ridicați 
parametrii 
aburului 
(temperatură 
și presiune), 
cu atât este 
mai mare efi-
ciența conve-
rsiei energiei 
electrice 
permise de 
ciclul de 
abur. 
Funcționa-
rea în 
condi-ții de 
para-metri 
ridi-cați ai 
abu-rului 
(de 
exemplu 
peste 45 bar 
și peste 400 
°C) necesită 
utilizarea 
unor aliaje 
speciale de 
oțel sau a 
unui strat 
refractar de 
acoperire 
care să pro-
tejeze acele 
porțiuni din 
cazane care 
sunt expuse 
la cele mai 
înalte tem-
peraturi. 

Se aplică 
în cazul 
instalațiilor 
noi și în 
cazul mo-
dernizări-
lor majore 
ale instala-
țiilor exis-
tente, în 
cazul în 
care insta-
lația este 
orientată în 
principal 
către pro-
ducerea de 
energie 
electrică. 
Aplicabili-
tatea poate 
fi limitată 
de:  
— caracte-
rul lipicios 
al cenușilor 
zburătoare; 
— corozivi-
tatea gaze-
lor de arde-
re. 
 

(g) Cogene-
rare 

Producerea 
combinată 
de energie 
termică și 
energie ele-
ctrică, în 
ca-re 
căldura 
(rezultată în 
principal 
din aburul 
care iese 
din turbină) 
este 
utilizată pe-
ntru produ-
cerea de 
apă/abur 
fierbinte pe-
ntru utiliza-
re în proce-
sele/activi-
tățile indus-
triale sau 
într-o rețea 
de încălzire 
/răcire urba-
nă. 

Aplicabi-
lă în limi-
tele impu-
se de ce-
rerea lo-
cală de 
energie 
termică și 
electrică 
și/sau de 
disponibi-
litatea 
rețelelor. 

(h) Conden-
sator de 
gaze de 
ardere 

Un schimbă-
tor de căldură 
sau un scru-
ber cu schim-
bător de căl-
dură, în care 
vaporii de 
apă conținuți 
în gazele de 

Aplicabi-
lă în limi-
tele impu-
se de ce-
rerea de 
căldură la 
tempera-



ardere se 
condensează, 
transferând 
energia ter-
mică latentă 
în apă la o 
temperatură 
suficient de 
scăzută (de 
exemplu, flu-
xul de retur 
al unei rețele 
de încălzire 
urbană). 
Condensato-
rul de gaze 
de ardere ofe-
ră, de aseme-
nea, beneficii 
conexe prin 
reducerea 
emisiilor diri-
jate în aer (de 
exemplu, pul-
beri și gaze 
acide). 
Utilizarea 
pompelor 
de căldură 
poate spori 
cantitatea 
de energie 
recuperată 
din conden-
sarea gaze-
lor de arde-
re. 

tură scă-
zută, de 
exemplu 
prin dis-
ponibili-
tatea unei 
rețele de 
încălzire 
urbană cu 
o tempe-
ratură de 
retur sufi-
cient de 
scăzută. 

(i) Gestiona-
rea cenu-
șii de vat-
ră uscate 

Cenușa 
de vatră 
us-cată și 
fierbinte 
cade din 
grătar pe 
un sistem 
de trans-
port și se 
răcește în 
aerul am-
biant. 
Energia 
este recu-
perată 
prin 
utilizarea 
aerului de 
răcire pe-
ntru com-
bustie. 

Aplicabilă 
numai în 
cazul cup-
toarelor cu 
grătar. 
Pot exista 
restricții 
tehnice 
care împie-
dică mode-
rnizarea 
cuptoarelor 
existente. 
 

 
 
 

Tabelul 2 
Nivelurile de eficiență energetică asociate BAT (BAT-AEEL) 

pentru incinerarea deșeurilor 
BAT-AEEL 

Instalație Deșeuri 
municipale 
solide, alte 

deșeuri 
nepericulo-
ase și deșe-
uri lemno-
ase pericu-

loase 

Deșeuri 
periculoase, 

altele decât 
deșeurile 
lemnoase 

periculoase 
(18) 

Nămol de 
epurare 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr18-L_2019312RO.01005601-E0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr18-L_2019312RO.01005601-E0018


Efici-
ență 
elect-
rică 
brută 

Efici-
ență 
ener-
getică 
brută 

Randamentul cazanului 

 
Instalație nouă 25-

35 
72-
91 
(22) 

60-80 60-70 (23) 

Instalație 
existentă 

20-
35 

 
Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 2. 

1.5.   Emisii dirijate în aer 
1.5.1.   Emisii difuze 
BAT 21. Pentru a preveni sau a reduce emisiile difuze din 
instalația de incinerare, inclusiv emisiile de mirosuri, BAT 
constau în: 
— a depozita deșeurile solide și deșeurile păstoase în vrac care sunt 
mirositoare și/sau susceptibile de a elibera substanțe volatile în clădiri 
închise sub presiune subatmosferică controlată și a utiliza aerul extras drept 
aer de combustie pentru incinerare sau a-l trimite unui alt sistem 
corespunzător de reducere a emisiilor în cazul unui risc de explozie; 
— a depozita deșeurile lichide în rezervoare sub presiune controlată 
corespunzătoare și a dirija gurile de aerisire ale rezervorului către sistemul de 
alimentare cu aer de combustie sau alt sistem adecvat de reducere a 
emisiilor; 
— a controla riscul degajării de mirosuri în timpul perioadelor de oprire 
completă atunci când nu este disponibilă nicio capacitate de incinerare, de 
exemplu prin: 
   - trimiterea aerului ventilat sau extras către un sistem alternativ de reducere 
a emisiilor, de exemplu un scruber umed, un pat fix de adsorbție; 
   - reducerea la minimum a cantității de deșeuri depozitate, de exemplu prin 
întreruperea, reducerea sau transferul livrărilor de deșeuri, ca parte a 
gestionării fluxului de deșeuri (a se vedea BAT 9); 
   - depozitarea deșeurilor în baloturi sigilate în mod corespunzător. 
 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

BAT 22. Pentru a preveni emisiile difuze de compuși volatili cauzate de 
manipularea deșeurilor gazoase și lichide care sunt mirositoare și/sau 
susceptibile de a elibera substanțe volatile în instalațiile de incinerare, BAT 
constau în introducerea acestora în cuptor prin alimentare directă. 
Descriere 
Pentru deșeurile gazoase și lichide livrate în containere pentru deșeuri în vrac 
(de exemplu, cisterne), alimentarea directă se efectuează prin conectarea 
containerului de deșeuri la linia de alimentare a cuptorului. Containerul se 
golește apoi prin presurizare cu azot sau, dacă viscozitatea este suficient de 
scăzută, prin pomparea lichidului. 
Pentru deșeurile gazoase și lichide livrate în containere de deșeuri adecvate 
pentru incinerare (de exemplu, butoaie), alimentarea directă se realizează 
prin introducerea containerelor direct în cuptor. 
Aplicabilitate 
Este posibil să nu fie aplicabile incinerării nămolului de epurare, în funcție, 
de exemplu, de conținutul de apă și de nevoia de uscare prealabilă sau de 
amestecare cu alte deșeuri. 

- Incompatibil  Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

      

BAT 23. Pentru a preveni sau a reduce emisiile difuze de 
pulberi în aer generate de tratarea zgurilor și a cenușilor de 
vatră, BAT constau în includerea în sistemul de management 
de mediu a următoarelor elemente de gestionare a emisiilor 
difuze de pulberi (a se vedea BAT 1): 
— identificarea celor mai relevante surse de emisii difuze de pulberi 
(utilizând, de exemplu, standardul EN 15445); 
— definirea și punerea în aplicare de măsuri și tehnici adecvate pentru 
prevenirea sau reducerea emisiilor difuze pe parcursul unei anumite 
perioade. 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr22-L_2019312RO.01005601-E0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr22-L_2019312RO.01005601-E0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr23-L_2019312RO.01005601-E0023


BAT 24. Pentru a preveni sau a reduce emisiile difuze de pulberi în aer 
generate de tratarea zgurilor și a cenușilor de vatră, BAT constau în 
utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos. 

 Tehnică Descriere Aplicabili-
tate 

(a) Închiderea 
și acoperi-
rea echipa-
mentelor 

Recurgerea la 
dispozitive 
de închidere/ 
încapsulare 
pentru opera-
țiunile care 
produc pul-
beri (cum ar 
fi măcinarea, 
cernerea) și / 
sau acoperi-
rea benzilor 
transportoare 
și a ascenso-
arelor. 
Închiderea 
poate fi, de 
asemenea, 
realizată 
prin instala-
rea tuturor 
echipamen-
telor într-o 
clădire 
închisă. 

Instalarea 
echipamen-
telor într-o 
clădire în-
chisă nu se 
poate aplica 
dispozitive-
lor mobile 
de tratare. 

(b) Limitarea 
înălțimii de 
descărcare 

Potrivirea 
înălțimii de 
descărcare 
cu înălțimea 
variabilă a 
haldei de 
deșeuri, da-
că este posi-
bil în mod 
automatizat 
(de 
exemplu cu 
benzi 
transportoa-
re cu înălți-
me reglabi-
lă). 

General 
aplicabilă. 

(c) Protejarea 
stocurilor 
de vânturile 
dominante 

Protejarea 
zo-nelor de 
de-pozitare în 
vrac sau a 
sto-curilor cu 
sis-teme de 
aco-perire 
sau cu bariere 
de vânt, cum 
ar fi ecrane, 
pe-reți sau 
spații verzi 
vertica-le, 
precum și 
orientarea co-
rectă a stocu-
rilor în func-
ție de vântu-
rile dominan-
te. 
 

General 
aplicabilă. 

(d) Utilizarea 
de dispozi-
tive de stro-
pire cu apă 

Instalarea 
unor dispozi-
tive de stropi-
re cu apă la 
sursele prin-
cipale ale 
emisiilor di-
fuze de pul-
beri. 
Umidificarea 
particulelor 
de pulberi 
contribuie la 
aglomerarea 

General 
aplicabilă. 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 



și sedimenta-
rea pulberi-
lor. 
Emisiile 
difuze de 
pulberi din 
stocuri sunt 
reduse prin 
asigurarea 
unei umidi-
ficări adec-
vate a punc-
telor de în-
cărcare și 
descărcare 
sau a stocu-
rilor prop-
riu-zise. 

(e) Optimizare
a conținutu-
lui de umi-
ditate 

Optimizarea 
conținutului 
de 
umiditate 
din zguri/ 
cenuși de 
vatră până 
la nivelul 
necesar pe-
ntru recupe-
rarea efici-
entă a meta-
lelor și a 
materialelor 
minerale și 
reducerea în 
același timp 
a emisiei de 
pulberi. 

General 
aplicabilă. 

(f) Operarea 
sub presiu-
ne subatmo-
sferică 

Efectuarea 
tratării 
zgurilor și a 
cenușilor de 
vatră în 
echipamen-
te închise 
sau în clă-
diri (a se 
vedea tehni-
ca a) sub 
presiune 
subatmosfe-
rică, pentru 
a permite 
tratarea ae-
rului extras 
cu o tehnică 
de reducere 
a emisiilor 
(a se vedea 
BAT 26) 
drept emisii 
dirijate. 

Se aplică 
numai în 
cazul cenușii 
de vatră 
uscate și al 
altor tipuri de 
cenușă de 
vatră cu 
umiditate 
scăzută. 
 

 

 

1.5.2.   Emisii dirijate 
1.5.2.1.   Emisii de pulberi, metale și metaloizi 
BAT 25. Pentru a reduce emisiile dirijate în aer de pulberi, 
metale și metaloizi provenite din incinerarea deșeurilor, BAT 
constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a 
unei combinații a acestora. 

 Tehnică Descriere Aplicabili-
tate 

(a) Filtru cu sac A se vedea 
secțiunea 2.2 

General apli-
cabilă în ca-
zul instalații-
lor noi. 
Se aplică ins-
talațiilor 
exis-tente în 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 



limi-tele 
impuse  de 
profilul 
temperaturii 
de funcționa-
re al sistemu-
lui de epurare 
a gazelor de 
ardere. 

(b) Precipitator 
electrostatic 

A se vedea 
secțiunea 2.2. 

General 
aplicabilă. 

(c) Injectare de 
adsorbant 
uscat 

A se vedea 
secțiunea 2.2. 

 

General 
aplicabilă. 

(d) Scruber 
umed 

A se vedea 
secțiunea 2.2. 
Sistemele de 
epurare ume-
dă nu sunt 
utilizate pent-
ru a îndepărta 
principala 
încărcătură 
de pulberi, 
dar sunt utili-
zate, dacă 
sunt instalate 
după alte teh-
nici de redu-
cere a emisii-
lor, pentru a 
reduce și mai 
mult concent-
rațiile de pul-
beri, metale 
și metaloizi 
din gazele de 
ar-dere. 

Pot exista 
unele limitări 
ale aplicabili-
tății cauzate 
de disponibi-
litatea redusă 
a apei, de 
exemplu în 
zonele aride. 

 

(e) Adsorbție în 
pat fix sau în 
pat cu mișca-
re continuă 

A se vedea 
secțiunea 2.2 
Sistemul este 
utilizat în 
principal în 
scopul adsor-
bției mercu-
rului și a al-
tor metale și 
metaloizi, 
precum și a 
compușilor 
organici, inc-
lusiv a PCDD 
/ F, dar acțio-
nează, de 
asemenea, ca 
un filtru efi-
cace pentru 
curățarea 
pulberilor. 

 

Aplicabilita-
tea poate fi 
limitată de 
scăderea glo-
bală a presiu-
nii aferentă 
configurației 
sistemului de 
epurare a ga-
zelor de arde-
re. 
În cazul 
insta-lațiilor 
exis-tente, 
aplica-
bilitatea poa-
te fi limitată 
de lipsa de 
spațiu. 

 

Tabelul 3 
Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate în aer 
de pulberi, metale și metaloizi provenite din incinerarea deșeurilor 

(mg/Nm3) 
 

Parametru BAT-AEL Perioada de 
calculare a valorilor 

medii 
Pulberi < 2-5 (24) Medie zilnică 
Cd+Tl 0,005-0,02 Medie pe perioada 

de prelevare 
Sb+As+Pb+Cr+Co
+Cu+Mn+Ni+V 

0,01-0,3 Medie pe perioada 
de prelevare 

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 4. 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr24-L_2019312RO.01005601-E0024


BAT 26. Pentru a reduce emisiile dirijate în aer de pulberi provenite de la 
tratarea zgurilor și a cenușilor de vatră în echipamente închise cu extracția 
aerului (a se vedea BAT 24 f), BAT constau în tratarea aerului extras cu un 
filtru cu sac (a se vedea secțiunea 2.2). 

Tabelul 4 
Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate în aer 

de pulberi provenite de la tratarea zgurilor și a cenușilor de vatră în 
echipamente închise cu extracția aerului 

  (mg/Nm3) 
Parametru BAT-AEL Perioada de 

calculare a valorilor 
medii 

Pulberi 2-5 Medie pe perioada 
de prelevare 

 
Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 4. 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

1.5.2.2.   Emisii de HCl, HF și SO2 
BAT 27. Pentru a reduce emisiile dirijate în aer de HCl, HF și SO2 
provenite din incinerarea deșeurilor, BAT constau în utilizarea uneia dintre 
tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. 

    
 Tehnică Descriere Aplicabi-

litate 

(a) Scruber 
umed 

A se vedea 
secțiunea 
2.2 

Se aplică 
numai în 
cazul cupto-
arelor cu 
pat 
fluidizat. 

(b) Absorbant 
semiumed 

A se vedea 
secțiunea 
2.2. 

General 
aplicabilă. 

(c) Injectare de 
adsorbant 
uscat 

A se vedea 
secțiunea 2.2. 
 

General 
aplicabilă. 

(d) Desulfurare 
directă 

A se vedea 
secțiunea 
2.2.  
Utilizată 
pe-ntru 
reduce-rea 
parțială a 
emisiilor de 
gaze aci-de 
în amon-te 
față de alte 
tehnici. 

Se aplică 
numai în 
cazul cupto-
arelor cu 
pat 
fluidizat. 

(e) Injectare de 
sorbent în 
cazan 

A se vedea 
secțiunea 
2.2  
Utilizată 
pe-ntru 
reduce-rea 
parțială a 
emisiilor de 
gaze aci-de 
în amon-te 
față de alte 
tehnici. 

General 
aplicabilă. 

 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 



BAT 28. Pentru a reduce nivelurile de vârf ale emisiilor dirijate în aer de 
HCl, HF și SO2 provenite din incinerarea deșeurilor și a limita în același 
timp consumul de reactivi și cantitatea de reziduuri generate în urma 
injectării de adsorbant uscat și de absorbanți semiumezi, BAT constau în 
utilizarea tehnicii (a) sau a ambelor tehnici indicate mai jos. 

Tabelul 5 
Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate în aer 

de HCl, HF și SO2 provenite din incinerarea deșeurilor 
(mg/Nm3) 

Parametru BAT-AEL Perioada de 
calculare a 
valorilor 
medii 

Instalație 
nouă 

Instalație 
existentă  

HCl < 2-6 (25) < 2-8 (25) Medie zilnică 
HF < 1 < 1 Medie zilnică 

sau medie pe 
perioada de 
prelevare 

SO2 5-30 5-40 Medie zilnică 
Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 4. 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

1.5.2.3.   Emisiile de NOX, N2O, CO și NH3 
BAT 29. În vederea reducerii emisiilor dirijate de NOX în aer, limitând în 
același timp emisiile de CO și N2O provenite din incinerarea deșeurilor și 
emisiile de NH3 provenite din utilizarea RNCS și/sau a RCS, BAT constau 
în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos. 

 Tehnică Descriere Aplicabi-
litate 

(a) Optimizarea 
procesului de 
incinerare 

A se vedea 
secțiunea 2.1 

General 
aplicabilă. 

(b) Recircularea 
gazelor de 
ardere 

A se vedea 
secțiunea 2.2. 

În cazul ins-
talațiilor 
exis-tente, 
aplica-
bilitatea poa-
te fi limitată 
din cauza co-
nstrângerilor 
tehnice (de 
exemplu, din 
cauza încăr-
căturii polua-
nte din gaze-
le de ardere 
sau a 
condiții-lor 
de incine-
rare). 

(c) Reducerea 
necatalitică 
selectivă 
(RNCS) 

A se vedea 
secțiunea 2.2. 
 

General 
aplicabilă. 

(d) Reducerea 
catalitică 
selectivă 
(RCS) 

A se vedea 
secțiunea 2.2. 
 

În cazul ins-
talațiilor 
exis-tente, 
aplica-
bilitatea poa-
te fi limitată 
de lipsa de 
spațiu. 

(e) Filtre cataliti-
ce tip sac 

A se vedea 
secțiunea 2.2. 
 

Se aplică nu-
mai în cazul 
instalațiilor 
dotate cu un 
filtru cu sac. 

(f) Optimizarea  
modului de 
proiectare și 
utilizare a 
RNCS/RCS  

Optimizarea  
raportului de 
reactiv la 
NOX pe secți-
unea trans-
versală a cup-
torului sau a 
conductei, 
optimizarea 
dimensiunii 
picăturilor de 

Se aplică 
numai în 
cazul în care 
se utilizează 
RNCS și/sau 
RCS pentru 
reducerea 
emisiilor de 
NOX. 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr25-L_2019312RO.01005601-E0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr25-L_2019312RO.01005601-E0025


reactiv și op-
timizarea in-
tervalului de 
temperatură 
în care este 
injectat reac-
tivul. 

(g) Scruber 
umed 

A se vedea 
secțiunea 2.2.  
În cazul în 
care se utili-
zează un 
scruber umed 
pentru redu-
cerea gazelor 
acide, în spe-
cial cu ajuto-
rul RNCS, 
amoniacul 
nereacționat 
este absorbit 
de soluția de 
spălare și, 
odată elimi-
nat, poate fi 
reciclat sub 
formă de rea-
ctiv RNCS 
sau RCS. 

Pot exista 
unele limitări 
ale aplicabili-
tății cauzate 
de disponibi-
litatea redusă 
a apei, de 
exemplu în 
zonele aride. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 6 
Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate în aer 
de NOX și CO provenite din incinerarea deșeurilor și pentru emisiile dirijate 
în aer de NH3 provenite din utilizarea RNCS și/sau a RCS 

(mg/Nm3) 
Parametru BAT-AEL Perioada de 

calculare a 
valorilor 
medii 

Instalație 
nouă 

Instalație 
existentă  

NOx 50-120 (26) 50-
150 (26) (27) 

Medie zilnică 

CO 10-50 10-50 
NH3 2-10 (26) 2-10 (26)(28) 

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 4. 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

1.5.2.4.   Emisii de compuși organici 
BAT 30. Pentru a reduce emisiile dirijate în aer de compuși organici – 
inclusiv PCDD/F și PCB – provenite din incinerarea deșeurilor, BAT 
constau în utilizarea tehnicilor (a), (b), (c), (d) și a uneia dintre tehnicile (e)-
(i) indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. 
 

 Tehnică Descriere Aplicabi-
litate 

(a) Optimizarea 
procesului de 
incinerare 

A se vedea 
secțiunea 2.1. 
Optimizarea 
parametrilor 
de incinerare 
pentru a pro-
mova oxide-
rea compuși-
lor organici, 
inclusiv a 
PCDD/F și a 
PCB prezenți 
în deșeuri, și 
pentru a pre-
veni (re)for-
marea aces-
tora și a pre-
cursorilor 
acestora. 

General 
aplicabilă. 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr25-L_2019312RO.01005601-E0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr25-L_2019312RO.01005601-E0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr25-L_2019312RO.01005601-E0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr25-L_2019312RO.01005601-E0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr25-L_2019312RO.01005601-E0025


(b) Controlul 
alimentării cu 
deșeuri 

Cunoașterea 
și controlul 
caracteristicil
or de ardere 
ale deșeurilor 
introduse în 
cuptor, în ve-
derea asigu-
rării unor 
condiții de 
incinerare 
optime și, pe 
cât posibil, 
omogene și 
stabile. 
 

Nu se aplică 
în cazul deșe-
urilor medi-
cale sau al 
de-șeurilor 
mu-nicipale,  
soli- 
de. 
 

(c) Curățarea 
cazanului 
când acesta 
este pornit și 
când acesta 
este oprit 

Curățarea efi-
cientă a ser-
pentinelor ca-
zanului pen-
tru a reduce 
timpul de sta-
ționare și 
acumularea 
pulberilor în 
cazan, redu-
când astfel 
formarea 
PCDD/F în 
cazan. 
Se utilizează 
o combinație 
de tehnici de 
curățare a ca-
zanelor când 
acestea sunt 
pornite și 
când acestea 
sunt oprite. 

General 
aplicabilă. 

(d) Răcirea rapi-
dă a gazelor 
de ardere 

Răcirea rapi-
dă a gazelor 
de ardere de 
la tempera-
turi de peste 
400°C până 
la 250°C îna-
inte de redu-
cerea emi-
siilor de pul-
beri pentru a 
preveni sin-
teza de novo 
a PCDD/F. 
Acest lucru 
se realizează 
prin proiecta-
rea corespun-
zătoare a ca-
zanului și/sau 
prin 
utilizarea 
unui sistem  
de răcire. 
Această ulti-
mă opțiune 
li-mitează 
can-titatea de 
ene-rgie care 
po-ate fi 
recupe-rată 
din gaze-le 
de ardere și 
este utilizată 
în special în 
cazul incine-
rării de deșe-
uri periculo-
ase cu un 
conținut ridi-
cat de halo-
gen. 

General 
aplicabilă. 

(e) Injectare de A se vedea General 



adsorbant 
uscat 

secțiunea 2.2. aplicabilă. 

(f) Adsorbție în 
pat fix sau în 
pat cu mișca-
re continuă 

A se vedea 
secțiunea 2.2. 

Aplicabilita-
tea poate fi 
li-mitată de 
scă-derea 
globală a 
presiunii 
aferentă 
siste-mului 
de epu-rare a 
gazelor de 
ardere. În 
cazul instala-
țiilor existen-
te, aplicabili-
tatea poate fi 
limitată de li-
psa de spațiu. 

(g) RCS A se vedea 
secțiunea 2.2. 

În cazul ins-
talațiilor exi-
stente, aplica-
bilitatea poa-
te fi limitată 
de lipsa de 
spațiu. 
 

(h) Filtre cataliti-
ce tip sac 

A se vedea 
secțiunea 2.2. 

Se aplică nu-
mai în cazul 
instalațiilor 
dotate cu un 
filtru cu sac. 

(i) Absorbant 
din carbon 
într-un scru-
ber umed 

PCDD/F și 
PCB sunt ad-
sorbiți de ab-
sorbantul din 
carbon adău-
gat la scrube-
rul umed, fie 
în soluția de 
spălare, fie 
sub forma 
elementelor 
de umplutură 
impregnate. 
Această teh-
nică este 
utili-zată 
pentru a 
elimina 
PCDD/F în 
general și, de 
asemenea, 
pentru a pre-
veni și/sau a 
reduce emisi-
ile de PCDD 
/ F acumulate 
în scruber 
(așa-numitul 
efect de me-
morie), în 
special în 
timpul perio-
adelor de op-
rire și de por-
nire. 

Se aplică nu-
mai în cazul 
instalațiilor 
dotate cu un  
scruber umed 

 

Tabelul 7 
Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate în aer 

de TCOV, PCDD/F și PCB de tipul dioxinelor provenite din incinerarea 
deșeurilor 

Parametr
u 

Unitate BAT-AEL Perioada 
de 

calculare 
a valori-
lor medii 

Instalație 
nouă 

Instalație 
existentă  

TCOV mg/Nm3 < 3-10 < 3-10 Medie 
zilnică 

PCDD/F ng I- < 0,01- < 0,01- Medie pe 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr29-L_2019312RO.01005601-E0029


(29) TEQ/Nm
3 

0,04 0,06 perioada 
de prele-
vare 

< 0,01-
0,06 

< 0,01-
0,08 

Perioada 
de prele-
vare pe 
termen 
lung  (30) 

PCDD/F 
+ PCB de 
tipul 
dioxine-
lor (29) 

ng WHO-
TEQ/Nm
3 

 
< 0,01-
0,06 
 

< 0,01-
0,08 

Medie pe 
perioada 
de prele-
vare 

< 0,01-
0,08 

< 0,01-
0,1 

Perioada 
de prele-
vare pe 
termen 
lung  (30) 

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 4. 

1.5.2.5.   Emisii de mercur 
BAT 31. Pentru a reduce emisiile de mercur dirijate în aer (inclusiv 
nivelurile de vârf ale emisiilor de mercur) provenite din incinerarea 
deșeurilor, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos 
sau a unei combinații a acestora. 

 Tehnică Descriere Aplicabi-
litate 

(a) Scruber 
umed ( pH 
mic) 

A se vedea 
secțiunea 2.2. 
Un scruber 
umed care fu-
ncționează la 
o valoare a 
pH-ului de 
aproximativ 
1. 
Rata de eli-
minare a 
mercurului 
prin această 
tehnică poate 
fi îmbunătă-
țită prin adă-
ugarea de re-
activi și/sau 
adsorbanți în 
soluția de 
spălare, de 
exemplu: 
— oxidanți, 
cum ar fi pe-
roxidul de hi-
drogen, pen-
tru a transfor-
ma mercurul 
elementar 
într-o formă 
oxidată solu-
bilă în apă; 
— compuși 
ai sulfului, 
pent-ru a 
forma 
complecși 
stabili sau să-
ruri cu mer-
cur; 
— absorban-
tul din car-
bon, pentru a 
adsorbi mer-
curul, inclu-
siv mercurul 
elementar. 
Atunci când 
este concepu-
tă pentru o 
capacitate de 
tampon sufi-
cient de mare 

Pot exista 
unele limitări 
ale aplicabili-
tății cauzate 
de disponibi-
litatea redusă 
a apei, de 
exemplu în 
zonele aride. 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr29-L_2019312RO.01005601-E0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr30-L_2019312RO.01005601-E0030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr29-L_2019312RO.01005601-E0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr30-L_2019312RO.01005601-E0030


pentru capta-
rea mercuru-
lui, tehnica 
previne în 
mod eficace 
apariția unor 
niveluri de 
vârf ale emi-
siilor de mer-
cur. 

(b) Injectare de 
adsorbant 
uscat 

A se vedea 
secțiunea 2.2.  
Adsorbția 
prin injectare 
de cărbune 
activat sau 
prin injecta-
rea altor reac-
tivi, în gene-
ral combinată 
cu un filtru 
cu sac, cu 
forma-rea 
unui strat de 
reacție în 
turta de filt-
rare și cu eli-
minarea ma-
teriilor solide 
generate. 

General 
aplicabilă. 

(c) Injectare de 
cărbune acti-
vat special, 
extrem de 
reactiv 

Injectare de 
cărbune acti-
vat  extrem  
de reactiv do-
pat cu sulf 
sau cu alți 
reac-tivi 
pentru a 
îmbunătăți 
reactivitatea 
cu mercurul. 
De obicei, in-
jectarea aces-
tui cărbune 
activat speci-
al nu este 
continuă, ci 
are loc numai 
atunci când 
se detectează 
un nivel de 
vârf al mer-
cucurului. În 
acest scop, 
tehnica poate 
fi utilizată în 
combinație 
cu monitori-
zarea conti-
nuă a mercu-
rului în gaze-
le brute de 
ardere. 
 

Este posibil 
ca tehnica să 
nu fie aplica-
bilă în cazul 
instalațiilor 
destinate in-
cinerării nă-
molului de 
epurare. 
 

(d) Adăugarea de 
brom în 
cazan 

Bromul adău-
gat în deșeuri 
sau injectat în 
cuptor este 
transformat 
la tempera-
turi înalte în 
brom eleme-
ntar, care 
oxidează 
mercurul ele-
mentar, ob-
ținându-se 
astfel HgBr2, 
care este so-
lubil în apă și 
puternic ad-
sorbabil. 

General 
aplicabilă 



Această teh-
nică este uti-
lizată în com-
binație cu o 
tehnică de re-
ducere în 
aval, cum ar 
fi un scruber 
umed sau un 
sistem de in-
jectare de 
cărbune ac-
tivat. 
De obicei, in-
jectarea bro-
mului nu este 
continuă, ci 
are loc numai 
atunci când 
se detectează 
un nivel de 
vârf al 
mercurului. 
În acest scop, 
tehnica poate 
fi utilizată în 
combinație 
cu monitori-
zarea conti-
nuă a mercu-
rului în gaze-
le brute de 
ardere. 

(e) Adsorbție în 
pat fix sau în 
pat cu mișca-
re continuă 

A se vedea 
secțiunea 2.2. 

Aplicabilita-
tea poate fi 
li-mitată de 
scă-derea 
globală a 
presiunii 
aferentă 
siste-mului 
de epu-rare a 
gazelor de 
ardere. În 
cazul instala-
țiilor existen-
te, aplicabili-
tatea poate fi 
limitată de li-
psa de spațiu. 

 

Tabelul 8 
Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate în aer 
de mercur provenite din incinerarea deșeurilor 

(µg/Nm3) 
Parametru BAT-AEL (31) Perioada de 

calculare a 
valorilor 
medii 

Instalație 
nouă 

Instalație 
existentă  

Hg < 5-20 (32) < 5-20 (32) Medie zilnică 
sau medie pe 
perioada de 
prelevare 
 

1-10 1-10 Perioada de 
prelevare pe 
termen lung 

 
 

Cu titlu orientativ, nivelurile de emisii de mercur medii pentru o 
jumătate de oră vor fi, în general: 
— < 15-40 µg/Nm3 pentru instalațiile existente; 
— < 15-35 µg/Nm3 pentru instalațiile noi 
Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 4. 
 

- 
 

Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr31-L_2019312RO.01005601-E0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019D2010#ntr32-L_2019312RO.01005601-E0032
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1.6.   Emisii în apă 
BAT 32. Pentru a preveni contaminarea apelor necontaminate, a reduce 
emisiile în apă și a spori eficiența utilizării resurselor, BAT constau în 
separarea fluxurilor de ape uzate și tratarea acestora separat, în funcție de 
caracteristicile lor. 
Descriere 
Fluxurile de ape uzate (de exemplu, apele deversate de suprafață, apa de 
răcire, apele uzate provenite din tratarea gazelor de ardere și din tratarea 
cenușilor de vatră, apele de scurgere colectate din zonele de recepție, de 
manipulare și de depozitare a deșeurilor [a se vedea BAT 12 (a)] sunt 
separate pentru a fi tratate separat, în funcție de caracteristicile lor și de 
combinația de tehnici de tratare necesare. Fluxurile de ape necontaminate 
se separă de fluxurile de ape uzate care necesită tratare. 
Când se recuperează acid clorhidric și/sau gips din efluentul scruberului, 
apele uzate provenite din diferitele etape (acide și alcaline) ale sistemului 
de epurare umedă sunt tratate separat. 
Aplicabilitate 
General aplicabilă în cazul instalațiilor noi. 
Aplicabilă instalațiilor existente, în limitele impuse de configurația 
sistemului de captare a apei. 
 

- 
 

Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

BAT 33. Pentru a reduce utilizarea apei și a preveni sau a reduce producerea 
de ape uzate de la instalația de incinerare, BAT constau în utilizarea uneia 
dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. 

 Tehnică Descriere Aplicabi-
litate 

(a) Tehnici de 
epurare a 
gazelor de 
ardere fără 
ape uzate 

Utilizarea 
tehnicilor de 
epurare a ga-
zelor de arde-
re care nu ge-
nerează ape 
uzate (de 
exe-mplu, 
injecta-rea de 
adsor-bant 
uscat sau de 
absorbant 
semiumed, a 
se vedea sec-
țiunea 2.2). 

Este posibil  
să nu fie ap-
licabile în ca-
zul 
incinerării de 
deșeuri pe-
riculoase cu 
un conținut 
ridicat de 
halogen. 

(b) Injectarea de 
ape uzate 
pro-venite 
din te-hnicile 
de epurare a 
ga-zelor de 
arde-re 

Apele uzate 
provenite din 
tehnicile de 
epurare a ga-
zelor de arde-
re sunt injec-
tate în părțile 
mai calde ale 
sistemului de 
epurare a ga-
zelor de arde-
re. 

Se aplică nu-
mai în cazul 
incinerării de 
deșeuri muni-
cipale solide. 

(c) Reutilizarea/r
eciclarea apei 

Cursurile de 
ape uzate 
sunt reutiliza-
te sau recicla-
te. 
Gradul de re-
utilizare/reci-
clare este li-
mitat de ceri-
nțele de cali-
tate ale 
proce-sului 
căruia îi este 
destinată apa. 

General 
aplicabilă. 

(d) Gestionarea 
cenușii de 
vatră uscate 

Cenușa de 
vatră uscată 
și fierbinte 
cade din 
grătar pe un 
sistem de 
transport și se 
răcește în 
aerul ambi-

Aplicabilă 
numai în ca-
zul cuptoare-
lor cu grătar. 
Pot exista 
res-tricții 
tehnice care 
să împie-dice 

- 
 

Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 



ant. Nu se 
utilizează apă 
în proces. 

moderni-
zarea instala-
țiilor de inci-
nerare exis-
tente. 

 

BAT 34. În vederea reducerii emisiilor în apă provenite din epurarea gazelor 
de ardere și/sau din depozitarea și tratarea zgurilor și a cenușilor de vatră, 
BAT constau în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai 
jos și în utilizarea de tehnici secundare cât mai aproape posibil de sursă 
pentru evitarea diluării. 

 Tehnică Poluanții tipici 
vizați 

Tehnici primare 
(a) Optimizarea proce-

sului de incinerare 
(a se vedea BAT 
14) și/sau a siste-
mului de epurare a 
gazelor de ardere 
[de exemplu, RNCS 
/ RCS, a se vedea 
BAT 29 (f)] 
 

Compuși organici, 
inclusiv PCDD/F, 
amoniac/amoniu 

Tehnici secundare (33) 
Tratare preliminară și primară 

(b) Egalizare Toți poluanții 
(c) Neutralizare Acizi, substanțe 

alcaline 
(d) Separare fizică, de 

exemplu prin site, 
grătare, 
deznisipato-are, 
decantoare pri-mare 

Materii solide gro-
siere, materii solide 
în suspensie 

Tratare fizico-chimică 
(e) Adsorbție pe cărbu-

ne activat 
Compuși organici, 
inclusiv PCDD/F, 
mercur 

(f) Precipitare Metale dizolvate/ 
metaloizi dizolvați, 
sulfat 

(g) Oxidare Sulfură, sulfit, 
compuși organici 

(h) Schimb de ioni Metale dizolvate/ 
metaloizi dizolvați 

(i) Stripare Poluanți care pot fi 
purjați (de exemplu, 
amoniac/amoniu) 

(j) Osmoză inversă Amoniac/amoniu, 
metale/metaloizi, 
sulfat, clorură, 
compuși organici 

Eliminarea finală a materiilor solide 
(k) Coagulare și 

floculare 
Materii solide în 
suspensie, particule 
de metal/metaloizi (l) Sedimentare 

(m) Filtrare 
(n) Flotație 

 

- 
 

Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 

Tabelul 9 
BAT-AEL pentru emisiile directe într-un corp de apă receptor 

Parametru Proces Unitate BAT-
AEL (34) 

Materii solide în 
suspensie totale (TSS) 

FGC 
Tratarea 
cenușii 
de vatră 

mg/l 10-30 

Carbon organic total 
(COT) 

FGC 
Tratarea 
cenușii 
de vatră 

15-40 

- 
 

Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptarea și intrarea în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 
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Metale și 
metaloizi 

As FGC 0,01-0,05 

 Cd FGC 0,005-
0,03 

 Cr FGC 0,01-0,1 
 Cu FGC 0,03-0,15 
 Hg FGC 0,001-

0,01 
 Ni FGC 0,03-0,15 
 Pb FGC 

Tratarea 
cenușii 
de vatră 

0,02-0,06 

 Sb FGC 0,02-0,9 
 Tl FGC 0,005-

0,03 
 Zn FGC 0,01-0,5 
Azot amoniacal (NH4-N) Tratarea 

cenușii 
de vatră 

10-30 

Sulfat (SO4 2-) Tratarea 
cenușii 
de vatră 

400-1 
000 

PCDD/F FGC ng I-
TEQ/l 

0,01-0,05 

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 6. 
 

Tabelul 10 
BAT-AEL pentru emisiile indirecte într-un corp de apă receptor 

Parametru Proces Unitate BAT-
AEL (35)  
(36) 

Metale și 
metaloizi 

As FGC mg/l 0,01-0,05 

 Cd FGC  0,005-
0,03 

Cr FGC 0,01-0,1 
Cu FGC 0,03-0,15 
Hg FGC 0,001-

0,01 
Ni FGC 0,03-0,15 
Pb FGC 

Tratarea 
cenușii 
de vatră 

0,02-0,06 

Sb FGC 0,02-0,9 
Tl FGC 0,005-

0,03 
Zn FGC 0,01-0,5 

PCDD/F FGC ng I-
TEQ/l 

0,01-0,05 

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 6. 
 
 

- 
 

Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 
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1.7.   Eficiența materialelor 
BAT 35. Pentru a spori eficiența utilizării resurselor, BAT constau în 
manipularea și tratarea cenușilor de vatră separat de reziduurile provenind 
din epurarea gazelor de ardere. 
BAT 36. Pentru a spori eficiența utilizării resurselor în ceea ce privește 
tratarea zgurilor și a cenușilor de vatră, BAT constau în utilizarea unei 
combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos, pe baza unei evaluări a 
riscurilor în funcție de proprietățile periculoase ale zgurilor și ale cenușilor 
de vatră. 

 Tehnică Descriere Aplicabi-
litate 

(a) Cernere și 
strecurare 

Sitele oscila-
nte, sitele 
vib-ratoare și 
site-le 
rotative sunt 
utilizate 
pentru o pri-
mă 
clasificare a 
cenușilor de 
vatră în fun-
cție de dime-
nsiune, îna-
inte de orice 
alt tratament. 

General 
aplicabilă. 

(b) Strivire Operațiuni de 
tratare meca-
nică destinate 
pregătirii ma- 
terialelor pe-
ntru recupe-
rarea metale-
lor sau pentru 
utilizarea ul-
terioară a 
ace-stor 
materia-le, de 
exemp-lu în 
constru-cțiile 
de dru-muri 
și în luc-
rările de tera-
sament. 

General 
aplicabilă. 

(c) Sortare 
pneumatică 

Sortarea pne-
umatică se 
folosește 
pentru a sorta 
fracțiunile 
ușoare și ne-
arse ameste-
cate în cenu-
șile de vatră, 
prin suflarea 
fragmentelor 
ușoare. 
O punte a se-
paratorului 
balistic este 
utilizată pen-
tru a transpo-
rta cenușile 
de vatră către 
o gură de 
aru-ncare 
unde 
materialul ca-
de printr-un 
flux de aer 
care suflă 
ma-teriile 
ușoare 
nearse, cum 
ar fi lemnul, 
hârtia sau 
pla-sticul, pe 
o bandă de 
eli-minare 
sau într-un 
conta-iner, 
astfel în-cât 

General 
aplicabilă. 

- 
 

Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 



acestea să 
poată fi rein-
cinerate 

(d) Recuperarea 
metalelor 
feroase și 
neferoase 

Sunt utilizate 
tehnici diferi-
te, inclusiv: 
— separarea 
magnetică, în 
cazul metale-
lor feroase; 
—  separarea  
cu curenți 
tur-bionari, în 
ca-zul 
metalelor 
neferoase; 
—  separarea  
prin inducție, 
în cazul tutu-
ror metalelor. 
 

General 
aplicabilă. 

(e) Îmbătrânire Procesul de 
îmbătrânire 
stabilizează 
fracția mine-
rală din cenu-
șile de vatră 
prin absorbția 
CO2-ului 
atmosferic 
(carbonatare 
minerală), 
prin scurge-
rea excesului 
de apă și prin 
oxidare. 
După recupe-
rarea metale-
lor, cenușile 
de vatră sunt 
depozitate în 
aer liber sau 
în clădiri aco-
perite timp de 
mai multe să-
ptămâni, în 
general pe o 
podea imper-
meabilă care 
permite dre-
narea și scur-
gerea apei ca-
re urmează să 
fie colectată 
în vederea 
tratării. 
Stocurile pot 
fi udate pen-
tru a optimiza 
conținutul de 
umiditate în 
vederea favo-
rizării levigă-
rii sărurilor și 
a procesului 
de carbona-
tare minerală. 
Umezirea ce-
nușilor de 
vatră contri-
buie, de ase-
menea, la 
pre-venirea 
emi-siilor de 
pul-beri. 

General 
aplicabilă. 

(f) Spălare Spălarea ce-
nușilor de 
vatră permite 
producerea 
unui material 
pentru recic-

General 
aplicabilă. 



larea cu o le-
vigabilitate 
minimă a 
substanțelor 
solubile (de 
exemplu, să-
ruri). 

 

1.8.   Zgomot 
BAT 37. În vederea prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a 
reducerii emisiilor sonore, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile 
indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. 

 Tehnică Descriere Aplicabi-
litate 

- 
 

Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 2024
2025 

Ministerul Mediului 



(a) Amplasarea 
corespunzăto
are a 
echipamentel
or și 
clădirilor 

Nivelurile de 
zgomot pot fi 
reduse prin 
mărirea dista-
nței dintre 
emițător și 
re-ceptor și 
prin 
utilizarea 
clădirilor ca 
ecrane 
împotriva 
zgomotului. 

În cazul insta-
lațiilor existe-
nte, relocarea 
echipamente-
lor poate fi 
restricționată 
de lipsa de 
spațiu sau de 
costurile exce-
sive. 
 

(b) Măsuri 
operaționale 

Printre aces-
tea se numă-
ră: 
— îmbunătă-
țirea inspecți-
ei și a întreți-
nerii echipa-
mentelor; 
— închiderea 
ușilor și a fe-
restrelor din 
zonele închi-
se, dacă este 
posibil; 
— utilizarea 
echipamente-
lor de către 
personal cu 
experiență; 
— evitarea 
activităților 
generatoare 
de zgomot în 
timpul nopții, 
dacă este 
posibil; 
— dispoziții 
pentru cont-
rolul zgomo-
tului în cursul 
activităților 
de întreținere. 

General 
aplicabilă. 

(c) Echipamente 
silențioase 

Acestea includ 
compresoare, 
pompe și ven-
tilatoare silen-
țioase. 

În general, s  
aplică la înlo
cuirea echipa
mentelor exis
tente sau la ins
alarea uno  
echipamente noi  

(d) Atenuarea 
zgomotului 

Propagarea 
zgomotului 
poate fi redusă 
prin 
introduce-rea 
de obsta-cole 
între emițător 
și re-ceptor. 
Printre 
obstacolele 
adecvate se 
numără pereții 
de protecție, 
digurile și 
clădirile. 

În cazul insta-
lațiilor existente, 
introducerea de 
obstacole poate fi 
limitată de lipsa 
de spațiu. 
 

(e) Echipamente/ 
infrastructuri 
de control al 
zgomotului 
 

Sunt incluse 
aici: 
—  reductoa-
rele de zgo-
mot; 
—  izolarea 
echipamente-
lor; 
— amplasa-
rea în spații 
închise a 
echipamente-
lor care pro-

În cazul 
insta-lațiilor 
existe-nte,  
aplicabi-
litatea poate  
fi limitată de 
lipsa de spa-
țiu. 



duc zgomot; 
— izolarea 
acustică a 
clă-dirilor. 

 

2.   DESCRIEREA TEHNICILOR 
2.1.   Tehnici generale 

Tehnică Descriere 
Sistem de control avansat Utilizarea unui sistem de control 

automat computerizat pentru a 
controla randamentul de ardere 
și a susține prevenirea și/sau re-
ducerea emisiilor. Este inclusă, 
de asemenea, recurgerea la mo-
nitorizarea de înaltă performanță 
a parametrilor de funcționare și a 
emisiilor. 
 

Optimizarea procesului de 
incinerare 

Optimizarea ratei de alimentare 
cu deșeuri, a compoziției deșeu-
rilor, a temperaturii, precum și a 
debitelor și a punctelor de injec-
tare ale aerului de combustie 
primar și secundar pentru a oxi-
da în mod eficace compușii or-
ganici, reducând în același timp 
producerea de NOX. 
Optimizarea proiectării și func-
ționării cuptorului (de exemplu, 
în ceea ce privește temperatura 
și turbulența gazelor de ardere, 
tim-pul de staționare a gazelor 
de ardere și a deșeurilor, nivelul 
de oxigen, agitarea deșeurilor). 

 

- 
 

Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 2024
2025 

Ministerul Mediului 

2.2.   Tehnici de reducere a emisiilor în aer 
Tehnică Descriere 
Filtru cu sac Filtrele cu saci sau filtrele textile 

sunt făcute dintr-o țesătură 
poroasă sau împâslită prin care 
trec gazele pentru a elimina 
particulele. În cazul utilizării unui 
filtru cu sac, trebuie să se aleagă 
un material textil adecvat pentru 
caracteris-ticile gazelor de ardere 
și pentru temperatura de 
funcționare maxi-mă. 

Injectare de sorbent în cazan Injectarea de absorbanți pe bază de 
magneziu sau de calciu la 
temperaturi înalte în zona de post-
combustie a cazanului, pentru a 
realiza reducerea parțială a gazelor 
acide. Tehnica este foarte eficace 
pentru eliminarea SOX și a HF și 
oferă beneficii suplimentare în 
ceea ce privește plafonarea 
nivelurilor de vârf ale emisiilor. 

Filtre catalitice tip sac Sacii de filtru sunt fie impregnați 
cu un catalizator, fie catalizatorul 
este amestecat direct cu material 
organic în producția fibrelor 
utilizate pentru mediul de filtrare. 
Astfel de filtre pot fi utilizate 
pentru a reduce emisiile de 
PCDD/F, precum și, în 
combinație cu o sursă de NH3, 
pentru a reduce emisiile de NOX. 
 

Desulfurare directă Adăugarea de absorbanți pe bază 
de magneziu sau de calciu în patul 
unui cuptor cu pat fluidizat. 

Injectare de adsorbant uscat Injectarea și dispersia 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 



adsorbantului sub forma unei 
pulberi uscate în fluxul gazelor de 
ardere. Se injectează adsorbanți 
alcalini (de exemplu, bicarbonat 
de sodiu, var hidratat) pentru a 
reacționa cu gaze acidele (HCl, 
HF și SOX). Se injectează sau se 
coinjectează cărbune activat 
pentru a adsorbi în special în 
PCDD/F și mercurul. Materiile 
solide rezultate sunt îndepărtate, 
cel mai adesea cu un filtru cu sac. 
Agenții reactivi în exces pot fi 
recirculați pentru a reduce 
consumul acestora, eventual după 
reactivarea prin maturare sau prin 
injectare de abur (a se vedea BAT 
28 b). 

Precipitator electrostatic Precipitatoarele electrostatice fun-
cționează prin încărcarea electrică 
a particulelor și separarea lor sub 
influența unui câmp electric. 
Aceste precipitatoare pot să 
funcționeze în condiții foarte 
variate. Eficiența reducerii poate 
depinde de numărul de câmpuri, 
de timpul de staționare (dimen-
siunea) și de dispozitivele de eli-
minare a particulelor din amonte. 
Precipitatoarele electrostatice inc-
lud, în general, între două și cinci 
câmpuri. Aceste precipitatoare pot 
fi de tip uscat sau de tip umed, în 
funcție de tehnica utilizată pentru 
a colecta pulberile de pe electrozi. 
Precipitatoare electrostatice ume-
de se folosesc în general în etapa 
de lustruire, pentru a îndepărta 
pulberile și picăturile reziduale 
după epurarea umedă. 
 

Adsorbție în pat fix sau în pat 
cu mișcare continuă 

Gazele de ardere trec printr-un 
filtru cu pat fix sau cu pat mobil în 
care se utilizează un adsorbant (de 
exemplu cocs activ, lignit activ 
sau un polimer impregnat cu 
carbon) care adsoarbe poluanții. 

Recircularea gazelor de ardere Recircularea parțială a gazelor de 
ardere către cuptor pentru a 
înlocui o parte din aerul de 
combustie proaspăt, aceasta având 
un efect dublu de răcire a 
temperaturii și de limitare a 
conținutului de O2 pentru oxidarea 
azotului, astfel limitându-se 
producerea de NOX. Aceasta 
presupune direcționarea gazelor de 
ardere din cuptor în flacără pentru 
a reduce conținutul de oxigen și, 
prin urmare, temperatura flăcării. 
Această tehnică reduce, de 
asemenea, pierderile de energie de 
la nivelul gazelor de ardere. Se 
mai realizează economii de 
energie și atunci când gazele de 
ardere recirculate sunt extrase 
înainte de epurarea gazelor de 
ardere, dat fiind că se reduce 
debitul de gaze care circulă prin 
sistemul de epurare a gazelor de 
ardere și astfel se reduce și 
dimensiunea sistemului de epurare 
a gazelor de ardere necesar. 

Reducerea catalitică selectivă 
(RCS) 

Reducerea selectivă a oxizilor de 
azot cu amoniac sau uree în 
prezența unui catalizator. Această 
tehnică se bazează pe reducerea 
NOX la azot pe un pat catalitic prin 
reacție cu amoniacul la o 
temperatură optimă de funcționare 
care se situează în general în jurul 



următoarelor valori: 200-450 °C 
pentru o amplasare a unităților 
RCS de tip high dust și 170-250 
°C pentru o amplasare a unităților 
RCS de tip tail end. În general, 
amoniacul este injectat sub formă 
de soluție apoasă; sursa de 
amoniac poate fi, de asemenea, 
amoniac anhidru sau o soluție de 
uree. Se pot aplica mai multe 
straturi de catalizator. O reducere 
mai mare a NOX se obține cu 
ajutorul unei suprafețe mai mari a 
catalizatorului, acesta fiind instalat 
ca unul sau mai multe straturi. Un 
sistem RCS montat „în conductă” 
sau „cu trecere fără reacție” 
combină RNCS cu RCS montat în 
aval care reduce scăpările de 
amoniac din RNCS. 

Reducerea necatalitică 
selectivă (RNCS) 

Reducerea selectivă la azot a 
oxizilor de azot cu amoniac sau 
uree la temperaturi ridicate și fără 
catalizator. Intervalul temperaturii 
de funcționare se menține între 
800 °C și 1 000 °C pentru o reacție 
optimă. 
Performanța sistemului RNCS 
poate fi sporită prin controlarea 
injectării de reactiv din mai multe 
injectoare tip lance cu ajutorul 
unui sistem acustic (cu reacție 
rapidă) sau de măsurare a 
temperaturii în infraroșu, astfel 
încât să se asigure că reactivul se 
injectează în zona de temperatură 
optimă în orice moment. 

Absorbant semiumed Denumit și absorbant semiuscat. 
Se adaugă o soluție apoasă 
alcalină sau o suspensie alcalină 
(de exemplu, lapte de var) în 
fluxul gazelor de ardere pentru a 
capta gazele acide. Apa se 
evaporează, iar produșii de reacție 
sunt uscați. Materiile solide 
rezultate pot fi recirculate pentru a 
reduce consumul de reactivi (a se 
vedea BAT 28 b). 
Această tehnică include o serie de 
modele diferite, inclusiv procese 
de uscare rapidă (flash-dry), care 
constau în injectarea apei (având 
drept rezultat răcirea rapidă a 
gazului) și a reactivului la intrarea 
în filtru. 

Scruber umed Utilizarea unui lichid, de regulă 
apă sau soluție apoasă/suspensie, 
pentru a capta prin absorbție 
poluanții din gazele de ardere, în 
special gazele acide, precum și alți 
compuși solubili și materii solide. 
Pentru a adsorbi mercurul și/sau 
PCDD/F, în scruberul umed se 
poate adăuga absorbantul din 
carbon (sub formă de pastă sau ca 
ambalaj din plastic impregnat cu 
carbon). 
Sunt utilizate diferite tipuri de 
modele de scruber, de exemplu 
scrubere cu jet, scrubere rotative, 
scrubere Venturi, scrubere cu 
pulverizare și coloane cu 
umplutură de distilare. 

 



2.3.   Tehnici de reducere a emisiilor în apă 
Tehnică Descriere 
Adsorbție pe cărbune activat Îndepărtarea substanțelor solubile 

(substanțe dizolvate) din apele 
uzate prin transferarea acestora pe 
suprafața particulelor solide, 
foarte poroase (adsorbantul). 
Cărbunele activat este utilizat, de 
regulă, pentru adsorbția 
compușilor organici și a 
mercurului. 

Precipitare Transformarea poluanților 
dizolvați în compuși insolubili 
prin adăugarea de agenți de 
precipitare. Precipitatele solide 
formate sunt ulterior separate prin 
sedimentare, flotație sau filtrare. 
Printre substanțele chimice tipice 
utilizate pentru precipitarea 
metalelor se află varul, dolomita, 
hidroxidul de sodiu, carbonatul de 
sodiu, sulfura de sodiu și 
organosulfurile. Sărurile de calciu 
(altele decât varul) sunt utilizate 
pentru precipitarea sulfatului sau 
a fluorurii. 
 

Coagulare și floculare Coagularea și flocularea se 
utilizează pentru separarea 
materiilor solide în suspensie de 
apele uzate și deseori au loc în 
etape succesive. Coagularea se 
realizează prin adăugarea de 
coagulanți (de exemplu clorură 
ferică) cu sarcini opuse celor ale 
materiilor solide în suspensie. 
Flocularea se realizează prin 
adăugarea de polimeri, astfel încât 
coliziunile de particule de 
microflocoane le determină să se 
grupeze pentru a produce 
flocoane de dimensiuni mai mari. 
Ulterior, flocoanele formate sunt 
separate prin sedimentare, flotație 
cu aer sau filtrare. 

Egalizare Echilibrarea fluxurilor și a 
încărcăturilor poluante prin 
utilizarea bazinelor sau a altor 
tehnici de gestionare. 

Filtrare Separarea materiilor solide de 
apele uzate prin trecerea acestora 
printr-un mediu poros. Aceasta 
include diferite tipuri de tehnici, 
de exemplu filtrarea cu nisip, 
microfiltrarea și ultrafiltrarea. 

Flotație Separarea particulelor solide sau 
lichide prezente în apele uzate prin 
atașarea lor la bule fine de gaz, în 
general aer. Particulele plutitoare 
se acumulează la suprafața apei și 
se colectează cu spumiere. 

Schimb de ioni Reținerea poluanților ionici din 
apele uzate și înlocuirea lor cu ioni 
mai acceptabili utilizând o rășină 
schimbătoare de ioni. Poluanții 
sunt reținuți temporar și apoi sunt 
eliberați într-un lichid de 
regenerare sau de spălare în 
contracurent. 

Neutralizare Reglarea valorii pH a apelor uzate 
la o valoare neutră (aproximativ 7) 
prin adăugarea de substanțe 
chimice. Hidroxidul de sodiu 
(NaOH) sau hidroxidul de calciu 
[Ca(OH)2] este utilizat, în general, 
pentru creșterea pH-ului, în timp 
ce acidul sulfuric (H2SO4), acidul 
clorhidric (HCl) sau dioxidul de 
carbon (CO2) este, în general, 
utilizat pentru a reduce pH-ul. În 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 



timpul neutralizării se poate 
produce precipitarea unor 
substanțe. 

Oxidare Conversia poluanților prin agenți 
de oxidare chimică în compuși 
similari care sunt mai puțin 
periculoși și/sau mai ușor de 
redus. În cazul apelor uzate 
provenite de la scrubere umede, se 
poate folosi aerul pentru oxidarea 
sulfitului (SO3 2-) în sulfat (SO4 2-). 

Osmoză inversă Un proces pe bază de membrane, 
prin care se aplică o diferență de 
presiune între compartimente 
separate de membrane, ceea ce 
determină curgerea apei dinspre 
soluția mai concentrată spre o 
soluție cu o concentrație mai mică. 

Sedimentare Separarea materiilor solide în 
suspensie prin decantare 
gravitațională. 

Stripare Eliminarea poluanților care pot fi 
purjați (de exemplu, amoniac) din 
apele uzate prin contact cu un 
debit mare al unui curent de gaz 
pentru a le transfera în faza 
gazoasă. Poluanții sunt apoi 
recuperați (de exemplu, prin 
condensare) în vederea utilizării 
ulterioare sau a eliminării. 
Eficiența îndepărtării poate fi 
sporită prin creșterea temperaturii 
sau prin scăderea presiunii. 

 

2.4. Tehnici de management 
Tehnică Descriere 
Planul de gestionare a mirosurilor Planul de gestionare a mirosurilor 

face parte din sistemul de 
management de mediu (a se vedea 
BAT 1) și include: 
(a) un protocol pentru efectuarea 
monitorizării mirosurilor, în con-
formitate cu standardele EN (de 
exemplu, olfactometrie dinamică 
în conformitate cu EN 13725 pen-
tru a determina concentrația de 
miros); acesta poate fi completat 
prin măsurarea/estimarea 
expunerii la mirosuri (de exemplu, 
în con-formitate cu EN 16841-1 
sau cu EN 16841-2) sau prin 
estimarea impac-tului mirosurilor; 
(b) un protocol de răspuns în cazul 
incidentelor identificate care 
implică degajarea de mirosuri, de 
exemplu în cazul reclamațiilor; 
(c) un program de prevenire și 
reducere a mirosurilor conceput să 
identifice sursa (sursele) acestora, 
să caracterizeze contribuțiile sur-
selor și să aplice măsuri de 
prevenire și/sau de reducere. 

Planul de gestionare a zgomotului Planul de gestionare a zgomotului 
face parte din sistemul de mana-
gement de mediu (a se vedea BAT 
1) și include: 
(a) un protocol pentru monito-
rizarea zgomotului; 
(b)  un protocol de răspuns în 
cazul incidentelor de zgomot 
identifi-cate, de exemplu în cazul 
recla-mațiilor; 
(c)  un program de  reducere a 
zgo-motului conceput să identifice 
sursa (sursele), să măsoare / esti-
meze expunerea la zgomot, să 

- Incompatibil Transpunerea acestor prevederi 
din Decizia va fi realizată în 
ghiduri practice în baza 
evaluărilor realizate după 
modificarea Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și 
adoptării și intrării în vigoare a 
Legii privind emisiile 
industriale. 

Termenele preconizate pentru 
evaluare și transpunere (după 
caz) – aproximativ în anii 
2024-2025 

Ministerul Mediului 



  
 
 

caracterizeze contribuțiile sursei 
(surselor) și să aplice măsuri de 
prevenire și/sau de reducere. 

Plan de gestionare a accidentelor Planul de gestionare a acci-
dentelor face parte din sistemul de 
management de mediu (a se vedea 
BAT 1) și identifică peri-colele pe 
care le prezintă instalația și 
riscurile asociate și definește 
măsurile pentru abor-darea acestor 
riscuri. Planul ia în considerare 
inventarul poluan-ților prezenți 
sau care ar putea fi prezenți și 
care, dacă ar fi eliberați, ar putea 
avea consecințe asupra mediului. 
Acesta poate fi întocmit utilizând, 
de exemplu, analiza modurilor de 
defectare și a efectelor acestora 
și/sau analiza modurilor de 
defectare, a efec-telor și a 
caracterului lor critic. 
Planul de gestionare a accidentelor 
include crearea și punerea în 
aplicare a unui plan de prevenire, 
detectare și control al incendiilor, 
care se bazează pe riscuri și 
include utilizarea sistemelor 
automate de detectare și avertizare 
în caz de incendiu, precum și a 
sistemelor manuale și/sau 
automate de intervenție și control 
în caz de incendiu. Planul de 
prevenire, detectare și control al 
incendiilor este relevant în special 
pentru: 
— zonele de depozitare și de pre-
tratare a deșeurilor; 
— zonele de încărcare a 
cuptorului; 
— sistemele electrice de control; 
— filtrele cu sac; 
— paturile fixe de adsorbție. 
Planul de gestionare a accidentelor 
include, de asemenea, în special în 
cazul instalațiilor în care se pri-
mesc deșeuri periculoase, prog-
rame de formare a personalului cu 
privire la: 
— prevenirea exploziilor și a 
incendiilor; 
— stingerea incendiilor; 
— cunoașterea riscurilor chimice 
(etichetare, substanțe cancerigene, 
toxicitate, coroziune, incendiu). 

 

      



TABELUL CONCORDANŢĂ 
la Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de incinerare și coincinerare a deșeurilor 

  

1. Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse:  
 
1) Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention 
and control) (Text with EEA relevance), published in Official Journal L 334 (OJ L 334 17.12.2010, p. 17) 
Subject matter and objective: This Directive lays down rules on integrated prevention and control of pollution arising from industrial activities. 
It also lays down rules designed to prevent or, where that is not practicable, to reduce emissions into air, water and land and to prevent the generation 
of waste, in order to achieve a high level of protection of the environment taken as a whole. 
 
Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al 
poluării), Text cu relevanța pentru SEE , publicată în Jurnalul Oficial L 334 din 17 decembrie 2010.  

   Obiectul de reglementare:  Prezenta directivă prevede norme referitoare la prevenirea și controlul integrat al poluării care rezultă din activitățile 
industriale. 

Prezenta directivă stabilește, de asemenea, norme destinate prevenirii sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, reducerii emisiilor în aer, apă și sol, 
precum și norme destinate prevenirii generării de deșeuri, pentru a se atinge un nivel înalt de protecție a mediului în ansamblul său. 
 
 2. Titlul proiectului de act normativ național   
Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind incinerarea și coincinerarea deșeurilor  
 
Clauza de armonizare:  Prezentul Regulament transpune parțial prevederile Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 
noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 
334 din 17 decembrie 2010.  
 
Obiectul și scopul regulamentului:   Prezentul Regulament reglementează activitatea și stabilește condițiile de exploatare și supraveghere a 
instalațiilor de incinerare și coincinerare a deșeurilor cu scopul de a preveni sau limita, pe cât este posibil, efectele negative asupra mediului și în 
special poluarea datorată emisiilor în aer, sol, apele de suprafață și apele subterane, precum și a riscurilor pe care acestea le prezintă pentru sănătatea 
oamenilor. 
 



3. Gradul de compatibilitate: Parțial compatibil 

4. Prevederile şi cerinţele  
reglementărilor  
comunitare (articolul, 
paragraful)   

5. Prevederile actului 
normativ naţional (capitolul, 
articolul, subparagraful, 
punctul etc.)  
  
  

6. Gradul de 
compatibilitate  
  
  
  
  

7. Diferenţele 
 

  

8. Observațiile  
 

9.Autoritatea/per
soana 
responsabilă  

4 5 6 7 8 9 

Directiva 2010/75/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 24 noiembrie 

2010 privind emisiile 
industriale (prevenirea și 

controlul integrat al poluării) 
(reformare) (Text cu relevanţă 

pentru SEE) 

Proiectul Hotărîrii Guvernului 
pentru aprobarea 

Regulamentului privind 
incinerarea și coincinerarea 

deșeurilor 
 

 

Parțial compatibil   Ministerul 
Mediului 

 Hotărîrea Guvernului 
Pentru aprobarea 

Regulamentului privind 
incinerarea și coincinerarea 

deșeurilor 
În temeiul art. 8 lit. c), art. 17 și 
art. 68 alin. (1) lit. a) din Legea 
nr. 209/2016 privind deșeurile 
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2016, nr. 459-471, art. 
916), cu modificările ulterioare, 
Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1.  Se aprobă Regulamentul 

 prevederile cu specific 
naţional 

  



privind incinerarea și 
coincinerarea deșeurilor (se 
anexează). 

2. Monitorizarea executării 
prezentei hotărâri se pune în 
sarcina Agenției de Mediu. 

3. Controlul respectării 
preve-derilor prezentei hotărâri 
se pune în sarcina Ministerului 
Mediului, prin intermediul 
Inspectoratului pentru Protecția 
Mediului.  

4. Prezenta hotărâre intră în 
vigoare la expirarea a 6 luni de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova. 
PRIM-MINISTRU 
 
 

CAPITOLUL I 
DISPOZIȚII COMUNE 

Articolul 1 
Obiectul 

Prezenta directivă prevede nor-
me referitoare la prevenirea și 
controlul integrat al poluării 
care rezultă din activitățile 
industriale. 
Prezenta directivă stabilește, de 

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Regulamentul privind incine-
rarea și coincinerarea deșeurilor 
(în continuare - Regulament) 
regle-mentează activitatea și 
stabilește condițiile de 
exploatare și supra-veghere a 
instalațiilor de incinerare și 

Compatibil    



asemenea, norme destinate 
prevenirii sau, în cazul în care 
aceasta nu este posibilă, 
reducerii emisiilor în aer, apă și 
sol, precum și norme destinate 
prevenirii generării de deșeuri, 
pentru a se atinge un nivel înalt 
de protecție a mediului în 
ansamblul său.  
. 

coincinerare a deșeurilor cu 
scopul de a preveni sau limita, 
pe cât este posibil, efectele 
negative asupra mediului și în 
special poluarea datorată 
emisiilor în aer, sol, apele de 
suprafață și apele subterane, 
precum și a riscurilor pe care 
acestea le prezintă pentru 
sănătatea oamenilor. 
2. În corespundere cu prezentul 
Regulament, procesele de 
tratare termică a deșeurilor 
reprezintă o opțiune fezabilă 
după prevenire, reutilizare și 
reciclare și înaintea depozitarii 
controlate, în conformi-tate cu 
ierarhia deșeurilor stabilită prin 
art. 3 din Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile. 

Articolul 2 
Domeniul de aplicare 

(1)  Prezenta directivă se aplică 
activităților industriale care 
generează poluare, menționate 
în capitolele II-VI. 
(2)  Prezenta directivă nu se 
aplică activităților de cercetare 
și dezvoltare sau testării de noi 
produse și procese. 
 

3.  Prezentul Regulament se 
aplică: 
1) tuturor unităților tehnice 
staționare sau mobile și 
echipamentelor, care sînt 
definite la art.17 alin. (2) lit. a) 
din Legea nr. 209/2016 ca 
instalații de incinerare a 
deșeurilor, fiind destinate 
tratării termice a deșeurilor, cu 
sau fără recuperarea căldurii 
generate în urma combustiei, 
prin incinerarea prin oxidare, 

Parțial compatibil  Este parțial compatibil, 
deoarece  se referă numai 
la aspectele privind 
incinerarea și 
ccoincinerarea deșeurilor 

 Ministerul 
Mediului 



precum și prin orice alt 
procedeu de tratare termică, 
cum ar fi piroliza, gazeificarea 
sau procesele cu plasmă, cu 
condiția ca substanțele 
rezultate în procesul tratării să 
fie incinerate ulterior; 
2) tuturor unităților tehnice 
staționare sau mobile, care sînt 
definite la art.17 alin. (2) lit. b) 
din Legea nr. 209/2016 ca 
instalații de coincinerare a 
deșeurilor,  al căror scop 
principal este generarea de 
energie sau producerea de 
produse materiale și care 
utilizează deșeuri drept 
combustibil uzual sau 
suplimentar sau în care 
deșeurile sînt tratate termic în 
vederea eliminării lor prin 
incinerarea prin oxidare, 
precum și prin alte procedee de 
tratare termică, cum ar fi 
piroliza, gazeificarea sau 
procesele cu plasmă, cu 
condiția ca substanțele care 
rezultă în urma tratării să fie 
incinerate ulterior; 
3) teritoriilor instalațiilor de 
inci-nerare și coincinerare a 
deșeurilor, care conform art. 17 
alin. (3) din Legea 209/2016 



privind deșeurile, includ: 
    a) toate liniile de incinerare 
sau de coincinerare; 
    b) instalațiile de recepție, de 
sto-care și de tratare prealabilă a 
deșe-urilor existente pe 
amplasament; 
   c) sistemele de alimentare cu 
deșeuri, combustibil și aer; 
   d) cazanele, cuptoarele,  
echipa-mentele în care se 
efectuează tratarea termică a 
deșeurilor; 
   e) instalațiile de tratare a 
gazelor reziduale; 
   f) instalațiile de tratare sau de 
stocare pe amplasament a 
reziduu-rilor și a apelor uzate; 
   g) coșurile de fum cu filtru; 
   h) aparatele și sistemele de 
control ale operațiunilor de 
incinerare sau de coincinerare; 
   i) aparatele și sistemele de 
înre-gistrare și monitorizare a 
condițiilor de incinerare sau de 
coincinerare. 

Articolul 3 
Definiții 

În sensul prezentei directive, se 
aplică următoarele definiții: 

 

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
5. În sensul prezentului 
Regulament, suplimentar la 
noțiunile din Legea 
nr. 209/2016 privind deșeurile, 

Compatibil    



se aplică noțiunile și termenii 
de mai jos, care au următoarele 
semnificații: 

1. „substanță” înseamnă orice 
element chimic și compușii 
acestuia, cu excepția 
următoarelor substanțe: 
(a) substanțe radioactive, astfel 
cum sunt definite la articolul 1 
din Directiva 96/29/Euratom a 
Consiliului din 13 mai 1996 de 
stabilire a normelor de 
securitate de bază privind 
protecția sănătății lucrătorilor și 
a populației împotriva 
pericolelor prezentate de 
radiațiile ionizante. 
(b) microorganisme modificate 
genetic, astfel cum sunt definite 
la articolul 2 litera (b) din 
Directiva 2009/41/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 6 mai 2009 
privind utilizarea în condiții de 
izolare a microorganismelor 
modificate genetic. 
(c) organisme modificate 
genetic, astfel cum sunt definite 
la articolul 2 punctul 2 din 
Directiva 2001/18/CE a 

- Incompatibil Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece se 
regăsește în alte acte 
normative, inclusiv în 
Legea nr. 277/2018 
privind substanțele 
chimice. 

  



Parlamentului European și a 
Consiliului din 12 martie 2001 
privind diseminarea deliberată 
în mediu a organismelor 
modificate genetic. 

2. „poluare” înseamnă intro-
ducerea directă sau indirectă, 
ca rezultat al activității umane, 
de substanțe, vibrații, căldură 
sau zgomot în aer, apă sau sol, 
care poate avea efect nociv 
asupra sănătății umane sau 
asupra calității mediului, care 
poate conduce la efecte 
dăunătoare asupra proprietății 
materiale sau poate altera sau 
afecta mediul ambiant și alte 
utilizări legitime ale mediului; 

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
Pct. 5 alin. 16): poluare – 
introdu-cerea directă sau 
indirectă, ca rezul-at al activității 
umane, de substanțe, vibrații, 
căldură sau zgomot în aer, apă 
sau sol, care poate avea efect 
nociv asupra sănătății umane sau 
asupra calității mediului, care 
poate conduce la efecte 
dăunătoare asupra proprietății 
materiale sau poate altera sau 
afecta mediul ambiant și alte 
utilizări legitime ale mediului 

Compatibil    

3. „instalație” înseamnă o 
unitate tehnică staționară în 
cadrul căreia se desfășoară una 
sau mai multe dintre activitățile 
enumerate în anexa I sau în 
anexa VII partea 1, precum și 
alte activități direct asociate, 
desfășurate pe același 
amplasament, care au o 
conexiune tehnică cu 
activitățile enumerate în 

- Incompatibil Noțiunea „instalație 
nu este transpusă în 
Regulament, deoare-
ce se regăsește în alte 
acte normative, 
precum și este trans-
pusă în proiectul de 
lege privind emisiile 
industriale. 

  



anexele respective și care ar 
putea avea un efect asupra 
emisiilor și a poluării; 

4. „emisie” înseamnă evacuarea 
directă sau indirectă de 
substanțe, vibrații, căldură sau 
zgomot din surse punctiforme 
sau difuze dintr-o instalație în 
aer, apă sau sol; 

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
 

Pct. 5  sbp. 5): emisie – 
evacuarea directă sau indirectă 
de substanțe, vibrații, căldură 
sau zgomot din surse 
punctiforme sau difuze dintr-o 
instalație în aer, apă sau sol;  

Compatibil    

5. „valori limită de emisie” 
înseamnă masa, exprimată prin 
anumiți parametri specifici, 
concentrația și/sau nivelul unei 
anumite emisii, care nu pot fi 
depășite pe parcursul unuia sau 
al mai multor intervale de timp; 

Pct. 5 sbp. 18): valori limită de 
emisie – masa, exprimată prin 
anumiți parametri specifici, 
concentrația și/sau nivelul unei 
anumite emisii, care nu pot fi 
depășite pe parcursul unuia sau 
al mai multor perioade de timp; 

Compatibil    

6. „standard de calitate a 
mediului” înseamnă totalitatea 
cerințelor care trebuie 
îndeplinite la un moment dat de 
către un anumit mediu sau de 
către o anumită parte a 
acestuia, astfel cum se prevede 
în dreptul Uniunii; 

- Incompatibil Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece se 
regăsește în alte acte 
normative, precum și 
este transpusă în 
proiectul de lege 
privind emisiile 
industriale. 

  



7. „autorizație” înseamnă o 
aprobare scrisă privind 
funcționarea în totalitate sau 
parțială a unei instalații, a unei 
instalații de ardere, a unei 
instalații de incinerare a 
deșeurilor sau a unei instalații 
de coincinerare a deșeurilor; 

- Incompatibil Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece se 
regăsește în alte acte 
normative, precum și 
este transpusă în 
proiectul de lege 
privind emisiile 
industriale. 

    

8. „reguli generale obligatorii” 
înseamnă valori limită de 
emisie sau alte condiții, cel 
puțin la nivel de sector, 
adoptate pentru a fi utilizate în 
mod direct la stabilirea 
condițiilor de autorizare; 

- Incompatibil Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece este 
transpusă în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale. 

  

9. „modificare substanțială” 
înseamnă o modificare a 
caracteristicilor sau a 
funcționării, sau o extindere a 
unei instalații sau a unei 
instalații de ardere, a unei 
instalații de incinerare a 
deșeurilor sau a unei instalații 
de coincinerare a deșeurilor 
care poate avea efecte negative 
semnificative asupra sănătății 
umane sau asupra mediului; 

- Incompatibil Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece este 
transpusă în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale. 

  



10. „cele mai bune tehnici 
disponibile” înseamnă stadiul 
cel mai eficient și mai avansat 
în dezvoltarea activităților și a 
metodelor lor de operare, care 
indică posibilitatea practică a 
anumitor tehnici de a constitui 
referința pentru stabilirea 
valorilor limită de emisie și a 
altor condiții de autorizare, 
concepute pentru a preveni și, 
acolo unde nu este posibil, 
pentru a reduce emisiile și 
impactul asupra mediului în 
ansamblul său: 
(a) „tehnici” înseamnă atât 
tehnologia utilizată, cât și 
modul în care instalația este 
proiectată, construită, întreți-
nută, exploatată și scoasă din 
funcțiune; 
(b) „tehnici disponibile” 
înseamnă acele tehnici care 
sunt dezvoltate la un nivel care 
permite punerea lor în aplicare 
în sectorul industrial relevant, 
în condiții economice și tehnice 
viabile, luându-se în conside-
rare costurile și avantajele, 
indiferent dacă aceste tehnici 
sunt sau nu produse sau 
utilizate în statul membru 
respectiv, atât timp cât acestea 

- Compatibil Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece este 
transpusă în art. 2 
sbp. 4) din Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile, precum și 
în proiectul de lege 
privind emisiile 
industriale. 

  



sunt accesibile operatorului în 
condiții accep-tabile; 
(c) „cele mai bune” tehnici 
înseamnă tehnicile cele mai 
eficiente pentru atingerea unui 
nivel general înalt de protecție 
a mediului în ansamblul său. 
11. „document de referință 
BAT” înseamnă un document 
rezultat în urma schimbului de 
informații organizat în temeiul 
articolului 13, elaborat pentru 
anumite activități și care 
descrie îndeosebi tehnicile 
aplicate, nivelurile actuale ale 
emisiilor și consumului, 
tehnicile luate în considerare 
pentru determinarea celor mai 
bune tehnici disponibile, 
precum și concluziile BAT și 
orice tehnici emergente, 
acordând o atenție specială 
criteriilor enumerate în 
anexa III; 

- Incompatibil Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece este 
transpusă în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale. 

  

12. „concluzii BAT” înseamnă 
un document care conține părți 
ale unui document de referință 
BAT, stabilește concluziile 
privind cele mai bune tehnici 
disponibile, descrierea acestora, 
informații pentru evaluarea 
aplicabilității lor, nivelurile de 

- Incompatibil Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece este 
transpusă în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale. 

  



emisie asociate celor mai bune 
tehnici disponibile, monito-
rizarea asociată, nivelurile de 
consum asociate și, după caz, 
măsurile relevante de 
remediere a amplasamentului; 

13. „niveluri de emisie asociate 
celor mai bune tehnici 
disponibile” înseamnă nivelu-
rile de emisie obținute în 
condiții normale de funcționare 
cu ajutorul uneia dintre cele 
mai bune tehnici disponibile 
sau al unei asocieri de astfel de 
tehnici, astfel cum sunt descrise 
în concluziile BAT, și exprima-
te ca o medie pentru o anumită 
perioadă de timp, în condiții de 
referință prestabilite; 

- Incompatibil Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece este 
transpusă în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale. 

  

14. „tehnică emergentă” 
înseamnă o tehnică nouă pentru 
o activitate industrială care, 
dacă s-ar dezvolta la scară 
comercială, ar putea asigura fie 
un nivel general mai ridicat de 
protecție a mediului, fie cel 
puțin același nivel de protecție 
a mediului și economii de 
costuri mai mari decât cele 
asigurate de cele mai bune 
tehnici disponibile existente; 

- Incompatibil Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece este 
transpusă în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale. 

  



15. „operator” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică 
care exploatează sau deține 
controlul total sau parțial 
asupra instalației sau a 
instalației de ardere, a 
instalației de incinerare a 
deșeurilor sau a instalației de 
coincinerare a deșeurilor sau, 
dacă acest lucru se specifică în 
dreptul intern, căreia i-a fost 
delegată o putere economică 
decisivă asupra funcționării 
instalației din punct de vedere 
tehnic; 

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
 
Pct. 5 alin. 14): operator – orice 
persoană fizică sau juridică care 
exploatează sau deține controlul 
total sau parțial asupra instalației 
de incinerare a deșeurilor sau a 
instalației de coincinerare a 
deșeurilor sau, dacă acest lucru 
se specifică în dreptul intern, 
căreia i-a fost delegată o putere 
economică decisivă asupra 
funcționării instalației din punct 
de vedere tehnic; 

Compatibil    

16. „public” înseamnă una sau 
mai multe persoane fizice sau 
juridice și, în conformitate cu 
dreptul național sau practica 
națională, asociațiile, organiza-
țiile sau grupurile constituite de 
acestea; 

- Compatibil  Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece este 
transpusă în actele 
legislative de mediu, 
inclusiv și în Legea 
nr. 86/ 2014 privind 
evaluarea impactului 
asupra mediului. 

  

17. „public interesat” înseamnă 
publicul afectat sau care ar 
putea fi afectat sau care este 
interesat de luarea unei decizii 
privind acordarea sau actuali-
zarea unei autorizații sau a 

- Compatibil  Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece este 
transpusă în actele 
legislative de mediu, 
inclusiv și în Legea 

  



condițiilor de autorizare; în 
sensul prezentei definiții, orga-
nizațiile neguvernamentale ca-
re promovează protecția medi-
ului și care îndeplinesc oricare 
din cerințele dreptului intern 
sunt considerate a fi interesate; 

nr. 86/ 2014 privind 
evaluarea impactului 
asupra mediului. 

18. „substanțe periculoase” 
înseamnă substanțe sau ames-
tecuri în sensul articolului 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 1272/ 
2008 al Parlamentului Euro-
pean și al Consiliului din 
16 decembrie 2008 privind 
clasificarea, etichetarea și 
ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor; 

- Compatibil Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece se re-
găsește în alte acte 
normative, inclusiv în 
Clasificatorul deșeu-
rilor - Lista deșeurilor, 
aprobată prin H.G. nr. 
99/2018, precum și în 
proiectul Regulamen-
tului privind clasifica-
rea, etichetarea și 
ambalarea substanțe-
lor și a amestecurilor. 

     

19. „raport privind situația de 
referință” înseamnă informații 
privind starea de contaminare a 
solului și a apelor subterane cu 
substanțe periculoase relevan-
te; 

- Compatibil Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece este 
transpusă în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale. 

  

20. „apă subterană” înseamnă 
apă subterană astfel cum este 
definită la articolul 2 punctul 2 
din Directiva 2000/60/CE a 
Parlamentului European și al 

- Compatibil Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece este 
deja transpusă în 
cadrul legislativ 

  



Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în 
domeniul apei; 

special, inclusiv în 
Legea apelor nr. 272/ 
2011. 

21. „sol” înseamnă stratul 
superior al scoarței terestre 
situat între roca de bază și 
suprafață. Solul este compus 
din particule minerale, materie 
organică, apă, aer și organisme 
vii; 

- Compatibil Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece se 
regăsește în alte acte 
normative. 

  

22. „inspecție de mediu” însea-
mnă totalitatea acțiunilor, inc-
lusiv vizite la fața locului, mo-
nitorizarea emisiilor și verifica-
rea rapoartelor interne și a do-
cumentelor de monitorizare, 
verificarea automonitorizărilor, 
controlul tehnicilor utilizate și 
al conformității instalației din 
punct de vedere al gestionării 
aspectelor de mediu, întreprin-
se de sau în numele autorității 
competente, cu scopul de a ve-
rifica și promova conformita-
tea instalațiilor cu condițiile de 
autorizare, precum și, dacă este 
cazul, de a monitoriza impac-
tul acestor instalații asupra me-
diului. 

- Compatibil Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece 
noțiunea „control de 
mediu” este transpusă 
în proiectul de lege 
privind emisiile 
industriale. 

  

23. „păsări de curte” înseamnă 
păsări de curte astfel cum sunt 

-  Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-

  



definite la articolul 2 punctul 1 
din Directiva 90/539/CEE pri-
vind condițiile de sănătate ani-
mală care reglementează co-
merțul intracomunitar și impor-
turile din țări terțe de păsări de 
curte și de ouă pentru incubație 

ment, deoarece se 
regăsește în alte acte 
normative 

24. „combustibil” înseamnă 
orice material combustibil 
solid, lichid sau gazos; 

-  Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece se 
regăsește în alte acte 
normative și se referă 
la legislația energeti-
că. 

  

25. „instalație de ardere” 
înseamnă orice echipament 
tehnic în care combustibilii 
sunt oxidați pentru a se folosi 
energia termică astfel generată; 

- Compatibil Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece este 
transpusă în proiectul 
de lege privind emi-
siile industriale. 

 Ministerul 
Meddiului 

26. „coș” înseamnă o structură 
care conține una sau mai multe 
evacuări care asigură circulația 
gazelor reziduale pentru a le 
evacua în aer; 

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
Pct. 5 sbp. 3):  
coș – o structură care conține 
una sau mai multe evacuări care 
asigură circulația gazelor 
reziduale pentru a 
le evacua în aer; 

Compatibil    



27. „ore de funcționare” însea-
mnă timpul, exprimat în ore, în 
care o instalație de ardere, în 
totalitatea sa sau parțial, funcți-
onează și evacuează emisii în 
aer, cu excepția perioadelor de 
pornire și de oprire; 

- Incompatibil Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece este 
transpusă în proiectul 
de lege privind emi-
siile industriale. 

 Ministerul 
Meddiului 

28. „rata de desulfurare” 
înseamnă raportul, calculat 
pentru o anumită perioadă de 
timp, dintre cantitatea de sulf 
care nu este emisă în aer de 
către o instalație de ardere și 
cantitatea de sulf conținută în 
combustibilul solid care este 
introdus în instalația de ardere 
și care este utilizat în instalație 
în aceeași perioadă de timp; 

- Incompatibil Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece este 
transpusă în proiec-
tul de lege privind 
emisiile industriale. 

 Ministerul 
Meddiului 

29. „combustibil solid indigen” 
înseamnă un combustibil solid 
natural utilizat într-o instalație 
de ardere special proiectată 
pentru combustibilul respectiv 
și care este extras pe plan local; 

-  Definiția nu este tran-
spusă în Regulament, 
reieșind din faptul că 
pe plan local nu extra-
gem astfel de combu-
stibil. De asemenea, 
această noțiune nu se 
referă la incinerarea/ 
coincinerarea deșeuri-
lor. 

  



30. „combustibil determinant” 
înseamnă combustibilul cu cea 
mai mare valoare limită de 
emisie, astfel cum se prevede 
în anexa V partea 1, dintre toți 
combustibilii utilizați în cadrul 
unei instalații de ardere cu 
combustibil multiplu care utili-
zează pentru consum propriu 
reziduurile de distilare și de 
conversie de la rafinarea țițe-
iului brut, independent sau îm-
preună cu alți combustibili sau, 
în cazul mai multor combusti-
bili cu aceeași valoare limită de 
emisie, combustibilul cu cea 
mai mare putere termică; 

-  Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, reieșind din 
faptul că, nu este apli-
cabilă în Republica 
Moldova și nu se 
referă la capitolul 
legat de incinerarea 
deșeurilor. 

  

31. „biomasă” înseamnă oricare 
dintre următoarele: 
(a) produsele de natură vege-
tală provenite din agricultură 
sau activități forestiere care pot 
fi folosite drept combustibil în 
scopul recuperării conținutului 
său de energie; 
(b) următoarele deșeuri: 

(i) deșeuri vegetale din 
agricultură și activități fores-
tiere; 

(ii) deșeuri vegetale din in-
dustria alimentară, dacă se va- 
lorifică energia termică gene-

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
Pct. 5 alin. 1): biomasa – 
oricare dintre următoarele 
produse sau deșeuri: 
    a) produsele de natură 
vegetală provenite din 
agricultură sau acti-vități 
forestiere care pot fi folosite 
drept combustibil în scopul 
recupe-rării conținutului său de 
energie, și, de asemenea, 
următoarele deșeuri se înscriu 
sub această definiție; 
    b) următoarele deșeuri: 

Compatibil    



rată; 
(iii) deșeuri vegetale fibroase 

de la producerea celulozei pri-
mare și de la producerea hârtiei 
din celuloză, în cazul în care 
sunt coincinerate la locul de 
produc-ție și energia termică 
generată este valorificată; 

(iv) deșeuri de plută; 
(v) deșeuri lemnoase cu ex-

cepția deșeurilor lemnoase care 
pot conține compuși organici 
halogenați sau metale grele, ca 
rezultat al tratării cu conser-
vanți pentru lemn sau al aco-
peririi, care cuprind în special 
deșeurile lemnoase provenind 
din construcții și demolări; 

        (i) deșeuri vegetale din 
agri-cultură și activități 
forestiere;  
    (ii) deșeuri vegetale din 
industria alimentară, dacă se 
valorifică ener-gia termică 
generată; 
       (iii) deșeuri vegetale 
fibroase de la producerea 
celulozei primare şi de la  
producerea hârtiei din celuloză, 
în cazul în care sunt co-
incinerate la locul de producție 
și energia termică generată este 
valorificată; 
     (iv) deșeuri de plută; 
     (v) deșeuri lemnoase cu 
excepția deșeurilor lemnoase 
care pot con-ține compuși 
organici halogeni sau metale 
grele, ca rezultat al tratării cu 
conservanți pentru lemn sau al 
aco-peririi, care cuprind în 
special deșeurile lemnoase 
provenind din construcții și 
demolări; 

32. „instalație de ardere cu 
combustibil multiplu” inseam-
nă orice instalație de ardere care 
poate fi alimentată simultan sau 
alternativ cu două sau mai multe 
tipuri de combustibil; 

-  Definiția nu este tran-
spusă în Regulament, 
deoarece se referă la 
instalațiile de ardere 
din cadrul energetic, 
precum și este trans-

 Ministerul 
Mediului 



pusă în proiectul de 
lege privind emisiile 
industriale. 

33. „turbină cu gaz” înseamnă 
orice mecanism rotativ care 
transformă energia termică în 
lucru mecanic,  fiind alcătuit în 
principal dintr-un compresor, un 
dispozitiv termic în care com-
bustibilul este oxidat pentru a 
încălzi fluidul de lucru și o 
turbină; 

-  Definiția nu este tran-
spusă în Regulament, 
deoarece se referă la 
cadrul energetic, pre-
cum și este transpusă 
în proiectul de lege 
privind emisiile indu-
striale. 

 Ministerul 
Mediului 

34. „motor cu gaz” înseamnă 
un motor cu ardere internă care 
funcționează conform ciclului 
Otto și utilizează pentru arderea 
combustibilului aprinderea cu 
scânteie sau, în cazul motoa-
relor cu combustibil dual, 
aprinderea prin compresie; 

-  Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece nu se 
referă la capitolul 
privind incinerarea 
deșeurilor, precum și 
este transpusă în pro-
iectul de lege privind 
emisiile industriale. 

 Ministerul 
Mediului 

35. „motor diesel” înseamnă un 
motor cu ardere internă care 
funcționează conform ciclului 
Diesel și care pentru arderea 
combustibilului utilizează apri-
nderea prin compresie; 

-  Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-
ment, deoarece nu se 
referă la capitolul 
privind incinerarea 
deșeurilor, precum și 
este transpusă în pro-
iectul de lege privind 
emisiile industriale. 

 Ministerul 
Mediului 

36. „sistem izolat mic” 
înseamnă un sistem izolat mic 

-  Noțiunea nu este 
transpusă în Regula-

 Ministerul 
Mediului 



astfel cum este definit la arti-
colul 2 punctul 26 din Directiva 
2003/54/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
26 iunie 2003 privind normele 
comune pentru piața internă de 
energie electrică; 

ment, deoarece se 
referă la cadrul 
energetic, precum și 
este transpusă în pro-
iectul de lege privind 
emisiile industriale. 

37. „deșeu” înseamnă orice 
deșeu astfel cum este definit la 
articolul 3 punctul 1 din Direc-
tiva 2008/98/CE a Parlamen-
tului European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind 
deșeurile; 
 

- Compatibil Noțiunea este trans-
pusă în art. 2 alin. 9) 
din Legea nr. 209/ 
2016 privind deșeu-
rile, în conformitate 
cu Directiva 2008/98/ 
CE a Parlamentului 
European și a Con-
siliului din 19 noiem-
brie 2008 privind 
deșeurile, care stipu-
lează: „9) deșeu – 
orice substanță sau 
obiect pe care dețină-
torul îl aruncă sau are 
intenția ori obligația 
să îl arunce”; 

  

38. „deșeu periculos” înseamnă 
orice deșeu periculos astfel 
cum este definit la articolul 3 
punctul 2 din Directiva 
2008/98/CE; 
 

- Compatibil Noțiunea este trans-
pusă în art. 2 alin. 11) 
din Legea nr. 209/ 
2016 privind deșeu-
rile, în conformitate 
cu Directiva 2008/98/ 
CE a Parlamentului 
European și a Consi-
liului din 19 noiem-

  



brie 2008 privind de-
șeurile, care stipulea-
ză: „11) deșeuri peri-
culoase – orice deșe-
uri care prezintă una 
sau mai multe din 
proprietățile periculo-
ase specificate în 
anexa nr. 3”; 

39. „deșeuri municipale în 
amestec” înseamnă deșeurile 
menajere, precum și deșeuri 
provenind din activități comer-
ciale, industriale și administ-
rative care, prin natura și 
compoziția lor, sunt similare 
deșeurilor menajere, cu excep-
ția fracțiunilor prevăzute la 
poziția 20 01 din anexa la 
Decizia 2000/532/CE, care sunt 
colectate separat la sursă și cu 
excepția altor deșeuri mențio-
nate la poziția 20 02 din anexa 
respectivă; 

-  Noțiunea nu  este 
transpusă în  proiectul 
Regulamentului, fiind 
preconizată pentru 
completarea articolu-
lui 2 din Legea nr. 
209/2016 privind de-
șeurile după noțiunea 
„deșeuri municipale”.   

Transpunerea va fi 
realizată în anul 
2023.  

Ministerul 
Madiului  

40. „instalație de incinerare a 
deșeurilor” înseamnă orice 
echipament sau unitate tehnică 
staționară sau mobilă destinată 
tratării termice a deșeurilor, cu 
sau fără recuperarea căldurii 
generate, prin incinerare prin 
oxidare precum și prin orice alt 
procedeu de tratare termică 

Proiectul Regulamentului privind 
incinerarea și coincinerarea 

deșeurilor 
Pct. 5 alin. 6): instalație de 
incine-rare – orice echipament 
sau unitate tehnică staționară sau 
mobilă după cum este stabilit în 
art. 17 alin. (2) lit. a) din Legea 

Compatibil    



cum ar fi piroliza, gazeificarea 
sau procesele cu plasmă, cu 
condiția ca substanțele rezultate 
în urma tratării să fie incinerate 
ulterior; 

nr. 209/2016 privind deșeurile 

41. „instalație de coincinerare a 
deșeurilor” înseamnă orice uni-
tate tehnică staționară sau 
mobilă al cărei scop principal 
este generarea de energie sau 
producerea de produse mate-
riale și care utilizează deșeuri 
drept combustibil uzual sau 
suplimentar sau în care deșeu-
rile sunt tratate termic în vede-
rea eliminării lor prin incine-
rare prin oxidare, precum și 
prin alte procedee de tratare 
termică, cum ar fi piroliza și 
gazeificarea sau procesul cu 
plasmă, în măsura în care 
substanțele care rezultă în urma 
tratării sunt incinerate ulterior; 

Proiectul Regulamentului privind 
incinerarea și coincinerarea 

deșeurilor 
Pct. 5 alin. 7): instalație de coin-
cinerare – orice unitate tehnică 
staționară sau mobilă după cum 
este stabilit în art. 17 alin. (2) lit. 
b) din Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile; 

Compatibil    
    

42. „capacitate nominală” 
înseamnă suma capacităților de 
incinerare ale cuptoarelor care 
compun o instalație de incinera-
re a deșeurilor  sau o instalație 
de coincinerare a deșeurilor, 
astfel cum este specificată de 
constructor și confirmată de 
operator, ținându-se seama de 

Proiectul Regulamentului privind 
incinerarea și coincinerarea 

deșeurilor 
Pct. 5 alin. 2): capacitate 
nominală – suma capacităților 
de incinerare ale cuptoarelor 
care compun o instalație de 
incinerare a deșeurilor sau o 

Compatibil    



puterea calorifică a deșeurilor, 
exprimată sub forma cantității 
de deșeuri incinerate într-o oră; 

instalație de coincinerare a 
deșeurilor, astfel cum este speci-
ficată de constructor și 
confirmată de operator, ţinându-
se seama de puterea calorifică a 
deșeurilor, exprimată sub forma 
cantității de deșeuri incinerate 
într-o oră; 

43. „dioxine și furani” înseam-
nă toate dibenzo-p-dioxinele și 
dibenzofuranii policlorurați 
enumerați în anexa VI partea 2; 

Proiectul Regulamentului privind 
incinerarea și coincinerarea 

deșeurilor 
Pct. 5 alin. 4): dioxine şi furani – 
toate dibenzo-p-dioxinele 
policlo-rurate și dibenzofuranii 
policloru-rați enumerați la anexa 
nr. 3; 

Compatibil    

44. „compus organic” 
înseamnă orice compus care 
conține cel puțin elementul 
carbon și unul sau mai multe 
dintre elementele următoare: 
hidrogen, halogeni, oxigen, 
sulf, fosfor, siliciu sau azot, cu 
excepția oxizilor de carbon și 
carbonaților și bicarbonaților 
anorganici; 

-  Noțiunea nu este tran-
spusă în Regulament, 
deoarece se regăsește 
în alte acte normative, 
inclusiv și în Regula- 
mentul privind limita-
rea emisiilor de com-
puși organici volatili 
cauzate de utilizarea 
de solvenți organici în 
anumite vopsele, la-
curi și în produsele de 
refinisare a autovehi-
culelor, aprobat prin 
H.G. nr. 914/2020, și 
nu se referă la capito-

  



lul privind incinerarea 
și coincinerarea deșe-
urilor. Concomitent 
noțiunea data este tra-
nspusă în proiectul de 
lege privind emisiile 
industrial. 

45. „compus organic volatil” 
înseamnă orice compus 
organic, precum și fracțiunea 
de creozot, având o presiune de 
vapori de minimum 0,01 kPa la 
temperatura de 293,15 K sau 
având o volatilitate corespun-
zătoare în condiții speciale de 
utilizare.; 

-  Definiția nu este tran-
spusă în Regulament, 
fiind  regăsită în alte 
acte normative, inclu-
siv și în Regulamen- 
tul privind limitarea 
emisiilor de compuși 
organici volatili cau-
zate de utilizarea de 
solvenți organici în 
anumite vopsele, la-
curi și în produsele de 
refinisare a autovehi-
culelor, aprobat prin 
H.G. nr. 914/2020, și 
nu se referă la capito-
lul privind incinerarea 
și coincinerarea deșe-
urilor. Concomitent 
noțiunea data este tra-
nspusă în proiectul de 
lege privind emisiile 
industriale.  

  

46. „solvent organic” înseamnă 
orice compus organic volatil 
folosit pentru una dintre 

-  Definiția nu necesită 
a fi transpusă, deoare-
ce nu se referă la ce-

  



utilizările următoare: 
(a) separat sau în combinație 

cu alți agenți, fără a suferi 
modificări chimice, pentru a 
dizolva materii prime, produse 
sau deșeuri; 

(b) ca agent de curățare, 
pentru a dizolva impurități; 

(c) ca dizolvant; 
(d) ca mediu de dispersie; 
(e) ca regulator de viscozitate; 
(f) ca regulator de tensiune 

superficială; 
(g) ca plastifiant; 

  (h) drept conservant; 

rințele privind incine-
rarea și coincinerarea 
deșeurilor din Direc-
tiva. 

47. „preparat de acoperire” 
înseamnă un amestec de aco-
perire, astfel cum este definit la 
articolul 2 punctul 8 din Dire-
ctiva 2004/42/CE a Parla-
mentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 
privind limitarea emisiilor de 
compuși organici volatili cau-
zate de utilizarea de solvenți 
organici în anumite vopsele și 
lacuri și în produsele de refini-
sare a vehiculelor 

-  Definiția nu este tran-
spusă în Regulamen-
tul, fiind regăsită în 
alte acte normative, 
inclusiv în Regulame-
ntul privind limitarea 
emisiilor de compuși 
organici volatili cau-
zate de utilizarea de 
solvenți organici în 
anumite vopsele, la-
curi și în produsele de 
refinisare a autovehi-
culelor, aprobat prin 
H.G. nr. 914/2020, și 
nu se referă la capito-

  



lul privind incinerarea 
și coincinerarea deșe-
urilor. 

Articolul 4 
Obligația de a deține o 

autorizație 
(1)  Statele membre trebuie să 
ia măsurile necesare pentru a se 
asigura că nicio instalație sau 
instalație de ardere, instalație de 
incinerare a deșeurilor sau ins-
talație de coincinerare a deșe-
urilor nu este exploatată fără 
autorizație. 
Prin derogare de la primul pa-
ragraf, statele membre pot sta-
bili o procedură de înregistrare 
a instalațiilor care intră numai 
sub incidența capitolului V. 
Procedura de înregistrare este 
definită într-un act cu caracter 
obligatoriu și include cel puțin 
o notificare către autoritatea 
com-petentă a intenției 
operatorului de a pune în 
funcțiune o instalație. 

- Incompatibil Prevederile art. 4 alin. 
(1) din Directivă sunt 
transpuse  în proiectul 
de lege privind emisi-
ile industriale 

 Ministerul 
Mediului 

(2) Statele membre pot alege să 
dispună ca o autorizație să 
vizeze două sau mai multe 
instalații sau părți ale 
instalațiilor exploatate de către 
același operator pe același 

- Incompatibil Prevederile art. 4 alin. 
(2) din Directivă sunt 
transpuse  în proiectul 
de lege privind emisi-
ile industriale 

 Ministerul 
Mediului 



amplasament. 
În cazul în care o autorizație 
vizează două sau mai multe 
instalații, aceasta prevede 
condiții care să asigure că 
fiecare instalație îndeplinește 
cerințele prezentei directive. 
(3) Statele membre pot alege să 
dispună ca o autorizație să 
vizeze mai multe părți ale unei 
instalații exploatate de operatori 
diferiți. În astfel de cazuri, 
autorizația specifică respon-
sabilitățile fiecărui operator. 

- Incompatibil Prevederile art. 4 alin. 
(3) din Directivă sunt 
transpuse  în proiectul 
de lege privind emisi-
ile industriale 

  

Articolul 5 
Acordarea autorizației 

(1)  Fără a aduce atingere altor 
cerințe ale dreptului național 
sau ale dreptului Uniunii, 
autoritatea competentă acordă o 
autorizație în cazul în care 
instalația îndeplinește cerințele 
prezentei directive. 
(2)  Statele membre iau măsu-
rile necesare pentru a asigura că 
procedurile și condițiile de 
acordare a autorizației sunt pe 
deplin coordonate în cazul în 
care sunt implicate mai multe 
autorități competente sau mai 
mulți operatori sau, dacă se 
acordă mai mult de o 

- Incompatibil Prevederile art. 5 alin. 
(1), (2) și (3) din 
Directivă sunt trans-
puse  în proiectul de 
lege privind emisiile 
industriale 

  



autorizație, pentru a se garanta o 
abordare integrată eficientă de 
către toate autoritățile 
competente impli-cate în 
această procedură. 
(3)  În cazul unei instalații noi 
sau a unei modificări subs-
tanțiale când se aplică 
articolul 4 din Directiva 
85/337/CEE, pen-tru acordarea 
autorizației se examinează și se 
utilizează toate informațiile 
relevante sau toate concluziile 
obținute în temeiul articolelor 5, 
6, 7 și 9 din res-pectiva 
directivă. 

Articolul 6 
Reguli generale obligatorii 

Fără a aduce atingere obligației 
de a deține o autorizație, statele 
membre pot include cerințe 
pentru anumite categorii de 
instalații, de instalații de ardere, 
de instalații de incinerare a 
deșeurilor sau de instalații de 
coincinerare a deșeurilor în 
cadrul unor reguli generale 
obligatorii. 
În cazul adoptării unor reguli 
generale obligatorii, autorizația 
poate include o simplă trimitere 
la acestea. 

- Incompatibil Prevederile art. 6 din 
Directivă sunt trans-
puse  în proiectul de 
lege privind emisiile 
industriale 

 Ministerul 
Mediului 



Articolul 7 
Incidente și accidente 

Fără a aduce atingere Directivei 
2004/35/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
21 aprilie 2004 privind răspun-
derea pentru mediul încon-
jurător în legătură cu prevenirea 
și repararea daunelor aduse 
mediului, în cazul oricărui in-
cident sau accident care afec-
tează mediul în mod sem-
nificativ, statele membre iau 
măsurile necesare pentru a se 
asigura că: 
(a) operatorul informează auto-
ritatea competentă de îndată; 
(b) operatorul ia de îndată mă-
surile pentru limitarea conse-
cințelor asupra mediului și 
prevenirea altor incidente sau 
accidente posibile; 
(c) autoritatea competentă soli-

cită operatorului să ia orice 
măsuri suplimentare adecvate 
pe care aceasta le consideră 
necesare în vederea limitării 
consecințelor asupra mediului 
și a prevenirii altor incidente 
sau accidente posibile. 

- Incompatibil Prevederile art. 7 din 
Directivă sunt trans-
puse  în proiectul de 
lege privind emisiile 
industriale 

  



Articolul 8 
Neconformarea 

(1) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
sunt respectate condițiile de 
autorizare. 
(2) În cazul unei încălcări a 
condițiilor de autorizare, statele 
membre iau măsurile corespun-
zătoare pentru a se asigura că: 
(a) operatorul informează fără 
întârziere autoritatea compe-
tentă; 
(b) operatorul ia de îndată 
măsurile necesare pentru a 
restabili, în cel mai scurt 
termen, conformitatea cu 
condițiile de autorizare; 
(c) autoritatea competentă soli-
cită operatorului să ia orice 
măsuri suplimentare pe care 
aceasta le consideră necesare în 
vederea restabilirii confor-
mității. 
În cazul în care încălcarea 
condițiilor de autorizare repre-
zintă un pericol imediat pentru 
sănătatea umană sau amenință 
să aibă un efect nefavorabil 
semnificativ imediat asupra 
mediului și atâta timp cât con-
formitatea nu este restabilită în 

- Incompatibil Prevederile art. 8 
alin. (1) și (2) din 
Directivă sunt trans-
puse  în proiectul de 
lege privind emisiile 
industriale 

  



conformitate cu primul para-
graf literele (b) și (c), funcțio-
narea instalației, a instalației de 
ardere, a instalației de incine-
rare a deșeurilor, a instalației de 
coincinerare a deșeurilor sau a 
unor părți ale acestora este 
suspendată. 

      

Articolul 9 
Emisiile de gaze cu efect de 

seră 
(1)  În cazul în care emisiile de 
gaze cu efect de seră dintr-o 
instalație sunt specificate în 
anexa I la Directiva 2003/ 
87/CE în legătură cu o activitate 
desfășurată în instalația res-
pectivă, autorizația include o 
valoare limită pentru emisiile 
directe de astfel de gaze nu-mai 
în cazul în care este necesar să 
se garanteze că nu este 
provocată o poluare locală 
semnificativă. 
(2)  Pentru activitățile enume-
rate în anexa I la Directiva 

- Incompatibil Prevederile art. 9 din 
Directivă sunt trans-
puse  în proiectul de 
lege privind emisiile 
industriale 

 Ministerul 
Mediului 



2003/87/CE, statele membre pot 
opta să nu impună cerințele 
privind eficiența energetică 
pentru unitățile de ardere sau 
pentru alte unități care emit 
dioxid de carbon pe ampla-
sament. 
(3)  După caz, autoritățile 
competente modifică autori-
zația după caz. 
(4)  Alineatele (1)-(3) nu se 
aplică instalațiilor care sunt 
excluse temporar din sistemul 
de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră 
în cadrul Uniunii în confor-
mitate cu articolul 27 din 
Directiva 2003/87/CE. 

  - “ – 
 

 - “ – 
 

CAPITOLUL II 
DISPOZIȚII APLICABILE 

ACTIVITĂȚILOR 
ENUMERATE ÎN ANEXA I 

Articolul 10 
Domeniul de aplicare 

Prezentul capitol este aplicabil 
activităților enumerate în ane-
xa I și care ating, după caz, 
pragurile de capacitate stabi-lite 
în anexa respectivă. 

- Incompatibil Prevederile art. 10 din 
Directivă sunt trans-
puse  în proiectul de 
lege privind emisiile 
industriale 

 Ministerul 
Mediului 

Articolul 11 
Principii generale care 

- Incompatibil Prevederile art. 11 din 
Directivă sunt trans-

 Ministerul 
Mediului 



reglementează obligațiile de 
bază ale operatorului 

Statele membre trebuie să 
adopte măsurile necesare pentru 
ca instalațiile să fie exploatate 
în conformitate cu următoarele 
principii: 
(a) sunt luate toate măsurile 
adecvate de prevenire a poluă-
rii; 
(b) sunt aplicate cele mai bune 
tehnici disponibile; 
(c) nu se generează nicio 
poluare semnificativă; 
(d) se previne generarea de 
deșeuri în conformitate cu 
Directiva 2008/98/CE; 
(e) în cazul în care se generează 
deșeuri, în ordinea priorității și 
în conformitate cu Directiva 
2008/98/CE, acestea sunt 
pregătite pentru a fi reutilizate, 
reciclate, valorificate sau, dacă 
acest lucru este imposibil din 
punct de vedere tehnic și 
economic, eliminate, evitându-
se sau reducându-se orice 
impact asupra mediului; 
(f) energia este utilizată eficient; 
(g) se iau măsurile necesare 
pentru a se preveni accidentele 
și pentru a se limita consecin-

puse  în proiectul de 
lege privind emisiile 
industriale 



țele acestora; 
(h) se iau măsurile necesare la 
încetarea definitivă a activită-
ților pentru a se evita riscul de 
poluare și pentru restabilirea 
amplasamentului unde a func-
ționat respectiva instalație în 
starea satisfăcătoare definită în 
conformitate cu articolul 22. 

Articolul 12 
Solicitările de autorizare 

(1)  Statele membre iau măsu-
rile necesare pentru a se asigu-
ra că solicitările de autorizare 
cuprind o descriere a următo-
arelor: 
(a) a instalației și a activităților 
acesteia; 
(b) a materiilor prime și au-
xiliare, a altor substanțe și a 
energiei utilizate în cadrul ins-
talației sau generate de aceasta; 
(c) a surselor de emisie din 
instalație; 
(d) a caracteristicilor ampla-
samentului instalației; 
(e) dacă este cazul, a raportului 
privind situația de referință, în 
conformitate cu articolul 22 
alineatul (2); 
(f) a naturii și a cantităților emi-
siilor prognozate a fi emise de 

- Incompatibil Prevederile art. 12 
din Directivă sunt 
transpuse  în 
proiectul de lege 
privind emisiile 
industriale 

 Ministerul 
Mediului 



instalație în fiecare componentă 
a mediului, precum și a iden-
tificării efectelor semnificative 
ale emisiilor asupra mediului; 
(g) a tehnologiei propuse și a 
altor tehnici pentru prevenirea 
sau, dacă nu este posibil, pentru 
reducerea emisiilor instalației; 
(h) a măsurilor pentru preveni-
rea, pregătirea pentru reutiliza-
re, reciclarea și valorificarea 
deșeurilor generate de insta-
lație; 
(i) a măsurilor planificate ulte-
rior pentru a respecta principiile 
generale asupra obligațiilor de 
bază ale operatorului, așa cum 
sunt prevăzute la articolul 11; 
(j) a măsurilor planificate pen-
tru monitorizarea emisiilor în 
mediu; 
(k) a principalelor alternative la 
tehnologia, tehnicile și măsurile 
propuse, prezentate de solicitant 
în rezumat. 
O solicitare de autorizare cup-
rinde și un rezumat netehnic al 
informațiilor menționate la pri-
mul paragraf. 
(2)  În cazul în care informațiile 
furnizate în conformitate cu ce-
rințele prevăzute de Directiva 



85/337/CEE sau în care un 
raport asupra siguranței realizat 
în conformitate cu Directiva 
96/82/CE sau alte informații 
furnizate în conformitate cu ce-
rințele cuprinse în alte acte le-
gislative îndeplinesc oricare 
din-tre cerințele de la 
alineatul (1), informațiile 
respective pot fi incluse în 
solicitarea de autorizare sau 
anexate la aceasta. 

Articolul 13 
Documente de referință BAT 

și schimbul de informații 
(1)  În scopul elaborării, al 
revizuirii și, acolo unde este 
necesar, al actualizării docu-
mentelor de referință BAT, 
Comisia organizează un schimb 
de informații între statele 
membre, industriile implicate, 
organizațiile neguvernamentale 
care promovează protecția 
mediului și Comisie. 
(2)  Schimbul de informații 
vizează în special: 
(a) performanțele instalațiilor 
și ale tehnicilor utilizate în 
ceea ce privește emisiile 
exprimate, după caz, ca valori 
medii pe termen scurt și lung, 

- Incompatibil Prevederile art. 13 din 
Directivă sunt trans-
puse  în proiectul de 
lege privind emisiile 
industriale 

 Ministerul 
Mediului 



împreună cu condițiile de 
referință asociate, consumul și 
natura materiilor prime, 
consumul de apă, utilizarea 
energiei sau generarea de 
deșeuri; 
(b) tehnicile utilizate, monito-
rizarea aferentă, efectele dintre 
diversele medii, viabilitatea 
economică și tehnică, precum 
și evoluțiile acestora; 
(c) cele mai bune tehnici 
disponibile și tehnicile emer-
gente identificate în urma 
analizării aspectelor menționate 
la literele (a) și (b). 
(3)  Comisia instituie și con-
voacă în mod periodic un forum 
alcătuit din reprezentanții sta-
telor membre, industriile imp-
licate și organizațiile neguver-
namentale care promovează 
protecția mediului. 
Comisia trebuie să obțină avizul 
forumului cu privire la moda-
litățile practice pentru schimbul 
de informații și, în special, cu 
privire la: 
(a) regulile de procedură ale 
forumului; 
(b) programul de lucru pentru 
schimbul de informații; 



(c) ghiduri privind colectarea 
datelor; 
(d) ghiduri privind întocmirea 
documentelor de referință BAT 
și asigurarea calității acestora, 
inclusiv în ceea ce privește 
caracterul adecvat al conținu-
tului și formatului acestora. 
Ghidurile menționate la al doilea 
paragraf literele (c) și (d) țin 
seama de avizul forumului și 
sunt adoptate în conformitate cu 
pro-cedura de reglementare 
menți-onată la articolul 75 
alineatul (2). 
(4)  Comisia trebuie să obțină și 
să pună la dispoziția publicului 
avizul forumului cu privire la 
conținutul propus al docu-
mentelor de referință BAT și 
ține seama de acesta în cadrul 
procedurilor prevăzute la aline-
atul (5). 
(5)  Decizii privind concluziile 
BAT se adoptă în conformitate 
cu procedura de reglementare 
menționată la articolul 75 aline-
atul (2). 
(6)  După adoptarea unei decizii 
în conformitate cu alinea-tul (5), 
Comisia pune la dispoziția pub-
licului fără întârziere docu-



mentul de referință BAT și 
asigură disponibilitatea conclu-
ziilor privind BAT în toate lim-
bile oficiale ale UE. 
(7)  Până la adoptarea unei 
decizii relevante în conformi-
tate cu alineatul (5), concluziile 
privind cele mai bune tehnici 
disponibile din documentele de 
referință BAT adoptate de 
Comisie anterior datei prevăzute 
la articolul 83 se aplică în 
calitate de concluzii BAT în 
sensul prezentului capitol, cu 
excepția articolului 15 alineatele 
(3) și (4). 

Articolul 14 
Condițiile de autorizare 

(1)  Statele membre se asigură că 
autorizația cuprinde toate măsurile 
necesare pentru îndeplinirea cerințelor 
de la articolele 11 și 18. 
Aceste măsuri includ cel puțin 
următoarele: 
(a) valorile limită de emisie pentru 
substanțele poluante menționate în 
anexa II și pentru alte substanțe 
poluante care pot fi emise de instalația 
respectivă în cantități semnificative, 
luânduse în considerare natura aces-
tora și potențialul lor de a transfera 
poluarea dintr-un mediu în altul; 
(b) cerințele adecvate pentru protecția 
solului și a apelor subterane, precum 
și măsurile privind monitorizarea și 

- Incompatibil Prevederile art. 14 
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manage-mentul deșeurilor generate de 
instalație; 
(c) cerințe adecvate de monitorizare a 
emisiilor, specificându-se: 

(i) metodologia de măsurare, 
frecvența și procedura de evalu-are; și 

(ii) în cazul în care se aplică 
articolul 15 alineatul (3) litera (b), că 
rezultatele monitorizării emisiilor sunt 
disponibile pentru aceeași perioadă de 
timp și pentru aceleași condiții de 
refe-rință ca și cele corespunzătoare 
nivelurilor de emisii asociate celor 
mai bune tehnici disponibile; 
(d) obligația de a furniza autorității 
competente cu regularitate și cel puțin 
o dată pe an: 

(i) informații pe baza rezultatelor 
monitorizării emisiilor menționate la 
litera (c) și alte date necesare care 
permit autorității competente să 
verifice conformitatea cu condițiile de 
autorizare; și 

(ii) în cazul aplicării articolul 15 
alineatul (3) litera (b), un rezumat al 
rezultatelor monitorizării emisiilor, 
care să permită comparația cu 
nivelurile de emisie asociate celor mai 
bune tehnici disponibile; 
(e) cerințe adecvate de menți-nere și 
supraveghere periodică a măsurilor 
luate pentru prevenirea emisiilor în sol 
și în apele subterane în conformitate 
cu litera (b) și cerințe adecvate de 
monitorizare periodică a solului și a 
apelor subterane în ceea ce privește 
substanțele periculoase relevante care 
se pot găsi pe amplasament, și ținând 
seama de posibilitatea de contaminare 



a solului și a apelor subterane de la 
amplasamentul instalației; 
(f) măsuri privind unele con-diții, 
altele decât condițiile normale de 
funcționare, cum ar fi operațiunile de 
pornire și de oprire, scurgerile, 
defecțiunile, opririle temporare și 
încetarea de-finitivă a funcționării; 
(g) dispoziții privind reducerea 
poluării la mare distanță sau 
transfrontaliere; 
(h) condiții pentru a evalua con-
formitatea cu valorile limită de emisie 
sau o trimitere la cerințele aplicabile 
specificate în altă parte. 
(2)  În sensul alineatului (1) litera (a), 
valorile limită de emisie pot fi 
suplimentate sau înlocuite cu 
parametri sau cu măsuri the-nice 
echivalente ca-re asigură un nivel 
echivalent de protecție a mediului. 
(3)  Concluziile BAT servesc drept 
referință pentru stabilirea condițiilor 
de autorizare. 
(4)  Fără a aduce atingere articolului 
18, autoritatea compe-tentă poate 
stabili condiții mai stricte de autorizare 
decât cele rezultate din utilizarea celor 
mai bune tehnici disponibile, astfel 
cum sunt descrise în concluziile BAT. 
Statele membre pot stabili reguli în 
temeiul cărora autori-tatea competentă 
poate institui astfel de condiții mai 
stricte. 
(5)  În cazul în care autoritatea 
competentă stabilește condițiile de 
autorizare pe baza uneia din cele mai 
bune tehnici disponibile care nu este 
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descrisă în niciuna dintre concluziile 
BAT relevante, aceasta se asigură că: 
(a) tehnica respectivă este stabi-lită 
acordând o atenție deosebită criteriilor 
enumerate în anexa III; și 
(b) se respectă cerințele prevăzute la 
articolul 15. 
În cazul în care concluziile BAT 
prevăzute la primul paragraf nu includ 
nivelurile de emisie asociate celor mai 
bune tehnici disponibile, autoritatea 
competentă se asigură că tehnica men-
ționată la primul paragraf garantează 
un nivel de protecție a mediului 
echivalent cu cel asi-gurat de cele mai 
bune tehnici disponibile prevăzute în 
concluziile BAT. 
(6)  În cazul în care o activitate sau un 
tip de proces de producție desfășurat 
în interiorul unei instalații nu este 
acoperit de niciuna dintre concluziile 
BAT sau dacă aceste concluzii nu iau 
în con-siderare toate efectele 
potențiale ale activetății sau ale 
procesului asupra mediului, au-
toritatea competentă prevede, după 
consultarea prealabilă a operatorului, 
condițiile de autorizare pe baza celor 
mai bune tehnici disponibile pe care 
le-a stabilit pentru activitățile sau 
pentru procesele în cauză, acordând o 
atenție deosebită crite-riilor enumerate 
în anexa III. 
(7)  Pentru instalațiile mențio-nate la 
punctul 6.6 din anexa I, alineatele (1)-
(6) din prezentul articol se aplică fără 
a aduce atingere legislației referitoare 
la bunăstarea animalelor. 



Articolul 15 
Valori limită de emisie, 

parametri și măsuri tehnice 
echivalente 

(1)  Valorile limită de emisie 
pentru substanțe poluante se 
determină în punctul în care 
emisiile părăsesc instalația și la 
determinarea acestor valori nu 
se ia în considerare nicio 
diluare care intervine înainte 
de acest punct. 
În ceea ce privește evacuările 
indirecte de substanțe polu-
ante în apă, se poate lua în 
considerare efectul unei insta-
lații de epurare a apei la deter-
minarea valorilor limită de 
emisie ale instalației în cauză, 
cu condiția să fie asigurat un 
nivel echivalent de protecție a 
mediului în ansamblul său și 
acest fapt să nu conducă la 
niveluri mai ridicate de poluare 
a mediului. 
(2)  Fără a aduce atingere 
articolului 18, valorile limită de 
emisie și parametrii și măsurile 
tehnice echivalente menționate 
la articolul 14 ali-neatele (1) 
și (2) se vor baza pe cele mai 
bune tehnici dispo-nibile, fără a 
se impune utili-zarea unei 

- Incompatibil Prevederile art. 15 
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anumite tehnici sau tehnologii. 
(3)  Autoritatea competentă 
stabilește valori limită de 
emisie care asigură că, în 
condiții normale de funcțio-
nare, emisiile nu depășesc 
nivelurile de emisie asociate 
celor mai bune tehnici dispo-
nibile, astfel cum sunt pre-
văzute în deciziile privind 
concluziile BAT menționate la 
articolul 13 alineatul (5), prin: 
(a) stabilirea unor valori limită 
de emisie care nu depășesc 
nivelurile de emisie asociate 
celor mai bune tehnici dispo-
nibile. Aceste valori limită de 
emisie se exprimă pentru 
aceleași perioade sau pentru 
perioade mai scurte, precum și 
în aceleași condiții de referință 
ca și nivelurile de emisie aso-
ciate celor mai bune tehnici 
disponibile; sau 
(b) stabilirea unor valori limită 
de emisie diferite de cele pre-
văzute la litera (a) în ceea ce 
privește valorile, perioadele de 
timp și condițiile de referință. 
În cazul în care se aplică 
litera (b), autoritatea compe-
tentă evaluează rezultatele mo-
nitorizării emisiilor cel puțin o 



dată pe an, pentru a se asigura 
că emisiile evacuate în condiții 
normale de funcționare nu au 
depășit nivelurile de emisie 
asociate celor mai bune tehnici 
disponibile. 
(4) Prin derogare de la 
alineatul (3) și fără a aduce 
atingere articolului 18, autori-
tatea competentă poate stabili, 
în cazuri specifice, valori limită 
de emisie mai puțin rigu-roase. 
O astfel de derogare poate fi 
aplicată numai în cazul în care 
o evaluare demonstrează că 
atingerea nivelurilor de emisie 
asociate celor mai bune tehnici 
disponibile ar conduce la 
costuri dispro-porționat de mari 
în compa-rație cu beneficiile 
pentru mediu din cauza: 
(a) amplasării geografice sau a 
condițiilor locale de mediu ale 
instalației în cauză; sau 
(b) a caracteristicilor tehnice ale 
instalației în cauză. 
Autoritatea competentă preci-
zează în anexa la condițiile de 
autorizare motivele aplicării 
primului paragraf, incluzând 
rezultatul evaluării și justifi-



carea condițiilor impuse. 
Valorile limită de emisie sta-
bilite în conformitate cu dis-
pozițiile primului paragraf nu 
depășesc însă valorile limită de 
emisie stabilite în anexele la 
prezenta directivă, după caz. 
În orice caz, autoritatea com-
petentă se asigură că nu se 
produce nicio poluare semni-
ficativă și se atinge un nivel 
ridicat de protecție a mediului 
în ansamblul său. 
În temeiul informațiilor fur-
nizate de statele membre în 
conformitate cu articolul 72 
alineatul (1), în special în ceea 
ce privește aplicarea prezen-
tului alineat, Comisia poate 
evalua și clarifica mai exact, 
dacă este cazul, prin ghiduri, 
criteriile care trebuie luate în 
considerare pentru aplicarea 
prezentului alineat. 
Autoritatea competentă reeva-
luează aplicarea primului 
paragraf în cadrul reanalizării 
condițiilor de autorizare în 
temeiul articolului 21. 
(5) Autoritatea competentă 
poate acorda derogări tempo-
rare de la cerințele alineatelor 



(2) și (3) din prezentul articol și 
de la articolul 11 literele (a) 
și (b) pentru testarea și utili-
zarea unor tehnici emergente, 
pentru o perioadă totală de cel 
mult nouă luni cu condiția ca, la 
expirarea perioadei prevăzute, 
tehnica respectivă să fie 
întreruptă sau emisiile generate 
de activitatea în cauză să 
respecte cel puțin nivelurile de 
emisie asociate celor mai bune 
tehnici disponibile. 

Articolul 16 
Cerințe de monitorizare 

(1)  Cerințele de monitorizare 
menționate la articolul 14 ali-
neatul (1) litera (c) se bazează, 
dacă este cazul, pe concluziile 
privind monitorizarea descrise 
în concluziile BAT. 
(2) Frecvența monitorizării 
periodice menționate la arti-
colul 14 alineatul (1) litera (e) 
se stabilește de către autorita-
tea competentă în autorizația 
acordată fiecărei instalații sau 
prin reguli generale obligatorii. 
Fără a aduce atingere primului 
paragraf, se efectuează o mo-
nitorizare periodică cel puțin o 
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dată la cinci ani pentru apele 
subterane și cel puțin o dată la 
zece ani pentru sol, cu excepția 
cazului în care această 
monitorizare se bazează pe o 
evaluare sistematică a riscului 
de contaminare. 

Articolul 17 
Reguli generale obligatorii 

pentru activitățile enumerate 
în anexa I 

(1)  La adoptarea regulilor ge-
nerale obligatorii, statele me-
mbre asigură o abordare integ-
rată și un nivel ridicat de 
protecție a mediului, echivalent 
celui care poate fi atins prin 
condiții individuale ale 
autorizației. 
(2)  Regulile generale oblige-
torii se bazează pe cele mai 
bune tehnici disponibile, fără a 
recomanda utilizarea unei te-
nici sau a unei tehnologii spe-
cifice, pentru a asigura con-
formitatea cu articolele 14 și 
15. 
(3)  Statele membre se asigură 
că regulile generale obligatorii 
sunt actualizate pentru a lua în 
considerare evoluția celor mai 
bune tehnici disponibile și 

- Incompatibil Prevederile art. 17 din 
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pentru a asigura conformitatea 
cu articolul 21. 
(4)  Regulile generale oblige-
torii adoptate în conformitate cu 
alineatele (1)-(3) cuprind o 
trimitere la prezenta directivă 
sau sunt însoțite de o asemenea 
trimitere la data publicării lor 
oficiale. 

Articolul 18 
Standarde de calitate a 

mediului 
În cazul în care un standard de 
calitate a mediului implică ce-
rințe mai stricte decât cele care 
pot fi îndeplinite prin utilizarea 
celor mai bune tehnici 
disponibile, autorizația include 
măsuri suplimentare, fără a 
aduce atingere altor măsuri care 
pot fi luate pentru a se respecta 
standardele de calitate a 
mediului. 

- Incompatibil Prevederile art. 18 din 
Directivă sunt 
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Articolul 19 
Evoluția celor mai bune 

tehnici disponibile 
Statele membre se asigură că 
autoritatea competentă urmă-
rește sau este informată cu 
privire la evoluția celor mai 
bune tehnici disponibile și la 
publicarea oricăror concluzii 

- Incompatibil Prevederile art. 14 din 
Directivă sunt 
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BAT noi sau actualizate și pun 
la dispoziția publicului intere-
sat informațiile respective. 

Articolul 20 
Modificări aduse instalațiilor 

de către operatori 
(1)  Statele membre iau măsu-
rile necesare pentru a se asigura 
că operatorul informează 
autoritatea competentă cu pri-
vire la orice modificări plani-
ficate în ceea ce privește carac-
teristicile sau funcționarea sau o 
extindere a instalației, care pot 
avea consecințe asupra me-
diului. După caz, autoritatea 
competentă actualizează auto-
rizația. 
(2)  Statele membre adoptă 
măsurile necesare pentru a se 
asigura că nicio modificare 
substanțială planificată de către 
operator nu este efectuată fără 
acordarea unei autorizații în 
conformitate cu prezenta 
directivă. 
Solicitarea de autorizare și 
decizia luată de către autori-
tatea competentă acoperă ace-le 
părți ale instalației și acele 
detalii menționate la artico-
lul 12 care pot fi afectate de 

- Incompatibil Prevederile art. 20 
alin. (1) – (3) din 
Directivă sunt 
transpuse  în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

 Ministerul 
Mediului 



modificarea substanțială. 
(3)  Orice modificare în ceea ce 
privește caracteristicile sau 
funcționarea sau o extindere a 
unei instalații este considerată 
substanțială atunci când o astfel 
de modificare sau extindere 
conduce la atingerea pragurilor 
de capacitate prevăzute în 
anexa I. 

Articolul 21 
Reexaminarea și actualizarea 
condițiilor de autorizare de 

către autoritatea competentă 
(1)  Statele membre iau măsu-
rile necesare pentru a se asigura 
că autoritatea competentă 
reexaminează periodic, în 
conformitate cu alineatele (2)-
(5), toate condițiile de auto-
rizare și le actualizează, dacă 
acest lucru este necesar pentru a 
asigura conformarea cu 
prezenta directivă. 
(2)  La cererea autorității com-
petente, operatorul prezintă to-
ate informațiile necesare în 
scopul reexaminării condițiilor 
de autorizare, inclusiv, în spe-
cial, rezultatele monitorizării 
emisiilor și alte date care permit 
efectuarea unei comparații a 

- Incompatibil Prevederile art. 21 
alin. (1) – (3) din 
Directivă sunt 
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funcționării instalației cu cele 
mai bune tehnici disponibile 
descrise în concluziile BAT 
aplicabile și cu nivelurile de 
emisii asociate celor mai bune 
tehnici disponibile. 
La reexaminarea condițiilor de 
autorizare, autoritatea compe-
tentă utilizează toate informa-
țiile obținute în urma monito-
rizării sau a inspecțiilor. 
(3)  În termen de patru ani de la 
publicarea deciziilor privind 
concluziile BAT adoptate în 
conformitate cu articolul 13 
alineatul (5), referitor la 
activitatea principală a unei 
instalații, autoritatea com-
petentă se asigură că: 
(a) toate condițiile de autorizare 
pentru instalația în cauză sunt 
reexaminate și, dacă este 
necesar, actualizate în vederea 
asigurării conformității cu pre-
zenta directivă și, în special, cu 
articolul 15 alineatele (3) și (4), 
după caz; 
(b) instalația este conformă cu 
aceste condiții de autorizare. 
În vederea reexaminării, se iau 
în considerare toate concluziile 
BAT noi sau actualizate, 



aplicabile instalației și adop-tate 
în conformitate cu articolul 13 
alineatul (5) de la data acordării 
autorizației sau a ultimei 
reexaminări a acesteia. 
(4)  În cazul în care o ins-
talație nu este vizată în niciuna 
dintre concluziile BAT, 
condițiile de autorizare sunt 
reexaminate și, dacă este 
necesar, actualizate acolo unde 
unde evoluția celor mai bune 
tehnici disponibile permite 
reducerea considera-bilă a 
emisiilor; 
(5)  Condițiile de autorizare 
sunt reexaminate și, acolo unde 
este necesar, actualizate cel 
puțin în următoarele cazuri: 
(a) poluarea generată de 
instalație este atât de 
semnificativă încât valorile 
limită de emisie din autorizație 
trebuie să fie revizuite sau noi 
valori limită de emisie trebuie 
incluse în autorizație; 
(b) este necesară utilizarea 
unor alte tehnici din motive de 
siguranță funcțională; 
(c) atunci când este necesară 
respectarea unui standard nou 
sau revizuit de calitate a 

- Incompatibil Prevederile art. 21 
alin. (4) – (5) din 
Directivă sunt 
transpuse  în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

 Ministerul 
Mediului 



mediului, în conformitate cu 
articolul 18. 

Articolul 22 
Închiderea amplasamentului 

(1)  Fără a aduce atingere 
Directivei 2000/60/CE, Dire-
ctivei 2004/35/CE, Directivei 
2006/118/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind 
protecția apelor subterane îm-
potriva poluării și a deterio-
rării și dreptului relevant al 
Uniunii privind protecția so-
lului, autoritatea competentă 
stabilește condițiile de autori-
zare pentru a asigura respect-
tarea alineatelor (3) și (4) din 
prezentul articol în momentul 
încetării definitive a activității. 
(2)  În cazul în care activitatea 
implică utilizarea, producerea 
sau emisia de substanțe peri-
culoase relevante și ținând 
seama de posibilitatea de con-
taminare a solului și a apelor 
subterane pe amplasamentul 
instalației, operatorul întoc-
mește și prezintă autorității 
competente un raport privind 
situația de referință înainte de 
punerea în funcțiune a insta-

- Incompatibil Prevederile art. 22 
alin. (1) – (2) din 
Directivă sunt 
transpuse  în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

 Ministerul 
Mediului 



lației sau înainte de actualizarea 
autorizației acordate unei 
instalații pentru prima dată 
ulterior datei de 7 ianuarie 
2013. 
Raportul privind situația de 
referință conține informațiile 
necesare pentru stabilirea stării 
de contaminare a solului și a 
apelor subterane, astfel încât să 
se poată face o comparație 
cuantificată cu starea în mo-
mentul încetării definitive a 
activității prevăzută la alinea-
tul (3). 
Raportul privind situația de re-
ferință conține cel puțin urmă-
toarele informații: 
(a) informații privind utilizarea 
actuală și, dacă sunt dispo-
nibile, privind utilizările din 
trecut ale amplasamentului; 
(b) dacă sunt disponibile, in-
formațiile existente privind re-
zultatele măsurătorilor solului și 
apelor subterane care reflectă 
starea la momentul elaborării 
raportului sau, ca alternativă, 
rezultatele noilor măsurători ale 
solului și apelor subterane 
având în vedere posibilitatea 
contami-nării solului și apelor 



subterane de către acele 
substanțe periculoase care 
urmează să fie utilizate, produse 
sau emise de instalația în cauză. 
În cazul în care informațiile 
obținute în temeiul altor norme 
naționale sau ale Uniunii 
îndeplinesc cerințele prezen-
tului alineat, informațiile res-
pective pot fi incluse sau ane-
xate la raportul privind situația 
de referință. 
Comisia stabilește ghiduri re-
feritoare la conținutul rapor-
tului privind situația de refe-
rință. 
(3)  La încetarea definitivă a 
activității, operatorul evaluează 
starea de contaminare a solului 
și a apelor subterane cu 
substanțe periculoase relevan-te 
utilizate, produse sau emise de 
instalație. În cazul în care 
instalația a provocat o poluare 
semnificativă a solului sau a 
apelor subterane cu substanțe 
periculoase relevante în raport 
cu starea prezentată în raportul 
privind situația de referință 
menționat la alineatul (2), ope-
ratorul ia măsurile necesare 
privind poluarea astfel încât să 
readucă amplasamentul în res-

- Incompatibil Prevederile art. 22 
alin. (3) – (4) din 
Directivă nu sunt 
transpuse  în proiectul  
Regulamentului, de 
lege privind emisiile 
industriale 

 Ministerul 
Mediului 



pectiva stare. În acest scop, se 
poate ține seama de fezabi-
litatea tehnică a unor astfel de 
măsuri. 
Fără a aduce atingere primului 
paragraf, în momentul încetării 
definitive a activităților și în 
cazul în care contaminarea 
solului și a apelor subterane pe 
amplasament prezintă un risc 
semnificativ pentru sănătatea 
umană sau pentru mediu ca re-
zultat al activităților autorizate 
desfășurate de către operator 
înainte de prima actualizare a 
autorizației după 7 ianuarie 
2013 și ținând seama de 
condițiile amplasamentului 
instalației stabilite în 
conformitate cu articolul 12 
alineatul (1) li-tera (d), 
operatorul ia măsuri-le necesare 
în vederea îndepăr-tării, 
controlului, limitării sau 
reducerii substanțelor pericu-
loase relevante, astfel încât 
amplasamentul, ținând seama 
de utilizarea sa actuală sau de 
utilizările viitoare aprobate, să 
nu mai prezinte un astfel de 
risc. 
(4) Dacă operatorul nu are 
obligația de a întocmi raportul 



privind situația de referință 
menționat la alineatul (2), în 
momentul încetării definitive a 
activităților acesta ia măsurile 
necesare în vederea îndepăr-
tării, controlului, limitării sau 
reducerii substanțelor pericu-
loase relevante, astfel încât 
amplasamentul, ținând seama 
de utilizarea sa actuală sau de 
utilizările viitoare aprobate, să 
nu mai prezinte niciun risc 
semnificativ pentru sănătatea 
umană sau pentru mediu din 
cauza contaminării solului și a 
apelor subterane ca rezultat al 
activităților permise și ținând 
seama de condițiile amplasa-
mentului instalației stabilite în 
conformitate cu articolul 12 
alineatul (1) litera (d). 

Articolul 23 
Inspecții de mediu 

(1)  Statele membre instituie un 
sistem de inspecții de mediu ale 
instalațiilor care să vizeze 
examinarea întregii game de 
efecte relevante asupra mediu-
lui produse de instalațiile în 
cauză. 
Statele membre se asigură că 
operatorii acordă autorităților 

-  Prevederile art. 23 
alin. (1) – (4) din 
Directivă nu sunt 
transpuse  în proiectul 
Regulamentului, fiind 
transpuse în ptoiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

 Ministerul 
Mediului 



competente întreaga asistență 
necesară pentru a le da posibi-
litatea realizării vizitelor la fața 
locului, pentru a preleva probe 
și pentru a obține orice 
informații necesare pentru 
îndeplinirea obligațiilor ce 
decurg din prezenta directivă. 
(2)  Statele membre se asigură 
că toate instalațiile fac obiectul 
unui plan de inspecții de mediu 
la nivel național, regional sau 
local și că acest plan este 
revizuit și, după caz, actualizat 
în mod periodic. 
(3)  Fiecare plan de inspecții de 
mediu include următoarele 
elemente: 
(a) o evaluare generală a aspe-
ctelor de mediu care trebuie 
luate în considerare; 
(b) zona geografică acoperită de 
planul de inspecții; 
(c) un registru al instalațiilor 
acoperite de plan; 
(d) procedurile de elaborare a 
programelor pentru inspecții de 
mediu de rutină în confor-
mitate cu alineatul (4); 
(e) procedurile aplicabile ins-
pecțiilor de mediu care nu sunt 
de rutină în conformitate cu 



alineatul (5); 
(f) dacă este cazul, dispoziții 
privind cooperarea între diverse 
autorități responsabile  de 
efectuarea inspecțiilor. 
(4)  Pe baza planului de inspe-
cții, autoritatea competentă în-
tocmește în mod regulat prog-
rame pentru inspecții de mediu 
de rutină inclusiv frecvența 
vizitelor la fața locului pentru 
diversele tipuri de instalații. 
Intervalul de timp dintre două 
vizite la fața locului se stabile-
ște pe baza unei evaluări siste-
matice a riscurilor pentru me-
diu asociate instalațiilor în ca-
uză și nu depășește un an pent-
ru instalațiile care prezintă ce-le 
mai mari riscuri și trei ani 
pentru instalațiile care prezintă 
cele mai reduse riscuri. 
Dacă în urma unei inspecții s-a 
constatat nerespectarea con-
dițiilor de autorizare, se efec-
tuează o vizită suplimentară la 
fața locului în termen de șase 
luni de la respectiva inspecție. 
Evaluarea sistematică a riscu-
rilor pentru mediu se reali-
zează cel puțin pe baza 
următoarelor criterii: 



(a) impactul potențial și impa-
ctul concret al instalațiilor în 
cauză asupra sănătății umane și 
asupra mediului, ținând sea-ma 
de nivelurile și de tipurile de 
emisii, de sensibilitatea me-
diului local și de riscul de 
accidente; 
(b) istoricul conformării cu 
condițiile de autorizare; 
(c) participarea operatorului la 
sistemul Uniunii de manage-
ment de mediu și audit 
(EMAS), în temeiul regula-
mentului (CE) nr. 1221/2009. 
Comisia poate adopta ghiduri 
privind criteriile referitoare la 
evaluarea riscurilor pentru 
mediu. 
(5)  Inspecțiile de mediu care 
nu sunt de rutină se desfășoară 
cu scopul de a investiga, în cel 
mai scurt timp posibil și, dacă 
este cazul, înainte de acordarea, 
reexaminarea sau actualizarea 
unei autorizații, plângeri 
pertinente în materie de mediu, 
accidente ecologice grave, 
incidente grave și cazuri grave 
de neconformare. 
(6)  După fiecare vizită la fața 
locului, autoritatea competentă 

- Incompatibil Prevederile art. 22 
alin. (5) – (6) din 
Directivă nu sunt 
transpuse  în proiectul  
Regulamentului, fiind 
transpuse în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

 Ministerul 
Mediului 



întocmește un raport în care 
sunt prezentate constatările re-
levante cu privire la nivelul de 
conformare a instalației la con-
dițiile de autorizare și conclu-
ziile privind eventuala nece-
sitate a unei acțiuni ulterioare. 
Raportul este notificat opera-
torului în cauză în termen de 
două luni de la efectuarea vizi-
tei la fața locului. Autoritatea 
competentă pune raportul la 
dispoziția publicului, în confo-
rmitate cu Directiva 2003/4/ CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului din 28 ianuarie 
2003 privind accesul publicu-
lui la informațiile despre mediu, 
în termen de patru luni de la 
efectuarea vizitei la fața locului. 
Fără a aduce atingere arti-
colului 8 alineatul (2), autori-
tatea competentă se asigură că 
operatorul ia toate măsurile 
necesare identificate în raport 
într-un interval de timp rezo-
nabil. 

Articolul 24 
Accesul la informație și 

participarea publicului la 
procedura de autorizare 

(1)  Statele membre se asigură 

- Incompatibil Prevederile art. 24 
alin. (1) din Directivă 
nu sunt transpuse  în 
proiectul Regulamen-
tului, fiind transpuse 
în proiectul de lege 

 Ministerul 
Mediului; 
Agenția de Mediu 



că publicul interesat beneficiază 
din timp și în mod efectiv de 
posibilitatea de a participa la 
următoarele proceduri: 
(a) acordarea autorizațiilor 
pentru instalații noi; 
(b) acordarea unei autorizații 
pentru orice modificare subs-
tanțială; 
(c) acordarea sau actualizarea 
unei autorizații pentru o ins-
talație în cazul căreia s-a propus 
aplicarea articolului 15 ali-
neatul (4); 
(d) actualizarea unei autorizații 
sau a condițiilor unei autorizații 
pentru o instalație în 
conformitate cu articolul 21 
alineatul (5) litera (a). 
Procedura prevăzută în ane-
xa IV se aplică unor astfel de 
participări. 

privind emisiile 
industriale 

(2)  După luarea unei decizii 
privind acordarea, reexami-
narea sau actualizarea unei 
autorizații, autoritatea compe-
tentă pune la dispoziția pub-
licului, inclusiv prin interme-
diul internetului în ceea ce 
privește literele (a), (b) și (f), 
următoarele informații: 

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
IX.  ACCESUL LA 
INFORMAŢIE ŞI 
PARTICIPAREA PUBLICULUI 
58. Agenția de Mediu asigură 
administrarea sistemelor 
informaţionale automtizate 
„Managementul deșeurilor” 

Compatibil parțial Prevederile art. 24 
alin. (2) – (4) din 
Directivă sunt 
transpuse parțial în 
proiectul 
Regulamentului , 
fiind transpuse în 
proiectul de lege 
privind emisiile 
industriale 

 Agenția de Mediu 



(a) conținutul deciziei, inclusiv 
o copie a autorizației și a 
oricăror actualizări ulterioare; 
(b) motivele pe care se înte-
meiază decizia; 
(c) rezultatele consultărilor or-
ganizate înainte de luarea deci-
ziei și o explicație a modului în 
care acestea au fost luate în 
considerare în decizia respec-
tivă; 
(d) titlul documentelor de refe-
rință BAT relevante pentru in-
stalația sau activitatea în cauză; 
(e) metoda utilizată pentru de-
terminarea condițiilor de auto-
rizare menționate la artico-
lul 14, inclusiv a valorilor li-
mită de emisie, în raport cu cele 
mai bune tehnici disponibile și 
cu nivelurile de emisii asociate 
celor mai bune tehnici 
disponibile; 
(f) dacă s-a acordat o derogare 
în conformitate cu articolul 15 
alineatul (4), motivele specifice 
ale acordării acesteia pe baza 
criteriilor enunțate în alineatul 
respectiv și a condițițiile 
impuse. 
(3) Autoritatea competentă 

(SIA MD) și „Registrul național 
al emisiilor și al transferului de 
poluanți” (SIA RETP) și, 
respectiv, accesul publicului la 
informaţii despre activitatea 
tuturor instalațiilor de incinerare 
și coincinerare autorizate la 
nivel național, cu posibilitatea de 
a transmite comentarii, 
informații, analize sau opinii 
considerate relevante în procesul 
de luare a deciziilor, conform 
prevede-rilor  Legii nr. 239/2008 
privind transparența în procesul 
decizional. 
59. Agenția de Mediu 
întocmește lista instalaţiilor de 
incinerare a deșeurilor sau a 
instalaţiilor de coincinerare a 
deșeurilor a căror capacitatea 
nominală este mai mică de 2 
tone pe oră și o va pune la 
dispoziţia publicului prin 
intermediul paginii web oficiale 
a instituției – www.am.gov.md 

http://www.mediu.gov.md/


pune, de asemenea, la dispozi-
ția publicului, inclusiv prin in-
termediul internetului, cel puțin 
în ceea ce privește litera (a), 
următoarele: 
(a) informații relevante cu pri-
vire la măsurile luate de către 
operator la încetarea definitivă 
a activităților în conformitate cu 
articolul 22; 
(b) rezultatele monitorizării 
emisiilor, astfel cum sunt pre-
văzute în temeiul condițiilor de 
autorizare și deținute de către 
autoritățile competente. 
(4)  Alineatele (1), (2) și (3) din 
prezentul articol se aplică sub 
rezerva restricțiilor prevăzute la 
articolul 4 alineatele (1) și (2) 
din Directiva 2003/4/ CE. 

Articolul 25 
Accesul la justiție 

(1)  Statele membre se asigură, 
în conformitate cu sistemul 
legislativ intern aplicabil, că 
membri ai publicului interesat 
au acces la o cale de atac în fața 
unei instanțe sau a unui alt 
organism independent și 
imparțial instituit în confor-
mitate cu legea, prin care este 
contestată legalitatea de fond 

- Incompatibil Prevederile art. 25 
alin. (1) – (3) din 
Directivă nu sunt 
transpuse în proiectul 
Regulamentului, 
deoarece de regăsește 
în proiectul de lege 
privind emisiile 
industriale 

 Ministerul 
Mediului 
Agenția de Mediu 



sau de procedură a deciziilor, a 
acțiunilor sau a omisiunilor care 
intră sub incidența articolului 
24, atunci când este îndeplinită 
una dintre următoarele condiții: 
(a) aceștia au un interes 
suficient; 
(b) aceștia invocă încălcarea 
unui drept, atunci când dis-
pozițiile de procedură admi-
nistrativă ale unui stat membru 
impun această condiție preli-
minară. 
(2)  Statele membre stabilesc 
momentul în care pot fi con-
testate deciziile, acțiunile sau 
omisiunile. 
(3)  Statele membre stabilesc ce 
înseamnă interes suficient și 
încălcarea unui drept în con-
formitate cu obiectivul de a 
acorda publicului interesat un 
acces larg la justiție. 
În acest sens, interesul oricărei 
organizații neguvernamentale 
care promovează protecția me-
diului și îndeplinește cerințele 
dreptului național este consi-
derat suficient în sensul ali-
neatului (1) litera (a). 
Se consideră că aceste orga-
nizații au drepturi care pot fi 



încălcate în sensul alineatului 
(1) litera (b). 

(4)  Alineatele (1), (2) și (3) nu 
exclud posibilitatea unei căi de 
atac prealabile în fața unei au-
torități administrative și nu 
aduc atingere obligației de a 
epuiza toate căile de atac ad-
ministrative înainte de a iniția o 
cale de atac judiciară, atunci 
când legislația internă prevede 
această obligație. 
Orice astfel de procedură tre-
buie să fie corectă, echitabilă, 
rapidă și cu un cost care să nu 
fie prohibitiv. 
(5)  Statele membre se asigură 
că informațiile practice privind 
accesul la căile de atac 
administrative și judiciare sunt 
puse la dispoziția publicului. 

- Incompatibil Prevederile art. 25 
alin. (4) – (5) din 
Directivă sunt 
transpuse  în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

 Ministerul 
Mediului 

Articolul 26 
Efecte transfrontaliere 

(1)  În cazul în care un stat 
membru are cunoștință de fap-
tul că este posibil ca funcționa-
rea unei instalații să aibă efecte 
negative semnificative asupra 
mediului din alt stat membru 
sau în cazul în care un stat 
membru care este posibil să fie 

- Incompatibil Prevederile art. 26 
alin. (1) – (4) din 
Directivă sunt 
transpuse  în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

 Ministerul 
Mediului; 
 
Agenția de Mediu 



afectat în mod semnificativ 
solicită acest lucru, statul 
membru pe al cărui teritoriu a 
fost depusă solicitarea de 
acordare a autorizației în 
conformitate cu articolul 4 sau 
cu articolul 20 alineatul (2) 
transmite celuilalt stat membru 
orice informații care trebuie 
furnizate sau puse la dispoziție 
în conformitate cu anexa IV în 
același timp în care acestea sunt 
puse la dispoziția publicului. 
Aceste informații servesc drept 
bază a oricărei consultări 
necesare în cadrul relațiilor 
bilaterale dintre cele două state 
membre în condiții de recip-
rocitate și echivalență. 
(2)  În cadrul relațiilor bilate-
rale, statele membre se asigură 
că, în cazurile menționate la 
alineatul (1), solicitările sunt 
puse la dispoziția publicului din 
statul membru care ar pu-tea fi 
afectat cu suficient timp înainte, 
astfel încât acesta să poată face 
observații înainte ca autoritatea 
competentă să adopte decizia. 
(3)  Rezultatele oricăror con-
sultări în conformitate cu ali-
neatele (1) și (2) sunt luate în 
considerare de către autorita-tea 



competentă la luarea unei 
decizii cu privire la solicitarea 
de autorizare. 
(4)  Autoritatea competentă 
informează orice stat membru 
care a fost consultat în confor-
mitate cu alineatul (1) asupra 
deciziei adoptate cu privire la 
solicitarea de autorizare și îi 
transmite informațiile mențio-
nate la articolul 24 alineatul (2). 
Statul membru în cauză ia 
măsurile necesare pentru a 
asigura punerea informațiilor 
respective la dispoziția publi-
cului interesat de pe teritoriul 
său. 

Articolul 27 
Tehnici emergente 

(1)  După caz, statele membre 
încurajează dezvoltarea și apli-
carea tehnicilor emergente, în 
special a acelor tehnici emer-
gente identificate în documen-
tele de referință BAT. 
(2)  Comisia stabilește ghiduri 
care să sprijine statele membre 
în încurajarea dezvoltării și 
aplicării tehnicilor emergente 
menționate la alineatul (1). 

- Incompatibil Prevederile art. 27 nu 
sunt transpuse, 
deoarece  se referă la 
statele membre și nu 
sunt aplicabile în 
Republica Moldova  

  



CAPITOLUL III 
DISPOZIȚII SPECIALE 

PENTRU INSTALAȚIILE DE 
ARDERE 

Articolul 28 
Domeniul de aplicare 

Prezentul capitol se aplică ins-
talațiilor de ardere, a căror pu-
tere termică instalată totală este 
mai mare sau egală cu 50 MW, 
indiferent de tipul de 
combustibil utilizat. 
Acest capitol nu se aplică ur-
mătoarelor instalații de ardere: 
(a) instalații în care produsele 
de ardere sunt utilizate pentru 
încălzirea directă, uscarea sau 
orice alt tratament al obiectelor 
sau al materialelor; 
(b) instalații post-ardere pro-
iectate pentru a purifica gazele 
reziduale prin ardere și care nu 
sunt exploatate ca instalații de 
ardere independente; 
(c) instalații pentru regenerarea 
catalizatorilor pentru cracarea 
catalitică; 
(d) instalații pentru conversia 
hidrogenului sulfurat în sulf; 
(e) reactoare folosite în indust-
ria chimică; 
(f) cuptoare de preîncălzire a 

- Incompatibil Prevederile art. 28 din 
Directivă  nu sunt 
transpuse, deoarece 
sunt transpuse  în 
proiectul de lege 
privind emisiile 
industriale 

  



cocsului; 
(g) caupere; 
(h) orice dispozitiv tehnic care 
se folosește la propulsia unui 
vehicul, a unei nave sau aero-
nave; 
(i) turbine cu gaz și motoare cu 
gaz folosite pe platformele 
maritime; 
(j) instalații care utilizează 
drept combustibil orice deșeuri 
solide sau lichide cu excepția 
deșeurilor menționate la arti-
colul 3 punctul 31 litera (b). 

Articolul 29 
Reguli de agregare 

(1)  În cazul în care gazele 
reziduale de la două sau mai 
multe instalații de ardere sunt 
evacuate printr-un coș comun, 
ansamblul format de aceste 
instalații se consideră drept o 
singură instalație de ardere, iar 
pentru calcularea puterii ter-
mice instalate totale capaci-
tățile acestora se însumează. 
(2)  În cazul în care două sau 
mai multe instalații de ardere 
care au fost autorizate pentru 
prima oară la 1 iulie 1987 sau 
după această dată, sau ai căror 
operatori au depus o solicitare 

- Incompatibil Prevederile art. 29 din 
Directivă  nu sunt 
transpuse, deoarece 
sunt transpuse  în 
proiectul de lege 
privind emisiile 
industriale 

 Agenția de Mediu 



completă de autorizare la data 
respectivă sau ulterior sunt 
dispuse astfel încât, având în 
vedere factorii de ordin tehnic 
și economic, gazele reziduale 
produse de acestea pot fi, 
conform opiniei autorității 
compe-tente, evacuate printr-un 
coș comun, ansamblul format 
de aceste instalații se consideră 
ca o singură instalație de ardere, 
iar capacitățile acestora se în-
sumează pentru calcularea pu-
terii termice instalate totale. 
(3) Pentru calcularea puterii 
termice instalate totale a unei 
combinații de instalații de 
ardere menționate la alineatele 
(1) și (2), instalațiile de ardere 
individuale cu o putere termică 
instalată mai mică de 15 MW 
nu sunt luate în considerare. 

Articolul 30 
Valori limită de emisie 

(1)  Gazele reziduale din insta-
lațiile de ardere se evacuează în 
mod controlat printr-un coș care 
conține una sau mai multe eva-
cuări și a cărui înălțime este 
calculată astfel încât să se pro-
tejeze sănătatea umană și medi-
ul. 

- Incompatibil Prevederile art. 30 
alin. (1) – (4) din 
Directivă  nu sunt 
transpuse, deoarece 
sunt transpuse  în 
proiectul de lege 
privind emisiile 
industriale 

 Agenția de Mediu 



(2)  Toate autorizațiile acordate 
instalațiilor care cuprind insta-
lații de ardere cărora li s-a acor-
dat o autorizație înainte de 7 ia-
nuarie 2013 sau ai căror 
operatori au depus o solicitare 
completă de autorizare înainte 
de data respectivă, cu condiția 
ca astfel de instalații să fie puse 
în funcțiune cel târziu la 
7 ianuarie 2014, includ condiții 
care au drept obiectiv ga-
rantarea faptului că emisiile în 
aer provenind de la aceste 
instalații nu depășesc valorile 
limită de emisie prevăzute în 
anexa V partea 1. 
Toate autorizațiile acordate 
instalațiilor care cuprind insta-
lații de ardere cărora li s-a 
acordat o derogare în confor-
mitate cu articolul 4 alinea-
tul (4) din Directiva 2001/80 
/CE și care sunt puse în fun-
cțiune după 1 ianuarie 2016, 
includ condiții care să garan-
teze faptul că emisiile în aer 
provenind de la aceste instalații 
nu depășesc valorile limită de 
emisie prevăzute în anexa V 
partea 2. 
(3)  Toate autorizațiile acordate 
instalațiilor care cuprind 



instalații de ardere care nu intră 
sub incidența alineatului (2) 
includ condiții prin care să se 
asigure că emisiile în aer 
provenind de la aceste instalații 
nu depășesc valorile limită de 
emisie prevăzute în anexa V 
partea 2. 
(4)  Valorile limită de emisie 
prevăzute în anexa V părțile 1 
și 2, precum și ratele minime de 
desulfurare prevăzute în partea 
5 din respectiva anexă, se aplică 
emisiilor fiecărui coș comun în 
funcție de puterea termică ins-
talată totală a întregii instalații 
de ardere. În cazul în care ane-
xa V prevede că valorile limită 
de emisie se pot aplica unei 
părți a instalației de ardere care 
are un număr limitat de ore de 
funcționare, valorile limită res-
pective se aplică emisiilor părții 
respective a instalației, dar sunt 
stabilite în funcție de puterea 
termică instalată totală a întregii 
instalații de ardere. 

(5) Autoritatea competentă 
poate acorda o derogare, pentru 
o durată de maximum șase luni, 
de la obligația de a respecta 
valorile limită de emisie 

- Incompatibil Prevederile art. 30 
alin. (5) – (6) din 
Directivă  nu sunt 
transpuse, deoarece 
sunt transpuse  în 
proiectul de lege 

 Agenția de Mediu 



prevăzute la alineatele (2) și (3) 
pentru dioxidul de sulf în cazul 
unei instalații de ardere care 
folosește de obicei combustibil 
cu conținut redus de sulf în 
acest scop, dacă operatorul nu 
poate să respecte acele valori 
limită de emisie din cauza unei 
întreruperi a aprovizionării cu 
combustibil cu conținut redus 
de sulf ca urmare a unei penurii 
consi-derabile. 
Statele membre informează de 
îndată Comisia în legătură cu 
orice derogare acordată în con-
formitate cu primul paragraf. 
(6) Autoritatea competentă 
poate acorda o derogare de la 
obligația de a respecta valorile 
li-mită de emisie prevăzute la 
alineatele (2) și (3) în cazurile 
în care o instalație de ardere 
care folosește numai 
combustibil ga-zos trebuie să 
recurgă, în mod excepțional, la 
utilizarea altor combustibili din 
cauza unei în-treruperi 
neașteptate a aprovi-zionării cu 
gaz și, prin urmare, ar trebui să 
fie dotată cu un sis-tem de 
purificare a gazelor re-ziduale. 
Perioada pentru care se acordă 
o astfel de dero-gare nu poate 

privind emisiile 
industriale 



depăși zece zile, cu exce-pția 
cazului în care există o ne-
cesitate imperioasă de a menți-
ne alimentarea cu energie. 
Operatorul informează de în-
dată autoritatea competentă cu 
privire la fiecare caz specific 
menționat la primul paragraf. 
Statele membre informează de 
îndată Comisia cu privire la 
orice derogare acordată în con-
formitate cu primul paragraf. 
(7)  Atunci când o instalație de 
ardere este extinsă, valorile 
limită de emisie, specificate în 
anexa V partea 2, se aplică 
părții extinse a instalației 
afectate de modificare și este 
stabilită în funcție de puterea 
termică ins-talată totală a 
întregii instalații de ardere. În 
cazul modificării unei instalații 
de ardere, modificare care poate 
avea consecințe asupra 
mediului și care afectează o 
parte a instalației cu o putere 
termică instalată de cel puțin 50 
MW, valorile limită de emisie 
prevăzute în anexa V partea 2 
se aplică părții instalației care a 
fost modificată, în fun-cție de 
puterea termică instalată totală 

- Incompatibil Prevederile art. 30 
alin. (7) – (9) din 
Directivă  nu sunt 
transpuse, deoarece 
sunt transpuse  în 
proiectul de lege 
privind emisiile 
industriale 

 Agenția de Mediu 



a întregii instalații de ardere. 

(8)  Valorile limită de emisie 
prevăzute în anexa V părțile 1 
și 2 nu se aplică următoarelor 
instalații de ardere: 
(a) motoarelor diesel; 
(b) cazanelor de recuperare din 
cadrul instalațiilor de fabricare 
a celulozei. 
(9)  Pe baza celor mai bune 
tehnici disponibile, Comisia 
reanalizează necesitatea stabi-
lirii unor valori limită de emi-
sie la nivelul Uniunii, precum și 
a modificării valorilor limită de 
emisie prevăzute în anexa V, 
pentru următoarele instalații de 
ardere: 
(a) instalațiile de ardere men-
ționate la alineatul (8); 
(b) instalațiile de ardere din 
cadrul rafinăriilor care folosesc 
reziduurile de distilare și 
conversie de la rafinarea țițe-
iului brut pentru propriul con-
sum, independent sau împreună 
cu alți combustibili, ținând 
seama de specificul sistemelor 
energetice ale rafinăriilor; 
(c) instalațiile de ardere care 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incompatibil Prevederile art. 30 
alin. (8) – (9) din 
Directivă  nu sunt 
transpuse, deoarece 
sunt transpuse  în 
proiectul de lege 
privind emisiile 
industriale 

 Agenția de Mediu 



utilizează gaze, altele decât 
gazul natural; 
(d) instalațiile de ardere din 
cadrul instalațiilor chimice care 
folosesc reziduurile lichide din 
producție drept combustibil 
necomercial pentru consumul 
propriu. 
Până la 31 decembrie 2013, 
Comisia raportează rezultatele 
acestei revizuiri Parlamentului 
European și Consiliului împre-
ună cu o propunere legislativă, 
dacă este cazul. 

 
 

Articolul 31 
Rata de desulfurare 

(1)  În cazul instalațiilor de ar-
dere care utilizează combustibil 
solid indigen și care nu pot 
respecta valorile limită de emi-
sie în ceea ce privește dioxidul 
de sulf prevăzute la articolul 30 
alineatele (2) și (3) din cauza 
caracteristicilor acestui 
combustibil, statele membre pot 
aplica, în locul respectivelor 
valori limită de emisie, ratele 
minime de desulfurare 
prevăzute în anexa V partea 5, 
în conformitate cu normele de 
conformitate prevăzute în 
partea 6 a anexei respective și 

- Incompatibil Prevederile art. 31 din 
Directivă  nu sunt 
transpuse, fiind 
neaplicabile în 
Republica Moldova, 
deoarece se referă la 
combustibilul solid 
indigen de care țara 
nu dispune.  

  



în urma validării de către 
autoritatea competentă a 
raportului tehnic menționat la 
articolul 72 alinea-tul (4) 
litera (a). 
(2)  În cazul instalațiilor de 
ardere care utilizează combus-
tibil solid indigen, care coin-
cinerează deșeuri și care nu pot 
respecta valorile Cprocedeu în 
ceea ce privește dioxidul de sulf 
prevăzute în anexa VI partea 4 
punctul 3.1 sau 3.2 din cauza 
caracteristicilor combusti-
bilului solid indigen, statele 
membre pot aplica, alternativ, 
ratele minime de desulfurare 
prevăzute în ane-xa V partea 5, 
în conformitate cu normele de 
conformitate prevăzute în 
partea 6 a anexei respective. În 
cazul în care statele membre 
aleg să ap-lice prezentul 
paragraf, valoa-rea 
Cdeșeuri menționată în ane-xa VI 
partea 4 punctul 1 este egală cu 
0 mg/Nm3. 
(3)  Până la 31 decembrie 2019, 
Comisia evaluează posibilitatea 
aplicării ratelor minime de 
desulfurare prevăzute în 
anexa V partea 5, ținând seama 
în mod deosebit de cele mai 



bune tehnici disponibile și de 
beneficiile generate de 
reducerea emisiilor de SO2. 

Articolul 32 
Planul național de tranziție 

(1)  În perioada 1 ianuarie 2016 
-30 iunie 2020, statele membre 
pot elabora și pune în aplicare 
un plan național de tranziție 
aplicabil instalațiilor de ardere 
cărora li s-a acordat prima auto-
rizație înainte de 27 noiembrie 
2002, sau ai căror operatori au 
prezentat o solicitare completă 
de autorizare înainte de această 
dată, cu condiția ca instalația să 
fi intrat în exploatare cel târziu 
la 27 noiembrie 2003. Pentru 
fiecare instalație de ardere care 
face obiectul planului național, 
acesta precizează emisiile pent-
ru cel puțin unul dintre urmă-
torii poluanți: oxizi de azot, 

- Incompatibil Prevederile art. 32 din 
Directivă  nu sunt 
transpuse, fiind 
neaplicabile în 
Republica Moldova, 
precum și se referă la 
satele membre  

  



dioxid de sulf și pulberi. Pentru 
turbinele cu gaz, planul preci-
zează numai emisiile de oxizi 
de azot. 
Planul național de tranziție nu 
include niciuna din următoarele 
instalații de ardere: 
(a)  cele cărora li se aplică arti-
colul 33 alineatul (1); 
(b)  cele din cadrul rafinăriilor 
care utilizează gaze cu putere 
calorică redusă rezultate din 
gazeificarea reziduurilor de la 
rafinare, sau a reziduurilor de 
distilare și conversie de la rafi-
narea țițeiului brut pentru prop-
riul consum, independent sau 
împreună cu alți combustibili; 
(c)  cele cărora li se aplică arti-
colul 35; 
(d)  cele cărora li s-a acordat o 
derogare în conformitate cu ar-
ticolul 4 alineatul (4) din Direc-
tiva 2001/80/CE. 

(2)  Instalațiile de ardere care 
fac obiectul planului pot fi ex-
ceptate de la respectarea valori-
lor limită de emisie prevăzute la 
articolul 30 alineatul (2) pentru 
poluanții care fac obiectul pla-
nului sau, după caz, a ratelor de 
desulfurare prevăzute la artico-

- Incompatibil Prevederile art. 32 din 
Directivă  nu sunt 
transpuse, fiind 
neaplicabile în 
Republica Moldova, 
precum și se referă la 
satele membre  

  



lul 31. 
Valorile limită de emisie pentru 
dioxid de sulf, oxizi de azot și 
pulberi prevăzute în autorizația 
instalației de ardere, aplicabile 
la 31 decembrie 2015, în teme-
iul îndeosebi al dispozițiilor Di-
rectivelor 2001/80/CE și 2008/ 
1/CE, sunt cel puțin menținute. 
Instalațiile de ardere cu o putere 
termică instalată totală de peste 
500 MW care utilizează com-
bustibili solizi, cărora li s-a 
acordat prima autorizație după 
1 iulie 1987, respectă valorile 
limită de emisie pentru oxizi de 
azot prevăzute în anexa V par-
tea 1. 
(3)  Pentru fiecare poluant pe 
care îl reglementează, planul 
național de tranziție stabilește 
un plafon care definește totalul 
maxim anual al emisiilor pentru 
toate instalațiile care fac obiec-
tul planului pe baza puterii ter-
mice instalate totale a fiecărei 
instalații la 31 decembrie 2010, 
a numărului anual real de ore de 
funcționare și a combustibilului 
utilizat de aceasta, pentru care 
se va face o medie pe ultimii 
ze-ce ani de funcționare, și 

- Incompatibil Prevederile art. 32 din 
Directivă  nu sunt 
transpuse, fiind 
neaplicabile în 
Republica Moldova, 
precum și se referă la 
satele membre  

  



anume până în 2010 inclusiv. 
Plafonul pentru anul 2016 se 
calculează pe baza valorilor li-
mită de emisie relevante prevă-
zute în anexele III-VII la Direc-
tiva 2001/80/CE sau după caz, 
pe baza ratelor de desulfurare 
prevăzute în anexa III la Direc-
tiva 2001/80/CE. În cazul turbi-
nelor cu gaz, se utilizează valo-
rile limită de emisie pentru 
oxizi de azot stabilite pentru 
astfel de instalații în anexa VI 
partea B la Directiva 2001/80/ 
CE. Plafoanele pentru anii 2019 
și 2020 se calculează pe baza 
valorilor limită de emisie rele-
vante prevăzute în anexa V par-
tea 1 din prezenta directivă sau, 
după caz, a ratelor de desulfura-
re relevante prevăzute în ane-
xa V partea 5 din prezenta di-
rectivă. Plafoanele pentru anii 
2017 și 2018 se stabilesc astfel 
încât să se asigure o descreștere 
liniară a plafoanelor între anii 
2016 și 2019. 
Situația în care o instalație inc-
lusă în planul național de tran-
ziție își încetează activitatea sau 
nu se mai încadrează în dome-
niul de aplicare al capitolului 
III nu are drept rezultat o 



creștere a emisiilor anuale 
totale pentru celelalte instalații 
care fac în continuare obiectul 
planului național. 

(4)  Planul național de tranziție 
prevede, de asemenea, dispozi-
ții privind monitorizarea și 
raportarea, care respectă măsu-
rile de punere în aplicare sta-
bilite în conformitate cu artico-
lul 41 litera (b), precum și mă-
surile prevăzute pentru fiecare 
instalație pentru a asigura res-
pectarea la timp a valorilor 
limită de emisie care se vor 
aplica după 1 iulie 2020. 
(5)  Statele 86unctu transmit 
Comisiei, până la 1 ianuarie 
2013, planurile lor naționale de 
tranziție. 
Comisia evaluează planurile și 
în cazul în care Comisia nu ri-
dică nicio obiecție în termen de 
12 luni de la data primirii unui 
plan, statul membru în cauză 
86unctual că acesta a fost 
accep-tat. 
În cazul în care Comisia con-
sideră că un plan nu este în 
conformitate cu măsurile de pu-
nere în aplicare stabilite în con-
formitate cu articolul 41 lite-

- Incompatibil Prevederile art. 32 din 
Directivă  nu sunt 
transpuse în proiectul 
Regulamentului, fiind 
neaplicabile în 
Republica Moldova, 
precum și se referă la 
satele membre  

  



ra (b), aceasta informează statul 
membru în cauză cu privire la 
faptul că planul său 87unctual 
nu poate fi acceptat. Pentru 
evalua-rea unei noi versiuni a 
unui plan pe care un stat 
membru îl comunică Comisiei, 
perioada de timp menționată la 
paragraful al doi-lea este de 
șase luni. 
(6)  Statele 87unctu informează 
Comisia cu privire la orice mo-
dificări ulterioare ale planului 
87unctual. 

Articolul 33 
Derogarea pentru durata de 

viață limitată 
(1)  În perioada 1 ianuarie 2016 
– 31 decembrie 2023, instalații-
le de ardere pot fi scutite de 
respectarea valorilor limită de 
emisie prevăzute la articolul 30 
alineatul (2) și a ratelor de 
desu-lfurare prevăzute la artico-
lul 31, după caz, precum și de 
obligația includerii acestora în 
planul național de tranziție 
menționat la articolul 32, dacă 
sunt îndeplinite următoarele 
condiții: 
(a)  operatorul instalației de ar-
dere se angajează, printr-o dec-

- Incompatibil Prevederile art. 33 din 
Directivă  nu sunt 
transpuse, fiind 
neaplicabile în 
Republica Moldova, 
deoarece se referă la 
combustibilul solid 
indigen de care țara 
nu dispune.  

  



larație scrisă transmisă autori-
tății competente până la 1 ia- 
nuarie 2014, să nu mențină în 
funcțiune instalația mai mult de 
17 500 de ore de funcționare în-
cepând cu 1 ianuarie 2016 și 
până la 31 decembrie 2023; 
(b)  operatorul are obligația de a 
transmite anual autorității com-
petente o evidență a numărului 
de ore de funcționare înregist-
rate începând cu 1 ianuarie 
2016; 
©  valorile limită de emisie 
pentru dioxid de sulf, oxizi de 
azot și pulberi, prevăzute în 
autorizația acordată instalației 
de ardere, aplicabile la 
31 decembrie 2015, în special 
în temeiul Directivelor 2001/ 
80/CE și 2008/1/CE, rămân va-
labile cel puțin până la sfârșitul 
duratei operaționale a instalației 
de ardere. Instalațiile de ardere 
cu o putere termică instalată 
totală de peste 500 MW care 
utilizează combustibili solizi, 
cărora li s-a acordat prima auto-
rizație după 1 iulie 1987, res-
pectă valorile limită de emisie 
pentru oxizi de azot prevăzute 
în anexa V partea 1; și 
(d)  instalației de ardere să nu i 



se fi acordat o derogare în con-
formitate cu articolul 4 alinea-
tul (4) din Directiva 2001/80/ 
CE. 
(2)  Statele membre transmit 
Comisiei, până cel târziu la 
1 ianuarie 2016, o listă a tuturor 
instalațiilor de ardere care intră 
sub incidența alineatului (1), 
inclusiv puterea lor instalată 
totală, tipurile de combustibil 
utilizat și valorile limită de 
emisie aplicabile pentru dioxid 
de sulf, oxizi de azot și pulberi. 
În ceea ce privește instalațiile 
care intră sub incidența 
alineatului (1), statele membre 
transmit anual Comisiei o 
evidență a numărului de ore de 
funcționare înregistrate înce-
pând cu 1 ianuarie 2016. 
(3)  În cazul unei instalații de 
ardere care, la 6 ianuarie 2011, 
face parte dintr-un sistem izolat 
mic și produce, la data res-
pectivă, cel puțin 35 % din 
energia electrică furnizată în 
cadrul rețelei în cauză și care, 
din cauza caracteristicilor sale 
tehnice, nu este în măsură să 
respecte valorile limită de emi-
sie prevăzute la articolul 30 
alineatul (2), numărul de ore de 



funcționare prevăzut la alinea-
tul (1) litera (a) din prezentul 
articol este de 18 000, înce-
pând cu 1 ianuarie 2020 și până 
la 31 decembrie 2023, iar data 
prevăzută la alineatul (1) 
litera (b) și la alineatul (2) din 
prezentul articol este 1 ianuarie 
2020. 
(4)  În cazul unei instalații de 
ardere cu o putere termică 
instalată totală de peste 1 500 
MW care a fost pusă în func-
țiune înainte de 31 decembrie 
1986 și care utilizează combus-
tibili solizi indigeni cu o putere 
calorifică netă de cel mult 5 800 
kJ/kg, cu o umiditate mai mare 
de 45 % în greutate, cu un con-
ținut combinat de umiditate și 
cenușă mai mare de 60 % în 
greutate și cu un conținut de 
oxid de calciu în cenușă mai 
mare de 10 %, numărul de ore 
de funcționare prevăzut la 
alineatul (1) litera (a) este de 
32 000. 

Articolul 34 
Sisteme izolate mici 

(1)  Până la 31 decembrie 2019, 
instalațiile de ardere care la 
6 ianuarie 2011 făceau parte din 

-  Prevederile art. 34 din 
Directivă  nu sunt 
transpuse, fiind 
neaplicabile în 
Republica Moldova, 
deoarece se referă la 

  



sisteme izolate mici, pot fi ex-
ceptate de la respectarea 
valorilor limită de emisie pre-
văzute la articolul 30 alinea-
tul (2) și a ratelor de desulfurare 
prevăzute la articolul 31, după 
caz. Până la 31 decembrie 
2019, rămân aplicabile cel puțin 
valorile limită de emisie 
prevăzute în autorizațiile aces-
tor instalații de ardere, în spe-
cial în temeiul dispozițiilor Di-
rectivelor 2001/80/ CE și 2008/  
1/CE. 
(2)  Instalațiile de ardere cu o 
putere termică instalată totală 
de peste 500 MW care 
utilizează combustibili solizi, 
cărora li s-a acordat prima 
autorizație după 1 iulie 1987, 
respectă valorile limită de 
emisie pentru oxizi de azot 
prevăzute în anexa V partea 1. 
(3)  În cazul în care un stat 
membru are pe teritoriul său 
instalații de ardere care intră 
sub incidența prezentului capi-
tol și care fac parte dintr-un 
sistem izolat mic, statul 
membru respectiv comunică 
Comisiei înainte de 7 ianuarie 
2013 o listă a instalațiilor de 
ardere respective, consumul 

combustibilul solid 
indigen de care țara 
nu dispune.  



total anu-al de energie al 
sistemului izo-lat mic și 
cantitatea de energie obținută 
prin interconectarea cu alte 
sisteme. 

Articolul 35 
Centralele termice de cartier 

(1)  Până la 31 decembrie 2022, 
o instalație de ardere poate fi 
exceptată de la respectarea 
valorilor limită de emisie 
menționate la articolul 30 
alineatul (2) și a ratelor de 
desulfurare menționate la 
articolul 31, dacă sunt îndep-
linite următoarele condiții: 
(a) puterea termică instalată 

totală a instalației de ardere nu 
este mai mare de 200 MW; 
(b) instalației i s-a acordat pri-

ma autorizație înainte de 
27  noiembrie 2002 sau ope-
ratorul instalației respective a 
prezentat o solicitare completă 
de autorizare înaintea acestei 
date, cu condiția ca instalația să 
fi fost pusă în funcțiune cel 
târziu la 27 noiembrie 2003; 
I cel puțin 50 % din producția 

utilă de energie termică, ca 
medie 92unctu pe o perioadă de 
cinci ani, este distribuită sub 

-  Prevederile art. 35 din 
Directivă  nu sunt 
transpuse, fiind 
neaplicabile în 
Republica Moldova.  

  



formă de aburi sau apă caldă 
unei rețele publice de încălzire 
urbană; și 
(d) valorile limită de emisie 

pentru dioxid de sulf, oxizi de 
azot și pulberi prevăzute în au-
torizația acesteia, aplicabile la 
31 decembrie 2015, în temeiul 
îndeosebi al dispozițiilor Dire-
ctivelor 2001/80/CE și 2008/1/ 
CE, sunt cel puțin menținute 
până la 31 decembrie 2022. 
(2)  Fiecare stat membru co-
munică Comisiei, cel târziu la 
1 ianuarie 2016, o listă a tuturor 
instalațiilor de ardere cărora li 
se aplică alineatul (1), inclusiv 
puterea termică instalată totală, 
tipurile de combustibil utilizat 
și valorile limită de emisie 
aplicabile pentru dioxid de sulf, 
oxizi de azot și pulberi. În plus, 
pentru fiecare instalație de 
ardere căreia i se aplică 
alineatul (1) și pe parcursul 
perioadei menționate la 
alineatul respectiv, statele me-
mbre informează anual Comi-
sia cu privire la proporția 
energiei termice utile produsă 
de fiecare instalație, distribuită 
sub formă de aburi sau apă 
caldă unei rețele publice de 



încălzire urbană, exprimată ca 
medie mobilă aferentă ulti-
milor cinci ani. 

Articolul 36 
Stocarea geologică a 
dioxidului de carbon 

(1)  Statele membre se asigură 
că operatorii tuturor instalații-
lor de ardere cu o putere elect-
rică nominală de cel puțin 300 
megawați pentru care autori-
zația inițială de construcție sau, 
în absența unei astfel de pro-
ceduri, autorizația inițială de 
funcționare a fost acordată du-
pă intrarea în vigoare a Direc-
tivei 2009/ 31/CE a Parlamen-
tului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 privind 
stocarea geologică a dioxidului 
de carbon, au evaluat dacă sunt 
îndeplinite următoarele condi-
ții: 
(a) sunt disponibile situri de sto-
care adecvate; 
(b) echipamentele de transport 
sunt fezabile din punct de vedere 
tehnic și economic; 
(c) adaptarea ulterioară în vederea 
captării de dioxid de carbon este 
fezabilă din punct de vedere  
tehnic și economic. 

-  Prevederile art. 36 din 
Directivă  nu sunt 
transpuse, fiind 
neaplicabile în 
Republica Moldova, 
deoarece se referă la 
minele de cărbune. 
 

  



(2)  Dacă condițiile prevăzute la 
alineatul (1) sunt îndeplinite, 
autoritatea competentă se asi-
gură că este rezervat un spațiu 
adecvat pe amplasamentul ins-
talației pentru echipamentul 
necesar captării și comprimării 
dioxidului de carbon. Auto-
ritatea competentă stabilește 
dacă condițiile sunt îndeplinite, 
pe baza evaluării menționate la 
alineatul (1) și pe baza altor 
informații disponibile, îndeo-
sebi în ceea ce privește 
protecția mediu-lui și sănătatea 
umană. 

Articolul 37 
Funcționarea 

necorespunzătoare sau 
defecțiuni ale echipamentului 

de reducere a emisiilor 
(1)  Statele membre se asigură 
că autorizațiile prevăd proce-
durile referitoare la funcțio-
narea necorespunzătoare sau la 
defecțiuni ale echipamentului 
de reducere a emisiilor. 
(2)  În cazul unei defecțiuni, 
autoritatea competentă îi soli-
cită operatorului să reducă sau 
să oprească funcționarea, dacă 
nu poate fi reluată funcționarea 

- Incompatibil Prevederile art. 37 nu 
sunt transpuse în 
proiectul Regulamen-
tului, deoarece se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  



normală în termen de 24 de ore, 
sau să exploateze instalația 
folosind combustibili puțin 
poluanți. 
Operatorul înștiințează autori-
tatea competentă în termen de 
48 de ore de la funcționarea 
necorespunzătoare sau de la 
defectarea echipamentului de 
reducere a emisiilor. 
Durata cumulată a funcționării 
fără echipament de reducere a 
emisiilor nu poate depăși 120 
de ore pe parcursul oricărei pe-
rioade de 12 luni. 
Autoritatea competentă poate 
acorda o derogare de la terme-
nele limită prevăzute la primul 
și la al treilea paragraf în unul 
dintre cazurile următoare: 
(a) există o nevoie stringentă de 
a menține alimentarea cu 
energie; 
(b) instalația de ardere cu defe-
cțiuni ar fi înlocuită pe o perio-
adă limitată de timp de o altă 
in-stalație, fapt care ar conduce 
la o creștere totală a emisiilor. 

Articolul 38 
Monitorizarea emisiilor în aer 
(1)  Statele membre se asigură 
că monitorizarea substanțelor 

- Incompatibil Prevederile art. 38 nu 
sunt transpuse în 
proiectul Regulamen-
tului, deoarece se 

  



poluante din atmosferă se des-
fășoară în conformitate cu ane-
xa V partea 3. 
(2)  Instalarea și funcționarea 
echipamentului automatizat de 
monitorizare fac obiectul cont-
rolului și testelor anuale de 
supraveghere prevăzute în ane-
xa V partea 3. 
(3)  Autoritatea competentă 
stabilește localizarea punctelor 
de prelevare sau măsurare care 
trebuie utilizate pentru monito-
rizarea emisiilor. 
(4)  Toate rezultatele monitori-
zării sunt înregistrate, procesate 
și prezentate astfel încât să 
permită autorității competente 
să verifice dacă sunt respectate 
condițiile de funcționare și 
valorile limită de emisie incluse 
în autorizație. 

regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

Articolul 39 
Respectarea valorilor limită 

de emisie 
Valorile limită de emisie în aer 
se consideră respectate în cazul 
în care condițiile prevăzute în 
anexa V partea 4 sunt îndep-
linite. 

- Incompatibil Prevederile art. 39 nu 
sunt transpuse în 
proiectul 
Regulamentului, 
deoarece se regăsește 
în proiectul de lege 
privind emisiile 
industriale 

  



Articolul 40 
Instalații de ardere cu 
combustibil multiplu 

(1)  În cazul unei instalații de 
ardere cu combustibil multiplu, 
care utilizează simultan două 
sau mai multe tipuri de com-
bustibil, autoritățile compe-
tente stabilesc valorile limită de 
emisie respectând etapele 
următoare: 
(a) adoptarea valorii limită de 
emisie relevante pentru fiecare 
combustibil și poluant în parte, 
în funcție de puterea termică 
instalată totală a întregii ins-
talații de ardere, în confor-
mitate cu anexa V părțile 1 și 2; 
(b) determinarea valorilor limi-
tă de emisie ponderate la com-
bustibil, care sunt obținute prin 
înmulțirea valorii limită indivi-
duale de emisie menționate la 
litera (a) cu puterea termică 
pentru fiecare combustibil în 
parte și împărțirea rezultatului 
înmulțirii la suma puterilor ter-
mice ale tuturor combustibili-
lor; 
(c) agregarea valorilor limită de 
emisie ponderate la combus-
tibil. 

- Incompatibil Prevederile art. 40 nu 
sunt transpuse în 
proiectul Regulamen-
tului, deoarece se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  



(2)  În cazul instalațiilor de 
ardere cu combustibil multiplu 
care fac obiectul articolului 30 
alineatul (2) care utilizează re-
ziduurile de distilare și conver-
sie de la rafinarea țițeiului brut 
pentru propriul consum, inde-
pendent sau împreună cu alți 
combustibili, pot fi aplicate ur-
mătoarele valori limită de emi-
sie în locul valorilor limită de 
emisie stabilite în conformitate 
cu alineatul (1): 
(a) dacă în cursul funcționării 
instalației de ardere proporția 
combustibilului determinant în 
raport cu suma puterilor termi-
ce produse de toți combustibilii 
este mai mare sau egală cu 
50%, valoarea limită de emisie 
prevă-zută în anexa V partea 1 
pentru combustibilul determi-
nant; 
(b) dacă proporția combustibi-
lului determinant în raport cu 
suma puterilor termice produse 
de toți combustibilii este mai 
mică de 50 %, valoarea limită 
de emisie determinată în con-
formitate cu următoarele etape: 

(i) se iau valorile limită de 
emisie prevăzute în anexa V 
partea 1 pentru fiecare combu-



stibil utilizat, corespunzătoare 
puterii termice instalate totale a 
instalației de ardere; 

(ii) se calculează valoarea 
limită de emisie a 
combustibilului determinant 
prin înmulțirea cu doi a valorii 
limită de emisie stabilită pentru 
combustibilul respectiv în 
conformitate cu punctul (i) și 
prin scăderea din acest produs a 
valorii limită de emisie a 
combustibilului utilizat cu cea 
mai scăzută valoare limită de 
emisie, astfel cum s-a stabilit în 
anexa V partea 1, 
corespunzătoare puterii termice 
instalate totale a instalației de 
ardere;  

(iii) se determină valorile li-
mită de emisie ponderate ale 
combustibilului pentru fiecare 
combustibil utilizat, prin înmul-
țirea valorii limită de emisie de-
terminate la punctele (i) și (ii) 
cu puterea termică a combus-
tibilului în cauză și prin împăr-
țirea produsului respectivei în-
mulțiri la suma puterilor termi-
ce produse de toți combustibilii; 

(iv) se agregă valorile limită 
de emisie ponderate ale combu-
stibililor determinate la 



101unctual (iii). 
(3)  În cazul instalațiilor de ar-
dere cu combustibil multiplu 
care fac obiectul articolului 30 
alineatul (2) care utilizează re-
ziduurile de distilare și conver-
sie de la rafinarea țițeiului brut 
pentru propriul consum, inde-
pendent sau împreună cu alți 
combustibili, valorile limită de 
emisie medii pentru dioxid de 
sulf prevăzute în anexa V par-
tea 7 pot fi aplicate în locul va-
lorilor limită de emisie stabilite 
în conformitate cu alineatele (1) 
sau (2) din prezentul articol. 

Articolul 41 
Măsuri de punere în aplicare 

Se stabilesc măsuri de punere în 
aplicare privind: 
(a) stabilirea perioadelor de pu-
nere în funcțiune și de închidere 
menționate la articolul 3 punc-
tul 27 și în anexa V partea 4 
punctul 1; și 
(b) planurile naționale de tran-
ziție menționate la articolul 32 
și, îndeosebi, fixarea plafoane-
lor de emisie și monitorizarea și 
raportarea aferente. 
Măsurile respective de punere 
în aplicare se adoptă în confor-

-  Prevederile art. 41 nu 
sunt transpuse în 
proiectul Regulamen-
tului, deoarece nu 
sunt aplicabile pentru 
Republica Moldova  

  



mitate cu procedura de regle-
mentare menționată la artico-
lul 75 alineatul (2). Comisia fa-
ce propuneri adecvate cel târziu 
la 7 iulie 2011. 

CAPITOLUL IV 
DISPOZIȚII SPECIALE 

PRIVIND INSTALAȚIILE 
DE INCINERARE A 

DEȘEURILOR I 
INSTALAȚIILE DE 
COINCINERARE A 

DEȘEURILOR 
Articolul 42 

Domeniul de aplicare 
(1)  Prezentul capitol se aplică 
instalațiilor de incinerare a 
deșeurilor și instalațiilor de 
coincinerare a deșeurilor care 
incinerează sau coincinerează 
deșeuri solide sau lichide. 

Proiectul Regulamentului privind 
incinerarea și coincinerarea 

deșeurilor 
Pct. 3 sbp. 1) și 2): 
3. Prezentul Regulament se 
aplică: 
   1) tuturor unităților tehnice 
staționare sau mobile și echipa-
mentelor, care sînt definite la 
art. 17 alin. (2) lit. a) din Legea 
nr. 209/2016 ca instalații de 
incinerare a deșeurilor, fiind 
destinate tratării termice a 
deșeurilor, cu sau fără 
recuperarea căldurii generate în 
urma combustiei, prin 
incinerarea prin oxidare, 
precum și prin orice alt 
procedeu de tratare termică, 
cum ar fi piroliza, gazeificarea 
sau procesele cu plasmă, cu 
condiția ca substanțele rezultate 
în procesul tratării să fie 
incinerate ulterior; 
2) tuturor unităților tehnice 
staționare sau mobile, care sînt 
definite la art. 17 alin. (2) lit. b) 

Compatibil    



din Legea nr. 209/2016 ca 
instalații de coincinerare a 
deșeurilor,  al căror scop 
principal este generarea de 
energie sau producerea de 
produse materiale și care 
utilizează deșeuri drept 
combustibil uzual sau 
suplimentar sau în care deșeurile 
sînt tratate termic în vederea 
eliminării lor prin incinerarea 
prin oxidare, precum și prin alte 
procedee de tratare termică, cum 
ar fi piroliza, gazeificarea sau 
procesele cu plasmă, cu condiția 
ca substanțele care rezultă în 
urma tratării să fie incinerate 
ulterior; 

Art. 42: 
Prezentul capitol nu se aplică 
instalațiilor de gazeificare sau 
piroliză, dacă gazele rezultate în 
urma acestui tratament termic al 
deșeurilor sunt purificate în 
asemenea măsură încât nu mai 
constituie deșeuri înainte de 
incinerare și nu mai pot genera 
emisii mai ridicate decât cele 
care rezultă din arderea gazului 

Proiectul Regulamentului privind 
incinerarea și coincinerarea 

deșeurilor 
Pct. 4 sbp. 1): 
4. Prezentul Regulament nu se 
aplică pentru: 
    1) instalațiile de gazeificare 
sau piroliză, în cazul în care 
gazele rezultate în urma acestui 
tratament termic al deșeurilor 
sunt purificate în asemenea 
măsură încât nu mai constituie 

Compatibil    



natural. deșeuri înainte de incinerare și 
nu mai pot genera emisii mai 
ridicate decât cele care rezultă 
din arderea gazului natural, 
astfel cum este prevăzut în art. 
17 alin. (2)1 din Legea nr. 
2009/2016 privind deșeurile; 

În sensul prezentului capitol, 
instalațiile de incinerare a deșe-
urilor și instalațiile de 
coincinerare a deșeurilor includ 
toate liniile de incinerare sau de 
coincinerare, instalațiile de 
recepție, de stocare și de tratare 
prealabilă a deșeurilor exis-
tente pe amplasament; 
sistemele de alimentare cu 
deșeuri, combustibil și aer; 
cazanele; instalațiile de tratare a 
gazelor reziduale; instalațiile de 
tratare sau de stocare pe 
amplasament a reziduurilor și a 
apelor uzate; coșurile de fum; 
aparatele și sistemele de 
comandă a operațiunilor de in-
cinerare sau coincinerare, de 
înregistrare și monitorizare a 
condițiilor de incinerare sau 
coin-cinerare. 

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
Pct. 3 sbp. 3): 
3. Prezentul Regulament se 
aplică: 
    3) teritoriilor instalațiilor de 
incinerare și coincinerare a 
deșeurilor, care conform art. 17 
alin. (3) din Legea 209/2016 
privind deșeurile, includ: 
    a) toate liniile de incinerare 
sau de coincinerare; 
    b) instalațiile de recepție, de 
sto-care și de tratare prealabilă a 
deșe-urilor existente pe 
amplasament; 
   c) sistemele de alimentare cu 
deșeuri, combustibil și aer; 
   d) cazanele, cuptoarele,  
echipa-mentele în care se 
efectuează tratarea termică a 
deșeurilor; 
   e) instalațiile de tratare a 
gazelor reziduale; 

Compatibil    



   f) instalațiile de tratare sau de 
stocare pe amplasament a 
reziduu-rilor și a apelor uzate; 
   g) coșurile de fum cu filtru; 
   h) aparatele și sistemele de 
control ale operațiunilor de 
incine-rare sau de coincinerare; 
   i) aparatele și sistemele de 
înre-gistrare și monitorizare a 
condițiilor de incinerare sau de 
coincinerare. 

Dacă pentru tratamentul termic 
al deșeurilor se aplică alte pro-
cese decât oxidarea, cum ar fi 
piroliza, gazeificarea sau proce-
sul cu plasmă, instalația de 
incinerare a deșeurilor sau ins-
talația de coincinerare a deșe-
urilor include atât procesul de 
tratament termic, cât și procesul 
de incinerare ulterior. 

Proiectul Regulamentului privind 
incinerarea și coincinerarea 

deșeurilor 
Pct. 3: 
În contextul pct. 3 sbp. 3), se  
stabi-lește că în cazurile în care: 
 a) pentru tratamentul termic al 
deșeurilor se aplică alte procese 
decât oxidarea, cum ar fi 
piroliza, gazeificarea sau 
procesul cu plasmă, instalațiile 
de incinerare a deșeurilor și 
instalațiile de coincinerare a 
deșeurilor includ atât procesul 
de tratament termic, cât și 
procesul de incinerare ulterior; 

Compatibil    

În cazul în care coincinerarea 
deșeurilor are loc astfel încât 
obiectivul esențial al instalației 

b)  coincinerarea deșeurilor are 
loc astfel încât obiectivul 
esențial al instalației nu este 

Compatibil     



nu este producerea de energie 
sau de produse materiale, ci mai 
degrabă aplicarea tratarea ter-
mică a deșeurilor, instalația tre-
buie considerată ca o instalație 
de incinerare a deșeurilor. 

producerea de energie sau de 
produse materiale, ci mai 
degrabă aplicarea tratarea ter-
mică a deșeurilor, instalația 
trebuie considerată ca o 
instalație de incinerare a 
deșeurilor.  

Art. 42: 
(2)  Acest capitol nu se aplică 
următoarelor instalații: 
  (a) instalații în care se 
procesează exclusiv 
următoarele deșeuri: 
    (i) deșeurile enumerate la 

articolul 3 punctul 31 litera (b); 
(ii) deșeurile radioactive; 
(iii) carcasele de animale 

prevăzute de Regulamentul 
(CE) nr. 1774/2002 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului din 3 octombrie 
2002 de stabilire a normelor 
sanitare privind subprodusele 
de origine animală care nu sunt 
destinate consumului uman  

(iv) deșeurile rezultate din 
prospectarea și exploatarea 
resurselor de petrol și gaz 
provenind de la instalațiile 
maritime și incinerate la bordul 

Proiectul Regulamentului privind 
incinerarea și coincinerarea 

deșeurilor 
Pct. 4 sbp. 2): instalațiile în care 
se procesează exclusiv 
următoarele deșeuri: 

    a) deșeurile enumerate la pct. 
5 sbp. 1) lit. b), inclusiv: 

    (i) deșeuri vegetale din 
agricultură și activități 
forestiere; 
    (ii) deșeuri vegetale din 
industria alimentară, dacă se 
valorifică energia termică 
generată; 
(iii) deșeuri vegetale fibroase de 
la producerea celulozei primare 
și de la producerea hârtiei din 
celuloză, în cazul în care sunt 
coincinerate la locul de 
producție și energia termică 
generată este valorificată; 

Compatibil    



acestora; 
(b) instalații experimentale de 
cercetare, de dezvoltare și de 
testare vizând ameliorarea 
procesului de incinerare și care 
procesează mai puțin de 50 de 
tone de deșeuri pe an. 

(iv) deșeuri de plută; 
(v) deșeuri lemnoase cu excepția 
deșeurilor lemnoase care pot 
conține compuși organici 
halogenați sau metale grele, ca 
rezultat al tratării cu conservanți 
pentru lemn sau al acoperirii, 
care cuprind în special deșeurile 
lemnoase provenind din 
construcții și demolări; 

b) deșeurile radioactive 
regle-mentate prin Legea nr. 
132/2012 privind desfășurarea în 
siguranță a activităților nucleare 
și radiologice și actele 
normative aprobate în temeiul 
acesteia; 

c) carcasele de animale 
reglementate prin Legea nr. 
129/2019 privind subprodusele 
de origine animală şi produsele 
derivate care nu sunt destinate 
consumului uman și actele 
normative aprobate în temeiul 
acesteia; 

d) deșeurile rezultate din 
prospectarea și exploatarea 
resurselor de petrol şi gaz 
provenind de la instalațiile 
maritime și incinerate la bordul 
acestora; 
3) instalațiile experimentale de 



cercetare, de dezvoltare și de 
testare vizând ameliorarea 
procesului de incinerare şi care 
procesează mai puțin de 50 de 
tone de deșeuri pe an. 

      

      

Articolul 43 
Definiția reziduurilor 

În sensul prezentului capitol, 
„reziduu” înseamnă orice deșeu 
lichid sau solid care este generat 
de o instalație de incinerare a 
deșeurilor sau de o instalație de 
coincinerare a deșeurilor           

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
Capitol I 

 Dispoziții generale 
Pct. 5  sbp.17): reziduu - 
înseamnă orice deșeu lichid sau 
solid care este generat de o 
instalație de incinerare a 
deșeurilor sau de o instalație de 
coincinerare a deșeurilor; 
 

Compatibil    

 II. RESTRICȚII 
6. În scopul protecției mediului 
și sănătății umane și întru 
executarea tratatelor 
internaționale la care Republica 
Moldova este parte, se stabilesc 
următoarele restricții pentru 
incinerarea și coincinerarea 
deșeurilor: 

 
 

prevedere cu specific 
naţional 

  



    1) Pe teritoriul Republicii 
Moldova se restricționează 
amplasarea instalațiilor de 
incinerare și de coincinerare a 
deșeurilor și efectuarea 
operațiunilor de incinerare și de 
coincinerare a deșeurilor, în 
conformitate cu prevederile art. 
17 alin. (1) din Legea nr. 
209/2016 privind deșeurile. 

      2) Se restricționează 
incinerarea și coincinerarea 
uleiurilor uzate. Uleiurile uzate 
sunt tratate,   acordîndu-se 
prioritate regenerării acestora 
sau, alternativ, altor operațiuni 
de reciclare care au un rezultat 
global echivalent sau mai bun 
asupra mediului decât 
regenerarea, în conformitate cu 
articolele 3 și 4 din Legea nr. 
209/2016 privind deșeurile. 

 Este în concordanță cu alt 
act european 

  

 În cazul în care uleiurile uzate 
conțin bifenilii policlorurați sau 
alți compuși similari în 
concentrații mai mari de 50 
ppm, incinerarea acestora pe 
teritoriul Republicii Moldova 
sau pe vase fluviale şi maritime 
este interzisă în conformitate cu 
pct. 14 din Regulamentul 
privind bifenilii policlorurați, 
aprobat prin Hotărîrea 

 prevedere cu specific 
naţional 

  



Guvernului nr. 81/2009.  

 3) Se permite incinerarea și 
coincinerarea deșeurilor, 
rezultate din activitățile de 
asistență medicală și deșeurilor 
rezultate din cercetările conexe, 
numai celor menționate în 
Regulamentul sanitar privind 
gestionarea deșeurilor rezultate 
din activitatea medicală, 
aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 696/2018, și în 
alte acte normative aprobate de 
Guvern în temeiul art. 55 din 
Legea nr. 209/2016 privind 
deșeurile. 

 prevedere cu specific 
naţional 

  

 7. Fără aduce atingerea 
restricțiilor expuse în pct. 6, se 
interzice inci-nerarea și 
coincinerarea unor altor deșeuri 
periculoase, care în legă-tură cu 
compoziția chimică, propri-
etățile materialelor sau 
pericolelelor potențiale, ar 
putea periclita funcționarea în 
siguranță a unei instalații de 
coincinerare / incinerare, 
generând un impact 
semnificativ asupra mediului și 
sănătății populației. Lista 
deșeurilor periculoase interzise 
pentru incinerare și 

 prevedere cu specific 
naţional 

  



coincinerare, conform pct. 7, 
este stabilită în anexa nr. 1 la 
prezentul Regulament.  

Articolul 44 
Solicitării de autorizare 

O solicitare de autorizare pentru 
o instalație de incinerare a 
deșeurilor sau o instalație de co-
incinerare a deșeurilor conține o 
descriere a măsurilor avute în 
vedere pentru a garanta că sunt 
îndeplinite următoarele cerințe: 
(a) instalația este concepută și 
echipată și va fi menținută și 
exploatată astfel încât să fie 
respec-tate cerințele din acest 
capitol, ținând seama de 
categoriile de deșeuri incinerate 
sau coincinerate; 
(b) căldura rezultată prin inci-
nerare și coincinerare se valori-
fică, atunci când este posibil, 
prin generare de căldură, abur 
sau electricitate; 
(c) reziduurile produse vor fi 
cât mai reduse și mai puțin 
nocive posibil și, după caz, 
reciclate; 
(d) eliminarea reziduurilor a 
căror generare nu poate fi 
evitată sau redusă sau care nu 
pot fi reciclate se va realiza cu 
respectarea dreptului intern și al 

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
III. CONDIȚII PRIVIND 

AUTORIZAREA 
8. Reglementarea activităților 
de incinerare și coincirare a 
deșeu-rilor, inclusiv în aspectul 
proce-dural al eliberării actelor 
permisive pentru funcționarea 
întreprinderilor și instalațiilor în 
domeniul dat, este stabilită de 
Legea nr. 209/2016 privind 
deșeurile și alte acte normative 
care stabilesc proce-durile 
legate de activitățile de 
incinerare, coincinerare a 
deșeu-rilor sau valorificare 
energetică ale acestora. 
9. În contextual celor expuse în 
pct. 1 și în scopul reducerii sau 
eliminării eficiente a deşeurilor 
în condiţii ce nu pun în pericol 
calitatea mediului şi sănătatea 
populaţiei: 
     a) prin Programul național 
pen-tru gestionarea deșeurilor, 
care cade sub incidența 
prevederilor Legii nr. 11/2017 
privind evaluarea strategică de 

Parțial compatibil  Prevederile privind 
solicitarea autoriza-
ției, conținutul 
acesteia, procedurile 
de eliberare, pre-
lungire, anulare și 
reexaminare a aces-
teia sînt stipulate în 
capitolul IV din 
Legea nr. 209/ 2016 
privind deșeurile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este în concordanță 
cu alt act european 
 
 
 

 Agenția de Mediu 



Uniunii. mediu și Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, se stabileşte o 
reţea integrată şi 
corespunzătoare de unităţi de 
eliminare a deşeurilor, inclusiv 
celor de incinerare și coin-
cinerare a acestora, şi de 
instalaţii de valorificare a 
deşeurilor municipale mixte, 
autorizate conform prevederilor 
legilor prenotate; 
     b) conform prevederilor art. 
17 alin. (4) din Legea nr. 
209/2016 privind deșeurile, 
pentru asigurarea prevenirii sau 
minimizării, la etapele 
inițiale, a impactului nega-tiv 
asupra mediului și sănătății 
populației, planificarea 
activităților de incinerare și de 
coincinerare a deșeurilor se 
realizează în conformitate cu 
Legea nr. 86/2014 privind 
evaluarea impactului asupra 
mediului; 

Articolul 45 
Condițiile de autorizare 

(1) Autorizația include urmă-
toarele: 
(a) o listă a tuturor tipurilor de 
deșeuri care pot fi tratate uti-
lizând, dacă este posibil, cel 
puțin tipurile de deșeuri prevă-

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
10. În conformitate cu 
prevederile art. 24 alin. (2) din 
Legea nr. 209/2016 privind 
deșeurile, eliberarea autorizaţiei 
de mediu pentru gestionarea 

Parțial compatibil  Prevederile privind 
solicitarea autoriza-
zației, conținutul 
acesteia, procedurile 
de eliberare, pre-
lungire, anulare și 
reexaminare a aces-
teia sînt stipulate în 

  



zute în lista europeană a 
deșeurilor stabilită prin Decizia 
2000/532/CE și cuprinzând, 
după caz, informații privind 
cantitatea de deșeuri din fiecare 
tip; 
(b) capacitatea totală de incine-
rare sau de coincinerare a 
instalației; 
(c) valorile limită de emisie în 
aer și în apă; 
(d) cerințele privind pH-ul, 
temperatura și debitul evacuă-
rilor de ape uzate; cerințele 
privind pH-ul, temperatura și 
debitul evacuărilor de ape uzate; 
(e) procedurile și frecvențele de 
prelevare de probe și măsurare 
care trebuie utilizate pentru a 
respecta condițiile stabilite 
pentru monitorizarea emisiilor; 
(f) durata maximă admisibilă a 
opririlor, dereglărilor sau defi-
ciențelor tehnice inevitabile ale 
sistemelor de epurare sau de 
măsurare în timpul cărora emi-
siile în atmosferă și evacuările 
de ape uzate pot depăși valorile 
limită de emisie prevăzute. 
(2) În plus față de cerințele 
prevăzute la alineatul (1), 
autorizația acordată pentru o 

 

deşeurilor se efectuează în 
conformitate cu art. 25 din 
legea citată și cu respectarea 
cerințelor Legii nr. 160/2011 
privind reglementarea prin 
autorizare a activităţii de 
întreprinzător. 

capitolul IV din 
Legea nr. 209/ 2016 
privind deșeurile. 



instalație de incinerare a 
deșeurilor sau o instalație de 
coincinerare a deșeurilor care 
utilizează deșeuri periculoase 
include următoarele: 
(a) o listă a cantităților de 
deșeuri periculoase din diferi-
tele categorii care pot fi tratate; 
(b) pentru aceste deșeuri 
periculoase, debitul masic 
minim și maxim, valorile 
calorifice minime și maxime și 
conținutul maxim de policloro-
bifenili, pentaclorofenol, clor, 
fluor, sulf, metale grele și alte 
substanțe poluante.  
(3) Statele membre pot stabili 
categoriile de deșeuri care se 
includ în autorizație și care pot 
fi coincinerate în anumite 
categorii de instalații de 
coincinerare a deșeurilor. 
(4) Autoritatea competentă 
revizuiește periodic și actuali-
zează, după caz, condițiile de 
autorizare. 
 

Articolul 46 
Controlul emisiilor 

(1) Gazele reziduale provenind 

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
VI. CONTROLUL  

 
 
 
 

   



de la instalaţiile de incinerare a 
deșeurilor și de la instalaţiile de 
coincinerare a deșeurilor tre-
buie evacuate în mod controlat, 
printr-un coș de fum a cărui 
înălţime este calculată astfel 
încât să protejeze sănătatea 
umană și mediul. 

EMISIILOR  ŞI  
EVACUĂRILOR  

POLUANŢILOR ÎN  MEDIU 
SECŢIUNEA 1. 

Valori limită ale emisiilor în 
aer 

35. Gazele reziduale provenite 
de la instalaţiile de incinerare a 
deşeurilor şi de la instalaţiile de 
coincinerare a deşeurilor sunt 
evacuate în mod controlat, 
printr-un coş de fum a cărui 
înălţime este calculată astfel 
încât să protejeze sănătatea 
umană şi mediul. 

 
Compatibil 

(2) Emisiile în aer provenind de 
la instalațiile de incinerare a 
deșeurilor și de la instalațiile de 
coincinerare a deșeurilor nu 
trebuie să depășească valorile 
limită de emisie prevăzute în 
anexa VI părțile 3 și 4 sau 
valorile determinate în 
conformitate cu partea 4 din 
anexa respectivă. 

32. Instalațiile de incinerare a 
deșeurilor sunt proiectate, 
construite, echipate și 
exploatate astfel încât emisiile 
în aer să nu depășească valorile 
limită de emisie specificate în 
anexa nr. 4. 
33. Instalațiile de coincinerare a 
deșeurilor sunt proiectate, 
construite, echipate și 
exploatate astfel încât emisiile 
în aer să nu depășească valorile 
limită de emisie specificate în 
anexa nr. 5. 

Compatibil    

 34. Dacă nu este prevăzut altfel 
în anexe, toate valorile limită de 
emisie se calculează la o 
temperatură de 273,15 K, o 

 prevedere cu specific 
naţional 

  



presiune de 101,3 kPa și după 
corecţia pentru conţinutul de 
vapori de apă al gazelor 
reziduale. Valorile sunt normate 
la un conţinut de oxigen al 
gazelor reziduale de 11 %, cu 
excepţia cazurilor în care se 
incinerează uleiuri minerale 
uzate, în sensul art. 2 alin. 24) 
din Legea 209/2016 privind 
deșeurile, când sunt normate la 
un conţinut de oxigen de 3%, 
precum și în cazurile 
menţionate în anexa nr. 2, 
secțiunea a 2-a. 

În cazul în care într-o instalație 
de coincinerare a deșeurilor mai 
mult de 40 % din degajările de 
căldură produsă provin de la de-
șeuri periculoase sau dacă insta-
lația coincinerează deșeuri mu- 
municipale în amestec netrata-
te, se aplică valorile limită de 
emisie stabilite în anexa VI 
partea 3. 

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
36. Dacă într-o instalație de 
coincinerare mai mult de 40% 
din căldură provine din deșeuri 
periculoase, se aplică valorile 
limită de emisie stabilite în 
anexa nr. 4. 

Compatibil    

 Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
37. Pentru a asigura 
conformitatea cu valorile limită 
de emisie, operatorii iau 
măsurători necesare în 

  
prevedere cu specific 
national 
 
 
 

  



conformitate cu cerințele 
stabilite în anexa nr. 2, 
secțiunile a 2-a și a 3-a.  
38.  Valorile limită de emisie în 
aer şi în apă se consideră 
respectate dacă sunt îndeplinite 
condiţiile descrise în anexa nr. 
8, secțiunile 1 și a 2-a. 
 
39. Valorile limită de emisie, 
stabilite pentru instalațiile de 
inci-nerare a deșeurilor în anexa 
nr. 3 la prezentul regulament, 
vor fi luate în considerare la 
coincinerarea deșeurilor 
municipale mixte. 

 
 
prevedere cu specific 
national 
 
 
 
 
prevedere cu specific 
naţional 

 
 
 
 
 
 
 
(3)  Evacuarea în mediul 
acvatic a apelor uzate rezultate 
din epurarea gazelor reziduale 
se limitează în măsura 
posibilului, iar concentrațiile de 
substanțe poluante nu depășesc 

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
VI. CONTROLUL  

EMISIILOR  ŞI  
EVACUĂRILOR  

POLUANŢILOR ÎN  MEDIU 
 

SECŢIUNEA a 2-a. 
Evacuarea apelor uzate 
provenite din epurarea 

gazelor reziduale 
40. Evacuarea în mediul acvatic 
a apelor uzate rezultate din 
epurarea gazelor reziduale se 
limitează în măsura posibilului, 
iar concent-raţiile de substanţe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compatibil 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



valorile limită de emisie 
stabilite în anexa VI partea 5. 
(4)  Valorile limită de emisie se 
aplică în punctul în care apele 
uzate provenite din epurarea 
gazelor reziduale sunt evacuate 
din instalația de incinerare a 
deșeurilor sau din instalația de 
coincinerare a deșeurilor. 
 
În cazul în care apele uzate pro-
venite din epurarea gazelor 
reziduale sunt tratate în afara 
instalației de incinerare a 
deșeurilor sau a instalației de 
coincinerare a deșeurilor, într-o 
instalație de tratare destinată 
exclusiv epurării acestui tip de 
ape uzate, valorile limită de 
emisie prevăzute în anexa VI 
partea 5 trebuie aplicate în 
punctul în care apele uzate ies 
din instalația de tratare. 
 
În cazul în care apele uzate 
provenite din epurarea gazelor 
reziduale sunt tratate împreună 
cu alte surse de ape uzate, pe 
amplasamentul instalației sau în 
afara acestuia, operatorul 
trebuie să efectueze calculele 
corespunzătoare de bilanț 
masic, utilizând rezultatele 

poluante nu depăşesc valorile 
limită de emisie stabilite în 
anexa nr. 6. 
 
 
41. Valorile limită de emisie se 
aplică în punctul în care apele 
uzate provenite din epurarea 
gazelor reziduale sunt evacuate 
din instalaţia de incinerare a 
deşeurilor sau din instalaţia de 
coincinerare a deşeurilor. 
 
42. În cazul în care apele uzate 
provenite din epurarea gazelor 
reziduale sunt tratate în afara 
instalaţiei de incinerare a 
deşeurilor sau a instalaţiei de 
coincinerare a deşeurilor, într-o 
instalaţie de tratare destinată 
exclusiv epurării acestui tip de 
ape uzate, valorile limită de 
emisie prevăzute în anexa nr. 6 
sunt aplicate în punctul în care 
apele uzate ies din instalaţia de 
tratare. 
 
 
 
43. În cazul în care apele uzate 
provenite din epurarea gazelor 
reziduale sunt tratate împreună 
cu alte surse de ape uzate, pe 

 
 
 
 
 
Compatibil 
 
 
 
 
 
 
 
Compatibil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compatibil 
 
 
 



măsurătorilor prevăzute în 
anexa VI partea 6 punctul 3, 
pentru a determina care sunt 
nivelurile de emisie care, în 
punctul de deversare finală a 
apelor uzate, pot fi atribuite 
ape-lor uzate provenite din 
epurarea gazelor reziduale. 
 
În nici un caz nu se efectuează 
o diluare a apelor uzate pentru 
respectarea valorilor limită de 
emisie indicate în anexa VI 
partea 5. 

amplasamentul instalaţiei sau în 
afara acestuia, operatorul 
trebuie să efectueze calculele 
corespun-zătoare de bilanţ 
masic, utilizând rezultatele 
măsurătorilor prevăzute în 
anexa nr. 2, secțiunea a 3-a, de 
emisie pentru a determina care 
sunt nivelurile care, în punctul 
de deversare finală a apelor 
uzate, pot fi atribuite apelor 
uzate provenite din epurarea 
gazelor reziduale. 
 
 
 
 
44. Nu se permite diluarea 
apelor uzate pentru respectarea 
valorilor limită de emisie 
indicate în anexa nr. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compatibil 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
IV. CONDIŢII DE 

FUNCȚIO-NARE A 
INSTALAŢIILOR DE 

INCINERARE ŞI 
COINCINE-RARE A 

DEŞEURILOR 
 
18. Instalațiile de incinerare și 
coincinerare a deșeurilor sunt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Amplasamentele instalaţii-
lor de incinerare a deșeurilor și 
ale instalaţiilor de coincinerare 
a dșeurilor, inclusiv zonele 
asociate de stocare a deșeurilor, 
trebuie concepute și exploatate 
astfel încât să prevină 
deversările neautorizate și acci-
dentale de orice substanţe 
poluante în sol, în apele de 
suprafaţă și în apele subterane. 
 
 
Trebuie prevăzut un colector 
pentru apa de ploaie 
contaminată care se scurge din 
amplasamentul instalației de 
incinerare a deșeurilor sau al 
instalației de coincinerare a 
deșeurilor, precum și pentru apa 
contaminată provenită din 
scurgeri sau din măsurile de 
intervenții contra incendiilor. 

proiectate, construite, echipate 
și exploatate astfel încât să se 
prevină emisiile în aer care să 
genereze o poluare atmosferică 
semnificativă la nivelul solului. 
Gazele reziduale sunt evacuate 
în coșurile de fum special 
echipate pentru măsurarea și 
controlul emisiilor și care sunt 
suficient de ridicate pentru a nu 
provoca daune sănătății umane 
sau mediului. 

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
19. Amplasamentele 
instalaţiilor de incinerare a 
deşeurilor şi ale instalaţiilor de 
coincinerare a deşe-urilor, 
inclusiv zonele asociate de 
stocare a deşeurilor, sunt 
proiectate şi exploatate astfel 
încât să prevină deversările 
neautorizate şi accidentale de 
orice substanţe poluante în sol 
sol, în apele de suprafaţă şi în 
apele subterane. 
 
20. Instalațiile de incinerare și 
coincinerare a deșeurilor sunt 
dotate cu un colector pentru ape 
meteorice contaminate care se 
scurg din amplasamentul insta-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compatibil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compatibil 
 
 



Capacitatea de stocare a acestui 
colector trebuie să fie suficientă 
pentru ca aceste ape să poată fi 
analizate și tratate, dacă este 
nevoie, înainte de deversare. 

laţiei de incinerare a deşeurilor 
sau al instalaţiei de coincinerare 
a de-şeurilor, precum şi pentru 
apa contaminată provenită din 
scurgeri sau din măsurile de 
intervenţii contra incendiilor. 
Capacitatea de stocare a acestui 
colector trebuie să fie suficientă 
pentru ca aceste ape să poată fi 
analizate şi tratate, dacă este 
nevoie, înainte de deversare. 

(6)   Fără a aduce atingere arti-
colului 50 alineatul (4) 
litera (c), instalația de 
incinerare a deșeurilor sau de 
coincinerare a deșeurilor sau 
cuptoarele individuale care 
compun o instalație de 
incinerare a deșeurilor sau de 
coincinerare a deșeurilor nu 
trebuie în niciun caz să continue 
să incinereze deșeuri pe o 
perioadă mai mare de patru ore 
fără între-rupere în cazul 
depășirii valo-rilor limită de 
emisie. 
Durata cumulată de funcționare 
pe an în asemenea condiții 
trebuie să fie mai mică de 
șaizeci de ore. 

24. O instalaţie de incinerare a 
deșeurilor sau de coincinerare a 
deșeurilor nu trebuie nici într-
un caz să continue incinerarea 
deșeurilor pentru o perioadă 
mai mare de 4 ore fără 
întrerupere în cazul depășirii 
valorilor limită de emisie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durata cumulată de funcţionare 
pe an în asemenea condiţii 
trebuie să fie mai mică de 60 de 
ore și se aplică cuptoarelor care 
sunt conectate la un singur 

Compatibil 
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Durata prevăzută la al doilea 
paragraf se aplică cuptoarelor 
care sunt conectate la un singur 
sistem de epurare a gazelor 
reziduale. 

sistem de epurare a gazelor 
reziduale. 

Articolul 47 
Defecțiuni 

În cazul unei defecțiuni, 
operatorul reduce sau întrerupe 
funcționarea instalației cât mai 
repede posibil, până când este 
posibilă repunerea în funcțiune 
normală. 

25. În cazul unei defecţiuni, 
operatorul reduce sau întrerupe 
funcţionarea instalaţiei cât mai 
repede posibil, până când este 
posibilă repunerea în funcţiune 
normală. 
 

Compatibil 
 

 
 
 
 
 
 

  

Articolul 48 
Monitorizarea emisiilor 

(1) Statele membre se asigură că 
monitorizarea emisiilor se 
desfășoară în conformitate cu 
anexa VI părțile 6 și 7. 
(2) Instalarea și funcționarea 
sistemelor automatizate de 
măsurare sunt supuse anual unui 
control și unor teste de 
verificare conform dispozițiilor 
din anexa VI partea 6 punctul 1. 

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
VIII. MONITORIZAREA 

EMISIILOR 
49. Pentru monitorizarea 
respectă-rii cerinţelor 
prezentului Regula-ment, 
Agenția de Mediu ține evi-
dența operatorilor instalațiilor 
de incinerare și coincinerare a 
deșeu-rilor și a emisiilor prin 
intermediul sistemelor 
informaţionale automa-tizate 
„Managementul deșeurilor” 
(SIA MD) și „Registrul național 
al emisiilor și al transferului de 
poluanți” (SIA RETP). 
50. Monitorizarea emisiilor în 

Compatibil    



aer și apă, rezultate din 
activitatea instalațiilor de 
incinerare și coinci-nerare a 
deșeurilor, se desfășoară în 
conformitate cu anexa nr. 2 și 
anexa nr. 7. 

(3) Autoritatea competentă sta-
bilește localizarea punctelor de 
prelevare a probelor sau de mă-
surare în care trebuie monito-
rizate emisiile. 
(4) Toate rezultatele monitori-
zării sunt înregistrate, procesate 
și prezentate astfel încât să 
permi-tă autorității competente 
să veri-fice dacă sunt respectate 
condițiile de funcționare și 
valorile limită de emisie incluse 
în autorizație. 
(5) De îndată ce tehnicile de 
măsurare corespunzătoare vor fi 
disponibile în Uniune, Comisia 
stabilește, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate 
cu articolul 76 și în condițiile 
prevăzute la articolele 77 și 78, 
da-ta de la care se efectuează 
măsu-rarea continuă a emisiilor 
în aer de metale grele, dioxine 

51. Instalaţiile de incinerare şi 
coincinerare a deșeurilor sunt 
dotate cu echipamente de măsu-
rare şi cu tehnici pentru supra-
vegherea parametrilor, condi-
ţiilor şi concentraţiilor masice 
relevante pentru procedeul de 
incinerare sau de coincinerare. 
52. Instalarea corectă şi func-
ţionarea automatizată a echipa-
mentului de supraveghere a 
emisi-ilor în aer şi în apă sunt 
supuse anual unui control şi 
unor teste de verificare, 
conform anexei nr. 2, secţiunea 
1. 
53. Cel puţin odată la trei ani se 
efectuează o calibrare pe bază 
de măsurări paralele efectuate, 
conform metodelor de referinţă. 
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și furani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolul 49 
Respectarea valorilor limită 

de emisie 
Valorile limită de emisie în aer 
și în apă se consideră respectate 
dacă sunt îndeplinite condițiile 
descrise în anexa VI partea 8. 

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
37. Valorile limită de emisie în 
aer şi în apă se consideră 
respectate dacă sunt îndeplinite 
condiţiile descrise în anexa nr. 
8, secțiunile 1 și a 2-a. 

Compatibil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Articolul 50 
Condiții de funcționare 

(1) Instalațiile de incinerare a 
deșeurilor se exploatează astfel 
încât să se atingă un nivel de 
incinerare la care conținutul de 
carbon organic total al zgurii și 
al cenușii să fie mai mic de 3% 
din greutatea în stare uscată a 
acestora sau la care pierderea 

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
IV. CONDIŢII DE 
FUNCȚIONARE A 

INSTALAŢIILOR DE 
INCINERARE ŞI 

COINCINE-RARE A 
DEŞEURILOR 

11. Instalaţiile de incinerare a 
deșeurilor se exploatează astfel 
încât să se atingă un nivel de 
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lor la aprindere să fie mai mică 
de 5% din greutatea în stare 
uscată a acestora. Dacă este 
necesar, se utilizează tehnici de 
pre-tratare a deșeurilor. 
 
(2) Instalațiile de incinerare a 
deșeurilor sunt concepute, echi-
pate, construite și exploatate 
astfel încât, chiar în condițiile 
cele mai nefavorabile, după ul-
tima admisie de aer de combus-
tie, gazele rezultate din incine-
rarea deșeurilor să fie aduse, în 
mod controlat și omogen, la o 
temperatură de cel puțin 850°C, 
timp de cel puțin două secunde. 
Instalațiile de coincinerare a 
deșeurilor sunt concepute, echi-
pate, construite și exploatate 
astfel încât, chiar în condițiile 
cele mai nefavorabile, gazele 
rezultate din coincinerarea de-
șeurilor să fie aduse, în mod 
controlat și omogen, la o 
tempe-ratură de cel puțin 
850°C, timp de cel puțin două 
secunde. 
Dacă sunt incinerate sau coinci-

incinerare la care conţinutul de 
carbon organic total (COT) al 
zgurii și al cenușii să fie mai 
mic de 3% din greutatea în stare 
uscată a acestora sau la care 
pierderea lor la aprindere să fie 
mai mică de 5% din greutatea 
în stare uscată a acestora. Dacă 
este necesar, se utilizează 
tehnici de pretratare a 
deșeurilor. 
 
12. Instalațiile de incinerare a 
deșeurilor sunt concepute, 
echipate, construite și 
exploatate astfel încât, chiar în 
condițiile cele mai nefavorabile, 
după ultima admisie de aer de 
combustie, gazele rezultate din 
incinerarea deșeurilor să fie 
aduse, în mod controlat și 
omogen, la o temperatură de cel 
puțin 850°C, timp de cel puțin 
două secunde. 
 
 
 
13. Instalațiile de coincinerare a 
deșeurilor sunt concepute, echi-
pate, construite și exploatate 
astfel încât, chiar în condiţiile 
cele mai nefavorabile, gazele 
rezultate din coincinerarea 
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nerate deșeuri periculoase, 
avînd un conținut de substanțe 
organice halogenate, exprimat 
în clor, mai mare de 1%, tempe-
ratura necesară conformării cu 
primul și al doilea paragraf este 
de cel puțin 1 100°C. 
 
În instalațiile de incinerare a 
deșeurilor, temperaturile prevă-
zute la primul și al treilea para-
graf trebuie măsurate în apropi-
erea peretelui intern al camerei 
de combustie. Autoritatea com-
petentă poate autoriza efectua-
rea măsurătorilor într-un alt 
punct reprezentativ al camerei 
de combustie. 
(3)  Fiecare cameră de combus-
tie a unei instalații de incinerare 
a deșeurilor este echipată cu cel 
puțin un arzător auxiliar. Acest 
arzător se por-nește automat 
când temperatura gazelor de 
combustie scade mai jos de 
temperatura prevăzută la alinea-
tul (2) după ultima admisie de 
aer de combustie. Aceste arză-
toare sunt, de asemenea, utili-

deșeurilor să fie adu-se, în mod 
controlat și omogen, la o 
temperatură de cel puțin 850°C, 
timp de cel puțin două secunde. 

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
15. Dacă sunt incinerate sau 
coin-cinerate deșeuri 
periculoase, cu un conținut de 
substanțe organice ha-logenate 
(exprimate în clor, mai mare de 
1%), atunci temperatura 
necesară conformării la pct. 12 
și 13 este de cel puţin 1 100°C 
și se recomandă menținerea la 
această temperatură timp de cel 
puțin două secunde. 
 
14. În instalaţiile de incinerare a 
deșeurilor, temperaturile 
prevăzute la pct. 12 trebuie 
măsurate în apropierea peretelui 
intern al came-rei de combustie. 
Agenția de Mediu poate 
autoriza efectuarea măsu-
rătorilor într-un alt punct repre-
zentativ al camerei de 
combustie. 
 
16. Fiecare cameră de 
combustie a unei instalaţii de 
incinerare a deșeurilor este 
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zate și în fazele de pornire și de 
oprire cu scopul de a asigura în 
permanență temperaturile res-
pective în timpul fazelor menți-
onate și, de asemenea, în peri-
oada în care deșeurile nearse se 
află în camera de combustie. 
Arzătoarele auxiliare nu pot fi 
alimentate cu combustibili care 
ar putea genera emisii mai mari 
decât cele care ar rezulta în ur-
ma arderii benzinei definite la 
articolul 2 punctul 2 din Direc-
tiva 1999/32/CE a Consiliului 
din 26 aprilie 1999 privind re-
ducerea conținutului de sulf din 
anumiți combustibili lichizi, a 
gazului lichid sau a gazelor na-
turale. 
(4) Instalațiile de incinerare a 
deșeurilor și instalațiile de 
coincinerare a deșeurilor 
utilizează sisteme automate care 
împiedică alimentarea cu 
deșeuri în următoarele situații: 
(a) în timpul fazei de pornire, 
până când este atinsă tempe-
ratura prevăzută la alineatul (2) 
din prezentul articol sau tempe-

echipată cu cel puţin un arzător 
auxiliar, care pornește automat 
pentru ca, după ultima injecție 
de aer, temperatura gazelor 
reziduale să fie menținută la 
peste 850° C. Arzătoarele 
auxiliare sunt utilizate la 
pornirea și oprirea instalației de 
incinerare a deșeurilor, pentru a 
se asigura că temperatura de 
peste 850° C sau de peste 1100° 
C este menținută în timp ce 
deșeurile nearse se află în 
camera de combustie.  
 
 
 
 
 
 
17. Arzătoarele auxiliare nu pot 
fi alimentate cu combustibili 
care ar putea genera emisii mai 
mari decât cele care ar rezulta 
în urma arderii benzinei definite 
în Regulamentul privind 
reducerea conținutului de sulf 
din anumiți combustibili lichizi, 
aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 414/2016. 
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ratura stabilită în conformitate 
cu articolul 51 alineatul (1); 
(b) de fiecare dată când nu se 
menține temperatura prevăzută 
la alineatul (2) din prezentul 
articol sau temperatura stabilită 
în conformitate cu articolul 51 
alineatul (1); 
(c) de fiecare dată când măsu-
rătorile continue arată că una 
dintre valorile limită de emisie 
este depășită din cauza unor 
dereglări sau deficiențe ale sis-
temelor de epurare a gazelor 
reziduale. 
(5) Căldura produsă de insta-
lațiile de incinerare a deșeurilor 
sau de instalațiile de coinci-
nerare a deșeurilor este valori-
ficată în măsura posibilului. 
 
 
 
 
(6) Deșeurile provenite din 
activitățile medicale cu riscuri 
de infectare trebuie introduse 
direct în cuptor, fără a fi 

 
 
21. Instalaţiile de incinerare şi 
de coincinerare utilizează 
sisteme automate care 
împiedică alimentarea cu 
deşeuri în următoarele situaţii: 
 
1) în timpul fazei de pornire, 
până când este atinsă 
temperatura de 850°C sau 1 
100°C, după caz; 
 
 
 
 
2) de fiecare dată când nu se 
menţine temperatura de 850°C 
sau 1 100°C, după caz; 
 
 
 
 
3) de fiecare dată când 
măsurările continue prevăzute 
de prezentul regulament arată, 
că una dintre valorile limită de 
emisie este depăşită din cauza 
unor dereglări sau deficienţe ale 
sistemelor de epurare a gazelor 
reziduale. 
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amestecate în prealabil cu alte 
categorii de deșeuri și fără a fi 
manipulate în mod direct. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Statele membre se asigură 
că instalația de incinerare a 
deșeurilor sau instalația de 
coincinerare a deșeurilor este 
exploatată și controlată de către 
o persoană fizică având compe-
tența necesară pentru acest tip 
de activitate. 

 
22. Incinerarea deșeurilor 
trebuie să consiste din 
recuperarea căldurii generate în 
urma combustiei, cu producerea 
concomitentă a energi-ei, doar 
în cazurile prevăzute de art. 17 
alin. (9) din Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile. 
 
 

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
23. În cazul deșeurilor rezultate 
din activitatea medicală cu risc 
sporit de infectare este 
obligatorie intro-ducerea directă 
a acestora în cuptor și 
interzicerea amestecării 
manuale în timpul încărcării 
acestor deșeuri. Astfel de 
deșeuri trebuie incinerate sau 
coincinerate cât mai repede 
posibil și este interzisă 
depozitarea temporară a 
acestora. 
27. Operatorii instalațiilor care 
incinerează și/sau coincinerează 
deșeuri periculoase, au obligaţia 
să elaboreze, în condiţiile Legii 
nr. 209/2016 privind deșeurile, 
planuri de intervenţie pentru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incompatibil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se referă la statele 
membre ale UE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



situaţii de accident şi să asigure 
condiţiile de aplicare a acestora. 
 

 
 
- 

Articolul 51 
Autorizația de modificare a 
condițiilor de funcționare 

(1)  Autoritatea competentă 
poate autoriza condiții diferite 
de cele prevăzute la articolul 50 
alineatele (1), (2) și (3) și, în 
ceea ce privește temperatura, la 
alineatul (4) din articolul res-
pectiv și înscrise în autorizație 
pentru anumite categorii de 
deșeuri sau pentru anumite 
tratamente termice, cu condiția 
respectării celorlalte cerințe ale 
prezentului capitol. Statele 
membre pot stabili normele 
care reglementează aceste auto-
rizații. 
(2)  În cazul instalațiilor de 
incinerare a deșeurilor, schim-
barea condițiilor de funcționare 
nu poate cauza o producție mai 
mare de reziduuri sau o produc-
ție de reziduuri cu conținut mai 

Proiectul Regulamentului 
Privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
IV. CONDIŢII DE FUNCȚI-
ONARE A INSTALAŢIILOR 
DE INCINERARE ŞI COIN-
CINERARE A DEŞEURI-
LOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. În cazul instalaţiilor de 
incinerare a deșeurilor, 
schimbarea condiţiilor de 
funcţionare nu poate cauza o 
producţie mai mare de reziduuri 
sau o producţie de reziduuri cu 
conţinut mai mare de substanţe 
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Prevederile privind 
solicitarea autori-
zației, conținutul 
acesteia, procedurile 
de eliberare, prelun-
gire, anulare și reexa-
minare a acesteia sînt 
stipulate în capitolul 
IV din Legea nr. 209/ 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



mare de substanțe organice 
poluante decât reziduurile care 
ar fi fost obținute în condițiile 
prevăzute la articolul 50 aline-
atele (1), (2) și (3). 
(3)  Emisiile de carbon organic 
total și monoxid de carbon ale 
instalațiilor de coincinerare a 
deșeurilor, pentru care s-a emis 
o autorizație de modificare a 
condițiilor de funcționare în 
conformitate cu alineatul (1), 
respectă, de asemenea valorile 
limită de emisie stabilite în 
anexa VI partea 3. 
Emisiile de carbon organic total 
provenind de la cazanele pentru 
scoarță utilizate în industria 
celulozei pentru hârtie și a 
hârtiei, care coincinerează 
deșeuri la locul producerii 
acestora, aflate în activitate și 
pentru care a fost acordată o 
autorizație înainte de 
28 decembrie 2002 și care sunt 
autorizate să își modifice 
condițiile de funcționare în 
conformitate cu alineatul (1) 
respectă de asemenea cel puțin 
valorile limită de emisie 
stabilite la anexa VI partea 3. 
(4)   Statele membre comunică 
Comisiei toate condițiile de 

organice poluante decât 
reziduurile care ar fi fost 
obţinute în condiţiile prevăzute 
la pct. 9, 10 și 14 din 
Regulament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. În cazul coincinerarii 
propriilor deşeuri la locul de 
producţie, în cazane existente, 
din industria celulozei şi hârtiei, 
emiterea autorizaţiei de mediu 
trebuie sa fie condiţionatã cel 
puţin de respectarea 
prevederilor pentru valorile 
limita de emisie stabilite în 
anexa nr. 4 pentru COT. 
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funcționare autorizate în 
conformitate cu alineatele (1), 
(2) și (3) și rezultatele verify-
cărilor efectuate, în cadrul 
informațiilor furnizate conform 
dispozițiilor de la articolul 72 
privind întocmirea rapoartelor. 

neaplicabile. 
Se referă la statele 
membre 

 
 

Articolul 52 
Livrarea și recepția 

deșeurilor 
(1) Operatorul instalației de 
incinerare a deșeurilor sau al 
instalației de coincinerare a 
deșeurilor ia toate măsurile de 
precauție necesare privind liv-
rarea și recepția deșeurilor 
pentru a preveni sau a limita pe 
cât posibil poluarea aerului, a 
solului, a apelor de suprafață și 
a apelor subterane, precum și 
alte efecte negative asupra me-
diului, mirosurile, zgomotul și 
riscurile directe pentru sănă-
tatea umană. 

Proiectul Regulamentului 
Privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
V. LIVRAREA ȘI 

RECEPŢIA DEȘEURILOR 
28. Livrarea și recepția 
deșeurilor la instalațiile de 
incinerare și de coincinerare a 
deșeurilor este efectuată în 
conformitate cu prevederile art. 
17 alin. (6), 44 și 45 din Legea 
nr. 209/2016 privind deșeurile 
cu respectarea măsurilor de 
precauție care asigură 
prevenirea sau limitarea 
poluării aerului, solului, apelor 
de suprafață și a celor subterane 
și a altor efecte negative asupra 
mediului și sănătății populației. 
 

Compatibil    

(2) Operatorul determină masa 
fiecărui tip de deșeuri, dacă este 
posibil conform clasificării din 
lista europeană a deșeurilor 
instituită prin Decizia 2000/ 

29. Operatorul, înainte de a 
accepta deșeurile într-o 
instalație de incinerare sau 
coincinerare, asigură că deține 
informații cu privire la: 
1) masa fiecărui tip de deșeu, 

Compatibil 
 
 
 
 
 

   



532/CE, înainte să accepte 
recepția deșeurilor în instalația 
de incinerare a deșeurilor sau în 
instalația de coincinerare a 
deșeurilor. 
(3) Înainte ca deșeurile pericu-
loase să poată fi acceptate într-o 
instalație de incinerare a 
deșeurilor sau într-o instalație 
de coin-cinerare a deșeurilor, 
operatorul trebuie să colecteze 
informațiile disponibile privind 
deșeurile pentru a verifica 
conformitatea cu condițiile de 
autorizare precizate la artico-
lul 45 alineatul (2). 
Aceste informații cuprind 
următoarele: 
(a) toate informațiile administ-
rative privind procesul de 
generare, conținute în docu-
mentele prevăzute la aline-
atul (4) litera (a); 
(b) compoziția fizică și, în 
măsura posibilului, compoziția 
chimică a deșeurilor, precum și 
toate celelalte informații care 
permit să se aprecieze dacă sunt 
adecvate pentru procesul de 

clasificat confom Listei 
deșeurilor aprobate prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 
99/2018; 
2) compoziţia fizică și în 
măsura posibilului, compoziţia 
chimică a deșeurilor, precum și 
toate celelalte informaţii, care 
permit să se aprecieze, dacă 
sunt adecvate pentru procesul 
de incinerare prevăzut; 
3) caracteristicile periculoase 
ale deșeurilor, substanţele cu 
care ele nu pot fi amestecate și 
măsurile de precauţie ce trebuie 
luate în momentul manipulării 
lor; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



incinerare prevăzut; 
(c) caracteristicile periculoase 
ale deșeurilor, substanțele cu 
care ele nu pot fi amestecate și 
măsurile de precauție ce trebuie 
luate în momentul manipulării 
lor. 
(4) Înainte ca deșeurile pericu-
loase să poată fi acceptate într-o 
instalație de incinerare a deșe-
urilor sau într-o instalație de 
coincinerare a deșeurilor, ope-
ratorul efectuează cel puțin 
următoarele proceduri: 
(a) verificarea documentelor 
impuse de dispozițiile Direc-
tivei 2008/98/CE și, după caz, 
de dispozițiile Regulamentului 
(CE) nr. 1013/2006 al Parlame-
mentului European și al Consi-
liului din 14 iunie 2006 privind 
transferurile de deșeuri, precum 
și de legislația privind trans-
portul de mărfuri periculoase; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Operatorul, înainte să 
accepte într-o instalaţie de 
incinerare sau de coincinerare, 
deşeurile periculoase livrate, va 
efectua următoarele proceduri: 
 
 
 
1) verifică existența unui 
contract privind livrarea şi 
primirea deşeurilor periculoase, 
conform art. 18 din Legea nr. 
209/2016 privind deșeurile; 
2) verifică conformarea 
producătorului de deșeuri 
periculoase la pre-vederile art. 
22 al Legii nr. 209/ 2016 
privind deșeurile, care stabilește 
cerințele de etichetatre a deșe-
urilor periculoase; 
3) verifică, dacă sunt respectate 
prevederile art. 45 din Legea nr. 
209/2016 privind deșeurile și 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compatibil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
b) prelevarea de probe repre-
zentative, în măsura în care este 
posibil și, dacă este adecvat, 
înainte de descărcare, pentru a 
verifica, prin efectuarea de 
controale, conformitatea cu in-
formațiile prevăzute la alinea-
tul (3) și pentru a permite 
autorităților competente să de-
termine natura deșeurilor 
tratate. 
Probele menționate la litera (b) 
se păstrează cel puțin o lună du-
pă incinerarea sau coincinerarea 
deșeurilor în cauză. 
 (5) Autoritatea competentă 
poate acorda derogări de la 
aline-atele (2), (3) și (4) pentru 
ins-talațiile de incinerare a 
deșeuri-lor sau pentru 
instalațiile de co-incinerare a 
deșeurilor care fac parte dintr-o 
instalație menționa-tă la 
capitolul II și care incinere-ază 
sau coincinerează numai de-

prevederile Regulamentului 
transporturilor rutiere de 
mărfuri periculoase, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 
589/2017, și ale altor acte 
normative care reglementează 
transportul mărfurilor 
periculoase; 
4) inspectează vizual, în măsura 
în care este posibilă din punct 
de vedere tehnic, deșeurile 
livrate; 
5) prelevă probe reprezentative, 
în măsura în care este posibil și, 
dacă este adecvat, înainte de 
descărcare, pentru a verifica, 
prin efectuarea de controale, 
conformitatea cu informațiile, 
prevăzute la pct. 29 și pentru a 
permite Agenției de Mediu să 
determine natura deșeurilor 
tratate.  
Probele prelevate se păstrează 
cel puțin o lună după 
incinerarea sau 
coincinerarea deșeurilor în 
cauză. 
 
 
31. Agenția de Mediu poate 
acorda derogări de la pct. 29 și 
30 pentru instalațiile care 
incinerează sau coincinerează 

 
 
 
 
 
 
 
Compatibil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compatibil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compatibil 



șeuri produse în cadrul instalați-
ei respective. 

propriile deșeuri, cu condiția că 
sunt respectate alte cerințele ale 
prezentului Regulament. 

Articolul 53 
Reziduuri 

(1) Cantitatea și nocivitatea 
reziduurilor se reduc la mini-
mum. Reziduurile se recic-
lează, după caz, direct în 
instalație sau în exterior. 
 
(2) Transportul și depozitarea 
intermediară ale reziduurilor 
uscate, sub formă de pulberi, se 
efectuează astfel încât să se 
evite dispersarea reziduurilor 
respec-tive în mediu. 
 
 
(3)  Înaintea stabilirii moduri-
lor de eliminare sau de recic-
lare a reziduurilor, se efectu-
ează teste corespunzătoare 
pentru a determina caracte-
risticile fizice și chimice, 
precum și potențialul de poluare 
al reziduurilor. Testele respect-
tive se efectuează asupra frac-

Proiectul Regulamentului 
Privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
VII. REZIDUURI 

45. Operatorul instalației de 
incinerare a deșeurilor, ia 
măsuri necesare pentru a reduce 
cantitatea de reziduuri și 
pericolul acestora. Reziduurile 
se reciclează pe cât posibil în 
aceeași instalație sau în afară 
acesteia, în conformitate cu 
cerințele prescrise de actele 
normative. 
46. Transportul şi depozitarea 
intermediară ale reziduurilor 
uscate, sub formă de pulberi, 
cum ar fi pulberile provenite din 
cazane şi reziduurile uscate 
rezultate din tra-tarea gazelor de 
combustie, se efectuează în 
recepiente închise astfel încât să 
se evite dispersarea lor în 
mediu, spre exemplu în 
containere închise. 
47. Înaintea stabilirii modurilor 
de eliminare sau de reciclare a 
reziduurilor din instalaţii de 
incinerare şi coincinerare, se 
efectuează teste 

 
Compatibil 
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țiunii solubile totale și fracțiunii 
solubile de metale grele. 
 
 
 
 

corespunzătoare pentru a 
determina caracteristicile fizice 
şi chimice, precum şi potenţialul 
de poluare al diferitelor 
reziduuri rezultate din 
incinerare. Testele se efectuează 
asupra fracţiunii solubile totale 
şi fracţiunii solubile de metale 
grele.  
48. În cazul instalaţiilor de 
incinerare a deșeurilor, 
schimbarea condiţiilor de 
funcţionare nu poate cauza o 
producţie mai mare de reziduuri 
sau o producţie de reziduuri cu 
conţinut mai mare de substanţe 
organice poluante decât 
reziduurile care ar fi fost 
obţinute în condiţiile prevăzute 
la pct. 9, 10 și 14 din 
Regulament. 
49. Utilizînd cele mai bune 
tehnici disponibile pentru 
punerea în aplicare a unui 
sistem de management de 
mediu, operatorul instalației de 
incinerare și coincinerare a 
deșeurilor elaborează un plan de 
gestionare a reziduurilor care să 
includă măsuri având drept 
scop: 
1) reducerea la minimum a 
gene-rării de reziduuri; 
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Pct. 49 din proiectul 
Regulamentului este în 
concordanță cu alt act european 
(Decizia de punere în aplicare 
(UE) 2019/2010 a Comisiei din 
12 noiembrie 2019 de stabilire a 
concluziilor privind cele mai 
bune tehnici disponibile (BAT), 
în temeiul Directivei 2010/75/ 
UE a Parlamentului European și 
a Consiliului, pentru incinerarea 
deșeurilor [notificată cu numă-
rul C(2019) 7987]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) optimizarea reutilizării, 
regenerării, reciclării și/sau a 
valorificării energetice a 
reziduurilor; 
3) asigurarea eliminării 
adecvate a reziduurilor. 

Articolul 54 
Modificare substanțială 

Este considerată modificare 
substanțială o modificare sur-
venită în exploatarea unei ins-
talații de incinerare a deșeu-
rilor sau a unei instalații de 
coincinerare a deșeurilor care 
tratează numai deșeuri nepe-
riculoase în cadrul unei ins-
talații care face obiectul capi-
tolului II și care implică inci-
nerarea sau coincinerarea de 
deșeuri periculoase. 

  
 
 
 
 
 
 

 

Prevederea nu a fost 
transpusă în proiectul 
Regulamentului, fiind 
transpusă în proiectul de 
lege privind emisiile 
industriale 
 

 
 
 
 
 

 

Articolul 55 
Rapoarte și informarea 
publicului cu privire la 

instalațiile de incinerare a 
deșeurilor și la instalațiile de 

coincinerare a deșeurilor 
(1) Solicitările de autorizații 
noi pentru instalații de 
incinerare a deșeurilor și 
pentru instalații de coincinerare 
a deșeurilor sunt puse la 

Proiectul Regulamentului 
Privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
IX. ACCESUL LA 
INFORMAŢIE ŞI 
PARTICIPAREA 

PUBLICULUI 
58. Agenția de Mediu asigură 
administrarea sistemelor infor-
maționale automtizate „Mana-
gementul deșeurilor” (SIA MD) 
și „Registrul național al 

Compatibil 
 

   



dispoziția publicului, cu 
suficient timp înainte, într-unul 
sau mai multe locuri, pentru ca 
publicul să poată face 
observații cu privire la aceste 
solicitări înainte ca autoritatea 
competentă să ia o decizie. 
Decizia respecttivă, însoțită de 
cel puțin un exemplar al 
autorizației, și fiecare 
actualizare ulterioară se pun de 
asemenea la dispoziția 
publicului. 
(2) Pentru instalațiile de inci-
nerare a deșeurilor sau pentru 
instalațiile de coincinerare a 
deșeurilor a căror capacitate 
nominală este mai mare sau 
egală cu două tone pe oră, 
raportul menționat la artico-
lul 72 include informații pri-
vind funcționarea și monitori-
zarea instalației și prezintă de-
rularea procesului de incinera-
re sau de coincinerare, precum 
și nivelul emisiilor în aer și în 
apă comparativ cu valorile li-
mită de emisie. Aceste infor-
mații sunt puse la dispoziția 

emisiilor și al transferului de 
poluanți” (SIA RETP) și, 
respectiv, accesul publicului la 
informaţii despre activitatea 
tuturor instalațiilor de incine-
rare și coincinerare autorizate la 
nivel național, cu posibilitatea 
de a transmite comentarii, 
informații, analize sau opinii 
considerate relevante în proce-
sul de luare a deciziilor, 
conform prevederilor Legii nr. 
239/2008 privind transparența 
în procesul decizional. 

 



publicului. 

(3) Autoritatea competentă în- 
tocmește lista instalațiilor de 
incinerare a deșeurilor sau a 
instalațiilor de coincinerare a 
deșeurilor a căror capacitate 
nominală este mai mică de 
două tone pe oră și o pune la 
dispoziția publicului. 

59. Agenția de Mediu 
întocmește lista instalațiilor de 
incinerare a deșe-urilor sau a 
instalațiilor de coincinerare a 
deșeurilor a căror capacitatea 
nominală este mai mică de 2 
tone pe oră și o va pune la 
dispoziția publicului prin inter-
mediul paginii web oficiale a 
instituției – www.am.gov.md . 

Compatibil 
 

   

CAPITOLUL V 
DISPOZIȚII SPECIALE 

APLICABILE 
INSTALAȚIILOR I 

ACTIVITĂȚILOR CARE 
UTILIZEAZĂ SOLVENȚI 

ORGANICI 
Articolul 56 

Domeniul de aplicare 
Prezentul capitol este aplicabil 
activităților enumerate în 
anexa VII partea 1 și care 
ating, după caz, pragurile de 
consum stabilite în partea 2 din 
anexa respectivă. 

-  Prevederea nu este 
transpusă în proiectul 
Regulamentului, 
deoarece nu se referă la 
incinerarea și coincine-
rarea deșeurilor. 
Concomitent această 
prevedere este transpusă 
în proiectul de lege 
privind emisiile 
industrial. 
 

  

Articolul 57 
Definiții 

În sensul prezentului capitol, se 

 
 
 

 
 
 

1. Definiția  
„instalație existentă” 
nu se transpune în 

  

http://www.am.gov.md/


aplică următoarele definiții: 
1. „instalație existentă” inseam-
nă o instalație aflată în funcți-
une la 29 martie 1999, sau care 
a obținut o autorizație sau a fost 
înregistrată înainte de 1 aprilie 
2001, sau al cărei operator a 
prezentat o solicitare completă 
de autorizare înainte de 1 apri-
lie 2001, cu condiția ca insta-
lația respectivă să fi fost pusă în 
funcțiune nu mai târziu de 
1 aprilie 2002; 
2.  „gaze reziduale” înseamnă 
descărcare gazoasă finală care 
conține compuși organici vola-
tili sau alți poluanți și care se 
evacuează în aer printr-un coș 
sau alte echipamente de redu-
cere a poluanților; 
3.  „emisie fugitivă” înseamnă 
orice emisie (care nu are loc sub 
formă de gaze reziduale) de 
compuși organici volatili în aer, 
sol și apă, precum și de solvenți 
din compoziția produselor, cu 
excepția cazului în care există 
indicații contrare specificate în 
anexa VII partea 2; 
 
4.  „emisii totale” înseamnă 
suma emisiilor fugitive și a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proiectul Regulamen-
tului, deoarece nu are  
nici-o legătură cu  
capitolul IV și Anexa 
VI în domeniul 
incinerării / coincine-
rării deșeurilor. 
Definiția este 
transpusă în 
proiectul de lege 
privind emisiile 
industrial.  
 
 
2. Definiția nu se 
transpune în proiectul 
Regulamentului, fiind 
transpusă în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale. 
 
3. Definiția  nu se 
transpune în proiectul 
Regulamentului, fiind 
transpusă în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale.  
 
 
4.  Definiția  nu se 
transpune în proiectul 
Regulamentului, fiind 
transpusă în proiectul 



emisiilor de gaze reziduale; 
 
5.  „amestec” înseamnă amestec 
conform definiției de la 
articolul 3 punctul 2 din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/ 
2006 al Parlamentului Euro-
pean și al Consiliului din 
18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, auto-
rizarea și restricționarea subs-
tanțelor chimice (REACH) și de 
înființare a Agenției Europene 
pentru Produse Chimice 
 
6.  „adeziv” înseamnă orice 
amestec, inclusiv toți solvenții 
organici sau amestecurile care 
conțin solvenți organici nece-
sari pentru o aplicare cores-
punzătoare, utilizat pentru a lipi 
între ele părți ale aceluiași 
produs;    
7.  „cerneală” înseamnă un 
amestec, inclusiv toți solvenții 
organici sau amestecurile care 
conțin solvenți organici nece-
sari pentru o aplicare corespun-
zătoare, utilizat într-o activitate 
de tipărire pentru a imprima un 
text sau o imagine pe o 
suprafață; 

 
 

de lege privind 
emisiile industriale.  
 
5. Definiția  „amestec” 
nu se transpune în 
proiectul Regulamen-
tului, deoarece se 
regăsește  în Legea nr. 
277/2018 privind 
substanțele chimice, 
alte acte normative și 
nu are legătura cu 
prevederile în dome-
niul incinerării 
deșeurilor.  
 
6.  Definiția nu se 
transpune în proiectul 
Regulamentului, fiind 
transpusă în proiectul  
de lege privind emisi-
ile industriale. 
 
 
7.    Definiția   nu se 
transpune în proiectul 
Regulamentului, 
deoarece  nu are 
legătura cu prevede-
rile în domeniul 
incinerării deșeurilor. 
Totodată, este trans-
pusă în proiectul de 



 
 
 
8. „lac” înseamnă un preparat 
de acoperire transparent; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. „consum” înseamnă 
cantitatea totală de solvenți 
organici utilizată într-o insta-
lație pe parcursul unui an 
calendaristic sau al oricărei alte 
perioade de douăsprezece luni, 
minus compușii organici vola-
tile recuperați pentru reutili-
zare; 
10.  „intrare” înseamnă cantita-
tea de solvenți organici, în stare 
pură sau în amestecuri, care este 
utilizată la efectuarea unei 
activități, cuprinzând și solven-
ții reciclați în interiorul sau în 
exteriorul unei instalații, care 
sunt socotiți la fiecare utilizare 

lege privind emisiile 
industrial.   
 
8.  Definiția   nu se 
transpune în proiectul 
Regulamentului, 
deoarece nu are 
legătura cu prevede-
rile în domeniul 
incinerării deșeurilor. 
Totodată, este trans-
pusă în proiectul de 
lege privind emisiile 
industrial.  
 
9.  Definiția  a fost 
transpusă în proiectul 
de lege privind emisi-
ile industriale și  nu 
are legătura cu preve-
derile în domeniul 
incinerării deșeurilor 
 
 
10.  Definiția a fost 
transpusă în proiectul 
de lege privind emisi-
ile industriale și nu 
are legătura cu capi-
tolul IV și Anexa VI 
în domeniul incineră-
rii deșeurilor. 
 



în cadrul unei activități; 
11. „reutilizare” înseamnă utili-
zarea, în scopuri tehnice 
sau comerciale, a solvenților 
organici recuperați dintr-o 
instalație, inclusiv sub formă de 
combustibili, excepție făcând  
solvenții organici recuperați 
care sunt evacuați definitiv ca 
deșeuri; 
 
12. „condiții controlate” însea-
mnă condiții în care funcțio- 
nează o instalație, astfel încât 
compușii organici volatili 
emiși în urma activității să fie 
colectați și eliminați în mod 
controlat, fie printr-un coș, fie 
printr-un echipament de redu-
cere și să nu fie, astfel, complet 
dispersabili; 
13. „operațiuni de pornire și 
oprire” înseamnă operațiuni 
prin care se pune în funcțiune, 
se scoate din funcțiune, se 
introduce sau se scoate din 
mersul în gol o instalație, un 
echipament sau un rezervor, 
excluzând fazele de oscilație 
care intervin în condiții normale 
de funcționare a unei 
instalații. 

 
11.  Definiția nu se 
transpune în proiectul 
Regulamentului, fiind 
transpusă în proiectul 
de lege privind emisi-
ile industrial. Nu are 
legătura cu capitolul 
IV și Anexa VI în 
domeniul incinerării 
deșeurilor. 
 
12.  Definiția nu se 
transpune în proiectul 
Regulamentului, fiind 
transpusă în proiectul 
de lege privind emisi-
ile industrial. 
 
 
 
 
 
13.  Definiția nu se 
transpune în proiectul 
Regulamentului, fiind 
transpusă în proiectul 
de lege privind emisi-
ile industrial.  



Articolul 58 
Înlocuirea substanțelor 

periculoase 
Substanțele sau amestecurile 
cărora le sunt atribuite sau pe 
care trebuie aplicate frazele de 
pericol H340, H350, H350i, 
H360D sau H360F din cauza 
conținutului lor în compuși 
organici volatili fiind clasificate 
ca substanțe cancerigene, muta- 
gene sau toxice pentru repro-
ducere în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1272/ 
2008, sunt înlocuite, în măsura 
în care este posibil, cu 
substanțe sau amestecuri mai 
puțin nocive în termenul cel 
mai scurt cu putință. 

-  Prevederea  nu se 
transpune în proiectul 
Regulamentului, 
deoarece nu se referă 
la domeniul de  
incinerare și coincine-
rare a deșeurilor. 
Totodată, această 
prevedere este 
transpusă în  proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale. 

  

Articolul 59 
Controlul emisiilor 

(1)  Statele membre iau măsu-
rile necesare pentru a garanta 
faptul că fiecare instalație este 
conformă cu oricare dintre 
condițiile următoare: 
   (a)  emisiile de compuși 
organici volatili ale instalațiilor 
nu depășesc valorile limită de 
emisie pentru gazele reziduale 
și valorile limită de emisie 
pentru emisiile fugitive, sau 

-  Prevederile Art. 59 
din Directiva sunt 
transpuse în  proiec-
tul de lege privind 
emisiile.  

  



valorile limită de emisii totale, 
precum și celelalte cerințe 
prevăzute în anexa VII părțile 2 
și 3 sunt respectate; 
   (b) cerințele schemei de 
reducere prevăzute în anexa VII 
partea 5 cu condiția să se atingă 
o reducere a emisiilor echiva-
lentă cu cea atinsă prin 
aplicarea valorilor limită de 
emisie menționate la litera (a). 
Statele membre prezintă Comi-
siei, în conformitate cu artico-
lul 72 alineatul (1), rapoarte 
privind progresele realizate în 
atingerea reducerii echivalente 
a emisiilor menționată la 
litera (b). 
(2)  Prin derogare de la alinea-
tul (1) litera (a), dacă operatorul 
demonstrează autorității com-
petente că o instalație dată nu 
poate, din punct de vedere the-
nic și economic, să respecte 
valoarea limită de emisie pentru 
emisiile fugitive, autoritatea 
competentă poate permite ca 
emisiile să depășească acea 
valoare limită de emisie, atâta 
timp cât nu se anticipează ris-
curi semnificative pentru sănă-
tatea umană sau pentru mediu și 
dacă operatorul demonstrează 

-  Prevederea nu este 
transpusă în  proiectul 
Regulamentului, fiind 
transpusă în proiectul 
de lege privind 
emisiile industrial.   

  



autorității competente că se 
recurge la cele mai bune tehnici 
disponibile. 
(3)  Prin derogare de la alinea-
tul (1), pentru activitățile de 
acoperire vizate la rubrica 8 din 
tabelul de la anexa VII partea 2, 
care nu pot fi efectuate în 
condiții controlate, autoritatea 
competentă poate permite ca 
emisiile din instalație să nu 
respecte cerințele prevăzute la 
alineatul respectiv, dacă opera-
torul demonstrează autorității 
competente că o astfel de 
conformare nu este viabilă din 
punct de vedere tehnic și 
financiar și că se recurge la cele 
mai bune tehnici disponibile. 
 
 

  Prevederea este trans-
pusă în  proiectul de 
lege privind emisiile 
industriale  și nu are 
legătura cu capitolul 
IV și Anexa VI în 
domeniul incinerării 
deșeurilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(4) Statele membre prezintă un 
raport la Comisie privind dero- 
gările prevăzute la alineatele (2) 
și (3) din prezentul articol 
în conformitate cu articolul 72 
alineatul (2). 

-  Prevederea  se referă 
la statele UE, precum 
și nu are legătura cu 
capitolul IV și Anexa 
VI în domeniul 
incinerării deșeurilor. 

  



(5)  Emisiile de compuși orga-
nici volatili cărora le sunt 
atribuite sau pe care trebuie 
aplicate frazele de pericol 
H340, H350, H350i, H360D 
sau H360F sau emisiile de 
compuși organici volatili 
halogenați cărora le sunt 
atribuite sau pe care trebuie 
aplicate frazele de pericol H341 
sau H351 sunt controlate în 
condiții verificate, în măsura în 
care acest lucru este fezabil din 
punct de vedere tehnic și 
economic, cu scopul de a 
proteja sănătatea publică și 
mediul și nu trebuie să 
depășească valorile limită de 
emisie relevante prevăzute în 
anexa VII partea 4. 

  Prevederea este trans-
pusă în  proiectul de 
lege privind emisiile 
industriale  și nu are 
legătura cu capitolul 
IV și Anexa VI în 
domeniul incinerării 
deșeurilor. 

  

(6) Instalațiile în care se 
desfășoară două sau mai multe 
activități, fiecare depășind 
pragurile fixate în anexa VII 
partea 2: 
  (a) pentru substanțele indicate 
la alineatul (5), respectă cerin-
țele de la alineatul respectiv 
pentru fiecare activitate în 
parte; 
 (b) pentru celelalte substanțe, 

fie: 

-  Prevederile sunt tran-
spuse în  proiectul de 
lege privind emisiile 
industriale  și nu are 
legătura cu capitolul 
IV și Anexa VI în 
domeniul incinerării 
deșeurilor. 

  



  (i) respectă cerințele de la 
alineatul (1) pentru fiecare 
activitate în parte; sau 

 (ii) ating un nivel al emi-
siilor totale de compuși 
organici volatili aflat sub 
nivelul care ar fi fost atins prin 
aplicarea punctului (i). 
(7)  În cursul operațiunilor de 
pornire și oprire trebuie luate 
toate măsurile de precauție co- 
respunzătoare pentru a reduce 
la minim emisiile de compuși 
organici volatili. 

Articolul 60 
Monitorizarea emisiilor 

Statele membre se asigură, fie 
prin intermediul unor speci-
ficații în acest sens incluse în 
condițiile de autorizare, fie prin 
intermediul normelor generale 
obligatorii, că măsurarea emi-
siilor se desfășoară în confor-
mitate cu anexa VII partea 6. 

-  Prevederea nu este 
transpusă în proiectul 
Regulamentului, fiind 
transpusă în proiectul 
de lege privind emisi-
ile industriale și nu are 
legătura cu domeniul 
privind incinerarea / 
coincinerarea deșeu-
rilor. 

  



Articolul 61 
Respectarea valorilor limită 

de emisie 
Valorile limită de emisie pentru 
gazele reziduale se consideră 
respectate în cazul în care sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute 
în anexa VII partea 8. 

-  Prevederea nu se 
transpune în proiec-
tul Regulamentului, 
fiind transpusă în 
proiectul de lege 
privind emisiile 
industrial. Nu se 
referă la domeniul de   
incinerare și coinci-
nerare a deșeurilor. 

  



Articolul 62 
Rapoarte privind conformarea 
Operatorul furnizează autori-
tății competente, la cerere, date 
care să îi permită acesteia să 
verifice conformarea cu urmă-
toarele condiții, după caz: 

(a) valorile limită de emisie 
pentru gazele reziduale, valorile 
limită de emisie pentru emisiile 
fugitive și valorile limită de 
emisie totală; 

(b) cerințele din schema de 
reducere prevăzută în anexa VII 
partea 5; 

(c) derogările acordate în 
conformitate cu articolul 59 
alineatele (2) și (3). 
Raportul privind conformarea 
poate să includă un plan de 
gestionare a solvenților 
întocmit în conformitate cu 
anexa VII partea 7. 

 

-  Prevederile Art. 62 
nu sunt transpuse în  
proiectul Regulamen-
tului, deoarece nu se 
referă la domeniul de 
incinerare / coincine-
rare a deșeurilor.  
Sunt transpuse în 
proiectul de lege 
privind emisiile 
industrial.   
 

  



Articolul 63 
Modificări substanțiale ale 

instalațiilor existente 
(1)  O modificare a masei 
maxime, exprimată în medie pe 
zi, de solvenți organici utilizați 
într-o instalație existentă, atunci 
când aceasta funcționează în 
alte condiții decât cele privind 
operațiunile de pornire, oprire 
și de întreținere a echipamen-
telor, este considerată modi-
ficare substanțială dacă are ca 
efect o creștere a emisiei de 
compuși organici volatili de 
peste: 

(a) 25 % pentru o instalație 
care desfășoară activități care se 
situează la pragurile cele mai 
joase ale elementelor 1, 3, 4, 5, 
8, 10, 13, 16 sau 17 din tabelul 
prevăzut în anexa VII partea 2 
sau, activități care se încadrează 
la celelalte puncte din 
anexa VII partea 2, și care au 
un consum de solvenți mai mic 
de 10 tone/an; 

(b) 10 % pentru toate cele-
lalte instalații. 
(2)  În cazul în care o instalație 
existentă suferă o modificare 
substanțială sau intră pentru 

-  Prevederile nu sunt 
transpuse în  proiec-
tul Regulamentului, 
deoarece nu se referă 
la domeniul de inci-
nerare/coincinerare a 
deșeurilor, precum și 
sînt transpuse în 
proiectul de lege 
privind emisiile 
industrial.   

  



prima dată în domeniului de 
aplicare al prezentei directive, 
în urma unei modificări subs-
tanțiale, acea parte a instalației 
care suferă o modificare subs-
tanțială este tratată fie ca o 
instalație nouă, fie ca o ins-
talație existentă, cu condiția ca 
emisiile totale ale întregii ins-
talații să nu depășească nivelul 
care ar fi fost atins în cazul în 
care partea modificată subs-
tanțial ar fi fost tratată ca o 
nouă instalație. 
(3)  În cazul unei modificări 
substanțiale, autoritatea com-
petentă verifică conformitatea 
instalației cu dispozițiile pre- 
zentei directive. 



Articolul 64 
Schimbul de informații cu 

privire la soluții alternative 
pentru solvenții organici 

Comisia organizează un schimb 
de informații cu statele 
membre, cu sectoarele 
industriale vizate și cu 
organizațiile negu-
vernamentale care pro- 
movează protecția mediului cu 
privire la utilizarea solvenților 
organici și a potențialilor lor 
înlocuitori precum și a 
tehnicilor care au cele mai 
reduse efecte posibile asupra 
aerului, apei, solului,  
ecosistemelor și sănătății 
umane. 
Schimbul de informații este 
organizat după cum urmează: 

(a) adecvarea opțiunilor dis-
ponibile; 

(b) efectele potențiale asupra 
sănătății umane, în general, și 
în timpul expunerii la locul de 
muncă, în special; 

(c) efectele potențiale asupra 
mediului; 

(d) consecințele economice, 
în special costurile și avantajele 

-  Prevederile nu sunt 
transpuse în proiectul 
Regulamentului, 
deoarece se referă la 
Comisia Europeană și 
statele mebre ale UE, 
precum și nu se referă 
la domeniul de 
incinerare și coinci-
nerare a deșeurilor. 

  



opțiunilor disponibile. 
 



Articolul 65 
Accesul la informații 

(1)  Decizia autorității compe-
tente, precum și o copie a 
autorizației și toate actualizările 
ulterioare, sunt puse la 
dispoziția publicului. 
Normele generale obligatorii 
aplicabile instalațiilor și lista 
instalațiilor supuse procedurii 
de autorizare și de înregistrare 
sunt puse la dispoziția 
publicului. 
(2)  Rezultatele monitorizării 
emisiilor, impuse în temeiul 
articolului 60 și deținute de 
autoritatea competentă, sunt 
puse la dispoziția publicului. 
(3)  Alineatele (1) și (2) din 
prezentul articol se aplică sub 
rezerva restricțiilor prevăzute la 
articolul 4 alineatele (1) și (2) 
din Directiva 2003/4/CE. 

-  Prevederile nu sunt 
transpuse în  
proiectul Regulamen- 
tului, deoarece nu se 
referă la domeniul  de 
incinerare și coinci-
nerare a deșeurilor, 
precum și sînt trans-
puse în proiectul de 
lege privind emisiile 
industriale. 

  

CAPITOLUL VI 
DISPOZIȚII SPECIALE 

PRIVIND INSTALAȚIILE 
PRODUCĂTOARE DE 

DIOXID DE TITAN 
Articolul 66 

Domeniul de aplicare 

-  nu sunt transpuse în  
proiectul Regulamen- 
tului, deoarece nu se 
referă la domeniul  de 
incinerare și coinci-
nerare a deșeurilor, 
precum și sînt trans-
puse în proiectul de 

  



Prezentul capitol este aplicabil 
instalațiilor producătoare de 
dioxid de titan. 

lege privind emisiile 
industriale. 
 

Articolul 67 
Interzicerea evacuării 

deșeurilor 
Statele membre interzic evacu-
area următoarelor deșeuri în 
corpurile de apă, în mări sau în 
oceane: 
   (a) deșeurile solide; 
   (b) soluțiile-mamă care rezul-
tă din faza de filtrare după hid-
roliza soluției de sulfat de 
titanil provenind din instalații 
care uti-lizează procedeul cu 
sulfat; inc-lusiv deșeuri acide 
asociate cu aceste soluții mamă, 
conținând global mai mult de 
0,5 % acid sulfuric liber și 
diferite metale grele și inclusiv 
acele soluții mamă care au fost 
diluate astfel încât proporția de 
acid sulfuric liber să nu 
depășească 0,5 %; 
   (c) deșeurile provenind din 
instalații care utilizează proce-
deul cu clor, conținând mai 
mult de 0,5 % acid clorhidric 
liber și diferite metale grele, 
inclusiv deșeurile care au fost 
diluate astfel încât proporția de 

-  nu sunt transpuse în  
proiectul Regulamen- 
tului, deoarece nu se 
referă la domeniul  de 
incinerare și coinci-
nerare a deșeurilor, 
precum și sînt trans-
puse în proiectul de 
lege privind emisiile 
industriale.   

  



acid clorhidric liber să nu 
depășească 0,5 %; 
   (d) sărurile de filtrare, nămo-

lurile și deșeurile lichide pro-
venite de la tratarea (concen-
trarea sau neutralizarea) deșeu-
rilor menționate la literele (b) și 
(c) și care conțin diferite metale 
grele, neincluzând deșeurile ne-
utralizate, filtrate sau decantate 
care conțin numai urme de me-
tale grele și care, înainte de ori-
ce orice diluție, au un pH mai 
mare de 5,5. 

Articolul 68 
Controlul emisiilor în apă 

Emisiile în apă, provenind de la 
instalații, nu depășesc valorile 
limită de emisie stabilite în 
anexa VIII partea 1. 

-  Prevederile nu sunt 
transpuse în  proiectul 
Regulamentului, 
deoarece nu se referă 
la domeniul  de 
incinerare și coinci-
nerare a deșeurilor, 
precum și sînt trans-
puse în proiectul de 
lege privind emisiile 
industriale.  

  

Articolul 69 
Prevenirea și controlul 

emisiilor în aer 
(1)  Se evită emisia de picături 
de acid provenind de la 
instalații. 
(2)  Emisiile în aer provenind 

  Prevederile nu sunt 
transpuse în  
proiectul 
Regulamentului, 
deoarece nu se referă 
la domeniul  de 
incinerare și coinci-

  



de la instalații nu depășesc 
valorile limită de emisie 
stabilite în anexa VIII partea 2. 

nerare a deșeurilor, 
precum și sînt trans-
puse în proiectul de 
lege privind emisiile 
industriale.  

Articolul 70 
Monitorizarea emisiilor 

(1)  Statele membre asigură 
monitorizarea emisiilor în apă 
pentru a permite autorității 
competente să verifice respec-
tarea condițiilor de autorizare și 
a dispozițiilor articolului 68. 
(2)  Statele membre asigură 
monitorizarea emisiilor în aer 
pentru a permite autorității 
competente să verifice respec-
tarea condițiilor de autorizare și 
a dispozițiilor articolului 69. 
Această monitorizare include 
cel puțin o monitorizare a emi-
siilor în conformitate cu preve-
derile din anexa VIII partea 3. 
(3)  Monitorizarea se desfășoa-
ră în conformitate cu standar-
dele CEN sau, în lipsa standar-
delor CEN, cu standardele ISO, 
cu standardele naționale sau cu 
alte standarde internaționale ca-
re garantează obținerea de date 
de o calitate științifică echiva-

  Prevederile nu sunt 
transpuse în proiectul 
Regulamentului, 
deoarece nu se referă 
la domeniul de inci-
nerare și coincinerare 
a deșeurilor, precum 
și sînt transpuse în 
proiectul de lege 
privind emisiile 
industriale.  

  



lentă. 

CAPITOLUL VII 
COMITET, DISPOZIȚII 

TRANZITORII ȘI FINALE 
Articolul 71 

Autoritățile competente 
Statele membre desemnează 
autoritățile competente respon-
sabile cu îndeplinirea oblige-
țiilor ce decurg din prezenta 
directivă. 

-  Prevederile sunt tran-
spuse în  proiectul de 
lege privind emisiile 
industriale. 

  

Articolul 72 
Rapoarte prezentate de către 

statele membre 
(1)  Statele membre se asigură 
că sunt puse la dispoziția 
Comisiei informații privind 
punerea în aplicare a prezentei 
directive, date reprezentative 
privind emi-siile și alte forme 
de poluare, valorile limită de 
emisie, apli-carea celor mai 
bune tehnici disponibile în 
conformitate cu articolele 14 
și 15, în special în ceea ce 
privește acordarea derogărilor 
în conformitate cu articolul 15 
alineatul (4), precum și privind 
progresele înregistrate cu 
privire la dezvoltarea și 

-  Nu se transpune. 
Prevederea se 
referă la statele 
membre UE. 
 

  



aplicarea tehnicilor emergente 
în conformitate cu articolul 27. 
Statele membre furnizează 
informațiile respective în 
format electronic. 
(2)  Tipul, formatul și periodi-
citatea informațiilor care sunt 
furnizate în conformitate cu 
alineatul (1) se stabilesc în 
conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la 
articolul 75 alineatul (2). 
Aceasta presupune stabilirea 
activităților specifice și a polu-
anților în privința cărora se pun 
la dispoziție datele prevăzute la 
alineatul (1). 
(3)  Pentru toate instalațiile de 
ardere care fac obiectul capi-
tolului III din prezenta directi-
vă, începând cu 1 ianuarie  
2016, statele membre realizează 
un inventar anual al emisiilor de 
dioxid de sulf, oxizi de azot și 
pulberi și al consumului de 
energie. 
Ținând seama de regulile pri-
vind agregarea prevăzute la 
articolul 29, autoritatea compe-
tentă obține următoarele date 
pentru fiecare instalație de 
ardere: 

(a) puterea termică instalată 



totală (MW) a instalației de 
ardere;   

(b) tipul de instalație de 
ardere: cazan, turbină cu gaz, 
motor cu gaz, motor diesel, alte 
tipuri (a se specifica);  

(c) data punerii în funcțiu-
ne a instalației de ardere; 

(d) totalul emisiilor anuale 
(tone/an) de dioxid de sulf, 
oxizi de azot și pulberi (ca total 
al particulelor în suspensie); 

(e) numărul de ore de 
funcționare a instalației de 
ardere;  

(f) consumul de energie 
anual total, legat de valoarea 
calorifică netă (TJ/an), defalcat 
pe următoarele categorii de 
combustibili: huilă, lignit, 
biomasă, turbă, alți combustibili 
solizi (a se specifica tipul 
acestora), combustibili lichizi, 
gaz natural, alte tipuri de gaz (a 
se specifica). 
atele anuale cuprinse în aceste 
inventare pentru fiecare insta-
lație în parte se pun la dispoziția 
Comisiei la solicitarea acesteia. 
Un rezumat al acestor inventare 
se pune la dispoziția Comisiei la 
fiecare trei ani în termen de 12 
luni de la sfârșitul perioadei de 



trei ani vizate. În acest rezumat, 
datele referitoare la instalațiile 
de ardere din cadrul rafinăriilor 
se includ separat. 
În termen de 24 de luni de la 
sfârșitul perioadei de trei ani 
vizate, Comisia pune la dispo-
ziția statelor membre și a pub-
licului larg un rezumat cup-
rinzând o comparație și o evalu-
are a inventarelor respective, în 
conformitate cu dispozițiile 
Directivei 2003/4/CE. 
(4)  Începând cu 1 ianuarie 
2016, statele membre rapor-
tează anual Comisiei următoa-
rele date: 
(a) pentru instalațiile de ardere 
cărora li se aplică articolul 31, 
media lunară a conținutului de 
sulf din combustibilul solid 
indigen utilizat și a ratei de 
desulfurare atinse. În ceea ce 
privește primul an în care se 
aplică dispozițiile articolului 31, 
se raportează și justificarea 
tehnică a imposibilității de a 
respecta valorile limită de emi-
sie menționate la articolul 30 
alineatele (2) și (3); și  
(b) pentru instalațiile de ardere 
care nu funcționează mai mult 

-     



de 1 500 de ore pe an, ca medie 
mobilă pe o perioadă de cinci 
ani, numărul de ore de 
funcționare pe an. 

Articolul 73 
Reexaminarea 

(1)  Până la 7 ianuarie 2016 și, 
ulterior, la fiecare trei ani, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un 
raport de reexaminare a punerii 
în aplicare a prezentei directive, 
pe baza informațiilor mențio-
nate la articolul 72. 
Raportul respectiv conține o 
evaluare a necesității ca Uniu-
nea să ia măsuri prin stabilirea 
sau actualizarea unor cerințe 
minime la nivelul Uniunii pri-
vind valorile limită de emisie și 
normele în materie de monito-
rizare și conformitate pentru 
activitățile care intră sub inci-
dența concluziilor BAT adop-
tate în perioada de trei ani 
anterioară, pe baza următoarelor 
criterii: 
   (a) impactul activităților viza-
te asupra mediului în ansamblu; 
și 

-  Nu se transpune. 
Prevederea se 
referă la statele 
membre UE. 
 

  



   (b) stadiul punerii în aplicare a 
celor mai bune tehnici dispo-
nibile pentru activitățile vizate. 
Evaluarea ia în considerare opi-
nia forumului la care se face 
referire la articolul 13 alinea-
tul (4). 
Capitolul III din prezenta direc-
tivă și anexa V la aceasta se 
consideră a reprezenta cerințele 
minime la nivelul Uniunii în 
cazul instalațiilor de ardere de 
dimensiuni mari. 
Raportul este însoțit, după caz, 
de o propunere legislativă. În 
cazul în care evaluarea mențio-
nată la cel de-al doilea paragraf 
identifică o astfel de necesitate, 
propunerea legisla-tivă include 
dispoziții prin care se stabilesc 
sau se actualizează cerințe 
minime la nivelul Uniunii pri-
vind valorile limită de emisie și 
normele în materie de monito-
rizare și conformitate pentru 
activitățile vizate. 
(2)  Până la 31 decembrie 2012, 
Comisia reexaminează necesi-
tatea monitorizării emisiilor 
provenite în urma:  
(a) arderii combustibililor în 
instalații cu o putere termică 

     



instalată totală mai mică de 50 
MW;  
(b) creșterii intensive a bovine-
lor; și  
(c) împrăștierii gunoiului de 
grajd. 
Comisia raportează rezultatele 
reexaminării respective Parla-
mentului European și Consiliu-
lui, prezentând și o propunere 
legislativă aferentă, dacă este 
cazul. 
(3)  Până la 31 decembrie 2011, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un 
raport privind stabilirea, în 
anexa I, a următoarelor: 
   (a) praguri de capacitate 
diferite pentru creșterea dife-
ritelor specii de păsări de curte, 
inclusiv pentru creșterea speci-
fică a prepelițelor;  
   (b) praguri de capacitate pent-
ru creșterea simultană a unor 
tipuri diferite de animale în 
cadrul aceleiași instalații. 
Comisia raportează rezultatele 
acestei reexaminări Parlamen-
tului European și Consiliului 
împreună cu o propunere legis-
lativă, dacă este cazul. 



Articolul 74 
Modificarea anexelor 

Pentru a permite adaptarea 
prevederilor prezentei directive 
la progresul științific și tehnic pe 
baza celor mai bune tehnici 
disponibile, Comisia adoptă acte 
delegate în conformitate cu 
articolul 76 și în condițiile 
prevăzute la articolele 77 și 78 
cu privire la adaptarea anexei V 
părțile 3 și 4, a anexei VI părțile 
2, 6, 7 și 8 și a anexei VII părțile 
5, 6, 7 și 8 la un astfel de 
progres științific și tehnic. 

-  Nu se transpune. 
Prevederea se 
referă la statele 
membre UE. 
 

  

Articolul 75 
Procedura comitetului 

(1)  Comisia este asistată de un 
comitet. 
(2)  Atunci când se face 
trimitere la prezentul alineat, se 
aplică articolele 5 și 7 din 
Decizia 1999/468/CE, având în 
vedere dispozițiile articolului 8 
din res-pectiva decizie. 
Perioada prevăzută la articolul 5 
alineatul (6) din Decizia 
1999/468/CE se stabilește la trei 
luni. 

-  Nu se transpune. 
Prevederea se 
referă la statele 
membre UE. 
 

  



Articolul 76 
Exercitarea competențelor 

delegate 
(1)  Competența de a adopta 
actele delegate menționate la 
articolul 48 alineatul (5) și la 
articolul 74 este conferită Co-
misiei pentru o perioadă de cinci 
ani de la 6 ianuarie 2011. 
Comisia prezintă un raport 
privind competențele delegate 
cel târziu cu șase luni înainte de 
încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competențe se 
reînnoiește automat pentru peri-
oade de timp identice, cu exce-
pția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul o revo-
că, în conformitate cu artico-
lul 77. 
(2)  De îndată ce adoptă un act 
delegat, Comisia îl notifică 
simultan Parlamentului Euro-
pean și Consiliului. 
(3)  Competența de a adopta acte 
delegate conferită Comisiei este 
supusă condițiilor prevăzute la 
articolele 77 și 78. 

-  Nu se transpune. 
Prevederea se 
referă la statele 
membre UE. 
 

  



Articolul 77 
Revocarea competențelor 

delegate 
(1)  Delegarea de competențe 
menționată la articolul 48 aline-
atul (5) și la articolul 74 poate fi 
revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de 
Consiliu. 
(2)  Instituția care a inițiat o 
procedură internă pentru a deci-
de dacă intenționează să revoce 
delegarea de competențe ia 
măsuri pentru a informa cea-
laltă instituție și Comisia într-un 
termen rezonabil înaintea 
adoptării unei decizii finale, 
indicând competențele delegate 
care ar putea face obiectul unei 
revocări, precum și motivele 
posibile ale acesteia. 
(3) Decizia de revocare pune 
capăt delegării competențelor 
specificate în decizia respectivă. 
Decizia produce efecte imediat 
sau de la o dată ulterioară, 
menționată în aceasta. Decizia 
nu aduce atingere actelor 
delegate deja în vigoare. Decizia 
se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. 

-  Nu se transpune. 
Prevederea se 
referă la statele 
membre UE. 
 

  



Articolul 78 
Obiecțiuni la actele delegate 

(1)  Parlamentul European sau 
Consiliul pot formula obiecțiuni 
la un act delegat în termen de 
două luni de la data notificării. 
La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, 
acest termen se prelungește cu 
două luni. 
(2)  În cazul în care, la expirarea 
termenului prevăzut la 
alineatul (1), nici Parlamentul 
European, nici Consiliul nu au 
formulat obiecțiuni la actul 
delegat, acesta se publică 
în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene și intră în vigoare la 
data prevăzută în cuprinsul său. 
Actul delegat poate fi publicat 
în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene și intra în vigoare 
înainte de expirarea termenului 
respectiv dacă atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul au 
informat Comisia cu privire la 
faptul că nu intenționează să 
formuleze obiecțiuni. 
(3)  În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul formu-
lează obiecțiuni la un act dele-
gat în termenul prevăzut la 

-  Nu se transpune. 
Prevederea se 
referă la statele 
membre UE. 
 

  



alineatul (1), acesta nu intră în 
vigoare. Instituția care formu-
lează obiecțiuni își expune 
motivele care au stat la baza 
acestora. 

Articolul 79 
Sancțiuni 

Statele membre stabilesc 
sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării dispozițiilor de drept 
intern adoptate pentru punerea 
în aplicare a prezentei directive. 
Sancțiunile prevăzute în acest 
scop sunt eficiente, 
proporționale și cu efect de 
descurajare. Comisiei i se 
notifică de către statele membre 
aceste dispoziții până la 
7 ianuarie 2013 și i se comunică 
fără întârziere orice modificare 
ulterioară a acestor dispoziții. 

Proiectul Regulamentului 
privind incinerarea și 

coincinerarea deșeurilor 
Nerespectarea prevederilor 
prezentului Regulament 
constituie contravenții și se 
sancționează, conform prevede-
rilor Legii nr. 209/2016 privind 
deșeurile și a Codului 
contravențional al Republicii 
Moldova nr. 218/2008. 

Parțial compatibil    

Articolul 80 
Transpunerea 

(1)  Statele membre pun în 
aplicare până la 7 ianuarie 2013 
actele cu putere de lege și actele 
administrative necesare pentru a 
se conforma cu articolul 2, 
articolul 3 punctele 8, 11, 15, 
18-23, 26-30, 34-38 și 41, 
articolul 4 alineatele (2) și (3), 

-  Nu se transpune. 
Prevederea se 
referă la statele 
membre UE. 

  



articolul 7, articolele 8 și 10, 
articolul 11 literele (e) și (h), 
articolul 12 alineatul (1) 
literele (e) și (h), articolul 13 
alineatul (7), articolul 14 
alineatul (1) litera (c) punctul 
(ii), articolul 14 alineatul (1) 
literele (d), (e), (f) și (h), 
articolul 14 alineatele (2)-(7), 
articolul 15 alineatele (2)-(5), 
articolele 16, 17 și 19, 
articolul 21 alineatele (2)-(5), 
articolele 22, 23, 24, 27, 28 
și 29, articolul 30 alineatele (1), 
(2), (3), (4), (7) și (8), 
articolele 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
38 și 39, articolul 40 alineatele 
(2) și (3), articolele 42 și 43, 
articolul 45 alineatul (1), 
articolul 58, articolul 59 
alineatul (5), articolul 63, 
articolul 65 alineatul (3), 
articolele 69, 70, 71, 72 și 79, 
precum și cu anexa I primul 
paragraf și punctele 1.1, 1.4, 2.5 
litera (b), 3.1, 4, 5, 6.1 litera (c), 
6.4 litera (b), 6.10 și 6.11, 
anexa II, anexa III punctul 12, 
anexa V, anexa VI partea 1 
litera (b), partea 4 punctele 2.2, 
2.4, 3.1 și 3.2, partea 6 punctele 
2.5 și 2.6, partea 8 punctul 1.1 
litera (d), anexa VII partea 4 



punctul 2, partea 5 punctul 1, 
partea 7 punctul 3, anexa VIII 
partea 1 punctul 1 și punctul 2 
litera (c), partea 2 punctele 2 și 3 
și partea 3. 
Statele membre aplică aceste 
măsuri începând cu aceeași dată. 
Atunci când statele membre 
adoptă măsurile respective, 
acestea cuprind o trimitere la 
prezenta directivă sau sunt 
însoțite de o asemenea trimitere 
la data publicării lor oficiale. 
Modalitatea de efectuare a 
acestei trimiteri este stabilită de 
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. 

Articolul 81 
Abrogare 

(1)  Directivele 78/176/CEE, 
82/883/CEE, 92/112/CEE, 
1999/13/CE, 2000/76/CE și    
2008/1/CE, astfel cum au fost 
modificate prin actele enume-
rate în anexa IX partea A, se 
abrogă de la 7 ianuarie 2014, 
fără a aduce atingere obligații-

-  Nu se transpune. 
Prevederea se 
referă la statele 
membre UE. 

  



lor statelor membre în ceea ce 
privește termenele de transpu-
nere în legislația națională și de 
aplicare a directivelor mențio-
nate în anexa IX partea B. 
(2)  Directiva 2001/80/CE, astfel 
cum a fost modificată prin actele 
enumerate în ane-xa IX partea 
A, se abrogă începând cu 
1 ianuarie 2016, fără a aduce 
atingere obligațiilor statelor 
membre în ceea ce privește 
termenele de transpunere în 
legislația națională și de aplicare 
a directivelor menționate în 
anexa IX partea B. 
(3)  Trimiterile la directivele 
abrogate se interpretează ca 
trimiteri la prezenta directivă și 
se citesc în conformitate cu 
tabelul de corespondență prevă-
zut în anexa X. 

Articolul 82 
Dispoziții tranzitorii 

(1)  În ceea ce privește 
instalațiile în cadrul cărora se 
desfășoară activitățile 
menționate la anexa I, punctul 
1.1 pentru activitățile cu o 
putere termică instalată totală 
mai mare de 50 MW, punctele 
1.2 și 1.3, punctul 1.4 litera (a), 

Legea nr. 209/2016 privind 
deșeurile 

Capitolul X 
DISPOZIŢII FINALE ŞI 

TRANZITORII 
Articolul 67. Dispoziţii 

finale 
(1) Prezenta lege stabileşte 
cadrul normativ privind 
gestionarea deșeurilor în vederea 
protecției mediului şi a sănătăţii 

Incompatibil Nu necesită a fi 
transpusă. Se referă la 
Comisia Europeană. 

  



punctele 2.1-2.6, punctele 3.1-
3.5, punctele 4.1-4.6 pentru 
activități privind producția prin 
procesare chimică, punctele 5.1 
și 5.2 pentru activitățile regle-
mentate de Directiva 2008/1/ 
CE, punctul 5.3 litera (a) 
punctele (i) și (ii), punctul 5.4, 
punctul 6.1 literele (a) și (b), 
punctele 6.2 și 6.3, punctul 6.4 
litera (a), punctul 6.4 litera (b) 
pentru activitățile reglementate 
de Directiva 2008/1/CE, punc-
tul 6.4 litera (c) și punctele 6.5-
6.9, care se află în funcțiune și 
dețin o autorizație înainte de 
7 ianuarie 2013 sau ai căror 
operatori au prezentat o solici-
tare completă pentru acordarea 
unei autorizații înainte de data 
respectivă, cu condiția ca aceste 
instalații să fie puse în funcțiune 
până la 7 ianuarie 2014, statele 
membre aplică actele cu putere 
de lege și actele administrative 
adoptate în con-formitate cu 
articolul 80 aline-atul (1) 
începând cu 7 ianuarie 2014, cu 
excepția capitolelor III și IV și a 
anexelor V și VI. 
(2)  În ceea ce privește 
instalațiile în cadrul cărora se 
desfășoară activitățile 

populaţiei. Prezenta lege 
transpune Directiva 2008/98/CE 
a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind deşeurile şi de 
abrogare a anumitor directive, 
publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene L 312 din 22 
noiembrie 2008. 
(2) Prezenta lege intră în vigoare 
după 12 luni de la data publicării 
în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, cu excepția 
art. 54 alin. (5) care se pune în 
aplicare începînd cu 1 ianuarie 
2017, art. 54 alin. (6) care se 
pune în aplicare începînd cu 1 
ianuarie 2018 și art. 62 care se 
pune în aplicare începînd cu 1 
ianuarie 2020. 
(3) Prevederile art. 49 alin. (7) se 
aplică pînă la 1 ianuarie 2018. 
(4) Exceptarea prevăzută la art. 
49 alin. (8) lit. c) se aplică pînă 
la 1 ianuarie 2020. 
(5) Timp de 3 ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
legi, prevederile art. 32 alin. (1)–
(3) se vor aplica și producătorilor 
de deşeuri nepericuloase. 
Articolul 68. Dispoziții 
tranzitorii 
(1) Guvernul: 



menționate la anexa I, punctul 
1.1 pentru activitățile cu o 
putere termică instalată de 50 
MW, punctul 1.4 litera (b), 
punctele 4.1-4.6 pentru 
activitățile privind producția 
prin procesare biologică, 
punctele 5.1 și 5.2 pentru 
activitățile care nu sunt 
reglementate de Directiva 
2008/1/CE, punctul 5.3 litera (a) 
punctele (iii)-(v), punctul 5.3 
litera (b), punctele 5.5 și 5.6, 
punctul 6.1 litera (c), punctul 6.4 
litera (b) pentru activitățile care 
nu sunt regle-mentate de 
Directiva 2008/1/CE și punctele 
6.10 și 6.11, care au intrat în 
funcțiune înainte de 7 ianuarie 
2013, statele membre aplică 
actele cu putere de lege și actele 
administrative adoptate în 
conformitate cu prezenta 
directivă începând cu 7 iulie 
2015, cu excepția capitolelor III 
și IV și a anexelor V și VI. 

a) în termen de 12 luni de la 
publicarea prezentei legi, va 
elabora cadrul normativ aferent 
prezentei legi;  

b) în termen de 6 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei 
legi 

– va elabora şi va prezenta 
Parlamentului propuneri pentru 
aducerea actelor legislative în 
concordanță cu prezenta lege; 

 – va aduce actele sale 
normative în concordanță cu 
prezenta lege 

– va elabora şi va aproba 
Programul național privind 
gestionarea deșeurilor; 

c) va asigura stabilirea 
graduală a mecanismului de 
implementare a responsabilității 
extinse a producătorului, 
prevăzut la art. 12. 
(2) La data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Legea nr. 1347-
XIII din 9 octombrie 1997 
privind deşeurile de producţie şi 
menajere (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1998, nr. 
16–17, art. 101), cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
abrogă. 

 



(3)  În ceea ce privește insta-
lațiile de ardere menționate la 
articolul 30 alineatul (2), statele 
membre aplică, începând cu    
1 ianuarie 2016, actele cu pute-
re de lege și actele administ-
rative adoptate în conformitate 
cu articolul 80 alineatul (1) în 
scopul conformării cu capito-
lul III și cu anexa V. 
(4)  În ceea ce privește insta-
lațiile de ardere menționate la 
articolul 30 alineatul (3), statele 
membre nu mai aplică Directiva 
2001/80/CE ulterior datei de 
7 ianuarie 2013. 

     

(5)  În ceea ce privește 
instalațiile de ardere care 
coincinerează deșeuri, anexa VI 
partea 4 punctul 3.1 se aplică 
până la:  
(a) 31 decembrie 2015, pentru 
instalațiile de ardere menționate 
la articolul 30 alineatul (2); (b) 6 
ianuarie 2013, pentru instalațiile 
de ardere menționate la articolul 
30 alineatul (3). 
(6)  În ceea ce privește insta-
lațiile de ardere care coinci-
nerează deșeuri, se aplică 
anexa VI partea 4 punctul 3.2 
începând cu:  

     



(a) 1 ianuarie 2016, pentru ins-
talațiile de ardere menționate la 
articolul 30 alineatul (2); 
(b) 7 ianuarie 2013, pentru ins-
talațiile de ardere menționate la 
articolul 30 alineatul (3). 
(7)  Articolul 58 se aplică de la 
1 iunie 2015. Până la data 
respectivă, substanțele sau ame-
stecurile cărora le sunt atribuite 
sau pe care trebuie aplicate 
frazele de pericol H340, H350, 
H350i, H360D sau H360F, sau 
frazele de risc R45, R46, R49, 
R60 sau R61, din cauza conți-
nutului lor în compuși organici 
volatili fiind clasificate ca 
substanțe cancerigene, muta-
gene sau toxice pentru repro-
ducere în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1272/ 
2008 sunt înlocuite, în măsura în 
care este posibil cu substanțe 
sau amestecuri mai puțin nocive 
în termenul cel mai scurt cu 
putință. 

     

(8)  Articolul 59 alineatul (5) se 
aplică de la 1 iunie 2015. Până 
la data respectivă, emisiile, fie 
de compuși organici volatili 
cărora le sunt atribuite sau pe 
care trebuie aplicate frazele de 

     



pericol H340, H350, H350i, 
H360D sau H360F, sau frazele 
de risc R45, R46, R49, R60 sau 
R61, fie de compușii organici 
volatili halogenați cărora le sunt 
atribuite sau pe care trebuie 
aplicate frazele de pericol H341 
sau H351 sau frazele de risc R40 
sau R68 sunt controlate în 
condiții verificate, în măsura în 
care acest lucru este viabil din 
punct de vedere tehnic și 
economic, cu scopul de a proteja 
sănătatea publică și mediul și nu 
trebuie să depășească valorile 
limită de emisie relevante 
prevăzute în anexa VII partea 4. 
(9)  Anexa VII partea 4 punctul 
2 se aplică de la 1 iunie 2015. 
Până la data respectivă, pentru 
emisiile de compuși organici 
volatili halogenați cărora le sunt 
atribuite sau pe care trebuie 
aplicate frazele de pericol H341 
sau H351 sau frazele de risc R40 
sau R68, în cazul în care debitul 
masic al sumei compu-șilor care 
justifică frazele de pericol H341 
sau H351 sau etichetarea R40 
sau R68 este de minimum 100 
g/h, se respectă o valoare limită 
de emisie de 20 mg/Nm3. 
Valoarea limită de emisie se 

     



raportează la suma masică a 
diferiților compuși.  

Articolul 83 
Intrarea în vigoare 

Prezenta directivă intră în 
vigoare în a douăzecea zi de la 
data publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. 

Proiectul Hotărîrii 
Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului privind 
incinerarea și coincinerarea a 

Guvernului 
4.  Prezenta hotărâre intră în 
vigoare la expirarea a 6 luni de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova. 

Compatibil 
 

   

Articolul 84 
 Destinatari  
Prezenta directivă se adresează 
statelor membre. 

-  Nu necesită a fi 
transpusă. Se referă la 
statele membre. 

  

ANEXA I 
Categoriile de activități 

menționate la articolul 10 
Valorile prag menționate mai jos 
se referă în general la capacități 
de producție sau randamente. În 
cazurile în care în cadrul 
aceleiași instalații se desfășoară 
mai multe activități care se 
încadrează la aceeași descriere 
de activitate care conține o 
valoare prag, capacitățile acestor 
activități se însumează. În cazul 

-  Nu este transpusă în 
proiectul Regulamen-
tului, fiind transpusă 
în proiectul de lege 
ptivind emisiile 
industriale.  

  



activităților de gestionare a 
deșeurilor, acest calcul se aplică 
la nivelul activităților 5.1 și 5.3 
literele (a) și (b). 
Comisia stabilește ghiduri 
privind: 
(a) legătura dintre activitățile de 
gestionare a deșeurilor descrise 
în prezenta anexă și cele 
descrise în anexele I și II la 
Directiva 2008/98/CE; și  
(b) interpretarea termenului „la 
scară industrială” cu privire la 
descrierea activităților din 
industria chimică prevăzute în 
prezenta anexă. 
1. Industrii producătoare de 
energie 
1.1. Arderea combustibililor în 
instalații cu o putere termică 
instalată totală egală sau mai 
mare de 50 MW 
1.2. Rafinarea țițeiului și a 
gazului 
1.3. Producerea cocsului 
1.4. Gazeificarea sau lichefierea: 
   (a) cărbunelui;    
   (b) altor combustibili în 
instalații cu o putere termică 
instalată totală egală cu sau mai 
mare de 20 MW.  

-  Nu este transpusă în 
proiectul Regulamen-
tului, fiind transpusă 
în proiectul de lege 
ptivind emisiile 
industriale. 

  



2.   Producția și prelucrarea 
metalelor 
2.1. Arderea și sinterizarea 
minereurilor metalice (inclusiv a 
minereurilor de sulf)  
2.2. Producerea fontei sau a 
oțelului (topirea primară sau 
secundară), inclusiv pentru 
turnarea continuă, cu o capaci-
tate de peste 2,5 de tone pe oră 
2.3. Prelucrarea metalelor fero-
ase:  
(a) exploatare de laminoare la 
cald cu o capacitate de peste 20 
de tone de oțel brut pe oră;  
(b) exploatare de instalații de 
forjare cu ciocan de forjă a căror 
capacitate este mai mare de 50 
KJ pe ciocan, iar puterea 
calorifică folosită este mai mare 
de 20 MW; 
(c) aplicarea de straturi 
protectoare de metale topite cu 
un flux de intrare de peste 2 tone 
de oțel brut pe oră. 
2.4. Exploatare de turnătorii de 
metale feroase cu o capacitate de 
producție de peste 20 de tone pe 
zi  
2.5.  Prelucrarea metalelor nefe-
roase: 
(a) producerea de metale nefe-

-  Nu este transpusă în 
proiectul Regulamen-
tului, fiind transpusă 
în proiectul de lege 
ptivind emisiile 
industriale. 

  



roase brute din minereuri, 
concentrate sau materii prime 
secundare prin procese metalur-
gice, chimice sau electrolitice;  
(b) topirea, inclusiv realizarea de 
aliaje, de metale neferoase, 
inclusiv de produse recuperate și 
exploatarea de turnătorii de 
metale neferoase, cu o capacitate 
de topire de peste 4 tone pe zi 
pentru plumb și cadmiu sau 20 
de tone pe zi pentru toate 
celelalte metale. 
2.6. Tratarea de suprafață a 
metalelor sau a materialelor 
plastice prin procese electro-
litice sau chimice în care 
volumul cuvelor de tratare este 
mai mare de 30 m3. 
3.   Industria mineralelor 
3.1. Producerea de ciment, var și 
oxid de magneziu: 
   (a) producerea clincherului de 
ciment în cuptoare rotative cu o 
capacitate de producție de peste 
500 tone pe zi sau în alte cupto-
are cu o capacitate de producție 
de peste 50 de tone pe zi; 
   (b) producerea varului în cup-
toare cu o capacitate de produc-
ție de peste 50 de tone pe zi; 
   (c) producerea oxidului de 

-  Nu este transpusă în 
proiectul Regulamen-
tului, fiind transpusă 
în proiectul de lege 
ptivind emisiile 
industriale. 

  



magneziu în cuptoare cu o ca-
pacitate de producție de peste 
50 de tone pe zi. 
3.2. Producerea azbestului sau 
fabricarea de produse pe bază 
de azbest   
3.3. Fabricarea sticlei, inclusiv 
a fibrei de sticlă, cu o capacitate 
de topire de peste 20 de tone pe 
zi 
3 3.4. Topirea substanțelor mi-
nerale, inclusiv producerea de 
fibre minerale, cu o capacitate 
de topire de peste 20 de tone pe 
zi 
3.5. Fabricarea produselor de 
ceramică prin ardere, în spe-
cial țigle, cărămizi, cărămizi 
refra-ctare, plăci ceramice 
(gresie, faianță), obiecte din 
ceramică sau porțelan cu o 
capacitate de producție de peste 
75 de tone pe zi și/sau cu o 
capacitate a cuptorului de peste 
4 m3 și cu o densitate pe cuptor 
de peste 300 kg/m3 

 

4.  Industria chimică 
În scopul prezentei secțiuni, 
producția, în sensul categoriilor 
de activități din această sec-
țiune, reprezintă producția la 
scară industrială prin preluc-

-  Nu este transpusă în 
proiectul Regulamen-
tului, fiind transpusă 
în proiectul de lege 
ptivind emisiile 
industriale. 

  



rarea chimică sau biologică a 
substanțelor sau a grupurilor de 
substanțe menționate la punc-
tele 4.1-4.6 
4
.

. 

4.1. Producerea compușilor 
chimici organici, cum sunt: 
(a) hidrocarburile simple 
(liniare sau ciclice, saturate sau 
nesaturate, alifatice sau 
aromatice); 
(b) hidrocarburile conținut de 
oxigen, cum sunt alcoolii, 
aldehidele, cetonele, acizii 
carboxilici, esterii și ameste-
curile de esteri, acetații, eterii, 
peroxizii, și rășinile epoxidice; 
(c) hidrocarburile sulfuroase; 
(d) hidrocarburile azotoase, 
cum sunt aminele, amidele, 
compușii nitriți, compușii nitro 
sau compușii nitrați, nitrilii, 
cianați, izocianați; 
(e) hidrocarburi cu conținut de 
fosfor; 
(f) hidrocarburi halogenate; 
(g) compuși organometalici; 
(h) materiale plastice 
(polimeri, fibre sintetice și 
fibre pe bază de celuloză);  
(i) cauciucuri sintetice; 
(j) vopsele și pigmenți; 



(k) agenți activi de suprafață 
și agenți tensioactivi.agenți 
activi de suprafață și agenți 
tensioactivi. 

 

4.2. Producerea compușilor 
chimici anorganici, precum:  
(a) gazele, cum sunt amoniacul, 
clorul sau acidul clorhidric, 
fluorul sau acidul fluorhidric, 
oxizii de carbon, compușii 
sulfului, oxizii de azot, 
hidrogenul, dioxidul de sulf, 
clorura de carbonil;  
(b) acizii, cum sunt acidul 
cromic, acidul hidrofluoric, 
acidul fosforic, acidul azotic, 
acidul clorhidric, acidul 
sulfuric, oleumul, acizii 
sulfuroși; 
(c) bazele, cum sunt hidroxidul 
de amoniu, hidroxidul de 
potasiu, hidroxidul de sodiu; 
(d) sărurile, cum sunt clorura de 
amoniu, cloratul de potasiu, 
carbonatul de potasiu, carbo-
natul de sodiu, perboratul, 
nitratul de argint; 
(e) nemetalele, oxizii metalici 
sau alți compuși anorganici, 
cum sunt carbura de calciu, 
siliciul, carbura de siliciu. 

     



4.3. Producerea de îngrășă-
minte pe bază de fosfor, azot 
sau potasiu (îngrășăminte sim-
ple sau complexe). 
4.4. Fabricarea produselor fi- 
tosanitare sau a biocidelor. 
4.5. Fabricarea produselor far-
maceutice inclusiv a produ-
selor intermediare. 
4.6. Producerea de explozivi. 

-  Nu necesită a fi 
transpusă, deoarece 
nu se referă la 
domeniul  privind 
incinerarea și 
coincinerarea 
deșeurilor 

  

5.   Gestionarea deșeurilor 
5.1. Eliminarea sau recuperarea 
deșeurilor periculoase, cu o 
capacitate de peste 10 tone pe 
zi, implicând desfășurarea uneia 
sau a mai multora dintre 
următoarele activități:    
(a) tratare biologică;  
(b) tratare fizico-chimică; 
(c) mixare sau malaxare ante-
rior prezentării pentru oricare 
dintre celelalte activități enu-
merate la punctele 5.1 și 5.2;  
(d) reambalare anterior pre-
zentării pentru oricare dintre 
celelalte activități enumerate la 
punctele 5.1 și 5.2; 
(e) recuperarea / regenerarea 
solvenților; 
(f) reciclarea/recuperarea ma-
terialelor anorganice, altele 
decât metalele sau compușii 

-  Nu este transpusă în 
proiectul Regulamen-
tului, fiind transpusă 
în proiectul de lege 
ptivind emisiile 
industriale. 

  



metalici;  
(g) regenerarea acizilor sau a 
bazelor;  
(h) recuperarea componentelor 
utilizate pentru reducerea 
poluării;  
(i) recuperarea componentelor 
din catalizatori;  
(j) recuperarea sau alte reuti-
lizări ale uleiurilor;  
(k) acumularea la suprafață. 
5.2. Eliminarea sau recuperarea 
deșeurilor în instalații de 
incinerare a deșeurilor sau în 
instalații de coincinerare a 
deșeurilor:  
(a) în cazul deșeurilor neperi-
culoase cu o capacitate de peste 
3 tone pe oră;  
(b) în cazul deșeurilor pericu-
loase, cu o capacitate de peste 
10 tone pe zi. 

-  Nu este transpusă în 
proiectul Regulamen-
tului, fiind transpusă 
în proiectul de lege 
ptivind emisiile 
industriale. 

  

5.3. ( a) Eliminarea deșeurilor 
nepericuloase cu o capacitate de 
peste 50 de tone pe zi, impli-
când desfășurarea uneia sau mai 
multora dintre următoarele 
activități și cu ex-cepția 
activităților care intră sub 
incidența Directivei 91/ 
271/CEE a Consiliului din 

-  Nu este transpusă în 
proiectul Regulamen-
tului, fiind transpusă 
în proiectul de lege 
ptivind emisiile 
industriale. 

  



21 mai 1991 privind tratarea 
apelor urbane reziduale: 
(i) tratare biologică;  
(ii) tratare fizico-chimică; 
(iii) pretratarea deșeurilor pent-
ru incinerare sau coincinerare;  
(iv) tratarea zgurei și a cenușii; 
(v) tratarea în tocătoare a deșe-
urilor metalice, inclusiv a de-
șeurilor de echipamente elect-
rice și electronice și a vehicu-
lelor scoase din uz și a compo-
nentelor acestora. 
(b)  Recuperarea sau o combi-
nație de recuperare și eliminare 
a deșeurilor nepericuloase cu o 
capacitate mai mare de 75 tone 
pe zi, implicând una sau mai 
multe din activitățile ur-mătoare 
și excluzând activitățile care 
intră sub incidența Directivei 
91/271/CEE:  
(i) tratarea biologică; 
(ii) pretratarea deșeurilor pentru 
incinerare sau coincinerare;  
(iii) tratarea zgurei și a cenușii;  
(iv) tratarea în tocătoare a de-
șeurilor metalice, inclusiv a 
deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice și a 
vehiculelor scoase din uz și a 
componentelor acestora. 



Atunci când singura activitate de 
tratare a deșeurilor desfășurată 
este fermentarea anaerobă, 
pragul de capacitate pentru 
activitatea respectivă este de 100 
de tone pe zi. 
5.4.  Depozitele de deșeuri ast-
fel cum sunt definite la artico-
lul 2 litera (g) din Directiva 
1999/31/CE a Consiliului din 
26 aprilie 1999 privind depo-
zitele de deșeuri care primesc 
peste 10 tone de deșeu-ri pe zi 
sau cu o capacitate totală de 
peste 25 000 de tone, cu exce-
pția depozitelor pentru deșeuri 
inerte 
5.5.  Depozitarea temporară a 
deșeurilor periculoase care nu 
intră sub incidența punctului 5.4 
înaintea oricăreia dintre ac-
tivitățile enumerate la punctele 
5.1, 5.2, 5.4 și 5.6 cu o capaci-
tate totală de peste 50 tone, cu 
excepția depozitării temporare, 
pe amplasamentul unde sunt 
generate, înaintea colectării 
5.6.  Depozitarea subterană a 
deșeurilor periculoase cu o ca-
pacitate totală de peste 50 tone. 

-  Nu este transpusă în 
proiectul Regulamen-
tului, fiind transpusă 
în proiectul de lege 
ptivind emisiile 
industriale. 

  



6.  Alte activități   
6.1.  Producerea în instalații 
191artare191191l de:  
(a) celuloză din lemn și din al-te 
191artare191 fibroase; 
(b) hârtie sau carton cu o capa-
citate de producție de peste 20 
de tone pe zi;  
 (c) unul sau mai multe din ur-
mătoarele tipuri de panouri din 
lemn: panouri numite plăci ag-
lomerate („oriented strand 
board” – OSB), plăci aglome-
rate sau panouri fibrolemnoa-se, 
cu o capacitate de producție mai 
mare de 600 m3 pe zi. 
6.2.  Pretratarea (operațiuni de 
tip spălare, înălbire, 
mercerizare) sau vopsirea fib-
relor textile sau a textilelor, cu 
capacitatea de 191artare de peste 
10 tone pe zi 
6.3.  Tăbăcirea blănurilor și a 
pieilor, cu capacitatea de 
191artare de peste 12 tone de 
produse finite pe zi. 

-  Nu este transpusă în 
proiectul Regulamen-
tului, fiind transpusă 
în proiectul de lege 
ptivind emisiile 
industriale. 

  



6.4. (a) Exploatarea abatoarelor 
cu o capacitate de pre-lucrare a 
carcaselor de peste 50 de tone 
pe zi 
(b) Tratarea și prelucrarea, cu 
excepția ambalării exclusive, a 
următoarelor materii prime, 
care au fost, în prealabil, pre-
lucrate sau nu, în vederea 
fabricării de produse alimentare 
sau a hranei pentru animale din: 
(i) numai materii prime de 
origine animală (altele decât 
laptele în mod exclusiv), cu o 
capacitate de producție de peste 
75 de tone de produse finite pe 
zi; 
(ii) numai materii prime de 
origine animală (altele decât 
laptele în mod exclusiv), cu o 
capacitate de producție de peste 
75 de tone de produse finite pe 
zi; 
(iii) materii prime de origine 
vegetală și animală, în produse 
combinate sau separate, cu o 
capcitate de producție de 
produse finite exprimată în tone 
pe zi,  de peste: 
— 75, dacă A este mai mare sau 
egal cu 10; sau 
— [300 – (22,5 × A)] în toate 

     



celelalte cazuri 
unde „A” reprezintă proporția de 
materie de origine animală 
(exprimată în procente din gre-
utate) din cantitatea care intră la 
calculul capacității de producție 
de produse finite. 
Ambalajul nu este inclus în 
greutatea finală a produsului. 
Această subsecțiune nu este 
aplicabilă în cazul în care doar 
laptele reprezintă materia 
primă. 
Grafic: Materii prime de origine 
animală (% din capacitatea de 
producție de produse finite) 
(c) Tratarea și prelucrarea 
exclusiv a laptelui, dacă 
cantitatea de lapte primită este 
mai mare de 200 tone pe zi 
(valoare medie anuală) 
6.5.  Eliminarea sau reciclarea 
carcaselor de animale sau a de-
șeurilor animale, cu o capacitate 
de tratare de peste 10 tone pe zi 
6.6. Creșterea intensivă a păsă-
rilor de curte și a porcilor, cu 
capacități de peste: 
(a) 40 000 de locuri pentru 
păsări de curte; 
(b) 2 000 de locuri pentru porci 
de producție (peste 30 kg); sau; 



(c) 750 de locuri pentru scroafe. 



6.7. Tratarea de suprafață a 
substanțelor, a obiectelor sau a 
produselor utilizând solvenți 
organici, mai ales pentru 
învelire, imprimare, acoperire, 
degresare, impermeabilizare, 
glazurare, vopsire, curățare sau 
impregnare, cu o capacitate de 
consum de solvent organic mai 
mare de 150 kg pe oră sau mai 
mare de 200 de tone pe an  
6.8. Producerea de cărbune 
(cărbune sărac în gaze) sau de 
electrografit prin incinerare sau 
grafitizare 
6.9. Captarea fluxurilor de 
CO2 provenind de la instalațiile 
care intră sub incidența prezen-
tei directive în scopul stocării 
geologice în temeiul Directivei 
2009/31/CE 
6.10. Conservarea lemnului și a 
produselor din lemn cu produse 
chimice, cu o capacitate de 
producție mai mare de 75 m3 pe 
zi alta decât tratarea lemnului 
exclusiv contra mucegaiului  
6.11. Tratarea independentă a 
apelor uzate care nu sunt vizate 
de Directiva 91/271/CEE și 
evacuate printr-o instalație 
menționată în capitolul II. 

     



ANEXA II 
Lista substanțelor poluante 

AER 
1. Dioxid de sulf și alți compuși 
ai sulfului 
2. Oxizi de azot și alți compuși 
ai azotului 
3. Monoxid de carbon 
4. Compuși organici volatile 
5. Metale și compuși ai metale-
lor  
6. Pulberi, inclusiv particulele 
fine de materie 
7. Azbest (particule în suspen-
sie, fibre) 
8. Clor și compuși ai clorului 
9. Fluor și compuși ai fluorului 
10. Arsen și compuși ai arsenu-
lui 
11. Cianuri 
12. Substanțe și amestecuri la 
care s-a dovedit prezența 
proprietăților cancerigene sau 
mutagene sau a proprietăților 
care pot afecta reproducerea prin 
aer 
13. Policlorodibenzodioxine și 
policlorodibenzofurani. 

-  Nu este transpusă în 
proiectul 
Regulamen-tului, 
fiind traspusă în 
proiectul de lege 
ptivind emisiile 
industriale. 

  



APĂ 
1. Compuși organohalogenați și 
substanțe care pot forma  astfel 
de compuși în mediul acvatic  
2.  Compuși organofosforici  
3. Compuși organostanici 
4. Substanțe și amestecuri la 
care s-a dovedit prezența 
proprietăților cancerigene sau 
mutagene sau a proprietăților 
care pot afecta reproducerea în 
sau prin mediul acvatic 
5. Hidrocarburi persistente și 
substanțe organice toxice 
persistente și bioacumulabile 
6. Cianuri 
7. Metale și compuși ai meta-
lelor  
8. Arsen și compuși ai arsenu-lui 
9. Substanțe biocide și produse 
fitosanitare 
10. Materiale în suspensie 
11. Substanțe care contribuie la 
eutrofizare (în special nitrați 
și fosfați) 
12. Substanțe cu o influență 
nefavorabilă asupra echilibru-lui 
de oxigen (și care pot fi de-
terminate prin utilizarea para-
metrilor CBO și CCO etc.) 
13. Substanțele enumerate în 

-  Nu este transpusă în 
proiectul Regulamen-
tului, fiind traspusă în 
proiectul de lege 
ptivind emisiile 
industriale. 

  



anexa X la Directiva 
2000/60/CE. 

ANEXA III 
Criterii pentru determinarea 

celor mai bune tehnici 
disponibile 

1. utilizarea tehnologiei cu 
generare redusă de deșeuri; 
2. utilizarea tehnologiei cu 
generare redusă de deșeuri; 
3.  extinderea recuperării și a 
reciclării substanțelor generate 
și utilizate în procesul 
tehnologic, precum și a 
deșeurilor, dacă este posibil;  
4. extinderea recuperării și a 
reciclării substanțelor generate 
și utilizate în procesul 
tehnologic, precum și a 
deșeurilor, dacă este posibil; 
5. progrese tehnologice și mo-
dificări ale cunoașterii și înțe-
legerii științifice;  
6. natura, efectele și volumul 
emisiilor respective; 
7.  datele de punere în funcțiune 
a instalațiilor noi și a celor 
existente;  
8. intervalul de timp necesar 

 
- 

 Nu este transpusă în 
proiectul Regulamen-
tului, fiind transpusă 
în proiectul de lege 
ptivind emisiile 
industriale. 

  



pentru introducerea celei mai 
bune tehnici disponibile; 
9. consumul și natura mate-
riilor prime (inclusiv apa) 
utilizate în procesul tehnologic 
și eficiența lor din punct de 
vedere energetic; 
10.  necesitatea de a preveni sau 
de a reduce la minimum 
impactul global al emisiilor 
asupra mediului și riscurile 
pentru mediu; 
11. necesitatea de a preveni   
accidentele și de a reduce con-
secințele acestora asupra medi-
ului; 
12. informațiile publicate de 
organizațiile publice interna-
ționale. 

ANEXA IV 
Participarea publicului la 

luarea deciziilor 
1.   Publicul este informat (prin 
anunțuri publice sau prin alte 
mijloace adecvate, precum 
mijloacele electronice, în cazul 
în care acestea sunt disponi-
bile), cel târziu la începutul 
procedurii de luare a unei deci-
zii sau de îndată ce pot fi 
furnizate informații în limite 
rezonabile, cu privire la urmă-

Legea nt. 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 

Compatibil    



toarele aspecte: 
(a)  solicitarea de acordare a 
unei autorizații sau, după caz, 
propunerea de actualizare a unei 
autorizații sau a condițiilor de 
autorizare în conformitate cu 
articolul 21, inclusiv descrierea 
elementelor menționate la arti-
colul 12 alineatul (1); 
(b)  după caz, faptul că o 
decizie face obiectul unei 
evaluări a impactului asupra 
mediului la nivel național sau 
transfrontalier sau al con-
sultărilor între statele membre 
în conformitate cu articolul 26; 
(c)  detalii privind autoritățile 
competente responsabile de 
luarea deciziei, cele de la care 
pot fi obținute informații rele-
vante, cele cărora le pot fi 
prezentate observații sau între-
bări și detalii privind termenele 
pentru transmiterea obser-
vațiilor și a întrebărilor; 
(d)  natura posibilelor decizii 
sau, în cazul în care acesta 
există, proiectul de decizie;  
(e) după caz, detalii privind  
propunerea de actualizare a unei 
autorizații sau a con-dițiilor de 
autorizare;  

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-



(f) o precizare a datelor și a 
locurilor în care, sau a mijloa-
celor prin care, vor fi oferite 
informațiile relevante; 
(g) detalii privind modalitățile 
de participare și consultare a 
publicului stabilite în confor-
mitate cu punctul 5. 

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. 

 
Proiectul Regulamentului 

privind incinerarea și 
coincinerarea deșeurilor 

IX.  ACCESUL LA 
INFORMAŢIE ŞI 

PARTICIPAREA PUBLICULUI 
58.Agenția de Mediu asigură 
administrarea sistemelor informa-
ţionale automtizate „Managemen-
tul deșeurilor” (SIA MD) și 
„Registrul național al emisiilor și 
al transferului de poluanți” (SIA 
RETP) și, respectiv, accesul 
publicului la informaţii despre 
activitatea tuturor instalațiilor de 
incinerare și coincinerare 
autorizate la nivel național, cu 
posibilitatea de a transmite 
comentarii, informații, analize sau 
opinii considerate relevante în 
procesul de luare a deciziilor, 
conform prevederilor  Legii nr. 
239/2008 privind transparența în 
procesul decizional. 
59.  Agenția de Mediu întocmește 



lista instalaţiilor de incinerare a 
deșeurilor sau a instalaţiilor de 
coincinerare a deșeurilor a căror 
capacitatea nominală este mai 
mică de 2 tone pe oră și o va pune 
la dispoziţia publicului prin 
intermediul paginii web oficiale a 
instituției – www.am.gov.md 

2.  Statele membre se asigură că 
următoarele elemente sunt puse 
la dispoziția publicului interesat 
în termene rezonabile:  
(a) în conformitate cu dreptul 
intern, principalele rapoarte și 
îndrumări emise pentru 
autoritatea sau autoritățile 
competente în momentul în care 
publicul interesat este informat 
în conformitate cu punctul 1;  
(b) în conformitate cu Directiva 
2003/4/CE, alte informații decât 
cele menționate la punctul 1 
care sunt relevante pentru 
decizia adoptată în conformitate 
cu articolul 5 din prezenta 
directivă și care devin 
disponibile numai după ce 
publicul interesat a fost informat 
în conformitate cu punctul 1. 
3. Publicul interesat trebuie să 
aibă dreptul de a-i transmite 
autorității competente observa-
țiile și opiniile sale înainte de 

     

http://www.mediu.gov.md/


adoptarea unei decizii. 
4. Rezultatele consultării efec-
tuate în conformitate cu pre- 
zenta anexă trebuie luate în 
considerare în mod corespun-
zător la luarea deciziei. 
5. Modalitățile detaliate de 
informare a publicului (de 
exemplu, afișarea unor anunțuri 
pe o anumită rază sau publi-
carea în ziarele locale) și de 
consultare a publicului interesat 
(de exemplu, prin depunerea de 
materiale în scris sau prin 
anchete publice) se stabilesc de 
către statele membre. Trebuie 
prevăzute termene rezonabile 
pentru diferitele etape, care să 
acorde suficient timp pentru 
informarea publicului și pentru 
ca publicul interesat să se pre-
gătească și să participe efectiv la 
adoptarea deciziilor privind 
mediul în conformitate cu pre-
zenta anexă. 

     

ANEXA V 
Dispoziții tehnice referitoare 

la instalațiile de ardere 
PARTEA 1 

Valori limită de emisie pentru 
instalațiile de ardere 

     



menționate la articolul 30 
alineatul (2) 

1. Toate valorile limită de emisie se 
calculează la o temperatură de 
273,15 K, o presiune de 101,3 kPa, 
după corecția în funcție de conținutul 
de vapori de apă al gazelor reziduale 
și la un conținut standard de O2 de 
6 % pentru combustibilii solizi, 3 % 
pentru instalațiile de ardere, altele 
decât turbinele cu gaz și motoarele cu 
gaz care utilizează combustibili lichizi  
și gazoși și 15 % în cazul turbinelor cu 
gaz și motoarelor pe gaz. 

- 
 

 Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  

2. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) 
pentru SO2 în cazul instalațiilor de 
ardere care utilizează combustibili 
solizi sau lichizi cu excepția turbinelor 
cu gaz și a motoarelor cu gaz 

Putere 
termică 
instalată 
totală 
(MW) 

Huilă și 
lignit și 
alți 
combusti
bili solizi 

Biomasă Turbă Combus-
tibili 
 lichizi 

50-
100 

400 200 300 350 

100-
300 

250 200 300 250 

> 300 200 200 200 200 
 

-  Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  

Instalațiile de ardere care utilizează 
combustibili solizi și pentru care s-a 
acordat o autorizație înainte de 
27 noiembrie 2002 sau ai căror 
operatori au prezentat o solicitare 
204ata204ete de autorizare înainte de 
această 204ata, cu condiția ca 

     



instalația să fi fost pusă în funcțiune 
cel târziu la 27 noiembrie 2003, și 
care nu funcționează mai mult de 
1 500 ore de funcționare pe an ca 
medie 205ata205e pe o perio-adă de 
cinci ani, trebuie să res-pecte o 
valoare limită de emisie de 
800mg/Nm3 pentru SO2. 
Instalațiile de ardere care utilizează 
combustibili lichizi, pentru care s-a 
acordat o autorizație înainte de 27 
noiembrie 2002 sau ai căror operatori 
au prezentat o solicitare 205ata205ete 
de autorizare înainte de această 
205ata, cu condiția ca instalația să fi 
fost pusă în funcțiune cel târziu la 27 
noiembrie 2003, și care nu 
funcționează mai mult de 1 500 de ore 
de funcționare pe an ca medie 
205ata205e pe o perioadă de cinci ani, 
trebuie să respecte o valoa-re limită de 
emisie pentru SO2 de 850 mg/Nm3, în 
cazul instalațiilor cu o putere termică 
instalată totală de maxim 300 MW, și 
de 400 mg/Nm3, în cazul instalațiilor 
cu o putere termică instalată totală mai 
mare de 300 MW. 
O parte a unei instalații de ardere care 
își evacuează 205ata205et reziduale 
prin unul sau mai multe canale 
separate aflate în interiorul unui coș 
comun și care nu funcționează mai 
mult de 1 500 de ore de funcționare pe 
an ca medie 205ata205e pe o perioadă 
de cinci ani poate intra sub incidența 
valorilor limită de emisie prevăzute la 
cele două paragrafe precedente în 
funcție de puterea termică instalată 
totală a întregii instalații de ardere. În 
astfel de cazuri emisiile evacuate de 



fiecare dintre canalele respective sunt 
monitorizate 206ata206ete. 

3. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) 
pentru SO2 în cazul instalațiilor de 
ardere care utilizează combustibili 
gazoși cu excepția turbinelor cu gaz și 
a motoarelor cu gaz 
 
În general 35 

Gaz lichefiat 5 

Gaze cu putere 206ata206et redusă 
provenite din cuptoarele de cocs 

400 

Gaze de furnal cu putere 206ata206et 
redusă 

200 

Instalațiile de ardere care utilizează gaze cu 
putere 206ata206et redusă provenind de la 
gazeificarea reziduurilor de rafinărie, pentru 
care s-a acordat o autorizație înainte de 
27 noiembrie 2002 sau ai căror operatori au 
prezentat o solicitare 206ata206ete de autorizare 
înainte de această 206ata, cu condiția ca 
instalația să fi fost pusă în funcțiune cel târziu la 
27 noiembrie 2003, trebuie să respecte o valoare 
limită de emisie de 800 mg/Nm3 pentru SO2. 

-  Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  



4.Valorile limită de emisie (mg/Nm3) 
pentru NOx în cazul instalațiilor de 
ardere care utilizează combustibili 
solizi sau lichizi cu excepția turbinelor 
cu gaz și a motoarelor cu gaz 

Putere 
termică 
instalat
ă totală 
(MW) 

Huilă și 
lignit și 
alți 
combus
tibili 
solizi 

Biomas
ă și 
turbă 

Combus
tibili 
lichizi 

50-100 300 
450 în 
cazul 
arderii 
de lignit 
pulveri-
zat 

300 450 

100-300 200 250 200 (1) 

> 300 200 200 150 (1) 
(1)   Valoarea limită de emisie este de 450 
mg/Nm3 pentru utilizarea reziduurilor de 
distilare și de conversie de la rafinarea 
țițeiului brut pentru propriul consum în 
instalații de ardere cu o putere termică 
instalată totală care nu depășește 500 MW, 
pentru care s-a acordat o autorizație înainte 
de 27 noiembrie 2002 sau ai căror operatori 
au prezentat o solicitare completă de 
autorizare înainte de această dată, cu 
condiția ca instalația să fi fost pusă în 
funcțiune cel târziu la 27 noiembrie 2003. 

 

-  Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  

 
Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru 
NOx în cazul instalațiilor de ardere care 
utilizează combustibili solizi sau lichizi cu 
excepția turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz 

 

 

tere 
mică 

Huilă și lignit 
și alți 

Biomasă 
și turbă 

Combusti- 
bili lichizi 

-  Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010L0075-20110106&from=EN#E0041
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instalată 
totală 
(MW) 

combustibili 
solizi 

50-100 300 
450 în cazul 
arderii de lignit 
pulverizat 

300 450 

100-300 200 250 200 (1) 

> 300 200 200 150 (1) 

(1)   Valoarea limită de emisie este de 450 
mg/Nm3 pentru utilizarea reziduurilor de distilare și de 
conversie de la rafinarea țițeiului brut pentru propriul 
consum în instalații de ardere cu o putere termică 
instalată totală care nu depășește 500 MW, pentru care 
s-a acordat o autorizație înainte de 27 noiembrie 2002 
sau ai căror operatori au prezentat o solicitare completă 
de autorizare înainte de această dată, cu condiția ca 
instalația să fi fost pusă în funcțiune cel târziu la 
27 noiembrie 2003. 

Instalațiile de ardere din cadrul instalațiilor 
chimice care utilizează reziduuri lichide din 
producție drept combustibil necomercial pentru 
consumul propriu, cu o putere termică instalată 
totală care nu depășește 500 MW, pentru care s-a 
acordat o autorizație înainte de 27 noiembrie 
2002 sau ai căror operatori au prezentat o 
solicitare completă de autorizare înainte de 
această dată cu condiția ca instalația să fi fost 
pusă în funcțiune cel târziu la 27 noiembrie 
2003, trebuie să respecte o valoare limită de 
emisie de 450 mg/Nm3 pentru NOx. 

Instalațiile de ardere care utilizează combustibili 
solizi sau lichizi cu o putere termică instalată 
totală de maxim 500 MW, pentru care s-a 
acordat o autorizație înainte de 27 noiembrie 
2002 sau ai căror operatori au prezentat o 
solicitare completă de autorizare înainte de 
această dată, cu condiția ca instalația să fi fost 
pusă în funcțiune cel târziu la 27 noiembrie 2003 
și care nu funcționează mai mult de 1 500 ore de 
funcționare pe an ca medie mobilă pe o perioadă 
de cinci ani, trebuie să respecte o valoare limită 
de emisie pentru NOx de 450 mg/Nm3. 

Instalațiile de ardere care utilizează combustibili 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010L0075-20110106&from=EN#E0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010L0075-20110106&from=EN#E0041


solizi cu o putere termică instalată totală mai 
mare de 500 MW, pentru care s-a acordat o 
autorizație înainte de 1 iulie 1987 și care nu 
funcționează mai mult de 1 500 ore de 
funcționare pe an ca medie mobilă pe o perioadă 
de cinci ani, trebuie să respecte o valoare limită 
de emisie pentru NOx de 450 mg/Nm3. 

Instalațiile de ardere care utilizează combustibili 
lichizi, cu o putere termică instalată totală mai 
mare de 500 MW, pentru care s-a acordat o 
autorizație înainte de 27 noiembrie 2002 sau ai 
căror operatori au prezentat o solicitare completă 
de autorizare înainte de această dată, cu condiția 
ca instalația să fi fost pusă în funcțiune cel târziu 
la 27 noiembrie 2003 și care nu funcționează mai 
mult de 1 500 de ore de funcționare pe an ca 
medie mobilă pe o perioadă de cinci ani, trebuie 
să respecte o valoare limită de emisie pentru 
NOx de 400 mg/Nm3. 

O parte a unei instalații de ardere care își 
evacuează gazele reziduale prin unul sau mai 
multe canale separate de gaze de ardere aflate în 
interiorul unui coș comun și care nu funcționează 
mai multe de 1 500 de ore de funcționare pe an 
ca medie mobilă pe o perioadă de cinci ani poate 
intra sub incidența valorilor limită de emisie 
prevăzute la cele trei paragrafe precedente în 
funcție de puterea termică instalată totală a 
întregii instalații de ardere. În astfel de cazuri 
emisiile evacuate de fiecare dintre canalele 
respective sunt monitorizate separat. 
 

5. Turbinele cu gaz (inclusiv turbinele cu gaz cu 
ciclu combinat CCGT) care utilizează fracții 
ușoare sau medii de distilare drept combustibili 
lichizi trebuie să respecte o valoare limită de 
emisie pentru NOx de 90 mg/Nm3, iar pentru 
CO de 100 mg/Nm3. 

Turbinele cu gaz utilizate în situații de urgență 
care funcționează mai puțin de 500 de ore de 
funcționare pe an nu intră sub incidența valorilor 
limită de emisie prevăzute la prezentul alineat. 

 Operatorul unor astfel de instalații ține evidența 
orelor de funcționare utilizate. 
 

     



6. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru 
NOx și pentru CO în cazul instalațiilor de ardere 
care utilizează gaze 

 NOx CO 
Instalații de 
ardere care 
utilizează gaz 
natural, cu 
excepția 
turbinelor cu 
gaz și a 
motoarelor cu 
gaz 

100 100 

Instalații de 
ardere care 
utilizează gaz 
de furnal, gaz 
de cocserie sau 
gaze cu putere 
calorică redusă 
de la gazeifica-
rea reziduurilor 
de rafinărie, cu 
excepția turbi-
nelor cu gaz și 
a motoarelor cu 
gaz 

200 (4) - 

Instalații de 
ardere care 
utilizează alte 
gaze, cu excep-
ția turbinelor cu 
gaz și a motoa-
relor cu gaz 

200 (4) - 

Turbine cu gaz 
(inclusiv 
CCGT) care 
utilizează drept 
combustibil gaz 
natural (1) 

50 (2) (3) 100 

Turbine cu gaz 
(inclusiv 
CCGT) care 
utilizează drept 
combustibil alte 
gaze 

120 - 

Motoare pe gaz 100 100 
(1)   Gazul natural este metanul prezent în mod natural cu 
un conținut maxim de 20 % (în funcție de volum) de 
materie inertă și alți compuși. 
(2)   75 mg/Nm3 în cazurile următoare, eficiența turbinei cu 
gaz fiind determinată la condiții ISO de încărcare de bază: 
(i)  turbine cu gaz, utilizate în sisteme combinate de 
producere a energiei termice și electrice, cu o eficiență 
totală mai mare de 75 %; 
(ii)  turbine cu gaz, utilizate în instalații cu ciclu combinat 
cu o eficiență electrică totală medie anuală mai mare de 
55 %; 
(iii)  turbine cu gaz pentru acționare mecanică. 
(3)   Pentru turbinele cu gaz cu ciclu unic, care nu se 
încadrează în niciuna dintre categoriile menționate la nota 

-  Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 
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(2), dar care au o eficiență mai mare de 35 % – determinată 
în condiții ISO de încărcare de bază –, valoarea limită de 
emisie pentru NOx este de 50xη/35, unde η este eficiența 
turbinei cu gaz în condiții ISO de încărcare de bază, 
exprimată ca procent. 
(4)   300 mg/Nm3 în cazul instalațiilor de ardere cu o putere 
termică instalată totală care nu depășește 500 MW pentru 
care s-a acordat o autorizație înainte de 27 noiembrie 2002 
sau ai căror operatori au prezentat o solicitare completă de 
autorizare înainte de această dată, cu condiția ca instalația 
să fi fost pusă în funcțiune cel târziu la 27 noiembrie 2003. 

 

În cazul turbinelor cu gaz (inclusiv CCGT), valorile limită de 
emisie pentru NOx și CO stabilite în tabelul de la acest punct se 
aplică doar la o încărcare de peste 70 %. 

În cazul turbinelor cu gaz (inclusiv CCGT) pentru care s-a 
acordat o autorizație înainte de 27 noiembrie 2002 sau ai căror 
operatori au prezentat o solicitare completă de autorizare înainte 
de această dată, cu condiția ca instalația să fi fost pusă în 
funcțiune cel târziu la 27 noiembrie 2003 și care nu funcționează 
mai mult de 1 500 de ore de funcționare pe an ca medie mobilă 
pe o perioadă de cinci ani, valoarea limită de emisie pentru 
NOx este de 150 mg/Nm3 în cazul arderii gazului natural și de 
200 mg/Nm3 în cazul arderii altor tipuri de gaz sau de 
combustibili lichizi. 

O parte a unei instalații de ardere care își evacuează gazele 
reziduale prin unul sau mai multe canale separate aflate în 
interiorul unui coș comun și care nu funcționează mai multe de 
1 500 de ore de funcționare pe an ca medie mobilă pe o perioadă 
de cinci ani poate intra sub incidența valorilor limită de emisie 
prevăzute la paragraful precedent în funcție de puterea termică 
instalată totală a întregii instalații de ardere. În astfel de cazuri 
emisiile evacuate de fiecare dintre canalele respective sunt 
monitorizate separat. 

Valorile limită stabilite la acest punct nu se aplică turbinelor cu 
gaz și motoarelor cu gaz care sunt utilizate în situații de urgență 
și care funcționează mai puțin de 500 de ore de funcționare pe an. 
Operatorul unor astfel de instalații ține evidența orelor de 
funcționare utilizate. 

7. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru pulberi în cazul 
instalațiilor de ardere care utilizează combustibili solizi sau 
lichizi cu excepția turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz 

Putere 
termică 
instalat
ă totală 
(MW) 

Huilă și 
lignit și 
alți 
combus
tibili 
solizi 

Biomas
ă și 
turbă 

Combus
tibili 
lichizi 

50-100 30 30 30 

100-300 25 20 25 

> 300 20 20 20 
(1)   Valoarea limită de emisie este de 50 
mg/Nm3 pentru utilizarea reziduurilor de 

-  Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  



distilare și de conversie de la rafinarea 
țițeiului brut pentru propriul consum în 
instalații de ardere pentru care s-a acordat o 
autorizație înainte de 27 noiembrie 2002 sau 
al căror operator a prezentat o solicitare 
completă de autorizare înainte de această 
dată, cu condiția ca instalația să fi fost pusă 
în funcțiune cel târziu la 27 noiembrie 2003. 

 

 
 

 8. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru 
pulberi în cazul instalațiilor de ardere care 
utilizează combustibili gazoși cu excepția 
turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz 

În general 5 
Gaz de furnal 10 
Gaze produse în 
siderurgie și care 
pot fi folosite în alte 
sectoare 

30 

 

-  Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  

PARTEA 2 
Valori limită de emisie pentru 
instalațiile de ardere menționate la 
articolul 30 alineatul (3) 
1. Toate valorile limită de emisie se calculează la 
o temperatură de 273,15 K, o presiune de 
101,3 kPa, după corecția în funcție de conținutul 
de vapori de apă al gazelor reziduale și la un 
conținut standard de O2 de 6 % pentru 
combustibilii solizi, 3 % pentru instalațiile de 
ardere, altele decât turbinele cu gaz și motoarele 
cu gaz, care utilizează combustibili lichizi și 
gazoși și 15 % în cazul turbinelor cu gaz și 
motoarelor cu gaz. 
În cazul turbinelor cu gaz cu ciclu combinat și 
ardere suplimentară, conținutul normat de 
O2 poate fi definit de autoritatea competentă, 
ținându-se seama de caracteristicile specifice 
instalației în cauză. 
2.  Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru 
SO2 în cazul instalațiilor de ardere care 
utilizează combustibili solizi sau lichizi cu 
excepția turbinelor cu gaz și a motoarelor cu 
gaz 

-  Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  



Putere 
termică 
instalat
ă totală 
(MW) 

Huilă și 
lignit și 
alți 
combus
tibili 
solizi 

Biomas
ă 

Turbă Combu
stibili 
lichizi 

50-100 400 200 300 350 
100-300 200 200 300 

250  în 
cazul 
arderii 
în pat 
fluidizat 

200 

> 300 150 
200  în 
cazul 
arderii în 
pat 
fluidizat 
circulant 
sau 
presurizat 

150 150 
200 în 
cazul 
arderii 
în pat 
fluidizat 
 

150 

 

     

3.Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru 
SO2 în cazul instalațiilor de ardere care utilizează 
combustibili gazoși cu excepția turbinelor cu gaz 
și a motoarelor cu gaz 

În general 35 
Gaz lichefiat 5 
Gaze de cocs cu 
putere calorică 
redusă 

400 

Gaze de furnal cu 
putere calorică 
redusă 

200 

 

-  Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  

4.Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru 
NOx în cazul instalațiilor de ardere care 
utilizează combustibili solizi sau lichizi cu 
excepția turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz 

Putere 
termică 
instalată 
totală 
(MW) 

Huilă și 
lignit și 
alți 
combustibi
li solizi 

Biomasă și 
turbă 

Combusti-
bili lichizi 

50-100 300 
400 în 
cazul 
arderii de 
lignit 
pulverizat 

250 300 

100-300 200 200 150 
> 300 150 

200 în 
cazul 

150 100 

-  Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  



arderii de 
lignit 
pulverizat 

 
 

5.Turbinele cu gaz (inclusiv CCGT) care 
utilizează fracții ușoare sau medii de distilare 
drept combustibili lichizi trebuie să respecte o 
valoare limită de emisie pentru NOx de 50 
mg/Nm3, iar pentru CO de 100 mg/Nm3. 
Turbinele cu gaz (inclusiv CCGT) care utilizează 
fracții ușoare sau medii de distilare drept 
combustibili lichizi trebuie să respecte o valoare 
limită de emisie pentru NOx de 50 mg/Nm3, iar 
pentru CO de 100 mg/Nm3. 

-  Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  

6.Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru 
NOx și CO în cazul instalațiilor de ardere care 
utilizează gaze 

 NOx CO 
Instalații de 
ardere, altele 
decât turbi-
nele cu gaz 
și motoarele 
cu gaz 

100 100 

Turbine cu 
gaz (inclusiv 
CCGT) 

50 (1) 100 

Motoare pe 
gaz 

75 100 

(1)   Pentru turbinele cu gaz cu ciclu unic care 
au o eficiență mai mare de 35 % – 
determinată în condiții ISO de încărcare de 
bază –, valoarea limită de emisie pentru 
NOx este de 50xη/35, unde η este eficiența 
turbinei cu gaz în condiții ISO de încărcare 
de bază, exprimată ca procent. 

În cazul turbinelor cu gaz (inclusiv CCGT), 
valorile limită de emisie pentru NOx și CO 
stabilite la acest punct se aplică doar la o 
încărcare de peste 70 %. 

Valorile limită de emisie stabilite la acest punct 
nu se aplică turbinelor cu gaz și motoarelor cu 
gaz care sunt utilizate în situații de urgență și 
care funcționează mai puțin de 500 de ore de 
funcționare pe an. Operatorul acestor instalații 

-  Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010L0075-20110106&from=EN#E0047


ține evidența orelor de funcționare utilizate. 
 

7.Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru 
pulberi în cazul instalațiilor de ardere care 
utilizează combustibili solizi sau lichizi cu 
excepția turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz 

Putere termică instalată 
totală (MW) 

 

50-300 20 
> 300 10 

20 pentru biomasă și 
turbă 
 

 

-  Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  

8. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru 
pulberi în cazul instalațiilor de ardere care 
utilizează combustibili gazoși cu excepția 
turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz 

În general 5 
Gaz de furnal 10 
Gaze produse în 
siderurgie și care pot 
fi folosite în alte 
sectoare 

30 

 

-  Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  

PARTEA 3 
Monitorizarea emisiilor 

1. Concentrațiile de SO2, NOx și pulberi din 
gazele reziduale de la fiecare instalație de 
ardere totală cu putere termică totală 
instalată de cel puțin 100 MW sunt supuse 
unor măsurători continue. 

Concentrația de CO din gazele reziduale de 
la fiecare instalație de ardere cu o putere 
termică instalată totală de cel puțin 100 
MW care utilizează combustibili gazoși 
este supusă unor măsurători continue. 
Autoritatea competentă poate hotărî să nu 
solicite efectuarea măsurătorilor continue 
menționate la punctul 1, în următoarele 
cazuri: 

-  Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  



(a) pentru instalațiile de ardere cu o durată de 
viață mai mică de 10 000 de ore de funcționare; 
(b) pentru SO2 și pulberi de la instalațiile de 
ardere care ard gaz natural; 
(c) pentru SO2 de la instalațiile de ardere care 
ard petrol cu un conținut cunoscut de sulf, în 
cazurile în care nu există echipament de 
desulfurare a gazelor reziduale; 
(d) pentru SO2 de la instalațiile de ardere care ard 
biomasă dacă operatorul poate dovedi că emisiile 
de SO2 nu pot fi, în nicio împrejurare, mai mari 
decât valorile limită de emisie impuse. 
3. În cazurile în care nu se solicită măsurători 
continue, trebuie efectuate măsurători cel puțin o 
dată la șase luni pentru SO2, NOx, pulberi și, în 
cazul instalațiilor care utilizează gaze, și pentru 
CO. 

4. În cazul instalațiilor de ardere care utilizează 
huilă sau lignit, se măsoară cel puțin o dată pe an 
emisiile de mercur total. 

5. Ca alternativă la măsurătorile de SO2 și 
NOx menționate la punctul 3, pot fi folosite și 
alte proceduri, verificate și aprobate de către 
autoritatea competentă, pentru a determina 
emisiile de SO2 și de NOx. Astfel de proceduri 
trebuie să se bazeze pe standardele CEN 
relevante sau, dacă nu există standarde CEN, pe 
standarde ISO, standarde naționale sau alte 
standarde internaționale care garantează 
furnizarea de date de o calitate științifică 
echivalentă. 

6. Autoritatea competentă trebuie informată cu 
privire la modificările semnificative ale tipului 
de combustibil utilizat sau ale modului de 
operare a instalației. Autoritatea competentă 
decide dacă aceste condiții de monitorizare 
stabilite la punctele 1-4 sunt corespunzătoare sau 
dacă trebuie adaptate. 

7. Măsurătorile continue efectuate în 
conformitate cu punctul 1 cuprind măsurători 
privind conținutul de oxigen, temperatura, 
presiunea și conținutul de vapori de apă din 
gazele reziduale. Măsurătorile continue ale 
conținutului de vapori de apă din gazele 
reziduale nu sunt necesare, cu condiția ca proba 
de gaz rezidual să fie uscată înainte de a se 

-  Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  



analiza emisiile. 

8. Prelevarea de probe și analiza substanțelor 
poluante relevante și măsurarea parametrilor 
procesului, precum și asigurarea calității 
sistemelor automatizate de măsurare și metodele 
de măsurare de referință pentru calibrarea 
sistemelor respective se efectuează în 
conformitate cu standardele CEN. În cazul în 
care nu există standarde CEN, se aplică 
standarde ISO, standarde naționale sau alte 
standarde internaționale care garantează 
furnizarea de date de o calitate științifică 
echivalentă. 

Sistemele automatizate de măsurare sunt supuse 
unui control prin intermediul unor măsurători 
paralele cu metodele de referință, cel puțin o dată 
pe an. 

Operatorul informează autoritatea competentă cu 
privire la rezultatele verificării sistemelor 
automatizate de măsurare. 
9. La nivelul valorii limită de emisie, valorile 
intervalelor de încredere de 95 % pentru un 
singur rezultat al măsurătorilor nu depășesc 
următoarele procente din valorile limită de 
emisie: 

Monoxid de carbon 10% 

Dioxid de sulf 20% 

Oxizi de azot 20% 

Pulberi 30% 
 

-  Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  



10.Valorile medii validate pe oră și pe zi sunt 
determinate din valorile medii măsurate validate 
pe oră, din care se scade valoarea intervalului de 
încredere precizat la punctul 9. 

Se invalidează orice zi în care mai mult de trei 
valori medii pe oră nu sunt valide din cauza 
problemelor de funcționare sau a procedurilor de 
întreținere efectuate asupra sistemului 
automatizat de măsurare. În cazul în care, din 
astfel de motive, se invalidează mai mult de zece 
zile dintr-un an, autoritatea competentă solicită 
operatorului să ia măsurile adecvate pentru a 
ameliora fiabilitatea sistemului automatizat de 
măsurare. 
11. În cazul instalațiilor de ardere care trebuie să 
respecte ratele de desulfurare prevăzute la 
articolul 31, se monitorizează periodic, de 
asemenea, conținutul de sulf al combustibilului 
utilizat în instalația de ardere. Autoritățile 
competente trebuie informate cu privire la 
modificările substanțiale aduse tipului de 
combustibil utilizat. 

-  Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  

PARTEA 4 
Evaluarea respectării valorilor limită de 
emisie 
1. În cazul în care se efectuează măsurători 
continue, se consideră că valorile limită de 
emisie stabilite în părțile 1 și 2 sunt respectate 
dacă în urma evaluării rezultatelor se arată că, 
pentru orele de exploatare de pe parcursul unui 
an calendaristic, au fost îndeplinite toate 
condițiile următoare: 
(a) niciuna dintre valorile medii lunare validate 
nu depășește valorile limită de emisie relevante 
stabilite în părțile 1 și 2; 
(b) niciuna dintre valorile medii zilnice validate 
nu depășește 110 % din valorile limită de emisie 
relevante stabilite în părțile 1 și 2; 
(c) în cazul instalațiilor de ardere compuse doar 
din cazane care utilizează cărbune cu o putere 
termică instalată totală de sub 50 MW, niciuna 
dintre valorile medii zilnice validate nu 
depășește 150 % din valorile limită de emisie 
relevante stabilite în părțile 1 și 2; 
(d) 95 % din toate valorile medii orare validate 
pe parcursul anului nu depășesc 200 % din 

-  Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  



valorile limită de emisie relevante stabilite în 
părțile 1 și 2. 

Valorile medii validate se determină după cum 
se arată în partea 3 punctul 10. 

În scopul calculării valorilor medii de emisie nu 
se iau în considerare valorile măsurate în 
decursul perioadelor prevăzute la articolul 30 
alineatele (5) și (6) și la articolul 37, precum și 
pe parcursul perioadelor de pornire și de oprire. 
2.În cazurile în care nu sunt necesare măsurători 
continue, se consideră că valorile limită de 
emisie stabilite în părțile 1 și 2 sunt respectate 
dacă rezultatele fiecărei serii de măsurători sau 
de alte proceduri definite și determinate în 
conformitate cu normele stabilite de autoritățile 
competente nu depășesc valorile limită de 
emisie. 

PARTEA 5 
Rata minimă de desulfurare 
1. Rata minimă de desulfurare în cazul 
instalațiilor de ardere menționate la articolul 30 
alineatul (2). 

Putere 
termică 
instalată 
totală 
(MW) 

Rata minimă de desulfu-
rare 
Instalații cărora 
li s-a acordat 
autorizație 
înainte de 
27 noiembrie 
2002 sau ai 
căror operatori 
au prezentat o 
solicitare comp-
letă de autori-
zare înainte de 
această dată, cu 
condiția ca ins-
talația să fi fost 
pusă în funcțiu-
ne cel târziu la 
27 noiembrie 
2003 

Alte 
instalații 

50-100 80% 92% 
100-300 90% 92% 
> 300 96%  (1) 96% 
(1)   Pentru instalațiile de ardere care 
utilizează șisturi bituminoase, rata minimă de 
desulfurare este de 95 %. 

 

-  Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010L0075-20110106&from=EN#E0048


2.Rata minimă de desulfurare în cazul 
instalațiilor de ardere menționate la articolul 30 
alineatul (3). 

Puterea termică 
instalată totală 
(MW) 

Rata minimă de 
desulfurare 

50-100 93% 
100-300 93% 
> 300 97% 

 

-  Prevederea se 
regăsește în proiectul 
de lege privind 
emisiile industriale 

  

PARTEA 6 
Conformarea cu rata de desulfurare 

Ratele minime de desulfurare prevăzute în partea 
5 din prezenta anexă se aplică ca valoare limită 
medie lunară. 
PARTEA 7 
Valorile limită de emisie medii în cazul 
instalațiilor de ardere cu combustibil multiplu 
din cadrul unei rafinării 

Valorile limită de emisie medii (mg/Nm3) pentru 
SO2 în cazul instalațiilor de ardere cu 
combustibil multiplu din cadrul unei rafinării, cu 
excepția turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz, 
care utilizează reziduurile de distilare și de 
conversie de la rafinarea țițeiului brut pentru 
propriul consum, independent sau împreună cu 
alți combustibili: 
(a) în cazul instalațiilor de ardere cărora li s-a 
acordat autorizație înainte de 27 noiembrie 2002 
sau ai căror operatori au prezentat o solicitare 
completă de autorizare înainte de această dată, cu 
condiția ca instalația să fi fost pusă în funcțiune 
cel târziu la 27 noiembrie 2003: 1 000 mg/Nm3; 
(b) în cazul altor instalații de ardere: 600 
mg/Nm3. 
Aceste valori limită de emisie se calculează la 
temperatura 273,15 K, la presiunea 101,3 kPa, 
după corectarea conținutului de vapori de apă al 
gazelor reziduale și la un conținut standardizat 
de O2 de 6 % în cazul combustibililor solizi, 
respectiv de 3 % în cazul combustibililor gazoși. 

-  Nu se transpune în 
proiectul Regulamen-
tului, deoarece nu se 
referă la domeniul de 
incinerare și 
coincinerare a 
deșeurilor. 

  

      



      

   Anexa nr. 1 
la Regulamentul privind incinerarea și 

coincinerarea deşeurilor 
LISTA  

de deșeuri interzise pentru 
incinerare / coincinerare, prevăzute 

de pct. 7 din Regulament 
a) Deșeuri radioactive; 
b) Deșeuri explozive și de muniție: 
deșeurile periculoase de tip HP1, 
clasificate conform anexei nr. 3 la 
Legea nr. 209/2016 privind deșeurile 
și catalogate în Lista deșeurilor cu 
coduri: 
    i.16 01 10* componente explozive 
(de exemplu, perne de protecție); 
   ii. 16 04 deșeuri de explozivi; 
c) Deșeuri de compuși auto-reactivi, 
instabili termic: deșeurile periculoase 
de tip HP1, clasificate cu codurile 
frazelor de pericol H240 și H241 
conform anexei nr. 3 la Legea nr. 
209/2016 privind deșeurile; 
d) Deșeuri de echipamente electrice și 
electronice: catalogate în Lista 
deșeurilor cu coduri: 

i. toate tipurile de deșeuri 
periculoase din subcategoria 16 02; 
   ii. 16 06 baterii și acumulatori; 
   iii. 20 01 21* tuburi fluorescente și 
alte deșeuri cu conținut de mercur; 
   iv. 20 01 23* echipamente casate cu 
conținut de clorofluorocarburi; 
   v. 20 01 35* echipamente electrice și 
electronice casate, altele decît cele 

 Prevederile cu specific 
național 

  



mențio-nate la 20 01 21 și 20 01 23, cu 
conținut de componente periculoase, 
provenite din echipamentele electrice 
și electronice pot include acumulatori 
și baterii, conform mențiunii de la 16 
06, fiind marcate ca periculoase; 
comutatoarele cu mercur, sticla de la 
tuburile catodice și alte tipuri de sticlă 
activată etc.; 
   vi. 20 01 36 echipamente electrice și 
electronice casate, altele decît cele 
specifi-cate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 
01 35; 
e) Deșeuri de baterii întregi: 
catalogate în Lista deșeurilor cu 
coduri: 
    i. 16 06 baterii și acumulatori; 
    ii. 20 01 33* baterii și acumulatoare 
incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau                         
16 06 03 și baterii și acumulatoare 
nesortate conținînd aceste baterii;  
    iii. 20 01 34 baterii și acumulatoare, 
altele decît cele specificate la 20 01 
33; 
f) Deșeuri care conțin azbest: 
catalogate în Lista deșeurilor cu 
coduri: 
    i. 17 06 materiale izolante și 
materiale de construcții cu conținut de 
azbest; 
    ii. 06 07 01* deșeuri cu conținut de 
azbest de la electroliză; 
    iii. 06 13 04* deșeuri de la 
procesele cu azbest; 
    iv. 10 13 09* deșeuri de la 



fabricarea azbocimenturilor, cu 
conținut de azbest; 
    v. 15 01 11* ambalaje metalice care 
conțin o matriță poroasă solidă 
formată din materiale periculoase (de 
exemplu, az-best), inclusiv containere 
goale pentru sto- carea sub presiune; 
    vi. 16 01 11* plăcuțe de frînă cu 
conținut de azbest.            

ANEXA VI 

Dispoziții tehnice privind 
instalațiile de incinerare a 
deșeurilor și instalațiile de 
coincinerare a deșeurilor 

PARTEA 1 
Definiții 
În sensul prezentei anexe, se 
aplică următoarele definiții: 
(a) „instalație de incinerare a 
deșeurilor existentă” înseamnă 
una dintre următoarele instalații 
de incinerare: 

(i) care era în activitate și 
pentru care a fost acordată o 
autorizație în conformitate cu 
dreptul Uniunii aplicabil 
înainte de 28 decembrie 2002; 

(ii) care era autorizată sau 
înregistrată în vederea 
incinerării deșeurilor și pentru 
care a fost acordată o 

 
Proiectul Regulamentului 

privind incinerarea și 
coincinerarea deșeurilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pct. 5 sbp. 8): 
8) instalație existentă de 
incinerare/coincinerare – o 
instalație care: 
a) este în funcționare și pentru 
care a fost acordată o 
autorizație de funcționare în 
conformitate cu legislația în 
vigoare înainte de  data intrării 
în vigoare a acestui 
Regulament; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compatibil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



autorizație înainte de 
28 decembrie 2002, în 
conformitate cu dreptul Uniunii 
aplicabil, cu condiția ca 
instalația să fi fost pusă în 
funcțiune până la 28 decembrie 
2003; 

(iii) care, din punctul de 
vedere al autorității 
competente, a făcut obiectul 
unei solicitări complete de 
autorizare înainte de 
28 decembrie 2002, cu condiția 
ca instalația să fi fost pusă în 
funcțiune până la 28 decembrie 
2004; 
(b) „instalație nouă de 
incinerare a deșeurilor” 
înseamnă orice instalație de 
incinerare a deșeurilor care nu 
este menționată la litera (a). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) din punctul de vedere al 
autorității competente, a făcut 
obiectul unei solicitări complete 
de autorizare înainte de data 
intrării în vigoare a prezentului 
Regulament; 
 
 
Pct. 5 sbp. 9): 
9) instalație nouă de 
incinerare/ coincinerare – orice 
instalație care nu este 
menționată la noțiunea 
instalație existentă de 
incinerare/coincinerare şi a 
cărei construcţie/punere în 
funcțiune a demarat după data 
intrării în vigoare a prezentului 
Regulament; 
 

 
 
 
 
 
 
Compatibil 
 
 
 
 
 
 
 
Compatibil 
 
 

PARTEA 2 

Factori de echivalență pentru 
dibenzoparadioxine și dibenzofurani 

Pentru a determina concentrația totală 
a dioxinelor și furanilor, se recoman-

Anexa nr. 3 
la Regulamentul privind 

incinerarea și coincinerarea deșeurilor 
FACTORI DE ECHIVALENŢĂ 

PENTRU 
DIBENZOPARADIOXINE ŞI 

Compatibil    



dă, înaintea adunării acestora, înmul-
țirea concentrațiilor masice ale Diben-
zoparadioxinelor și dibenzofuranilor 
enumerați mai jos cu următorii factori 
de echivalență: 

 

  Factor de 
echivalență ță 
toxică 

2,3,7,8 – 
Tetraclorodibenzodio
xină (TCDD) 

1 

1,2,3,7,8 – 
Pentaclorodibenzodio
xină (PeCDD) 

0,5 

1,2,3,4,7,8 – 
Hexaclorodibenzodio
xină (HxCDD) 

0,1 

1,2,3,6,7,8 – 
Hexaclorodibenzodio
xină (HxCDD) 

0,1 

1,2,3,7,8,9 – 
Hexaclorodibenzodio
xină (HxCDD) 

0,1 

1,2,3,4,6,7,8 – 
Heptaclorodibenzodi
oxină (HpCDD) 

0,01 

Octaclorodibenzodio
xină (OCDD) 

0,001 

2,3,7,8  –  
Tetraclorodi-
benzofuran (TCDF) 

0,1 

DIBENZOFURANI 
Pentru a determina concentrația totală 
(echivalent toxic, TE) a dioxinelor și 
furanilor, se recomandă, înaintea 
adunării acestora, înmulțirea concent-
rațiilor masice ale dibenzoparadioxi-
nelor și dibenzofuranilor enumerați 
mai sus cu factorii de echivalență 
toxică. 

 

 

Dibenzoparadioxine şi 
Dibenzofurani 

Factor de 
echivalenţă 
toxică 

 2,3
,7,
8  

Tetraclorodiben-
zodioxină 
(TCDD) 

1 

 1,2
,3,
7,8  

Pentaclorodiben-
zodioxină 
(PeCDD) 

0,5 

 1,2
,3,
4,7
,8 

Hexachlorodiben-
zodioxină 
(HxCDD) 

0,1 

 1,2
,3,
6,7
,8  

Hexaclorodiben-
zodioxină 
(HxCDD) 

0,1 

 1,2
,3,
7,8
,9  

Hexaclorodibenz
odioxină 
(HxCDD) 

0,1 



2,3,4,7,8 – 
Pentaclorodi-
dibenzofuran 
(PeCDF) 

0,5 

1,2,3,7,8 – 
Pentaclorodi-
benzofuran (PeCDF) 

0,05 

1,2,3,4,7,8 – 
Hexaclorodi-
benzofuran (HxCDF) 

0,1 

1,2,3,6,7,8 – 
Hexaclorodi-
benzofuran (HxCDF) 

0,1 

1,2,3,7,8,9 – 
Hexaclorodi-
benzofuran (HxCDF) 

0,1 

2,3,4,6,7,8 – 
Hexaclorodi-
benzofuran (HxCDF) 

0,1 

1,2,3,4,6,7,8 – 
Heptacloro-
dibenzofuran 
(HpCDF) 

0,01 

1,2,3,4,7,8,9 – 
Heptacloro-
dibenzofuran 
(HpCDF) 

0,01 

Octaclorodibenzofura
n (OCDF) 

0,001 

 

 

6 1,2
,3,
4,6
,7,
8  

Heptaclorodiben-
zodioxină 
(HpCDD) 

0,01 

7 1,2
,3,
4,6
,7,
8  

Octaclorodibenzo
dioxină (OCDD) 

0,001 

8 2,3
,7,
8  

Tetraclorodiben-
zofuran (TCDF) 

0,1 

9 2,3
,4,
7,8  

Pentaclorodiben-
zofuran (PeCDF) 

0,5 

1
0 

1,2
,3,
7,8  

Pentaclorodiben-
zofuran (PeCDF) 

0,05 

1
1 

1,2,
3,4,
7,8  

Hexaclorodiben-
zofuran (HxCDF) 

0,1 

1
2 

1,2
,3,
6,7
,8  

Hexaclorodiben-
zofuran (HxCDF) 

0,1 

1
3 

1,2
,3,
7,8

Hexaclorodiben-
zofuran (HxCDF) 

0,1 



,9  

1
4 

2,3
,4,
6,7
,8  

Hexaclorodibenz
ofuran (HxCDF) 

0,1 

1
5 

1,2
,3,
4,6
,7,
8  

Heptaclorodiben-
zofuran (HpCDF) 

0,01 

1
6 

1,2
,3,
4,7
,8,
9  

Heptaclorodiben-
zofuran (HpCDF) 

0,01 

1
7 

1,2
,3,
4,7
,8,
9  

Octaclorodiben-
zofuran (OCDF) 

0,001 

 

PARTEA 3 

Valori limită ale emisiilor în aer 
pentru instalațiile de incinerare a 
deșeurilor 
1. Toate valorile limită de emisie se 
calculează la o temperatură de 
273,15 K, o presiune de 101,3 kPa și 
după corecția pentru conținutul de 
vapori de apă al gazelor reziduale. 

 

Anexa nr. 4 
la Regulamentul privind incinerarea și  
coincinerarea deşeurilor 
VALORILE LIMITĂ DE EMISII ÎN 
AER PENTRU INSTALAȚIILE DE 

INCINERARE A DEȘEURILOR 
1. Toate valorile limită de emisie 
exprima-te în mg/Nm3 se calculează în 
condițiile standard: la o temperatură de 
273,15 K, o presiune de 101,3 kPa şi 
după corecţia pentru conţinutul de 
vapori de apă al gazelor reziduale. 

 
Compatibil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

Valorile sunt normate la un conținut 
de oxigen al gazelor reziduale de 
11 %, cu excepția cazurilor în care se 
incinerează uleiuri minerale uzate, în 
sensul articolului 3 punctul 3 din 
Directiva 2008/98/CE, când sunt 
normate la un conținut de oxigen de 
3 %, precum și în cazurile menționate 
în partea 6 punctul 2.7: 

1.1 Valorile limită medii zilnice de 
emisie pentru următoarele substanțe 
poluante (mg/Nm3) 

Pulberi totale 
10 

Substanțe organice în stare de 
gaz sau vapori, exprimate în 
carbon organic total (COT) 

10 

Acid clorhidric (HCl) 
10 

Acid fluorhidric (HF) 
1 

Dioxid de sulf (SO2) 50 

Monoxid de azot (NO) și 
dioxid de azot (NO2) 
exprimate ca NO2 pentru 
instalațiile existente de 
incinerare a deșeurilor a căror 
capacitate nominală este mai 
mare de 6 tone pe oră sau 
pentru noile instalații de 
incinerare a deșeurilor 

200 

Monoxid de azot (NO) și 
dioxid de azot (NO2) 
exprimate ca NO2 pentru 

400 

 
Valorile sunt normate la un conținut 
de oxigen al gazelor reziduale de 
11 %, cu excepția cazurilor în care se 
incinerează uleiuri minerale uzate, în 
sensul art. 2 pct. 24) din Legea nr. 
209/2016 privind deșeurile, când sunt 
normate la un conținut de oxigen de 
3 %, precum și în cazurile menționate 
în anexa nr. 2, Secțiunea a 2-a pct. 12. 
Pentru perioadele de calculare a 
valorilor medii, se aplică următoarele 
definiții: 

Tipul  
măsurătorii 

Perioada de 
calculare a 
valorilor 
medii 

Definiție  

 
 
 
 
Continuă 

Medie pe 
o jumătate 
de oră 

Valoarea 
medie pe o 
perioadă 
de 30 de 
minute 

Medie 
zilnică 

Valoarea 
medie pe o 
perioadă 
de o zi, 
bazată pe 
mediile 
valabile pe 
jumătate 
de oră. 

Periodică Medie pe 
perioada de 
prelevare 
de probe 

Valoarea 
medie a tr  
măsurător  
consecutiv  
de cel puți  
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instalațiile existente de 
incinerare a deșeurilor a căror 
capacitate nominală este mai 
mică sau egală cu 6 tone pe 
oră 

 

  

 

  

 

 

 

1.2 Valorile limită medii de emisie 
pentru o jumătate de oră pentru 
următoarele substanțe poluante 
(mg/Nm3) 

  (100 %) A (97 %) B 

Pulberi 
totale 

30 10 

Substanțe 
organice în 
stare de gaz 
sau vapori, 
exprimate 
în carbon 
organic 
total (COT) 

20 10 

Acid 
clorhidric 
(HCl) 

60 10 

30 de 
minu-te 
fiecare 

Perioadă de 
prelevare de 
probe pe 
termen lung 

Valoare pe 
o perioadă 
de preleva-
re de probe 
cuprinsă 
între 2 și 4 
săptămâni 

 
1. Valorii medii zilnice 

Nr. Poluanți Valorii limită  
ale emisiilor 
(mg/Nm3 ) 

1 Pulberi totale 10  
2 Substanţe 

organice în 
stare de gaz sau 
vapori, 
exprimate în 
carbon organic 
total (COT) 

10  

3 Acid clorhidric 
(HCl) 

10  

4 Acid fluorhidric 
(HF) 

1  

5 Dioxid de sulf 
(SO2) 

50  

6 Monoxid de azot 
(NO) şi dioxid de 
azot (NO2) expri-
mate ca NO2 
pentru instalaţiile 

200  
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Acid 
fluorhidric 
(HF) 

4 2 

Dioxid de 
sulf (SO2) 

200 50 

Monoxid 
de azot 
(NO) și 
dioxid de 
azot (NO2) 
exprimate 
ca 
NO2 pentru 
instalațiile 
existente 
de 
incinerare a 
deșeurilor a 
căror capa-
citate 
nomi-nală 
este mai 
mare de 6 
tone pe oră 
sau pentru 
noile 
instalații de 
incinerare a 
deșeurilor 

400 200 

 

existente de inci-
nerare a deşeuri-
lor a căror capa-
citate nominală 
este mai mare de 
6 tone pe oră sau 
pentru noile ins-
talaţii de incine-
rare a deşeurilor  

7 Monoxid de azot 
(NO) şi dioxid de 
azot (NO2) expri-
mate ca NO2 
pentru instalaţiile 
existente de inci-
nerare a deşeuri-
lor a căror 
capacitate nomi-
nală este mai 
mică sau egală cu 
6 tone pe oră 

400 

 
2. Valori limită medii de emisii 
pentru o jumătate de oră 
 

Nr. Poluanți Valorii limită ale 
emisiilor (mg/Nm   

(100%) A (97 %)  
1 Pulberi 

totale 
30 10 

2 Substanţe or-
ganice în 
stare de gaz 
sau va-pori, 

20 10 
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exprima-te în 
carbon 
organic total 
(COT) 

3 Acid clorhid-
ric (HCl) 

60 10 

4 Acid fluorhid-
ric (HF) 

4 2 

5 Dioxid de sulf 
(SO2) 

200 50 

6 Monoxid de 
azot (NO) şi 
dioxid de azot 
(NO2) expri-
mate ca NO2 
pentru insta-
laţiile existen-
te de incine-
rare a deşeuri-
lor a căror ca-
pacitate nomi-
nală este mai 
mare de 6 
tone pe oră 
sau pentru 
noile instalaţii 
de incinerare 
a deşeurilor  

400 200 

    
 

 

1.3. Valorile limită medii de emisie 
(mg/Nm3) pentru următoarele metale 
grele dintr-o perioadă de eșantionare 
de minimum 30 minute și maximum 8 
ore 

3. Valori limită de emisii pentru 
metale grele 
Nr. Metale grele și 

componentele 
acestora 

Valorii 
limită ale 
emisiilor/ 

Valorii 
limită a  
emisiilo  
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Cadmiu și compușii săi, ex-
primați în cadmiu (Cd) Total:   

0,05 Taliu și compușii săi, expri-
mați în taliu (Tl) 
Mercur și compușii săi, ex-
primați în mercur (Hg) 0,05 

Stibiu și compușii săi, expri-
mați în stibiu (Sb) 

Total:   
0,05 

Arsenic și compușii săi, ex-
primați în arsenic (As) 
Plumb și compușii săi, expri-
mați în plumb (Pb) 
Crom și compușii săi, expri-
mați în crom (Cr) 
Cobalt și compușii săi, exp-
rimați în cobalt (Co) 
Cupru și compușii săi, expri-
mați în cupru (Cu) 
Mangan și compușii săi exp-
rimați în mangan (Mn) 
Nichel și compușii săi, exp-
rimați în nichel (Ni) 
Vanadiu și compușii săi, ex-
primați în vanadiu (V) 

Aceste valori medii se aplică, de 
asemenea, emisiilor de metale grele și 
compuși ai acestora în stare de gaz sau 
vapori. 

30 minute 8 ore 
1. Cadmiu şi 

com-puşii 
acestuia, 
exprimaţi în 
cadmiu (Cd) 

Total: 
0,05 mg/ 
Nm3 

Total 0,1 
mg/Nm3 

2. Taliu şi 
compu-şii 
acestuia, ex-
primaţi în taliu 
(Tl) 

3. Mercur și com-
pușii săi, expri-
mați în mercur 
(Hg) 

0,05 
mg/Nm3 

0,1 
mg/Nm3 

4. Stibiu şi com-
puşii acestuia, 
exprimaţi în 
stibiu (Sb) 

Total: 0,5 
mg/Nm3 

Total: 1 
mg/Nm3 

5. Arsenic şi 
com-puşii 
acestuia, 
exprimaţi în 
arsenic (As) 

6. Plumb şi com-
puşii acestuia, 
exprimaţi în 
plumb (Pb) 

7. Crom şi com-
puşii acestuia, 
exprimaţi în 
crom (Cr) 

8. Cobalt şi com-
puşii acestuia, 



exprimaţi în 
cobalt (Co) 

9. Cupru şi com-
puşii acestuia, 
exprimaţi în 
cupru (Cu) 

10. Mangan şi 
compuşii aces-
tuia, exprimaţi 
în mangan 
(Mn) 

11. Nichel şi com-
puşii acestuia, 
exprimaţi în 
nichel (Ni) 

12. Vanadiu şi 
compuşii aces-
tuia, exprimaţi 
în vanadiu (V) 

 

1.4 Valoarea limită medie de emisie 
(ng/Nm3) pentru dioxine și furani pe o 
perioadă de eșantionare de minimum 6 
ore și maximum 8 ore. Valoarea limită 
de emisie face trimitere la concentrația 
totală de dioxine și furani calculată în 
conformitate cu partea 2. 
 

Dioxine și furani 0,1 
 

4. Valori limită de emisii pentru 
dioxine și furani 
Valorile limită de emisie pentru 
dioxine și furani nu trebuie să 
depășească 0,1 ng/Nm3. Acest lucru se 
aplică concent-rației totale calculate 
ținând seama de echivalența toxică a 
acestora în confor-mitate cu anexa nr. 
5 la prezentul regula-ment. Valorile 
medii se măsoară pe o perioadă de 
eșantionare de cel puțin 6 ore, dar nu 
mai mult de 8 ore. 
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1.5 Valorile limită de emisie 
(mg/Nm3) pentru monoxidul de 
carbon (CO) din gazele reziduale 
   (a) 50 ca medie zilnică; 
   (b) 100 ca medie pentru o jumătate 
de oră; 
   (c) 150 ca medie pentru 10 minute. 
 
Autoritatea competentă poate acorda 
derogări de la valorile limită de emisie 
stabilite la acest punct pentru 
instalațiile de incinerare a deșeurilor 
care utilizează tehnologia patului 
fluidizat, atâta timp cât autorizația 
stabilește o valoare limită de emisie de 
maximum 100 mg/Nm3 (media orară) 
pentru monoxidul de carbon (CO). 
 
2. Valorile limită de emisie aplicabile 
în situațiile descrise la articolul 46 
alineatul (6) și la articolul 47. 

Concentrația totală în pulberi a emisi-
ilor în aer ale unei instalații de incine-
rare a deșeurilor nu poate să depășea-
scă în niciun caz cantitatea de 150 
mg/Nm3, exprimată ca medie pentru o 
jumătate de oră. Nu trebuie să fie 
depășite valorile limită pentru emisii-
le în aer de COT și CO stabilite la 
punctul 1.2 și la punctul 1.5 litera (b). 
 
3. Statele membre pot adopta norme 
care să reglementeze derogările 
prevăzute de prezenta parte. 
 

5. Valori limită de emisii pentru 
mono-xidul de carbon 
Valorile limită de emisie (mg/Nm3) 
pentru monoxidul de carbon (CO) în 
gaze reziduale (cu excepția fazelor de 
pornire și oprire a unei instalații) nu 
trebuie să depășească: Valorile limită 
de emisie (mg/Nm3) pentru 
monoxidul de carbon (CO) în gaze 
reziduale (cu excepția faze-lor de 
pornire și oprire a unei instalații)  nu 
trebuie să depășească: 
1) 50 mg/Nm3 - medie zilnică; 
2) 100 mg/Nm3 - medie pentru o 
jumătate de oră; 
3) 150 mg/Nm3 - medie pentru 10 
minute. 
 
Autoritatea competentă poate acorda 
derogări de la valorile limită de 
emisie stabilite la acest punct pentru 
instalaţiile de incinerare a deşeurilor 
care utilizează tehnologia patului 
fluidizat, atâta timp cât autorizaţia 
stabileşte o valoare limită de emisie 
de maximum 100 mg/Nm3 (media 
orară) pentru monoxidul de carbon 
(CO). 
 
 
 
 
 
 
 

Compatibil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



PARTEA 4 
Determinarea valorilor limită de 
emisii în aer pentru coincinerarea 
deșeurilor 

1. Formula de mai jos (regula 
amestecurilor) se aplică în toate cazu-
rile în care o valoare limită de emisie 
totală specifică „C” nu este stabilită 
într-un tabel din prezenta parte. 

Valoarea limită de emisie a fiecărei 
substanțe poluante în cauză și a CO, 
conținute în gazele reziduale produse 
prin coincinerarea deșeurilor, se cal-
culează după cum urmează: 

 
Vdeșeuri xCdeșeuri +Vproceeu x Cprocedeu=C                                

Vdeșeuri + Vproceeu                       
Vdeșeuri: volumul de gaze reziduale 
rezultat în urma incinerării de deșeuri, 
determinat doar pe baza deșeurilor cu 
cea mai scăzută valoare calorifică 
specificată în autorizație și normat la 
condițiile definite de prezenta 
directivă. 
 
În cazul în care cantitatea de căldură 
eliberată prin incinerarea deșeurilor 
periculoase atinge cel puțin 10% din 
căldura totală eliberată de instalație, 
Vdeșeuri se calculează pe baza unei 
cantități (teoretice) de deșeuri care, 
dacă ar fi incinerate, ar degaja o 
căldură de 10% din căldura totală 
degajată prestabilită. 

         
Anexa nr. 5 

la Regulamentul privind incinerarea și  
coincinerarea deşeurilor 
VALORILE LIMITĂ DE EMISII ÎN 
AER PENTRU INSTALAȚIILE DE 
COINCINERARE A DEȘEURILOR 
1. În cazul cînd o valoare limită de 
emisie totală specifică „C” pentru un 
anumit caz nu a fost stabilită în acest 
regulament, se utilizează formula de 
calcul inclusă în pct. 2 din prezenta 
anexă. 
2. Valoarea limită de emisie a fiecărei 
substanţe poluante în cauză şi a 
monoxidului de carbon, conţinute în 
gazele reziduale produse prin 
coincinerarea deşeurilor, se calculează 
după cum urmează: 
Vdeşeu × Cdeşeu + Vprocedeu × Сprocedeu  

------------------------------------------- = C,  
                    Vdeşeu + Vprocedeu            
unde: 

Vdeşeuri - volumul de gaze 
reziduale rezultat în urma incinerării 
de deşeuri, determinat doar pe baza 
deşeurilor cu cea mai scăzută valoare 
calorifică specificată în aviz şi 
raportat la condiţiile definite de 
prezentul regulament.  

În cazul în care cantitatea de 
căldură eliberată prin incinerarea 
deşeurilor periculoase atinge cel puţin 
10 % din căldura totală eliberată de 
instalaţie, Vdeşeuri se calculează pe 
baza unei cantităţi (teoretice) de 
deşeuri care, dacă ar fi incinerate, ar 
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Cdeșeuri: valorile limită de emisie 
stabilite în anexa nr. 3 pentru 
instalaţiile de incinerare a deșeurilor. 

Vprocedeu: volumul de gaze 
reziduale rezultate din funcționarea 
instalației, inclusiv din combustia 
combustibililor autorizați, utilizați în 
mod obișnuit în instalație (cu ex-
cepția deșeurilor), determi-nat pe 
baza conți-nutului de oxigen la care 
trebuie nor-mate emisiile după cum 
este stabilit în dreptul Uniunii sau în 
dreptul intern. În ab-sența 
dispozițiilor pentru acest tip de 
instalație, tre-buie utilizat conținutul 
real de oxigen al gazelor rezi-duale 
nediluate prin adău-garea de aer, care 
nu este indispensabilă procedeului. 

Cprocedeu: valorile limită de 
emisie stabilite în prezenta parte 
pentru anumite activități industriale 
sau, în absența unor asemenea valori, 
valo-rile limită de emisie pentru 
instalațiile care respectă ac-tele cu 
putere de lege și actele administrative 
de drept intern cu privire la aceste 
instalații și care ard combustibili 
autorizați în mod uzual (cu excepția 
deșeurilor). În absența unor asemenea 
dispoziții, se uti-lizează valorile limită 
de emisie stabilite în autori-zație. În 
absența unor valori stabilite în 
autorizație, se utilizează concentrațiile 
ma-sice reale. 

C:  valorile limită de emisie 
totale la conținutul de oxigen stabilit 
în prezenta parte pentru anumite 
activități industriale și anumite sub-
stanțe poluante sau, în absența unor 

degaja o căldură de 10 % din căldura 
totală degajată prestabilită.  

Cdeşeuri - valorile limită de emisie 
stabilite în anexa nr. 3 pentru instalaţiile 
de incinerare a deșeurilor. 

Vprocedeu - volumul de gaze de 
evacuare rezultate din funcţionarea 
instalaţiei, inclusiv din combustia 
combustibililor autorizaţi, utilizaţi în 
mod obişnuit în instalaţie (cu excepţia 
deşeurilor), determinat pe baza 
conţinutului de oxigen stabilit de 
reglementarea comunitară sau de drept 
intern la care emisiile trebuie raportate. 
În absenţa unei reglementări pentru 
acest tip de instalaţie, se recomandă 
utilizarea conţinutului real de oxigen al 
gazelor de evacuare nediluate prin 
adăugarea de aer, care nu este 
indispensabilă procedeului. Celelalte 
condiţii la care trebuie raportate 
rezultatele măsurărilor sunt indicate în 
prezentul regulament.  

Cprocedeu  - valorile limită de 
emisie prevăzute în tabelele din 
prezenta anexă pentru anumite 
sectoare industriale şi anumiţi poluanţi 
sau, în absenţa unui asemenea tabel 
sau unor asemenea valori, valorile 
limită de emisie pentru poluanţii de 
care se ţine seama şi pentru monoxidul 
de carbon din gazele de ardere ale 
instalaţiilor, care respectă actele cu 
putere de lege şi actele administrative 
de drept intern cu privire la aceste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



asemenea valori, totalul valorilor li-
mită de emisie de care trebuie să se 
țină seama în locul valorilor limită de 
emisie stabilite în anexele corespun-
zătoare la prezenta directivă. Conți-
nutul total de oxigen prin care se 
înlocuiește în scopul normării conți-
nutul de oxigen se determină pe baza 
conți-nutului menționat mai sus, cu 
respectarea volumelor parțiale. 

 
 
 
 
 
 
Toate valorile limită de emisie se 
calculează la o temperatură de 
273,15 K, o presiune de 101,3 kPa și 
după corecția în funcție de conținutul 
de vapori de apă al gazelor reziduale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statele membre pot adopta norme care 
să reglementeze derogările prevăzute 
de prezenta parte. 

instalaţii şi care ard combustibili 
autorizaţi în mod uzual (cu excepţia 
deşeurilor). În absenţa unor asemenea 
dispoziţii, se utilizează valorile limită 
de emisie stabilite în autorizație. În 
absenţa unor valori stabilite în 
autorizație, se utilizează concentraţiile 
masice reale.  

C - valorile limită de emisie 
totale şi conţinutul de oxigen stabilite 
în tabe-lele din prezenta anexă pentru 
anumite sectoare industriale şi 
anumite substanţe poluante sau, în 
absenţa unor asemenea tabele sau 
unor asemenea valori, totalul valorilor 
limită de care trebuie să se țină seama 
în locul valorilor limită de emisie 
stabilite în anexele corespunzătoare la 
prezentul regulament. Conţinutul total 
de oxigen prin care se înlocuieşte, în 
scopul uniformizării, conţinutul de 
oxigen se determină pe baza 
conţinutului menţionat mai sus, cu 
respectarea volumelor par-ţiale.  
3. Toate valorile limită de emisie se 
calculează la o temperatură de 273,15 
K, o presiune de 101,3 kPa şi după 
corecţia în funcţie de conţinutul de 
vapori de apă al gazelor reziduale. 

- 
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Nu este transpus. Se 
referă la statele membre 
 
 



 

2. Dispoziții speciale pentru 
cuptoarele din ciment care 
coincinerează deșeuri 
 

2.1 Valorile limită de emisie stabilite 
la punctele 2.2 și 2.3 se aplică drept 
medii zilnice pentru pulberi totale, 
HCl, HF, NOx, SO2 și COT (pentru 
măsurători continue), ca valori medii 
pe o perioadă de eșantionare de mini-
mum 30 minute și maximum opt ore 
pentru metale grele și ca valori medii 
pe o perioadă de eșantionare de 
minimum șase ore și maximum opt 
ore pentru dioxine și furani. 
 

 

Toate valorile se normează la: un 
conținut de oxigen de 10 %. 

Mediile pentru o jumătate de oră sunt 
necesare doar pentru calculul mediilor 
zilnice. 
 
 
 
2.2 C – valori limită de emisie totale 
(mg/Nm3, cu excepția dioxinelor 
și  furanilor) pentru următoarele sub-
stanțe poluante 
 

Substanța C 

Secțiunea 1. 
Dispoziţii speciale pentru cuptoarele 

din fabricile de ciment care 
coincinerează deșeuri 

4. Valorile limită de emisie stabilite la 
pct. 6 și 7, din prezenta secțiune, se 
apli-că drept medii zilnice pentru 
pulberi to-tale, HCl, HF, NOx, SO2 și 
COT (pentru măsurători continue), ca 
valori medii pe o perioadă 
deșantionare de minimum 30 minute 
și maximum opt ore pentru metale 
grele și ca valori medii pe o perioadă 
deșantionare de minimum șase ore și 
maximum opt ore pentru dioxine și 
furani. 
 
5. Pentru a compara conformitatea cu 
valorile limită de emisie, rezultatele 
măsurătorilor trebuie standardizate în 
următoarele condiții: 
1) temperatura - 273 K; 
2) presiune - 101,3 kPa; 
3) conținut de oxigen în gazul uscat - 
10%. 
6. Valorile limită de emisie totale (C), 
exprimate în mg/Nm3, pentru pulberi 
totale, HCl, HF, NOx (pentri instalații 
existente și noi), Cd + Tl, Hg, Sb + 
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poluantă 
Pulberi totale 30 
HCl 10 
HF 1 
NOx 500 (1) 
Cd + Tl 0.05 
Hg 0.05 
Sb + As + Pb + Cr +
 Co + Cu + Mn + Ni
 + V 

0.5 

Dioxine și furani 
(ng/Nm3) 

0.1 

(1) Până la 1 ianuarie 2016, auto-
ritatea competentă poate acorda 
derogări de la valoarea limită pent-
ru NOx în cazul cuptoarelor Lepol 
și al cuptoarelor rotative lungi cu 
condiția ca autorizația să prevadă 
o valoare limită de emisie totală 
pentru NOx care să nu depășească 
800 mg/Nm3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. C – valori limită de emisie totale 
(mg/Nm3) pentru SO2 și COT 
 

Substanța 
poluantă 

C 

SO2 50 
COT 10 

 
Autoritatea competentă poate acorda 

As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + 
V și exprimate în ng/Nm3 pentru 
dioxine și furani sunt indicate  în 
tabelul 1. 

Tabelul 1. 
N
r
. 

Poluanți Valori li- 
mită de  
emisii to-t   

1. Pulberi totale  
2. HCl  
3. HF  
4. NOx pentru instala-

ții existente 
 

5. NOx pentru instalații 
noi 

 

6. Cd + Tl  
7. Hg  
8. Sb + As + Pb + Cr + 

Co + Cu + Mn + Ni 
+ V 

 

9. Poluanți Valori lim      
10. Dioxine și furani  

 
7. Valorile limită de emisie totale (C), 
exprimate în mg/Nm3, pentru SO2 și 
COT sunt indicate în tabelul 2. 

Tabelul 2. 
Nr. Poluanți Valori lim  

de emisii 
totale  
(mg/Nm3) 

1. SO2 50 
2. COT (total 

organic carbon) 
10 
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derogări de la valorile limită de emisie 
stabilite la acest punct în cazul în care 
SO2 și COT nu provin din co-
incinerarea deșeurilor. 
 
 
2.4 C – valori limită de emisie totale 
pentru CO 
Autoritatea competentă poate stabili 
valori limită pentru CO.  

Notă: Agenția de Mediu poate acorda 
dero-gări de la valorile limită de emisie 
stabilite la acest punct în cazul în care 
SO2 și COT nu provin din coincinerarea 
deșeurilor. 
 
C – valori limită de emisie totale 
pentru CO. 
 

3. Dispoziții speciale pentru 
instalațiile de ardere care 
coincinerează deșeuri. 

3.1. Cprocedeu exprimată ca medii 
zilnice (mg/Nm3) valabile până la data 
prevăzută la articolul 82 alineatul (5) 

Pentru determinarea puterii termice 
instalate totale a instalațiilor de ardere, 
se aplică normele privind cumularea 
definite la articolul 29. Valorile medii 
pentru o jumătate de oră sunt necesare 
doar pentru a se calcula mediile 
zilnice. 

Cprocedeu pentru combustibilii solizi, cu 
excepția biomasei, (conținutul de 
O2 de 6 %): 

Subs-
tanțe 
polu-
ante 

< 50 
MWth 

50-100 
MWth 
 

100-
300 
MWth 

> 300 
MWth 

SO2 — 850 200 200 

Secțiunea a 2-a.  
Dispoziţii speciale pentru instalaţiile 
de ardere care coincinerează deșeuri 

8. În cazul utilizării în instalațiile de 
ardere a combustibilului solid (cu 
excepția biomasei) cu un conținut de O2 
de 6%, valorile Cprocedeu, exprimate în 
mg/Nm3 pentru SO2, NOx și pulberi, 
sunt prezentate în tabelul 3 cu evidența 
puterilor termice instalate diferite. 
 

Tabelul 3. 
Subs-
tanțe 
polu-
ante 

< 50 
MWth 

50-100 
MWth 
 

100-
300 
MWth 

> 300 
MWth 

SO2 — 850 200 200 

NOx — 400 200 200 

Pul-
beri 

50 50 30 30 

 
9. În cazul instalațiilor de ardere în 
care se procesează în calitate de 
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NOx — 400 200 200 

Pul-
beri 

50 50 30 30 

Cprocedeu pentru biomasă (conținutul de 
O2 de 6 %): Cprocedeu pentru biomasă 
(conținutul de O2 de 6 %): 

 

 
Subs-
tanțe 
polu-
ante 

< 50 
MWth 

50-100 
MWth 
 

100-
300 
MWth 

> 300 
MWth 

SO2 — 200 200 200 

NOx — 350 300 200 

Pul-
beri 

50 50 30 30 

Cprocedeu pentru combustibilii lichizi 
(conținutul de O2 de 3 %): 

 
Subs-
tanțe 
polu-
ante 

< 50 
MWth 

50-100 
MWth 
 

100-300 
MWth 

> 300 
MWt
h 

SO2 — 850 400-200 

(descre-
ștere li-
niară de 

200 

combustibil solid biomasa, difenită în 
pct. 5 sbp. 1) din prezentul 
Regulament, cu un conținut de O2 de 
6%, valorile Cprocedeu , exprimate în 
mg/Nm3, pentru SO2, NOx și pulberi, 
sunt prezentate în tabelul 4 cu 
evidența puterilor termice instalate 
diferite. 

Tabelul 4. 
Subs-
tanțe 
polu-
ante 

< 50 
MWth 

50-100 
MWth 
 

100-
300 
MWth 

> 300 
MWth 

SO2 — 200 200 200 

NOx — 350 300 300 

Pul-
beri 

50 50 30 30 

 
 
 
 
 
 
10. În cazul instalațiilor de ardere în 
care se procesează combustibil lichid cu 
un conținut de O2 de 3%, valorile 
Cprocedeu , exprimate în mg/Nm3, pentru 
SO2, NOx și pulberi, sunt prezentate în 
tabelul 5 cu evidența puterilor termice 
instalate diferite. 
 

Subs-
tanțe 
polu-

< 50 
MWth 

50-100 
MWth 
 

100-300 
MWth 

> 300 
MWth 
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la 100 la 
300 
MWth) 

NOx — 400 200 200 

Pul-
beri 

50 50 30 30 

 

 

 

3.2. Cprocedeu exprimată ca medii 
zilnice (mg/Nm3) valabile cu începere 
de la data prevăzută la articolul 82 
alineatul (6) 
 
Pentru determinarea puterii termice 
instalate totale a instalațiilor de ardere, 
se aplică normele privind cumularea 
definite la articolul 29. Valorile medii 
pentru o jumătate de oră sunt necesare 
doar pentru a se calcula mediile 
zilnice. 
3.2.1 Cprocedeu pentru instalațiile de 
ardere menționate la articolul 30 
alineatul (2), cu excepția turbinelor cu 
gaz și a motoarelor cu gaz 
 
Cprocedeu pentru combustibilii solizi, cu 
excepția biomasei (conținutul de O2 de 
6 %): 
 

Subs-
tanțe 

< 50 
MWth 

50-100 
MWth 

100-300 
MWth 

> 300 
MWt

ante 

SO2 — 850 400-200 

(descre-
ștere li-
niară de 
la 100 la 
300 
MWth) 

200 

NOx — 400 200 200 

Pul-
beri 

50 50 30 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



polu-
ante 

 h 

SO2 — 400 
pent-
ru 
tu- 
rbă: 
300 

200 
 

200 

NOx — 300 
Pen-
tru 
lignit 
pulve-
rizat: 
400 

200 200 

Pul-
beri 

50 30 25 
pentru 
turbă: 
20 

20 

 
Cprocedeu pentru biomasă (conținutul de 
O2 de 6 %): 

 
Subs-
tanțe 
polu-
ante 

< 50 
MWth 

50-100 
MWth 
 

100-
300 
MWth 

> 300 
MWth 

SO2 — 200 200 200 

NOx — 300 250 200 

Pul-
beri 

50 30 20 20 

 
Cprocedeu pentru combustibilii lichizi 
(conținutul de O2 de 3 %): 
 



Subs-
tanțe 
polu-
ante 

< 50 
MWth 

50-100 
MWth 
 

100-
300 
MWth 

> 300 
MWth 

SO2 — 350 250 200 

NOx — 400 200 150 

Pul-
beri 

50 30 25 20 

 
3.2.2 Cprocedeu pentru instalațiile de 
ardere menționate la articolul 30 
alineatul (3), cu excepția turbinelor cu 
gaz și a motoarelor cu gaz 
 
Cprocedeu pentru combustibilii solizi, cu 
excepția biomasei, (conținutul de O2 de 
6 %): 
 

Subs-
tanțe 
polu-
ante 

< 50 
MWth 

50-100 
MWth 
 

100-
300 
MWth 

> 300 
MWth 

SO2 — 400 
pent-
ru 
tu- 
rbă: 
300 

200 
pentru 
turbă: 
300, 
excep-
tând 
cazul 
arderii 
în pat  
fluidiz
at: 250 

150 
Pent-

ru ar-
derea 
în pat 
fluidi-
zat cir-
culant 
sau 
presu-
rizat 
sau, în 
cazul 
arderii 
de tur-



bă, 
pentru 
toate 
tipuri-
le de 
ardere 
în pat 
fluidi-
zat: 
200 

NOx — 300 
Pen-
tru 
turbă: 
250 

200 150 
pentru 
ardere  
de 
lignit 
pulve-
rizat: 
200 

Pul-
beri 

50 20 20 
 

10 
Pen-
tru 
turbă: 
20 

 
Cprocedeu pentru biomasă (conținutul de 
O2 de 6 %): 
 

Subs-
tanțe 
polu-
ante 

< 50 
MWth 

 50-100   
MWth 
 

100-
300 
MWth 

> 300 
MWth 

SO2 — 200 200 150 

NOx — 250 200 150 

Pul-
beri 

50 20 20 20 

 



Cprocedeu pentru combustibili lichizi 
(conținutul de O2 de 3 %): 
 

Subs-
tanțe 
polu-
ante 

< 50 
MWth 

 50-100   
MWth 
 

100-
300 
MWth 

> 300 
MWth 

SO2 — 350 200 150 

NOx — 300 150 100 

Pul-
beri 

50 20 20 10 

 

3.3 C – valorile limită de emisie totale 
pentru metale grele (mg/Nm3) 
exprimate ca medii pe o perioadă de 
eșantionare de minimum 30 minute și 
maximum opt ore (conținut de O2 de 
6 % pentru combustibilii solizi și de 
3 % pentru combustibilii lichizi) 
 

Substanţe 
poluante 

C 

Cd + Tl 0,05 
Hg 0,05 

Sb + As + Pb + Cr 
+ Co + Cu + Mn + 
Ni + V 

 
0,5 

 

11. C – valorile limită de emisie totale 
pentru metale grele (mg/Nm3) 
exprimate ca medii pe o perioadă 
deşantionare de minimum 30 minute şi 
maximum 8 ore (conţinut de O2 de 6 % 
pentru combustibilii solizi şi de 3 % 
pentru combustibilii lichizi). 

Tabelul 6. 
Substanţe 
poluante 

C 

Cd + Tl 0,05 
Hg 0,05 

Sb + As + Pb + Cr 
+ Co + Cu + Mn + 
Ni + V 

 
0,5 
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3.4  C – valoarea limită de emisie 
totală (ng/Nm3) pentru dioxine și 
furani exprimată ca medie măsurată pe 
o perioadă de eșantionare de minimum 
șase ore și maximum opt ore (conținut 
de O2 de 6 % pentru combustibilii 

12.  Valoarea limită de emisie totală 
(C), exprimată în ng/Nm3 pentru 
dioxine şi furani ca medie măsurată pe 
o perioadă de şantionare de minimum 
şase ore şi maximum opt ore (conţinut 

Compatibil 
 

   



solizi și de 3 % pentru combustibilii 
lichizi) 
 

Substanța poluantă C 

Dioxine și furani 0,1 
 

de O2 de 6 % pentru combustibilii solizi 
şi de 3 % pentru combustibilii lichizi). 

Tabelul 7. 

Substanța poluantă C 

Dioxine și furani 0,1 

 
 

4. Dispoziții speciale pentru 
instalațiile de coincinerare a deșeurilor 
din sectoarele industriale neincluse la 
punctele 2 și 3 din prezenta parte 
 
4.1. C – valoarea limită de emisie 
totală (ng/Nm3) pentru dioxine și 
furani exprimată ca medie măsurată pe 
o perioadă de eșantionare de minimum 
șase ore și maximum opt ore: 
 

Substanța poluantă C 

Dioxine și furani 0,1 
 
4.2. C - valorile limită de emisie totale 
(mg/Nm3) pentru metale grele 
exprimate ca medii pe o perioadă de 
eșantionare de minimum 30 minute și 
maximum opt ore: 
 

Substanțe poluante C 

Cd + Tl 0,05 

Hg 0,05 
 

Secțiunea a 3-a.  
Dispoziții speciale pentri instalațiile 

de coincinerare a  deșeurilor din 
sectoare industriale neincluse  

în Secțiunea 1 și Secțiunea  2-a 
13.  Valoarea limită de emisie totală 
(C), exprimată în ng/Nm3 pentru 
dioxine şi furani ca medie măsurată pe 
o perioadă de şantionare de minimum 
şase ore şi maximum opt ore: 

Tabelul 8.       

Substanța poluantă C 

Dioxine și furani 0,1 

 
14.  Valorile limită de emisie totale 
(C), exprimate în mg/Nm3 pentru 
metale grele ca medii pe o perioadă de 
şantionare de minimum 30 minute şi 
maximum opt ore:  

 Tabelul 9. 

Substanțe poluante C 

Cd + Tl 0,05 
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Hg 0,05 
 

PARTEA 5 

Valori limită de emisie pentru 
deversările de ape uzate provenite 
din epurarea gazelor reziduale 

Substanțe 
poluante 

Valori limită 
de emisie 
pentru probe 
nefiltrate 
(mg/l, cu 
excepția 
dioxinelor 
și furanilor) 

1.  Total materii 
solide în suspensie, 
conform definiției 
din anexa I la 
Directiva 
91/271/CEE 

(95%) (100%) 

30 45 

2. Mercurul și com-
pușii săi, exprimați 
în mercur (Hg) 

0,03 

3.  Cadmiul și com-
pușii săi, exprimați 
în cadmiu (Cd) 

0,05 

4.  Taliul și com-
pușii săi, exprimați 
în taliu (Tl) 

0,05 

Anexa nr. 6  
la Regulamentul privind incinerarea și  

coincinerarea deşeurilor 
 

VALORI LIMITĂ DE EMISIE 
PENTRU DEVERSĂRILE DE APE 

REZIDUALE PROVENITE DIN 
EPURAREA GAZELOR DE ARDERE 

Substanțe 
poluante 

Valori limită 
de emisie 
pentru probe 
nefiltrate 
(mg/l, cu 
excepția 
dioxinelor 
și furanilor) 

1.  Total materii 
solide în suspensie, 
conform definiției 
din anexa I la 
Directiva 
91/271/CEE 

(95%) (100%) 

30 45 

2. Mercurul și com-
pușii săi, exprimați 
în mercur (Hg) 

0,03 

3.  Cadmiul și com-
pușii săi, exprimați 
în cadmiu (Cd) 

0,05 
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5.  Arsenic și com-
pușii săi, exprimați 
în arsenic (As) 

0,15 

6.  Plumbul și com-
pușii săi, exprimați 
în plumb (Pb) 

0,2 

7.  Cromul și com-
pușii săi, exprimați 
în crom (Cr) 

0,5 

8.  Cuprul și com-
pușii săi, exprimați 
în cupru (Cu) 

0,5 

9.  Nichel și com-
pușii săi, exprimați 
în nichel (Ni) 

0,5 

10.  Zincul și com-
pușii săi, exprimați 
în zinc (Zn) 

1,5 

11.  Dioxine și 
furani 0,3 ng/l 

 
 

4.  Taliul și com-
pușii săi, exprimați 
în taliu (Tl) 

0,05 

5.  Arsenic și com-
pușii săi, exprimați 
în arsenic (As) 

0,15 

6.  Plumbul și com-
pușii săi, exprimați 
în plumb (Pb) 

0,2 

7.  Cromul și com-
pușii săi, exprimați 
în crom (Cr) 

0,5 

8.  Cuprul și com-
pușii săi, exprimați 
în cupru (Cu) 

0,5 

9.  Nichel și com-
pușii săi, exprimați 
în nichel (Ni) 

0,5 

10.  Zincul și com-
pușii săi, exprimați 
în zinc (Zn) 

1,5 

11.  Dioxine și 
furani 0,3 ng/l 

 

PARTEA 6 

Monitorizarea emisiilor 

1.   Tehnici de măsurare 
1.1.  Măsurătorile pentru deter-
minarea concentrațiilor de substanțe 
poluante din aer și din apă se 
efectuează reprezentativ. 
1.2. Prelevarea și analiza tuturor 
substanțelor poluante, inclusiv a 
dioxinelor și furanilor, precum și 
asigurarea calității sistemelor 
automatizate de măsurare și metodele 
de măsurare de referință utilizate 

Anexa nr. 2 
la Regulamentul privind incinerarea și 

coincinerarea deşeurilor 
MONITORIZAREA EMISIILOR 

Secțiunea 1. 
Tehnici de monitorizare a emisiilor 

1. Măsurătorile pentru determinarea 
concentraţiilor de substanţe poluante 
din aer și din apă se efectuează 
reprezentativ. 
2. Prelevarea și analiza tuturor 
substanţelor poluante, inclusiv a 
dioxinelor și furanilor, precum și 
asigurarea calităţii sistemelor 

Compatibil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



pentru calibrarea acestora se 
efectuează în conformitate cu 
standardele CEN. În cazul în care nu 
există standarde CEN, se aplică 
standardele ISO, standardele naționale 
sau alte standarde internaționale, 
garantându-se obținerea unor date de 
calitate științifică echivalentă. 
Sistemele automatizate de măsurare 
sunt supuse unui control prin 
intermediul unor măsurători paralele 
cu metodele de referință, cel puțin o 
dată pe an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.  La nivelul valorilor limită 
zilnice de emisie, valorile 
intervalelor de încredere de 95 % ale 
unui singur rezultat măsurat nu 
trebuie să depășească următoarele 
procente ale valorilor limită de 
emisie: 
 

monoxid de carbon 10 % 

dioxid de sulf 20 % 

dioxid de azot 20 % 

pulberi totale 30 % 

automatizate de măsurare și metodele 
de măsurare de referinţă utilizate 
pentru calibrarea acestora se 
efectuează în conformitate cu 
standardele moldovenești în domeniul 
protecției mediului, aprobate sau 
adoptate de organismul naţional de 
standardizare din Republica Moldova, 
conform  prevederilor Legii nr. 
20/2016 cu privire la standardizarea 
națională și armonizate cu standardele 
europene adoptate de Comitetul 
European de Standardizare (CEN). În 
cazul în care nu există standardele 
moldovenești armoni-zate cu 
standardele europene CEN, pot fi 
aplicate standardele ISO sau alte 
standarde internaţionale, garantându-
se obţinerea unor date de calitate 
știinţifică echivalentă. Sistemele 
automatizate de măsurare sunt supuse 
unui control prin intermediul unor 
măsurători paralele cu metodele de 
referinţă, cel puţin o dată pe an. 
3.  Pentru valorile limită zilnice de 
emisie, se adminte un interval de 
încredere care nu poate fi mai mic de 
95 % ale unui singur rezultat măsurat 
și respectiv nu trebuie să depăşească 
următoarele procente ale valorilor 
limită de emisie: 
     

Nr. 
 

Substanțe 
poluatoare 

Valori lim  
pentru em  

1 monoxid 10 % 
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carbon organic total 30 % 

acid clorhidric 40 % 

acid fluorhidric 40 %. 
 
Emisiile din aer sau din apă se 
măsoară periodic în conformitate cu 
punctele 1.1 și 1.2. 
 
 
 
 
 

 

de carbon 
2 dioxid de 

sulf 
20 % 

3 dioxid de 
azot 

20 % 

4 pulberi 
totale 

30 % 

5 carbon 
organic 
total 

30 % 

6 acid 
clorhidric 

40 % 

7 acid 
fluorhidric 

40 %. 

 
4. Emisiile în aer și în apă se măsoară 
pe- riodic, în conformitate cu 
secțiunea a 2-a și secțiunea a 3-a. 

2.   Măsurători privind substanțele 
poluante din aer 
2.1. Se efectuează următoarele 
măsurători privind substanțele 
poluante din aer: 
(a) măsurarea continuă a următo-
arelor substanțe: NOx, cu condiția să 
fie stabilite valori limită de emisie, 
CO, pulberi totale, carbon organic 
total (COT), HCl, HF și SO2; 
(b) măsurarea continuă a următorilor 
parametri de exploatare: temperatura 
în apropierea peretelui intern sau într-
un alt punct reprezentativ al camerei 
de combustie autorizat de autoritatea 
competentă, concentrația de oxigen, 
presiunea, temperatura și conținutul de 
vapori de apă al gazelor reziduale; 
(c) cel puțin două măsurători pe an 

Secţiunea a 2-a. 
Măsurători privind substanţele 

poluante din aer 
5.  Se efectuează următoarele 
măsurători privind substanţele 
poluante din aer: 
a)  măsurarea continuă a următoarelor 
sub-stanţe: NOx, cu condiţia să fie 
stabilite valori limită de emisie, CO, 
pulberi totale, COT, HCl, HF şi SO2; 
b)  măsurarea continuă a următorilor 
parametri de exploatare: temperatura 
în apropierea peretelui intern sau într-
un alt punct reprezentativ al camerei 
de combustie autorizat de autoritatea 
publică centrală pentru protecţia 
mediului, concentraţia de oxigen, 
presiunea, temperatura şi conţinutul de 
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pentru metale grele, dioxine și furani; 
cu toate acestea, pe parcursul primelor 
12 luni de exploatare se efectuează 
măsurători cel puțin din trei în trei 
luni. 
2.2. Perioada de rezidență, 
temperatura minimă și conținutul de 
oxigen al gazelor reziduale trebuie 
verificate corespunzător cel puțin o 
dată la punerea în funcțiune a 
instalației de incinerare a deșeurilor 
sau a instalației de coincinerare a 
deșeurilor și în condițiile de 
funcționare cele mai nefavorabile care 
se pot prevedea. 
2.3. Măsurarea continuă a acidului 
fluorhidric (HF) poate fi omisă în 
cazul în care acidului clorhidric (HCl) 
i se aplică tratamente care să 
garanteze că nu se depășesc valorile 
limită de emisie pentru HCl. În acest 
caz, emisiile de HF se măsoară 
periodic în conformitate cu punctul 
2.1 litera (c). 
2.4. Măsurarea continuă a conținutului 
de vapori de apă nu este necesară în 
cazul în care gazele reziduale 
prelevate sunt uscate înaintea analizei 
emisiilor. 
2.5. Autoritatea competentă poate 
decide să nu impună realizarea unor 
măsurători continue pentru HCl, HF și 
SO2 în instalațiile de incinerare a 
deșeurilor sau în instalațiile de coin-
cinerare a deșeurilor și să impună 
realizarea unor măsurători periodice în 
sensul punctului 2.1 litera (c) sau nicio 
măsurătoare în cazul în care 
operatorul poate dovedi că emisiile de 
substanțe poluante menționate mai sus 

vapori de apă al gazelor reziduale; 
c)  cel puţin două măsurători pe an 
pentru metale grele, dioxine şi furani; 
cu toate acestea, pe parcursul primelor 
12 luni de exploatare se efectuează 
măsurători cel puţin din trei în trei 
luni. 
 
6.  Perioada de rezidenţă, temperatura 
minimă şi conţinutul de oxigen al 
gazelor reziduale trebuie verificate 
corespunzător cel puţin o dată la 
punerea în funcţiune a instalaţiei de 
incinerare a deşeurilor sau a instalaţiei 
de coincinerare a deşeurilor şi în 
condiţiile de funcţionare cele mai 
nefa-vorabile care se pot prevedea. 
 
7.  Măsurarea continuă a acidului 
fluor-hidric (HF) poate fi omisă în 
cazul în care acidului clorhidric (HCl) 
i se aplică trata-mente care să 
garanteze că nu se depăşesc valorile 
limită de emisie pentru HCl. În acest 
caz, emisiile de HF se măsoară 
periodic în conformitate cu pct. 5 lit. 
c). 
 
8.  Măsurarea continuă a conţinutului 
de vapori de apă nu este necesară în 
cazul în care gazele reziduale 
prelevate sunt uscate înaintea analizei 
emisiilor. 
 
9.  Autoritatea competentă poate 
decide să nu impună realizarea unor 
măsurători continue pentru HCl, HF şi 
SO2 în insta-laţiile de incinerare a 
deşeurilor sau în instalaţiile de 
coincinerare a deşeurilor şi să impună 
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nu pot fi în niciun caz mai mari decât 
valorile limită de emisie stabilite. 
Autoritatea competentă poate decide 
să nu impună realizarea unor măsu-
rători continue pentru NOx și să impu-
nă realizarea unor măsurători perio-
dice în sensul punctului 2.1 litera (c) 
în instalațiile existente de incinerare a 
deșeurilor cu o capacitate nominală de 
sub 6 tone pe oră sau în instalațiile 
existente de coincinerare a deșeurilor 
cu o capacitate nominală de sub 6 tone 
pe oră, în cazul în care operatorul 
poate dovedi, pe baza unor informații 
privind calitatea deșeurilor în cauză, 
tehnologiile utilizate și rezultatele 
monitorizării emisiilor, că emisiile de 
NOx nu pot fi în niciun caz mai mari 
decât valoarea limită de emisie 
stabilită. 
2.6. Autoritatea competentă poate 
decide să impună realizarea unei 
măsurători din doi în doi ani pentru 
metale grele și a unei măsurători pe an 
pentru dioxine și furani în următoarele 
cazuri: 
(a) emisiile rezultate din coincinerarea 
sau incinerarea deșeurilor sunt, în 
orice situație, mai mici decât 50 % din 
valorile limită de emisie;  
(b) deșeurile destinate coincinerării 
sau incinerării sunt constituite doar 
din anumite fracțiuni combustibile 
extrase din deșeuri nepericuloase, care 
nu pot fi reciclate și care prezintă 
anumite caracteristici, și care se 
recomandă a fi precizate pe baza 
evaluării prevăzute la litera (c); 
(c) operatorul poate dovedi, pe baza 
unor informații asupra calității 

realizarea unor măsurători periodice în 
sensul pct. 5 lit. c) sau nici o 
măsurătoare în cazul în care 
operatorul poate dovedi că emisiile de 
substanţe poluante menţionate mai sus 
nu pot fi în niciun caz mai mari decât 
valorile limită de emisie stabilite. 
 
10. Autoritatea competentă poate 
decide să nu impună realizarea unor 
măsurători continue pentru NOx şi să 
impună reali-zarea unor măsurători 
periodice în sensul pct. 5 lit. c) în 
instalaţiile existente de inci-nerare a 
deşeurilor cu o capacitate nomi-nală 
de sub 6 tone pe oră sau în instalaţiile 
existente de coincinerare a deşeurilor 
cu o capacitate nominală de sub 6 tone 
pe oră, în cazul în care operatorul 
poate dovedi, pe baza unor informaţii 
privind calitatea deşeurilor în cauză, 
tehnologiile utilizate şi rezultatele 
monitorizării emisiilor, că emi-siile de 
NOx nu pot fi în niciun caz mai mari 
decât valoarea limită de emisie 
stabilită. 
 
11.  Autoritatea competentă poate 
decide să impună realizarea unei 
măsurători din doi în doi ani pentru 
metale grele şi a unei măsurători pe an 
pentru dioxine şi furani în următoarele 
cazuri: 
 
a)  emisiile rezultate din coincinerarea 
sau incinerarea deşeurilor sunt, în 
orice situaţie, mai mici decât 50 % din 
valorile limită de emisie; 
b)  deşeurile destinate coincinerării 
sau incinerării sunt constituite doar 
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deșeurilor în cauză și monitorizării 
emisiilor, că emisiile se situează, în 
orice situație, cu mult sub valorile 
limită de emisie pentru metale grele, 
dioxine și furani; 
2.7. Rezultatele măsurătorilor efec-
tuate sunt normate pe baza concent-
rațiilor standard de oxigen menționate 
în partea 3 sau calculate în confor-
mitate cu partea 4 și prin aplicarea 
formulei prevăzute în partea 7. 
 
În cazul în care se incinerează sau 
coincinerează deșeuri într-o atmosferă 
îmbogățită cu oxigen, rezultatele mă-
surătorilor pot fi normate la conținutul 
de oxigen stabilit de autoritatea com-
petentă în funcție de particularitățile 
fiecărui caz în parte. 
Atunci când emisiile de substanțe 
poluante sunt reduse printr-un 
tratament al gazelor reziduale, într-o 
instalație de incinerare a deșeurilor 
sau o instalație de coincinerare a 
deșeurilor care tratează deșeuri 
periculoase, normarea prevăzută la 
primul paragraf în ceea ce privește 
conținutul de oxigen se efectuează 
doar în cazul în care conținutul de 
oxigen măsurat în decursul aceleiași 
perioade doar pentru substanța 
poluantă în cauză depășește conținutul 
aplicabil standard de oxigen. 

din anumite fracţiuni combustibile 
extrase din deşeuri nepericuloase, care 
nu pot fi reciclate şi care prezintă 
anumite caracteristici, şi care se 
recomandă a fi precizate pe baza 
evaluării prevăzute la lit. c); 
c) operatorul poate dovedi, pe baza 
unor informaţii asupra calităţii 
deşeurilor în cauză şi monitorizării 
emisiilor, că emisiile se situează, în 
orice situaţie, cu mult sub valorile 
limită de emisie pentru metale grele, 
dioxine şi furani; 
 
12. Rezultatele măsurătorilor efectuate 
sunt normate pe baza concentraţiilor 
standard de oxigen menţionate sau 
calculate în conformitate cu anexa nr. 
4 şi prin aplicarea formulei prevăzute 
în anexa nr. 7. 
 
13. În cazul în care se incinerează sau 
coincinerează deşeuri într-o atmosferă 
îmbogăţită cu oxigen, rezultatele 
măsu-rătorilor pot fi normate la 
conţinutul de oxigen stabilit de 
autoritatea competentă în funcţie de 
particularităţile fiecărui caz în parte. 
14. Atunci când emisiile de substanţe 
poluante sunt reduse printr-un 
tratament al gazelor reziduale, într-o 
instalaţie de incinerare a deşeurilor 
sau o instalaţie de coincinerare a 
deşeurilor care tratează deşeuri 
periculoase, normarea conţinutului de 
oxigen se efectuează doar în cazul în 
care conţinutul de oxigen măsurat în 
decursul aceleiaşi perioade doar 
pentru substanţa poluantă în cauză 
depăşeşte conţinutul aplicabil standard 
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de oxigen. 
 

3.  Măsurători privind substanțele 
poluante din apă 
3.1.  Următoarele măsurători se efec-
tuează în punctul de deversare a 
apelor uzate: 
(a)  măsurători continue pentru pH, 
temperatură și debit; 
(b)  măsurători zilnice prin prelevări 
punctuale din cantitatea totală de 
materii solide în suspensie sau 
măsurători pe o probă reprezentativă 
proporțională cu debitul pe o perioadă 
de 24 de ore;   
(c)  măsurători efectuate cel puțin o 
dată pe lună pe o probă reprezentativă, 
proporțională cu debitul deversărilor, 
pentru o perioadă de 24 de ore, pentru 
Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu Ni și Zn; 
(d)  cel puțin un set de măsurători la 
șase luni pentru dioxine și furani; cu 
toate acestea, în primele douăsprezece 
luni de exploatare a instalației se 
efectuează măsurători cel puțin o dată 
la trei luni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secţiunea a 3-a. 
Măsurători privind emisiile în apă 
provenite din epurarea gazelor la 

ardere și/sau din tratarea cenușii de 
vatră 

15. Următoarele măsurători se 
efectuează în punctul de deversare a 
apelor uzate: 
a) măsurători continue pentru pH, 
temperatură şi debit, conform 
Hotărârii Guvernului nr. 950/2013 
pentru aprobarea Regulamentului 
privind cerinţele de colectare, epurare 
şi deversare a apelor uzate în sistemul 
de canalizare şi/sau în emisare pentru 
localităţile urbane şi rurale; 
b) măsurători zilnice prin prelevări 
punc-tuale din cantitatea totală de 
materii solide în suspensie sau 
măsurători pe o probă reprezentativă 
proporţională cu debitul pe o perioadă 
de 24 de ore; 
c) măsurători efectuate cel puţin o dată 
pe lună pe o probă reprezentativă, 
proporțio-nală cu debitul deversărilor, 
pentru o perioadă de 24 de ore, pentru 
Hg, Cd, Ti, As, Pb, Cr, Cu, Ni şi Zn; 
d) cel puţin un set de măsurători la şase 
luni pentru dioxine şi furani; cu toate 
acestea, în primele douăsprezece luni 
de exploatare a instalaţiei se 
efectuează măsurători cel puţin o dată 
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3.2.  În cazul în care apele uzate pro-
venite din epurarea gazelor reziduale 
sunt tratate pe amplasament împreună 
cu alte ape uzate, provenite din alte 
surse situate pe amplasamentul insta-
lației, operatorul trebuie să efectueze 
următoarele măsurători: 
(a)  pe fluxul de ape uzate provenite 
din sistemul de epurare a gazelor rezi-
duale, înaintea intrării acestora în ins-
talația de tratare colectivă a apelor 
uzate; 
(b)  pe fluxul sau fluxurile de alte ape 
uzate înaintea intrării acestora în insta-
lațiile de tratare colectivă a apelor 
uza-te; 
(c)  în punctele în care apele uzate 
pro-venite din instalația de incinerare 
a de-șeurilor sau de la instalația de 
coinci-nerare a deșeurilor sunt 
deversate în urma tratării. 

la trei luni. 
16. Frecvența măsurătorilor privind 
emisiile în apă provenite din epurarea 
gazelor la ardere și/sau din tratarea 
cenușii de vatră se efectuează în 
conformitate cu standardele 
moldovenești în domeniul protecției 
mediului, aprobate sau adoptate de 
organismul naţional de standardizare 
din Republica Moldova, conform  
preve-derilor Legii nr. 20/2016 cu 
privire la standardizarea națională și 
armonizate cu standardele europene 
(EN). În cazul în care nu există 
standardele moldovenești armonizate 
cu standardele europene (EN), sunt 
aplicabile standardele ISO sau alte 
standarde care asigură furnizarea de 
date de o calitate științifică 
echivalentă. 
17. În cazul în care apele uzate 
provenite din epurarea gazelor 
reziduale sunt tratate pe amplasament 
împreună cu alte ape uzate, provenite 
din alte surse situate pe 
amplasamentul instalaţiei, operatorul 
trebuie să efectueze următoarele 
măsurători: 
a) pe fluxul de ape uzate provenite din 
sistemul de epurare a gazelor 
reziduale, înaintea intrării acestora în 
instalaţia de tratare colectivă a apelor 
uzate; 
b) pe fluxul sau fluxurile de alte ape 
uzate înaintea intrării acestora în 
instalaţiile de tratare colectivă a apelor 
uzate; 
c) în punctele în care apele uzate 
provenite din instalaţia de incinerare a 
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deşeurilor sau de la instalaţia de 
coincinerare a deşeurilor sunt 
deversate în urma tratării. 

PARTEA 7 
Formulă pentru calculul concentra-
ției de emisie la procentajul stan-
dard al concentrației de oxigen 
 
           21 – Os 
Es =   ----------     x    Em   
          21 – Om 
unde: 
ES  = concentrația de emisie calculată 
la procentajul standard al concent-
rației de oxygen; 
EM  = concentrația de emisie măsurată; 
OS =  concentrația de oxigen standard; 
OM = concentrația de oxygen 
măsurată. 
 

               Anexa nr. 7  
la Regulamentul privind incinerarea și  

coincinerarea deşeurilor 
FORMULĂ PENTRU CALCULUL 
CONCENTRAȚIEI DE EMISIE LA 
PROCENTAJUL STANDARD AL 
CONCENTRAȚIEI DE OXIGEN 

Nivelurile de referință ale oxigenului 
în dependendență de activitatea 
realizată sunt indicate în tabelul de 
mai jos. 

Activitate Nivelul de refe-
rință al oxigenu-
lui (Os) 

Incinerarea 
deșeurilor 

11 % în volum în 
stare uscată 

Tratarea cenușii 
de vatră 

Nici o corecție 
pentru nivelul 
oxigenului 

 
Ecuația pentru calcularea concentrației 
emisiilor la nivelul de referință al 
oxigenului este: 
            21 – Os 
Es =   ----------     x    Em 
           21 – Om 
unde: 
Es – concentrația emisiilor la nivelul 
de referință al oxigenului Os;  
Em – concentrația măsurată a 
emisiilor; 
Os – nivelul de referință al oxigenului 

Compatibil    



(% în volum);  
Om – nivelul măsurat al oxigenului (% 
în volum). 

PARTEA 8 
Evaluarea respectării valorilor 
limită de emisie 
1.   Valori limită de emisie în aer 

 

 

1.1.  Valorile limită de emisie în aer 
se consideră respectate dacă: 
(a)  niciuna dintre mediile zilnice nu 
depășește vreuna din valorile limită de 
emisie menționate în partea 3 punctul 
1.1 sau în partea 4 sau calculate în 
conformitate cu indicațiile din partea 
4; 
(b)  niciuna dintre mediile pentru o 
jumătate de oră nu depășește valorile 
limită de emisie menționate în coloana 
A a tabelului din partea 3 punctul 1.2 
sau, după caz, un procent de 97 % din 
mediile pentru o jumătate de oră dintr-
un an nu depășește valorile limită de 
emisie stabilite în coloana B a tabe-
lului din partea 3 punctul 1.2; 
(c) niciuna dintre mediile pentru peri-
oada de eșantionare prevăzută pentru 
metale grele, dioxine și furani nu de-
pășește valorile limită de emisie stabi-
lite în partea 3 punctele 1.3 și 1.4 sau 
în partea 4 sau calculate în confor-
mitate cu indicațiile din partea 4; 
(d)  pentru monoxid de carbon (CO): 
   (i) în cazul instalațiilor de incinerare 

Anexa nr. 8   
la Regulamentul privind incinerarea și 

coincinerarea deşeurilor 
EVALUAREA RESPECTĂRII 

VALORILOR LIMITĂ DE EMISIE 
Secțiunea 1 

Valori limită de emisie în aer 
1. Valorile limită de emisie în aer se 
consideră respectate dacă: 
1) niciuna dintre mediile zilnice nu 
depășește valorile limită de emisie 
menţionate în anexa nr. 4 pct. 1 sau 
calculate în conformitate cu indicaţiile 
din anexa nr. 5; 
 
2)  niciuna dintre mediile pentru o 
jumătate de oră nu depășesc valorile 
limită de emisie menţionate în coloana 
A a tabelului din anexa nr. 4 pct. 2 
sau, după caz, un pro-cent de 97 % din 
mediile pentru o jumătate de oră dintr-
un an nu depășesc valorile limită de 
emisie stabilite în coloana B a 
tabelului din anexa nr. 4 pct. 2; 
 
3) niciuna dintre mediile pentru 
perioada deșantionare prevăzută 
pentru metale grele, dioxine și furani 
nu depășesc valorile limită de emisie 
stabilite în anexa nr. 4 pct. 3 și 4 sau 
calculate în confor-mitate cu 
indicaţiile din anexa nr. 4; 
4)  pentru monoxid de carbon (CO), în 
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a deșeurilor: 
  — cel puțin un procent de 97 % din 
mediile zilnice dintr-un an nu 
depășește valoarea limită de emisie 
stabilită în partea 3 punctul 1.5 
litera (a); și 
   — cel puțin un procent de 95 % din 
toate mediile pentru zece minute 
înregistrate în orice perioadă de 24 de 
ore sau din toate mediile pentru 10 
minute înregistrate în aceeași perioadă 
nu depășește valorile limită de emisie 
stabilite în partea 3 punctul 1.5 
literele (b) și (c); în cazul instalațiilor 
de incinerare a deșeurilor în care 
gazelor provenind de la procesul de 
incinerare li se ridică temperatura la 
cel puțin 1 100  °C timp de cel puțin 
două secunde, statele membre pot 
aplica o perioadă de evaluare de șapte 
zile pentru valorile medii calculate 
pentru 10 minute; 
   (ii) în cazul instalațiilor de coinci-
nerare a deșeurilor: se respectă dispo-
zițiile din partea 4. 
 
1.2. Mediile pentru o jumătate de oră 
și mediile pentru zece minute se deter-
mină în perioada de funcționare efec-
tivă (cu excepția fazelor de pornire și 
de oprire, când nu este incinerat 
niciun deșeu) plecând de la valorile 
măsurate după scăderea valorii 
intervalului de încredere indicat la 
partea 6 punctul 1.3 Mediile zilnice se 
calculează ple-când de la aceste medii 
validate. 
 
 
Pentru ca o medie zilnică să fie vala-

cazul instalaţiilor de incinerare a 
deșeurilor: 
   a) cel puţin un procent de 97 % din 
mediile zilnice dintr-un an nu 
depășesc valoarea limită de emisie 
stabilită în partea anexa nr. 4 pct. 5, 
sbp. 1); 
   b)  cel puţin un procent de 95 % din 
toate mediile pentru zece minute 
înregistrate în orice perioadă de 24 de 
ore sau din toate mediile pentru 10 
minute înregistrate în aceeși perioadă 
nu depășește valorile limi-tă de emisie 
stabilite în anexa nr. 4 pct. 5, sbp. 2) și 
3); în cazul instalaţiilor de incinerare a 
deșeurilor în care gazelor provenind 
de la procesul de incinerare li se ridică 
temperatura la cel puţin 1100°C timp 
de cel puţin două secunde, se poate 
aplica o perioadă de evaluare de șapte 
zile pentru valorile medii calculate 
pentru 10 minute; 
5) pentru monoxid de carbon (CO), în 
cazul instalaţiilor de coincinerare a 
deșeurilor se respectă dispozițiile din 
anexa nr. 5. 
 
2.  Mediile pentru o jumătate de oră și 
mediile pentru zece minute se 
determină în perioada de funcţionare 
efectivă (cu excepţia fazelor de 
pornire și de oprire, când nu este 
incinerat niciun dșeu) plecând de la 
valorile măsurate după scăderea 
valorii intervalului de încredere indicat 
anexa nr. 2, secțiunea 1, pct. 3. 
Mediile zilnice se calculează plecând 
de la aceste medii validate. 
 
3.  Pentru ca o medie zilnică să fie 
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bilă, este necesar ca maximum cinci 
medii pentru o jumătate de oră dintr-o 
singură zi să fie ignorate din cauza 
disfuncționalității sau întreținerii sis-
temului de măsurare continuă. Nu pot 
fi ignorate mai mult de zece medii zil-
nice într-un an din cauza disfuncțio-
nalității sau întreținerii sistemului de 
măsurare continuă. 
 
1.3.  Valorile medii ale perioadei de 
eșantionare și valorile medii pentru 
măsurătorile periodice ale acidului 
fluorhidric (HF), ale acidului clorhid-
ric (HCl) și ale dioxidului de sulf 
(SO2) se determină conform modalită-
ților prevăzute la articolul 45 alinea-
tul (1) litera (e), la articolul 48 alinea-
tul (3) și în partea 6 punctul 1. 

valabilă, este necesar ca maximum 
cinci medii pentru o jumătate de oră 
dintr-o singură zi să fie ignorate din 
cauza disfuncţionalităţii sau 
întreţinerii sistemului de măsurare 
continuă. Nu pot fi ignorate mai mult 
de zece medii zilnice într-un an din 
cauza disfuncţionalităţii sau 
întreţinerii sistemu-lui de măsurare 
continuă. 
4. Valorile medii ale perioadei deșan-
tionare și valorile medii pentru 
măsură-torile periodice ale acidului 
fluorhidric (HF), ale acidului 
clorhidric (HCl) și ale dioxidului de 
sulf (SO2) se determină, conform 
anexei nr. 2, secțiunea 1. 
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 Anexa nr. 9  
la Regulamentul privind incinerarea și  

coincinerarea deşeurilor 
TERMENI ȘI DEFINIȚII PENTRU 

POLUANȚI ȘI PARAMETRI 
As Suma dintre arsen 

și compușii aces-
tuia, exprimată ca 
As. 

Cd Suma dintre 
cadmiu și compu-
șii acestuia, expri-
mată ca Cd. 

Cd+Tl Suma dintre cad-
miu, taliu și com-
pușii acestora, ex-
primată ca 
Cd+T1. 

CO Monoxid de 
carbon 
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Este în concordanță cu 
definiții din alt act 
normativ. 

  
 



Cr Suma dintre crom 
și compușii aces-
tuia, exprimată ca 
Cr 

Cu Suma dintre cupru 
și compușii aces-
tuia, exprimată ca 
Cu 

PCB de tipul 
dioxinelor 

PCB care prezintă 
o toxicitate simi-
lară celei a 
PCDD/PCDF 
substituite la pozi-
țiile 2,3,7,8, în 
conformitate cu 
Organizația Mon-
dială a Sănătății 
(OMS) 

Pulberi Total particule în 
suspensie (în aer) 

HCl Acid clorhidric 
HF Acid fluorhidric 
Hg Suma dintre mer-

cur și compușii 
acestuia, exprima-
tă ca Hg 

Pierdere la 
calcinare 

Modificarea 
masei ca rezultat 
al încăl-zirii unui 
eșantion în 
condiții specifi-
cate 

N2O Protoxid de azot 
(oxid de azot) 

NH3 Amoniac 



NH4-N Azotul amoniacal, 
exprimat ca N, 
inc-lude 
amoniacul li-ber 
(NH3) și amo-niul 
(NH4

+) 
Ni Suma dintre 

nichel și compușii 
aces-tuia, 
exprimată ca Ni. 

NOX Suma dintre mo-
noxidul de azot 
(NO) și dioxidul 
de azot (NO2), ex-
primată ca NO2 

Pb Suma dintre 
plumb și compușii 
acestuia, exprima-
tă ca Pb 

PBDD/F p-dibenzodioxine 
și dibenzofurani 
polibromurați 

PCB Bifenili policloru-
rați 

PCDD/F p-dibenzodioxine 
policlorurate și 
dibenzofurani 
policlorurați 

POP Poluanți organici 
persistenți, astfel 
cum sunt enume-
rați în lista din 
anexa IV la Regu-
lamentul (CE) nr. 
2019/1021 al 
Parlamentului 
European și al  



Consiliului și în 
modificările aduse 
acestuia 

Sb Suma dintre stibiu 
și compușii aces-
tuia, exprimată ca 
Sb 

Sb+As+Pb+Cr+C
o+Cu+Mn+Ni+V 

Suma dintre sti-
biu, arsenic, 
plumb, crom, co-
balt, cupru, man-
gan, nichel, vana-
diu și compușii 
acestora, exprima-
tă ca Sb+As+Pb+ 
Cr+Co+Cu+Mn+
Ni +V 

SO2 Dioxid de sulf 
Sulfat (SO4

2-) Sulfat dizolvat, 
exprimat ca SO4

2 
COT Carbon organic 

to-tal, exprimat ca 
C (în apă); 
include toți 
compușii organici 

Conținutul de 
COT (în reziduuri 

solide) 

Conținutul total 
de carbon 
organici. 
Cantitatea de car-
bon care este tran-
sformată în dioxid 
de carbon prin 
combustie și care 
nu este eliberată 
ca dioxid de car-
bon prin tratament 
cu acid. 

TSS Materii solide în 
suspensie totale. 
Concentrația ma-



sică a tuturor ma-
teriilor solide în 
suspensie (în apă), 
măsurată prin filt-
rare cu ajutorul 
unor filtre din fib-
ră de sticlă și prin 
gravimetrie. 

Tl Suma dintre taliu 
și compușii aces-
tuia, exprimată ca 
Tl 

TCOV Carbon organic 
volatil total, 
expri-mat ca C (în 
aer) 

Zn Suma dintre zinc 
și compușii aces-
tuia, exprimată ca 
Zn 

 

ANEXA VII 
Dispoziții tehnice referitoare la 
instalațiile și la activitățile care 

utilizează solvenți organici 
PARTEA 1 
Activități 
1.La fiecare dintre următoarele puncte, 
activitatea cuprinde și curățarea 
echipamentului, însă nu și curățarea 
produsului finit, decât în cazul în care 
se specifică astfel. 
2.Acoperirea cu adeziv 

Orice activitate în care un adeziv este 
aplicat pe o suprafață, cu excepția 
aplicării adezivilor și laminării care 
intră în procedee de tipărire. 
3.Activitatea de acoperire 

Orice activitate în care se aplică unul 

-   Nu este transpus în 
proiectul Regulamentului, 
deoarece nu se referă la 
domeniul de incinerare și 
coincinerare a deșeurilor  

  



sau mai multe straturi pe:  

(a) oricare dintre următoarele 
vehicule: (i) automobilele noi din 
categoria M1, în sensul Directivei 
2007/46/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 5 septembrie 2007 
de stabilire a unui cadru pentru 
omologarea autovehiculelor și 
remorcilor acestora, precum și a 
sistemelor, componentelor și unităților 
tehnice separate destinate vehiculelor 
respective ( 41 ), și din categoria N1, în 
cazul în care sunt acoperite la aceeași 
instalație ca vehiculele M1;  

(ii) cabinele de camioane, definite ca 
adăpostul șoferului, precum și orice 
carcasă integrată destinată 
echipamentului tehnic al vehiculelor 
din categoriile N2 și N3 în sensul 
Directivei 2007/46/CE;  

(iii) camioane și remorci, definite ca 
vehicule din categoriile N1, N2 și N3 
în sensul Directivei 2007/46/CE, cu 
excepția cabinelor de camioane;  

(iv) autobuze, definite ca vehicule din 
categoriile M2 și M3 în sensul 
Directivei 2007/46/CE;  

(v) remorcile din categoriile O1, O2, 
O3 și O4 în sensul Directivei 
2007/46/CE;  

(b) suprafețele din metal și din plastic, 
inclusiv suprafețele aeronavelor, 
vapoarelor, trenurilor etc.;  

(c) suprafețele din lemn;  

(d) textile, țesături, filme și hârtie; 
(e) piele. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010L0075-20110106&from=EN#E0050


Activitățile de acoperire nu includ 
acoperirea suporturilor cu metal 
prin tehnici de pulverizare chimică 
și electroforetică. În cazul în care 
activitatea de acoperire cuprinde o 
etapă în care același articol este 
imprimat, oricare ar fi tehnica 
utilizată, această imprimare este 
considerată ca făcând parte din 
operația de acoperire. Cu toate 
acestea, imprimarea efectuată ca 
activitate distinctă nu este inclusă, 
dar poate fi reglementată de 
capitolul V din prezenta directivă, 
în cazul în care această activitate 
de imprimare se află în domeniul 
de aplicare a prezentei directive. 
4. Acoperirea bobinelor 

Orice activitate în care sârma de oțel 
bobinată, oțelul inoxidabil, oțelul 
învelit, banda de aluminiu și de aliaje 
din cupru sunt acoperite cu una sau 
mai multe pelicule într-un proces 
continuu. 
5.  Curățarea chimică „uscată” 

Orice activitate industrială sau 
comercială în care se utilizează 
compuși organici volatili într-o 
instalație, pentru a curăța 
îmbrăcăminte, mobilă sau alte bunuri 
de consum similare, cu excepția 
eliminării manuale a petelor în 
sectorul textilelor și al îmbrăcămintei. 
6.  Fabricarea încălțămintei 

Orice activitate de confecționare a 
încălțămintei sau a unor părți ale 

-  Nu este transpus în 
proiectul Regulamentului, 
deoarece nu se referă la 
domeniul de incinerare și 
coincinerare a deșeurilor 

  



acesteia. 
7.  Fabricarea preparatelor de 
acoperire, a lacurilor, cernelurilor și 
adezivilor 

Fabricarea produselor finite menționate 
anterior, precum și a produselor 
intermediare, în cazul în care sunt 
fabricate în același loc, prin 
amestecarea pigmenților, rășinilor și 
materialelor adezive cu ajutorul 
solvenților organici sau prin alte 
mijloace, incluzând în proces și 
dispersia și predispersia, corectarea 
viscozității și a nuanței și încărcarea 
produsului final în recipientul său. 
8.Fabricarea produselor farmaceutice 

Sinteza chimică, fermentația, extracția, 
prepararea și prezentarea produselor 
farmaceutice finite, precum și 
fabricarea produselor intermediare, în 
cazul în care se desfășoară în același 
loc. 
 
 
9.Tipărire 

Orice activitate de reproducere a unor 
texte și/sau imagini în care cerneala 
este transferată pe orice tip de suport 
cu ajutorul unei forme purtătoare de 
imagine. Această operație cuprinde 
tehnici asociate de lăcuire, vopsire și 
laminare. Cu toate acestea, numai 
următoarele procedee specifice sunt 
reglementate de capitolul V:  

(a) flexografie - un procedeu de tipărire 
în care este utilizată o formă purtătoare 
de imagine din cauciuc sau 

-  Nu este transpus în 
proiectul Regulamentului, 
deoarece nu se referă la 
domeniul de incinerare și 
coincinerare a deșeurilor 

  



fotopolimeri elastici, ale cărei 
suprafețe tipăritoare sunt deasupra 
porțiunilor neutre, și în care sunt 
aplicate cerneluri lichide care se usucă 
prin evaporare;   

(b) tipărire pe rotativă ofset cu uscare 
prin încălzire - activitate de tipărire cu 
hârtie în sul care utilizează o formă 
purtătoare de imagine, suprafețele 
tipăritoare și neutră se află în același 
plan, unde prin tipărire pe rotativă se 
înțelege faptul că materialul supus 
tipăririi este alimentat la mașină de la 
un sul și nu cu foi izolate. Porțiunea 
neutră este tratată în așa fel încât să 
atragă apa și, astfel, să respingă 
cerneala. Suprafața tipăritoare este 
tratată în așa fel încât să primească și 
să transmită cerneala spre suprafața ce 
trebuie tipărită. Evaporarea se face 
într-un cuptor unde suportul tipărit este 
încălzit cu aer cald;  

(c) laminarea asociată unui procedeu 
de tipărire - lipirea a două sau mai 
multe materiale flexibile cu scopul de a 
produce laminate;  

(d) rotogravura de editare - activitate 
de tipărire prin rotogravură folosită 
pentru tipărirea hârtiei destinate 
revistelor, broșurilor, cataloagelor sau 
altor produse similare, cu ajutorul 
cernelii pe bază de toluen;  

(e) rotogravura - activitate de tipărire 
în care se folosește o formă purtătoare 
de imagine cilindrică, suprafața 
tipăritoare se află dedesubtul porțiunii 
neutre, și care utilizează cerneluri 



lichide ce se usucă prin evaporare. 
Alveolele sunt umplute de cerneală și 
porțiunea neutră este curățată de 
surplusul de cerneală înainte ca 
suprafața care urmează să fie tipărită să 
intre în contact cu cilindrul și ca 
cerneala să iasă din alveole; (f) tipărire 
serigrafică în rotativă - activitate de 
tipărire cu hârtie în sul în care cerneala 
este transferată spre suprafața ce 
urmează să fie tipărită, prin 
introducerea ei într-o formă purtătoare 
de imagine poroasă, suprafața 
tipăritoare este deschisă și porțiunea 
neutră este etanșată, acest procedeu 
folosind cerneluri care se usucă doar 
prin evaporare. Prin tipărire pe rotativă 
se înțelege faptul că materialul supus 
tipăririi este alimentat la mașină de la 
un sul și nu cu foi izolate;  

(g) glazurare - activitate prin care un 
lac sau un preparat adeziv este aplicat 
pe un material flexibil în scopul de a 
sigila ulterior materialul de ambalare. 
 



10.  Conversia cauciucului 

Orice activitate de mixare, frezare, 
malaxare, calandrare, extrudare și 
vulcanizare a cauciucului natural sau 
sintetic, precum și orice operațiune 
conexă destinată să transforme 
cauciucul natural sau sintetic în produs 
finit. 
11.Curățarea suprafețelor 

Orice activitate, cu excepția curățării 
chimice „uscate”, în care se folosesc 
solvenți organici pentru îndepărtarea 
murdăriei de pe suprafața unui 
material, inclusiv degresarea. O 
activitate care constă în mai multe 
etape înainte sau după orice altă 
activitate este considerată o singură 
activitate de curățare a suprafeței. 
Această activitate nu se referă la 
curățarea echipamentului utilizat, ci la 
curățarea suprafețelor produselor. 
12.  Extracția uleiurilor vegetale și a 
grăsimilor animale și rafinarea 
uleiurilor vegetale 

Orice activitate de extragere a uleiului 
vegetal din semințe sau alte materii 
vegetale, procesarea reziduurilor uscate 
pentru a produce alimente destinate 
animalelor, purificarea grăsimilor și 
uleiurilor vegetale provenite din 
semințe, materie vegetală și/sau 
materie animală. 
13.  Refinisarea vehiculelor 
Orice activitate industrială sau 
comercială de acoperire a unei 
suprafețe, precum și activități conexe 
de degresare, care implică oricare 

-  Nu este transpus în 
proiectul Regulamentului, 
deoarece nu se referă la 
domeniul de incinerare și 
coincinerare a deșeurilor 

  



dintre activitățile următoare:  

(a) aplicarea preparatului inițial pe un 
vehicul rutier în sensul Directivei 
2007/46/CE sau pe o parte a unui astfel 
de vehicul, cu ajutorul unor materiale 
de același tip ca cele de refinisare, când 
această operațiune nu se realizează în 
linia de fabricație originală;  

(b) aplicarea preparatului pe o remorcă 
(inclusiv semiremorci) (categoria O 
din Directiva 2007/46/CE). 
14.  Acoperirea sârmei bobinate 

Orice activitate de acoperire a 
conductorilor metalici utilizați pentru 
bobinarea transformatoarelor, 
motoarelor etc. 
15.  Impregnarea lemnului 

Orice activitate de aplicare a unui 
conservant pe o suprafață din lemn de 
construcție. 
16.  Laminarea lemnului și plasticului 

Orice activitate de lipire a lemnului 
și/sau plasticului pentru a produce 
laminate. 

 
 

PARTEA 2 

Praguri de consum și valori limită de 
emisie 

Valorile limită de emisie pentru gazele 
reziduale se calculează la o 
temperatură de 273,15 K, și la o 
presiune de 101,3 kPa. 
Tabel 

-  Nu este transpus în 
proiectul Regulamentului, 
deoarece nu se referă la 
domeniul de incinerare și 
coincinerare a deșeurilor 

  



PARTEA 3 

Valori limită de emisie pentru 
instalațiile din industria de vopsire a 
autovehiculelor 

 

-  Nu este transpus în 
proiectul Regulamentului, 
deoarece nu se referă la 
domeniul de incinerare și 
coincinerare a deșeurilor 

  

PARTEA 4 

Valori limită de emisie privind 
compușii organici volatili cărora li se 
atribuie indicative de risc specifice 

 

-  Nu este transpus în 
proiectul Regulamentului, 
deoarece nu se referă la 
domeniul de incinerare și 
coincinerare a deșeurilor 

  

PARTEA 5 

Schema de reducere 

 

-  Nu este transpus în 
proiectul Regulamentului, 
deoarece nu se referă la 
domeniul de incinerare și 
coincinerare a deșeurilor 

  

PARTEA 6 

Monitorizarea emisiilor 
 

-  Nu este transpus în 
proiectul Regulamentului, 
deoarece nu se referă la 
domeniul de incinerare și 
coincinerare a deșeurilor 

  

PARTEA 7 

Planul de gestionare a solvenților 

 

-  Nu este transpus în 
proiectul Regulamentului, 
deoarece nu se referă la 
domeniul de incinerare și 
coincinerare a deșeurilor 

  

PARTEA 8 

Evaluarea respectării valorilor 
limită de emisie pentru gazele 
reziduale 

 

-  Nu este transpus în 
proiectul Regulamentului, 
deoarece nu se referă la 
domeniul de incinerare și 
coincinerare a deșeurilor 

  



 

ANEXA VIII 

Dispoziții tehnice privind instalațiile 
producătoare de dioxid de titan 

 

-  Nu este transpus în 
proiectul Regulamentului, 
deoarece nu se referă la 
domeniul de incinerare și 
coincinerare a deșeurilor 

  

ANEXA IX -  Nu este transpus în 
proiectul Regulamentului, 
deoarece nu se referă la 
domeniul de incinerare și 
coincinerare a deșeurilor 

  

ANEXA X 

Tabel de corespondență 
 

-  Nu este transpus în 
proiectul Regulamentului, 
deoarece nu se referă la 
domeniul de incinerare și 
coincinerare a deșeurilor 

  

      



 

 

                                                  TABEL DE CONCORDANȚĂ 
 

1 Titlul actului Uniunii Europene 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive  (Text cu 
relevanță pentru SEE)  publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312 din 22 noiembrie 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  

2 Titlul proiectului de act normativ național 
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind incinerarea și coincinerarea deșeurilor 

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 
Directiva 2018/851/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 
modificare a Directivei 2008/98/CE privind 

deșeurile 

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru 
aprobarea Regulamentului privind 

incinerarea și coincinerarea deșeurilor 

Parțial 
compatibil 

  Ministerul  
Mediului 

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 și domeniul de aplicare 

(1) Prezenta lege 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.  

Compatibil Prevederea Directi-
vei nu a fost trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, 
fiind transpusă 
anterior în capitolul 
I, art.1 alin. (1) din 
Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile. 

- Ministerul  
Mediului 



2 
 

 

Articolul 2 
Excluderi din domeniul de aplicare 

(1) Se exclud din domeniul de aplicare al 
prezentei directive următoarele:  
a) efluenți gazoși emiși în atmosferă; 
b) soluri (in situ), inclusiv soluri contaminate 
neexcavate și clădiri legate permanent de sol; 
c) soluri necontaminate și alte materiale 
geologice naturale excavate în timpul 
activităților de construcție, în cazul în care este 
sigur că respectivul material va fi utilizat pentru 
construcții în starea sa naturală și pe locul de 
unde a fost excavat; 
d) deșeuri radioactive; 
e) explozibili dezafectați; 
f) materii fecale, în cazul în care acestea nu intră 
sub incidența alineatului (2) litera (b), paie și 
alte materii naturale nepericuloase provenite din 
agricultură sau silvicultură și care sunt folosite 
în agricultură sau silvicultură sau pentru 
producerea de energie din biomasă prin procese 
sau metode care nu dăunează mediului și nu pun 
în pericol sănătatea populației. 

Legea 209/2016 privind deșeurile, 
art. 1 alin. (2) 

(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică: 
 
a) efluenților gazoși emiși în atmosferă; 
b) terenurilor (in situ), inclusiv solurilor conta-
minate neexcavate și clădirilor legate permanent 
de sol; 
c) solurilor necontaminate și altor materiale 
naturale excavate în cadrul activităților de 
construcție, în cazul în care aceste materiale vor 
fi utilizate în stare naturală pe terenul de unde au 
fost excavate;  
d) deșeurilor radioactive; 
e) explozibililor dezafectați; 
f) materiilor fecale, în cazul în care acestea nu 

intră sub incidența alineatului (3) litera b), 
paielor și 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 
și nu pun în pericol sănătatea populației. 

Compatibil Prevederea Directi-
vei nu a fost trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, fiind 
transpusă anterior în 
capitolul I, art.1 alin. 
(2) din Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile. 

  

(2) În măsura în care intră sub incidența 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 incidența 
Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, cu excepția 
produselor care urmează să fie incinerate, 
depozitate sau utilizate într-o instalație 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 

Legea 209/2016 privind deșeurile, 
art. 1 alin.(3) 

(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 excepția produselor 
care urmează să fie incinerate, depozitate sau 
utilizate într-o instalație 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, și care sînt eliminate 
conform prevederilor legale sanitar-veterinare;  

Compatibil Prevederea Directi-
vei nu este transpusă 
în proiectul 
Regulamentului, fiind 
transpusă anterior în 
capitolul I, art.1 alin. 
(3) din Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile. 

 Ministerul  
Mediului 



3 
 

 

epizootii, și care sunt eliminate conform 
Regulamentului (CE) nr. 1774/2002; 
d) deșeuri rezultate în urma activităților de 
prospectare, extracție, tratare și stocare a 
resurselor minerale, precum și a exploatării 
carierelor care intră sub incidența Directivei 
2006/21/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 15 martie 2006 privind 
gestionarea deșeurilor din industriile extractive; 

d) deșeurile care rezultă în urma activităților de 
prospectare, extracție, tratare și depozitare a 
resurselor minerale, precum și cele rezultate din 
exploatarea carierelor. 

e) substanțe destinate utilizării ca materii prime 
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. 

- Incompatibil Prevederea Directi-
vei necesită a fi 
evaluată în vederea 
transpunerii în Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile. 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
realizarea, după nece-
sitate, a transpunerii -
2022-2023 

Ministerul  
Mediului 

(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. 

Legea 209/2016 privind deșeurile, 
art. 1 alin.(4) 

(4) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute 
de alte acte legislative 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 legi 
în cazul în care se dovedește că respectivele 
sedimente sînt nepericuloase. 

Compatibil Prevederea Directi-
vei nu este transpu-să 
în proiectul 
Regulamentului, fiind 
transpusă anterior în 
capitolul I, art.1 alin. 
(4) din Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile. 

 Ministerul  
Mediului 

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 deșeuri va 
fi reglementată prin alte acte legislative și prin 
actele normative aprobate de Guvern, elaborate 
în baza prezentei legi și a tratatelor 
internaționale la care Republica Moldova este 
parte.  
  

Compatibil Prevederea Directi-
vei nu este transpu-să 
în proiectul 
Regulamentului, fiind 
transpusă anterior în 
capitolul I, art.1 alin. 
(5) din Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile. 

 Ministerul  
Mediului 

Articolul 3 
Definiții 

În sensul prezentei directive, se aplică 
următoarele definiții: 
 

Legea 209/2016 privind deșeurile, 
art. 2 Noțiuni 

În sensul prezentei legi, noțiunile utilizate au 
următoarele semnificații: 
 

Compatibil   Ministerul  
Mediului 
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1. „deșeuri” înseamnă orice substanță sau obiect 
pe care deținătorul le aruncă sau are intenția sau 
obligația să le arunce; 

9)  deșeu - orice substanță sau obiect pe care 
deținătorul îl aruncă sau are intenția ori obligația 
să îl arunce; 

Compatibil Definiția Directivei 
nu este transpusă în 
proiectul Regulame-
ntului, fiind transpu-
să anterior în capito-
lul I, art.2 alin. 9) din 
Legea nr. 209/ 2016 
privind deșeurile. 

 Ministerul Mediului 

2. „deșeuri periculoase” înseamnă orice deșeuri 
care prezintă una sau mai multe din proprietățile 
periculoase enumerate în anexa III; 

11)  deșeuri periculoase - orice deșeuri care 
prezintă una sau mai multe din proprietățile 
periculoase enumerate în anexa nr. 3; 

Compatibil Definiția Directivei 
nu este transpusă în 
proiectul Regulame-
ntului, fiind transpu-
să anterior în capito-
lul I, art.2 alin. 11) 
din Legea nr. 209/ 
2016 privind 
deșeurile. 

 Ministerul Mediului 

2a. „deșeuri nepericuloase” înseamnă deșeurile 
care nu intră sub incidența punctului 2 

- Incompatibil Definiția nu este 
transpusă în cadrul 
național și trebuie a 
fi evaluată în vede-
rea necesității tran-
spunerii acesteia în  
Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile.  

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
realizarea, după nece-
sitate, a transpunerii 
2022-2023 

Ministerul Mediului 

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 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 

10)  deșeuri municipale – deșeuri provenite din 
gospodărie și deșeurile similare care provin din 
activități comerciale, industriale şi administrative, 
menționate la poziția 20 din Lista deșeurilor, aprobată 
de Guvern; 

Parțial compatibil Noțiunea actuală din 
Legea nr. 209/ 2016 
privind deșe-urile 
trebuie a fi adusă în 
concor-danță cu 
versiunea actuală a 
Directivei.  

Termenele preconizate 
pentru actualizare și 
transpunere - 2022-
2023 

Ministerul Mediului 
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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; 

- Incompatibil Definiția, nefiind 
transpusă în cadrul 
național, necesită a 
fi transpusă în Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru transpunere - 
2022-2023 

Ministerul Mediului 

3. „uleiuri uzate” înseamnă toate uleiurile 
minerale sau lubrifianții sintetici sau uleiurile 
industriale care au devenit improprii folosinței 
pentru care au fost destinate inițial, cum ar fi 
uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie 
și de la sistemele de transmisie, uleiurile 
lubrifianțe, uleiurile pentru turbine și cele pentru 
sistemele hidraulice; 

22)  uleiuri uzate - toate uleiurile minerale sau 
lubrifianții sintetici, sau uleiurile industriale care 
au devenit improprii folosinței pentru care au 
fost destinate inițial; 

Parțial compatibil Noțiunea actuală din 
Legea nr. 209/ 2016 
privind deșeurile 
trebuie a fi adusă în 
concordanță cu 
versiunea actuală a 
Directivei.  

Termenele preconizate 
pentru actualizare și 
transpunere - 2022-
2023 

Ministerul Mediului 

4. „bio-deșeuri” înseamnă deșeuri biodegra-
dabile 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;  

2) biodeșeuri – deșeuri biodegradabile provenite 
din grădini și parcuri, deșeuri alimentare sau 
cele provenite din bucătăriile gospodăriilor 
private, restaurantelor, firmelor de catering sau 
din magazine de vînzare cu amănuntul și care 
sînt compatibile cu deșeurile provenite de la 
întreprinderile de prelucrare a produselor 
alimentare; 

Compatibil Definiția nu este 
transpusă în Regu-
lament, fiind 
transpusă în  Legea 
nr. 209/2016 pri-
vind deșeurile. 

 Ministerul Mediului 

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; 

- Incompatibil Definiția, nefiind 
transpusă în cadrul 
național, necesită a 
fi transpusă în Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru transpunere - 
2022-2023 

Ministerul Mediului 

5. „producător de deșeuri” înseamnă orice 
persoană ale cărei activități generează deșeuri 
(producător inițial de deșeuri) sau orice persoană 
care efectuează operațiuni de pretratare, 
amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea 
naturii sau a compoziției acestor deșeuri; 

18) producător de deșeuri – orice persoană ale 
cărei activități generează deșeuri (producător 
inițial de deșeuri) sau orice persoană care 
efectuează operațiuni de pretratare, amestecare 
sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau 
a compoziției acestor deșeuri; 

Compatibil Definiția nu este 
transpusă în Regu-
lament, deoarece  a 
fost transpusă în   
art. 2 sbp. 18) din 
Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile 

 Ministerul Mediului 

6. „deținător de deșeuri” înseamnă producătorul 12) deținător de deșeuri – producătorul deșeurilor Compatibil Definiția nu este  Ministerul Mediului 
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deșeurilor sau persoana fizică sau juridică care 
se află în posesia acestora; 
 

sau persoana fizică ori juridică care se află în 
posesia acestora; 

transpusă în Regu-
lament, deoarece a 
fost transpusă în   
art. 2 sbp. 12) din 
Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile 

7. „comerciant” înseamnă orice întreprindere 
care acționează în nume propriu pentru 
cumpărarea și pentru vânzarea ulterioară a 
deșeurilor, inclusiv acei comercianți care nu 
intră fizic în posesia deșeurilor; 

7) 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; 

Compatibil Definiția nu este 
transpusă în Regu-
lament, fiind trans-
pusă anterior în art. 
2 alin. 7) din Legea 
nr. 209/2016 pri-
vind deșeurile 

 Ministerul Mediului 

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; 

3) broker – orice persoană fizică sau juridică care 
se ocupă de valorificarea sau eliminarea 
deșeurilor în numele altor persoane, inclusiv 
brokerii care nu intră fizic în posesia deșeurilor; 

Compatibil Definiția nu  este 
transpusă în Regu-
lament, fiind trans-
pusă anterior în art. 
2 alin. 3) din Legea 
nr. 209/2016 pri-
vind deșeurile 

 Ministerul Mediului 

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; 

15) gestionarea deșeurilor – colectarea, 
transportul, valorificarea și eliminarea 
deșeurilor, inclusiv supravegherea acestor 
operațiuni și întreținerea ulterioară a 
amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile 
întreprinse de un comerciant sau un broker; 

Parțial compatibil Definiția nu este 
transpusă în Regu-
lament,  fiind trans-
pusă anterior în art. 
2 sbp. 15) din Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile. Necesită a 
fi adusă în 
concordanță cu 
versiunea actuală 
din Directiva. 

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

Ministerul Mediului 

10. „colectare” înseamnă strângerea deșeurilor, 
inclusiv sortarea și stocarea preliminară a 
deșeurilor, în vederea transportării la o instalație 
de tratare; 
 

5) colectare – strîngerea deșeurilor, inclusiv 
sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor, în 
vederea transportării la o instalație de tratare; 

Compatibil  Definiția nu  este 
transpusă în Regu-
lament, fiind 
transpusă anterior în 
art. 2 alin 5) din 
Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile. 

 Ministerul Mediului 

11. „colectare separată” înseamnă colectarea în 
cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat 
separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu 
scopul de a facilita tratarea specifică a acestora; 

6) colectare separată – colectarea în cadrul căreia 
un flux de deşeuri este păstrat separat, în funcţie 
de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a 
facilita tratarea specifică a acestora; 

Compatibil  Definiția nu  este 
transpusă în Regu-
lament, fiind 
transpusă anterior în 
art. 2 alin. 6) din 

 Ministerul Mediului 
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Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile. 

12. “prevenire" înseamnă măsurile luate înainte 
ca o substanță, un material sau un produs să 
devină deșeu, care reduc:  
  a) cantitatea de deșeuri, inclusiv prin 
reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de 
viață a acestora;  
  b) impactul negativ al deșeurilor generate 
asupra mediului și sănătății populației, sau  
  c) conținutul de substanțe nocive al 
materialelor și produselor; 

17) prevenire – măsuri luate înainte ca o 
substanță, un material sau un produs să devină 
deșeu, care reduc:  

a) cantitatea de deșeuri, inclusiv prin reutili-
zarea produselor sau prelungirea ciclului de 
viață a acestora;  

b) efectele nocive ale deșeurilor asupra mediu-
lui și sănătății populației; sau  

c) conținutul de substanțe nocive al materia-
lelor și produselor; 

Compatibil  Definiția nu  este 
transpusă în Regu-
lament, fiind trans-
pusă anterior în art. 
2 alin. 17) din Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile. 

 Ministerul Mediului 

13. „reutilizare” înseamnă orice operațiune prin 
care produsele sau componentele care nu au 
devenit deșeuri sunt utilizate din nou în același 
scop pentru care au fost concepute; 

22) reutilizare – orice operațiune prin care 
produsele sau componentele care nu au devenit 
deșeuri sînt utilizate din nou în același scop 
pentru care au fost concepute; 

Compatibil  Definiția nu  este 
transpusă în Regu-
lament, fiind trans-
pusă anterior în art. 
2 alin. 22) din  
Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile. 

 Ministerul Mediului 

14. „tratare” înseamnă operațiunile de 
valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea 
prealabilă valorificării sau eliminării; 
 

23) tratare – operaţiuni de valorificare sau 
eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă 
valorificării sau eliminării; 

Compatibil  Definiția nu  este 
transpusă în Regu-
lament, fiind trans-
pusă anterior în art. 
2 alin. 23)  Legea nr. 
209/2016 pri-vind 
deșeurile. 

 Ministerul Mediului 

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; 

25) valorificare – 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 sînt pregătite pentru a putea servi 
scopului respectiv în întreprinderi sau în 
economie în general. Anexa nr. 2 stabilește o 
listă a operațiunilor de valorificare a deșeurilor. 

Compatibil  Definiția nu este 
transpusă în Regu-
lament, fiind trans-
pusă anterior în art. 
2 alin. 25) din Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile. 

 Ministerul Mediului 

15a. „valorificare materială” înseamnă orice 
operațiune de valorificare, alta decât 
valorificarea energetică, și reprelucrarea în 
materiale care urmează să fie folosite drept 
combustibil sau alte modalități de producere a 

- Incompatibil Definiția nefiind 
transpusă în cadrul 
național, necesită a 
fi transpusă în art. 2 
din Legea nr. 
209/2016 privind 

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

Ministerul Mediului 
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energiei. Aceasta cuprinde, printre altele, 
pregătirea pentru reutilizare, reciclarea și 
rambleierea; 

deșeurile.  

16. „pregătirea pentru reutilizare” înseamnă 
operațiunile de verificare, curățare sau 
valorificare prin reparare, prin care produsele 
sau componentele produselor care au devenit 
deșeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără 
nicio altă operațiune de pre-tratare; 

16)  pregătirea pentru reutilizare – operațiunile 
de verificare, curățare sau valorificare prin 
reparare, prin care produsele sau componentele 
produselor care au devenit deșeuri sînt pregătite 
pentru a fi reutilizate fără nicio altă operațiune 
de pretratare; 

Compatibil  Definiția nu este 
transpusă în Regu-
lament, fiind trans-
pusă anterior în art. 
2 alin. 16) din Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile. 

 Ministerul Mediului 

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; 

19) reciclare – orice operațiune de valorificare 
prin care deșeurile sînt 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 
rambleiere; 

Compatibil  Definiția nu este 
transpusă în Regu-
lament,  fiind trans-
pusă anterior în art. 
2 alin. 19) din Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile. 

 Ministerul Mediului 

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; 

- Incompatibil Nefiind transpusă în 
cadrul național, 
definiția trebuie a fi 
transpusă în Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

Ministerul Mediului 

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 contaminanților, a 
produselor de oxidare și a aditivilor conținuți de 
acestea; 

21) regenerarea uleiurilor uzate – orice proces de 
reciclare prin care uleiurile de bază pot fi 
produse prin rafinarea uleiurilor uzate, în special 
prin îndepărtarea contaminanților, a produselor 
de oxidare și a aditivilor conținuți de acestea; 

Compatibil  Definiția nu este 
transpusă în Regu-
lament, fiind trans-
pusă anterior în art. 
2 alin. 21) din Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile. 

 Ministerul Mediului 

19. "eliminare" înseamnă orice operațiune care 
nu este o operațiune de valorificare, chiar și în 
cazul în care una dintre consecințele secundare 
ale acesteia ar fi valorificarea de substanțe sau 

13) eliminare – orice operațiune care nu este o 
operațiune de valorificare, chiar și în cazul în 
care una dintre consecințele secundare ale 
acesteia ar fi  recuperarea de substanțe sau de 

Compatibil  Definiția nu este 
transpusă în Regu-
lament, deoarece 
este transpusă în art. 
2 sbp. 21) din Legea 

 Ministerul Mediului 
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de energie. Anexa I stabilește o listă a 
operațiunilor de eliminare, listă care nu este 
exhaustivă; 

energie. Anexa 
 nr. 1 stabilește o listă a operațiunilor de 
eliminare; 

nr. 209/2016 privind 
deșeurile. 

20. „cele mai bune tehnici disponibile” înseamnă 
cele mai bune tehnici disponibile în conformitate 
cu articolul 2 alineatul (11) din Directiva 
96/61/CE 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 
art. 2 alin. 4) 

4) cele mai bune tehnici disponibile 
(BAT) – stadiul cel mai avansat și mai 
eficient înregistrat în dezvoltarea 
activităților și a metodelor de operare a 
acestora, care demonstrează posibilitatea 
practică a anumitor tehnici de a constitui 
referința 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 și 
impactul asupra mediului în ansamblul 
său: 

a) tehnici – se referă deopotrivă la 
tehnologia utilizată și la modul în care instalația 
este proiectată, construită, întreținută, exploatată, 
precum și la scoaterea din funcțiune a acesteia și, 
după caz, la remedierea amplasamentului, 
potrivit legislației 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 condiții economice și tehnice 
viabile, luîndu-se în considerare costurile și 
beneficiile, indiferent dacă aceste tehnici sînt sau 
nu utilizate ori realizate la nivel național, atît 
timp cît acestea sînt accesibile operatorului în 
condiții acceptabile; 

c) cele mai bune – se referă la cele 
mai eficiente tehnici pentru atingerea unui nivel 

Compatibil  
 

Definiția nu este 
transpusă în Regu-
lament, fiind 
transpusă anterior în 
art. 2 sbp. 4) din 
Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile. 

 Ministerul Mediului 
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înalt de protecție a mediului în ansamblul său; 
 

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 

_ Incompatibil Nefiind transpusă în 
cadrul național, 
definiția trebuie a fi 
transpusă în Legea 

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

Ministerul Mediului 
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financiară sau financiară și organizatorică pentru 
gestionarea stadiului de deșeu din ciclul de viață 
al unui produs. 

nr. 209/2016 pri-
vind deșeurile 

Articolul 3 
Definiții 

În sensul prezentei directive, se aplică 
următoarele definiții: 
 

Proiectul Regulamentului privind incinerarea 
și coincinerarea deșeurilor, pct. 5 

5. În sensul prezentului Regulament, 
suplimentar la noțiunile din Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile, se aplică noțiunile și termenii 
de mai jos, care au următoarele semnificații: 

Compatibil    

 1)  biomasa – oricare dintre următoarele produse 
sau deșeuri: 

a) produsele de natură vegetală provenite din 
agricultură sau activități forestiere care pot fi 
folosite drept combustibil în scopul recuperării 
conținutului său de energie, şi, de asemenea, 
următoarele deșeuri se înscriu sub această 
definiție; 

b) următoarele deșeuri: 
(i) deșeuri vegetale din agricultură şi 

activități forestiere;  
(ii) deșeuri vegetale din industria 

alimentară, dacă se valorifică energia 
termică generată;  

(iii) deșeuri vegetale fibroase de la 
producerea celulozei primare şi de la  
producerea hîrtiei din celuloză, în 
cazul în care sunt coincinerate la locul 
de producție și energia termică 
generată este valorificată; 

(iv) deșeuri de plută; 
(v) deșeuri lemnoase cu excepția 

deșeurilor lemnoase care pot conține 
compuși organici halogeni sau metale 
grele, ca rezultat al tratării cu 
conservanți pentru lemn sau al 
acoperirii, care cuprind în special 

 Definiția este 
introdusă în con-
formitate cu alt act 
european  
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 2) capacitate nominală – suma capacităților de 
incinerare ale cuptoarelor care compun o 
instalație de incinerare a deșeurilor sau o 
instalație de coincinerare a deșeurilor, astfel cum 
este specificată de constructor și confirmată de 
operator, ţinându-se seama de puterea calorifică 
a deșeurilor, exprimată sub forma cantității de 
deșeuri incinerate într-o oră; 

 Definiția este 
introdusă în con-
formitate cu alt act 
european 

  

 3) coș – o structură care conține una sau mai 
multe evacuări care asigură circulația gazelor 
reziduale pentru a le evacua în aer; 

 Definiția este 
introdusă în con-
formitate cu alt act 
european 

  

 4) dioxine și furani – toate dibenzo-p-dioxinele 
policlorurate și dibenzofuranii policlorurați 
enumerați la anexa nr. 3; 

 Definiția este 
introdusă în con-
formitate cu alt act 
european 

  

 5) emisie – evacuarea directă sau indirectă de 
substanțe, vibrații, căldură sau zgomot din surse 
punctiforme sau difuze dintr-o instalație în aer, 
apă sau sol; 

 Definiția este 
introdusă în con-
formitate cu alt act 
european 

  

 6) instalaţie de incinerare – orice echipament 
sau unitate tehnică staţionară sau mobilă după 
cum este stabilit în art. 17 alin. (2) lit. a) din 
Legea nr. 209/2016 privind deșeurile; 

 Definiția este 
introdusă în con-
formitate cu alt act 
european 

  

 7) instalaţie de coincinerare – orice unitate 
tehnică staţionară sau mobilă după cum este 
stabilit în art. 17 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
209/2016 privind deșeurile; 

 Definiția este 
introdusă în con-
formitate cu alt act 
european 

  

 8)  instalație existentă de incinerare/ 
coincinerare – o instalație care: 

a) este în funcționare şi pentru care a fost 
acordată o autorizație de funcționare în 
conformitate cu legislația în vigoare 
înainte de  data intrării în vigoare a acestui 
Regulament;  

 Definiția este 
introdusă în con-
formitate cu alt act 
european 
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b) din punctul de vedere al autorității 
competente, a făcut obiectul unei solicitări 
complete de autorizare înainte de data 
intrării în vigoare a prezentului 
Regulament; 

 9)  instalație nouă de incinerare/coincinerare – 
orice instalație care nu este menționată la 
noțiunea instalație existentă de 
incinerare/coincinerare şi a cărei 
construcţie/punere în funcțiune a demarat după 
data intrării în vigoare a prezentului 
Regulament; 

 Definiția este 
introdusă în con- 
formitate cu alt act 
european 

  

 10) măsurare periodică – măsurare efectuată la 
anumite intervale de timp utilizând metode 
manuale sau automate; 

 Definiția este 
introdusă în con- 
formitate cu alt act 
european 

  

 11) medie pe o jumătate de oră valabilă – o 
medie pe o jumătate de oră este considerată 
valabilă atunci când sistemul de măsurare 
automată nu este în revizie sau defect; 

 Definiția este 
introdusă în con- 
formitate cu alt act 
european 

  

 12) nămol de epurare – nămol rezidual rezultat 
din depozitarea, manipularea și tratarea apelor 
reziduale menajere, urbane sau industriale; 

 Definiția este 
introdusă în con- 
formitate cu alt act 
european 

  

 13) ore de funcționare – timpul, exprimat în ore, 
în care o instalație de ardere, în totalitatea sa sau 
parțial, funcționează și evacuează emisii în aer, 
cu excepția perioadelor de pornire și de oprire; 

 Definiția este 
introdusă în con- 
formitate cu alt act 
european 

  

 14) operator – orice persoană fizică sau juridică 
care exploatează sau deține controlul total sau 
parțial asupra instalației de incinerare a 
deșeurilor sau a instalației de coincinerare a 
deșeurilor sau, dacă acest lucru se specifică în 
dreptul intern, căreia i-a fost delegată o putere 
economică decisivă asupra funcționării 

 Definiția este 
introdusă în con- 
formitate cu alt act 
european 
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instalației din punct de vedere tehnic; 
 15) piroliza/gazeificare – descompunerea 

termica a substanțelor organice la temperaturi 
ridicate în mare măsura în absenta oxigenului; 

 Definiția este 
introdusă în con- 
formitate cu alt act 
european 

  

 16) poluare – introducerea directă sau indirectă, 
ca rezultat al activității umane, de substanțe, 
vibrații, căldură sau zgomot în aer, apă sau sol, 
care poate avea efect nociv asupra sănătății 
umane sau asupra calității mediului, care poate 
conduce la efecte dăunătoare asupra proprietății 
materiale sau poate altera sau afecta mediul 
ambiant și alte utilizări legitime ale mediului; 

 Definiția este 
introdusă în con- 
formitate cu alt act 
european 

  

 17) reziduu – orice deșeu lichid sau solid care 
este generat de o instalație de incinerare a 
deșeurilor sau de o instalație de coincinerare a 
deșeurilor în procesele de incinerare sau 
coincinerare a deșeurilor, de tratare a gazului de 
ardere şi a apei uzate sau din alte procese, 
inclusiv:  

a) cenușă de vatră şi zgură; 
b) cenuși volante și praf de cazan;  
c) produși solizi de reacție de la tratarea 

gazelor;  
d) nămol de la tratarea apelor uzate;  

   e) catalizatori consumați și cărbune activ 
epuizat; 

 Definiția este 
introdusă în con- 
formitate cu alt act 
european 

  

 18) valori limită de emisie – masa, exprimată 
prin anumiți parametri specifici, concentrația 
și/sau nivelul unei anumite emisii, care nu pot fi 
depășite pe parcursul unuia sau al mai multor 
perioade de timp; 

 Definiția este 
introdusă în con- 
formitate cu alt act 
european 

  

 19) zguri și/sau cenuși de vatră – reziduuri 
solide scoase din cuptor după incinerarea 

 Definiția este 
introdusă în con- 
formitate cu alt act 
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deșeurilor. european 
Articolul 4 

Ierarhia deșeurilor 
 
(1) Ierarhia deșeurilor, astfel cum este 
prezentată mai jos, se aplică în calitate de ordine 
a priorităților în cadrul legislației și al politicii în 
materie de prevenire a generării și de gestionare 
a deșeurilor: 

a) prevenirea; 
b) pregătirea pentru reutilizare; 
c) reciclarea; 
d) alte operațiuni de valorificare, de 

exemplu valorificarea energetică; și 
             e) eliminarea. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 
Articolul 3. Ierarhia deșeurilor  și 

modalitatea aplicării acesteia 
(1) Ierarhia deșeurilor, astfel cum este prezentată 
mai jos, se aplică în calitate de ordine a 
priorităților în cadrul legislației și al politicii în 
materie de prevenire a generării și de gestionare 
a deșeurilor:  

a) prevenirea;  
b) pregătirea pentru reutilizare; 
c) reciclarea; 
d) alte operațiuni de valorificare, 

inclusiv valorificarea energetică; 
e) eliminarea. 

Compatibil Prevederea  nu este 
transpusă în Regu-
lament, deoarece 
este transpusă în art. 
3 alin. (1) din Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile. 

  

(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), și respectarea acesteia sunt 
obligatorii pentru toți subiecții implicați în gesti-
onarea deșeurilor, asigurînd prevenirea generării 
deșeurilor şi gestionarea eficientă și eficace a 
deșeurilor, astfel încît să se reducă efectele 
negative ale acestora asupra mediului.  
(3) În sensul prevederilor alin. (2), pentru 
anumite fluxuri de deșeuri specifice, aplicarea 
ierarhiei deșeurilor poate suferi modificări în 
baza evaluării de tip analiza ciclului de viață 
privind efectele globale ale generării și 
gestionării acestor deșeuri. 
(4) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului asigură un proces 
transparent de elaborare a legislației și a 
politicilor în domeniul gestionării deșeurilor, cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 239-XVI din 
13 noiembrie 2008 privind transparența în 
procesul decizional. 

(5) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului ia în considerare principiile generale 
ale protecției mediului, precauției și durabilității, 
fezabilității tehnice și viabilității economice, 

Compatibil Prevederea  nu este 
transpusă în Regu-
lament, deoarece 
este transpusă în art. 
3 alin. (2) – (6) din 
Legea nr. 209/ 2016 
privind deșeurile. 

 Ministerul Mediului 
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protecției resurselor, precum și impactul global 
asupra mediului, sănătății populației, economiei 
și societății, potrivit prevederilor art. 1 și 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 Prevederea va fi 
evaluată în vederea 
necesității transpu-
nerii acesteia în  
Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile. 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și, 
după necesitate, 
transpunerea - 2022-
2023 

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 substanță sau un obiect, care rezultă 
în urma unui proces de producție al cărui 
obiectiv principal nu este producerea acestuia, să 
nu fie considerat deșeu în sensul art. 2 pct. 9), 
dar să fie considerat subprodus, trebuie să fie 
îndeplinite următoarele condiții:  

a) utilizarea ulterioară a substanței sau 
obiectului respectiv este sigură; 

b) substanța sau obiectul poate fi utilizat 
direct, fără a fi supus unei alte prelucrări 
suplimentare decît 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, în sensul 
că substanța sau obiectul îndeplinește toate 
cerințele pertinente privind producția, protecția 
mediului şi a sănătății populației pentru 
utilizarea specifică şi nu va produce efecte 
globale nocive asupra mediului sau a sănătății 
populației. 

 

Compatibil Prevederea  nu este 
transpusă în Regu-
lament, fiind trans-
pusă anterior în art. 
5 din  Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile. 

 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 

- 
 

Incompatibil Alineatele (2) și (3) 
din Directiva vor fi 
evaluate în vederea 
necesității 
transpunerii 
acestora în Legea 
nr.209/2016 privind 

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

Ministerul Mediului 
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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 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. 

deșeurile și, vor fi 
transpuse în legea 
citată, în caz de 
necesitate.  

Articolul 6 
Încetarea statutului de deșeu 

(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 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 
Articolul 6.  Încetarea statutului de deșeu 

(1) Anumite categorii de deșeuri încetează să 
mai fie considerate deșeuri în sensul art. 2 pct. 
9) în momentul în care au trecut printr-o 
operațiune de valorificare prevăzută în anexa nr. 
2 și îndeplinesc următoarele criterii specifice:  

 
a) substanța sau obiectul rezultat se utilizează 

în mod curent pentru îndeplinirea unor scopuri 
specifice; 

b) există o piață sau cerere pentru substanța 
sau obiectul în cauză; 

c) substanță sau obiectul îndeplinește cerințele 

Compatibil Prevederea  nu este 
transpusă în Regu-
lament, fiind trans-
pusă anterior în art. 
5 din  Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile. 

 Ministerul Mediului 
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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. 

tehnice pentru îndeplinirea scopurilor specifice 
și respectă normele aplicabile produselor; și 
d) utilizarea substanței sau a obiectului nu va 
produce efecte nocive asupra mediului sau a 
sănătății populației. 

(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 
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 

(2) Criteriile specifice pentru încetarea statutului 
de deșeu se stabilesc în scopul atingerii 
obiectivelor de valorificare și reciclare a 
anumitor categorii de deșeuri, precum 
agregatele, hîrtia, sticla, metalele, anvelopele și 
textilele, luîndu-se în considerare eventualele 
efecte negative asupra mediului ale substanței 
sau produsului în cauză, inclusiv valoarea-limită 
pentru poluanți. 
(3) Deşeurile care încetează să mai fie 
considerate deşeuri în conformitate cu alin. (1) şi 
(2) din prezentul articol încetează de asemenea 
să mai fie considerate deşeuri, în scopul atingerii 
obiectivelor de valorificare şi reciclare prevăzute 
de actele normative aprobate de Guvern, în cazul 
în care îndeplinesc cerinţele privind 
valorificarea sau reciclarea anumitor categorii de 
deşeuri menţionate la art. 49–51, 54, 60 şi 61. 
(4) Deţinătorul de deşeuri prezintă autorităţii 
administrative cu funcţii de reglementare în 
domeniul gestionării deşeurilor, menţionată la 
art. 10 alin. (1), solicitarea privind încetarea 
statutului de deşeu în conformitate cu 
prevederile alin. (1)–(3) din prezentul articol, în 
modul stabilit de Guvern. 
 

 

Parțial compatibil Prevederile art. 6 
din   Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile vor fi 
evaluate din punct 
de vedere a necesi-
tății aducerii în 
concordanță cu 
prevederile alinea-
telor  (2) – (5) din 
art.6 al Directivei și 
transpuse în caz de 
necesitate.  

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

Ministerul Mediului 
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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 Prevederile Art. 6 
alin. (3) – (5)  vor fi 
evaluate în vederea 
necesității 
transpunerii în 
cadrul național și, 
după necesității, vor 
fi transpuse. 

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

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 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. 

- Incompatibil - “ - - “ - - “ - 



20 
 

 

(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 - “ - - “ - - “ - 
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Articolul 7 
Lista deșeurilor 

(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 deșeurilor 

(1) Lista deșeurilor, inclusiv a deșeurilor 
periculoase, se elaborează și se actualizează 
periodic de către Ministerul Mediului și se 
aprobă de Guvern. 
(2) Lista deșeurilor este obligatorie pentru a 
determina dacă un deșeu trebuie considerat 
deșeu periculos. 
(3) Includerea unei substanțe sau a unui obiect în 
Lista deșeurilor nu înseamnă că acestea se 
consideră ca fiind deșeu în orice împrejurare. O 
substanță sau un obiect se consideră ca fiind 
deșeu numai în cazul în care corespunde 
definiției prevăzute la art. 2 pct. 9). 

Compatibil Prevederea Direc-
tivei nu este trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, 
fiind anterior trans-
pusă în art. 7 alin. 
(1) - (3) din Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile 

 Ministerul Mediului 

(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 și deținătorii de deșeuri persoane 
juridice, indiferent de genul de activitate, tipul de 
proprietate și forma juridică de organizare, de sursa de 
finanțare, inclusiv autoritățile publice de apărare, 
ordine publică și siguranță națională, sânt obligați să 
încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria 
activitate în codurile din Lista deșeurilor conform 
actelor normative aprobate de Guvern. 
(5) În cazul unui tip de deșeu care se încadrează, 
potrivit Listei deșeurilor, sub două coduri diferite, în 
funcție de posibila prezentă a unor caracteristici 
periculoase (codurile marcate cu asterisc), încadrarea 
ca deșeu nepericulos se realizează de către 
producătorii și deținătorii de astfel de deșeuri numai în 
baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de 
analiză și a altor documente relevante. 
(6) Laboratorul de referință, stabilit de către 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului, analizează cazurile de incertitudine 
referitoare la caracterizarea și încadrarea deșeurilor.  
(7) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane 
juridice sânt obligați să efectueze și să dețină o 

Parțial compatibil Prevederile art.7 din  
Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile vor 
fi evaluate în vederea 
necesității aducerii în 
concor-danță cu 
prevederea 
 Art. 7 alin. (2) din 
Directiva.  

Termenele preconizate 
pentru evaluare și, 
după necesitate, 
transpunerea - 2022-
2023 

Ministerul Mediului 
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caracterizare a deșeurilor periculoase generate din 
propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate 
periculoase din cauza originii sau compoziției în 
scopul determinării posibilităților de amestecare, a 
metodelor de tratare și de eliminare a acestora. 
(8) În baza unei analize a originii, testelor, buletinelor 
de analiză și a altor documente relevante puse la 
dispoziție de producătorii și deținătorii de deșeuri 
menționați la alin. (4) și (7) din prezentul articol, 
autoritatea administrativă menționată la art. 10 alin. 
(1) consideră că un deșeu este periculos, chiar dacă 
acesta nu figurează în Lista deșeurilor, atunci cînd 
acesta prezintă una sau mai multe din proprietățile 
specificate în anexa nr. 3. 

(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 notificărilor 
primite, lista este reexaminată pentru a 
determina dacă aceasta trebuie adaptată. 

(9) În cazul în care Ministerul Mediului 
constată, în baza analizelor de laborator sau a 
studiilor de fezabilitate, că un deșeu care se 
clasifică în lista deșeurilor ca fiind periculos nu 
prezintă niciuna dintre proprietățile specificate 
în anexa nr. 3, acesta se consideră ca fiind 
nepericulos. 

Compatibil Prevederea Direc-
tivei nu este trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, 
fiind anterior trans-
pusă în art. 7 alin. 
(9) din Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

 Ministerul Mediului 

(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 deșeurilor 
periculoase ca deșeuri nepericuloase prin 
diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a 
diminua concentrațiile inițiale de substanțe 
periculoase la un nivel mai mic decît nivelul 
prevăzut pentru ca un deșeu să fie definit ca fiind 
periculos. 

Compatibil Prevederea Direc-
tivei nu este trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, 
fiind anterior trans-
pusă în art. 7 alin. 
10) din Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

 Ministerul Mediului 

(6) Statele membre pot considera deșeurile drept 
nepericuloase în conformitate cu lista deșeurilor 
menționată la alineatul (1). 

- Incompatibil Prevederea Direc-
tivei nefiind trans-
pusă în cadrul 
național, va fi 
evaluată în vederea 
necesității trans-
punerii în  Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și, 
după necesitate, 
transpunerea - 2022-
2023 

Ministerul  
Mediului 
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(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 Prevederea Direc-
tivei nefiind trans-
pusă în cadrul 
național, trebuie a fi 
evaluată în vederea 
necesității 
transpunerii în  Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și, 
după necesitate, 
transpunerea - 2022-
2023 

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 
responsabilități financiare sau financiare și 
organizaționale pentru gestionarea stadiului de 
deșeu din ciclul de viață al unui produs să aplice 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 
Capitolul III 

CERINȚE GENERALE PRIVIND 
GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Articolul 12. Responsabilitatea extinsă a 
producătorilor  
(1) Pentru a consolida reutilizarea și prevenirea, 
reciclarea și alte tipuri de valorificare a 
deșeurilor, persoanele fizice sau juridice 
(producătorul produsului) care, la nivel 
profesional, proiectează, produc, prelucrează, 
tratează, vînd și/sau importă produsele 
menționate 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. Activitățile pentru 
aplicarea responsabilității extinse a 
producătorului vizează măsurile de acceptare a 
produselor returnate și a deșeurilor care rămîn 
după utilizarea respectivelor produse, precum și 
gestionarea ulterioară a deșeurilor și asigurarea 
financiară pentru aceste activități. 

 

Compatibil Prevederile Art. 8 
alin. (1) din Direc-
tiva nu sînt transpu-se 
în proiectul 
Regulamentului, fiind 
anterior trans-puse în 
art. 12 alin. (1) și (2) 
din Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

 Ministerul Mediului 
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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 pro-duselor 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. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 
Articolul 12. Responsabilitatea extinsă a 
producătorilor 
(3) Activitățile pentru aplicarea responsabilității 
extinse a producătorului trebuie să fie însoțite de 
măsurile necesare pentru a încuraja atît 
proiectarea ecologică și producerea de produse, 
cît și utilizarea componentelor și materialelor 
care au un impact redus asupra mediului și care 
generează o cantitate scăzută de deșeuri în 
timpul producerii și al utilizării ulterioare, 
precum și pentru a se asigura că valorificarea și 
eliminarea produselor care au devenit deșeuri se 
realizează în conformitate cu respectarea 
prevederilor art. 3 și 4. Prezența substanțelor 
periculoase în produsele menționate la alin. (14), 
supuse în mod prioritar reglementărilor de 
responsabilitate extinsă a producătorului, 
precum mercurul, cadmiul, plumbul, cromul 
hexavalent, bifenilii polibromurați, eterii de 
difenil polibromurați și substanțele ce distrug 
stratul de ozon, inclusiv 
hidroclorofluorocarburile, este reglementată prin 
prezenta lege și prin actele normative privind 
gestionarea acestor produse, aprobate de 
Guvern. 
(4) Măsurile menționate la alin. (2) trebuie să 
încurajeze dezvoltarea, producerea și comercializarea 
produselor cu utilizări multiple, care sînt durabile din 
punct de vedere tehnic și care pot, după ce au devenit 
deșeuri, să facă obiectul unei valorificări sigure și al 
unei eliminări ce nu poluează mediul. 

Compatibil Prevederile Art. 8 
alin. (2) din Direc-
tiva nu sînt trans-
puse în proiectul 
Regulamentului, fi-
ind anterior trans-
puse în art. 12 alin. 
(3) și (4) din Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile. 

 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 

(10) La elaborarea măsurilor privind aplicarea 
responsabilității extinse a producătorului 
menționate la alin. (2), Ministerul Mediului ia în 
considerare fezabilitatea tehnică și viabilitatea 
economică a acestor masuri, efectele globale 

Compatibil Prevederea art. 8 
alin. (3)  din Direc-
tiva nu estet trans-
pusăîn proiectul 
Regulamentului, 
fiind anterior 

 Ministerul  
Mediului 
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social, cu respectarea necesității de a asigura 
buna funcționare a pieței interne. 

asupra mediului și a sănătății populației, precum 
și impactul social, cu respectarea necesității de a 
asigura buna funcționare a pieței interne. 
(11) În scopul evaluării performanțelor atinse în 
colectarea, tratarea, valorificarea sau eliminarea 
produselor ce au devenit deșeuri, Agenția de 
Mediu menține și actualizează Lista 
producătorilor de produse supuse 
reglementărilor de responsabilitate extinsă a 
producătorului, care este parte componentă a 
SIA MD. 
(12) Informația despre activitățile producătorilor 
de produse supuse reglementărilor de 
responsabilitate extinsă a producătorului, care 
vizează acceptarea produselor returnate și a 
deșeurilor care rămîn după utilizarea 
respectivelor produse, caracterul reutilizabil și 
reciclabil al produselor, precum și gestionarea 
ulterioară a deșeurilor și răspunderea financiară 
pentru acestea, este pusă în mod obligatoriu la 
dispoziția publicului. 

transpusă în art. 12 
alin. (10) - (12) din 
Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile. 

(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. 

(13) Regimul de responsabilitate extinsă a 
producătorului este aplicat fără a aduce atingere 
răspunderii pentru gestionarea deșeurilor, 
prevăzută la art. 18 alin. (1), și legislației 
specifice existente privind fluxul de deșeuri și 
produse. 
(14) În scopul promovării responsabilității 
extinse a producătorului, prioritar vor fi supuse 
acestor reglementări următoarele produse:  

a) baterii și acumulatori;  
b) echipamente electrice și electronice;  
c) vehicule; 
d) uleiuri; 
e) ambalaje.  

(15) Mecanismul de implementare a 
responsabilității extinse a producătorului pentru 
produsele menționate la alin. (14) se stabilește 
prin actele normative privind gestionarea acestor 

Compatibil Prevederea art. 8 
alin. (4)  din Direc-
tiva nu estet trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, 
fiind anterior trans-
pusă în art. 12 alin. 
(13) - (15) din Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile. 

 Ministerul  
Mediului 
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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 (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 

- Incompatibil Prevederea art. 8 
alin. (5)  din Direc-
tiva va fi evaluată în 
vederea nece-ității 
transpunerii acesteia 
în art. 12 din Legea 
nr. 209/ 2016 
privind deșeurile. 

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

Ministerul  
Mediului 
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(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;  

(b)  în concordanță cu ierarhia deșeurilor, 
stabilesc obiective în materie de gestionare 
a deșeurilor, în scopul de a realiza cel puțin 
obiectivele cantitative relevante pentru 
schema de răspundere extinsă a producă-
torilor, 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; 

- Incompatibil Nefiind transpus în 
cadrul normativ 
național, Art. 8a alin. 
(1) din Directiva va fi 
evaluat și transpus, 
după necesitate, în  
Legea nr. 209/ 2016 
privind deșeurile.   

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

Ministerul Mediului 
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(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); 

- Incompatibil - “ - - “ - - “ - 

(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 - “ - - “ - - “ - 

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura faptul că deținătorii de 
deșeuri vizați de schemele de răspundere 
extinsă a producătorilor instituite în con-
formitate 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 stimu-lentelor economice 
sau al reglementărilor. 

_ Incompatibil Nefiind transpus în 
cadrul normativ 
național, art. 8a alin. 
(2) din Directiva va 
fi evaluat și trans-
pus, după necesitate, 
în  Legea nr. 209/ 
2016 privind 
deșeurile.   

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

Ministerul Mediului 

(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura faptul că orice producător 
de produse sau organizație care pune în 

_ Incompatibil Nefiind transpus în 
cadrul normativ 
național, art. 8a alin. 
(3) din Directiva va 

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

Ministerul Mediului 
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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) are mijloacele financiare sau financiare 
și organizatorice necesare pentru a-și 
îndeplini obligațiile în materie de 
răspundere extinsă a producătorilor; 
    (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 

fi evaluat și trans-
pus, după necesitate, 
în  Legea nr. 209/ 
2016 privind 
deșeurile.   
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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 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 

_ Incompatibil Nefiind transpus în 
cadrul normativ 
național, art. 8a alin. 
(4) din Directiva va 
fi evaluat și trans-
pus, după necesitate, 
în  Legea nr. 209/ 
2016 privind 
deșeurile.   

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

Ministerul Mediului 
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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 
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 
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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.  
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 

_ Incompatibil Nefiind transpus în 
cadrul normativ 
național, art. 8a alin. 
(5) din Directiva va 
fi evaluat și trans-
pus, după necesitate, 
în  Legea nr. 209/ 
2016 privind 
deșeurile.   

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

Ministerul Mediului 
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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 
răspundere extinsă a producătorilor. 
În scopul monitorizării și verificării respec-
tării 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 

_ Incompatibil Nefiind transpus în 
cadrul normativ 
național, art. 8a alin. 
(6) din Directiva va 
fi evaluat și trans-
pus, după necesitate, 
în  Legea nr. 209/ 
2016 privind 
deșeurile.   

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

Ministerul Mediului 
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economiei sociale, rețelele de reparare și 
reutilizare și operatorii care se ocupă de 
pregătirea pentru reutilizare. 
(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 Nefiind transpus în 
cadrul normativ 
național, art. 8a alin. 
(7) din Directiva va 
fi evaluat și trans-
pus, după necesitate, 
în  Legea nr. 209/ 
2016 privind 
deșeurile.   

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

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 relevant și cu dreptul 
intern relevant. 

_ Incompatibil Nefiind transpus în 
cadrul normativ 
național, art. 8a alin. 
(8) din Directiva va 
fi evaluat și trans-
pus, după necesitate, 
în  Legea nr. 209/ 
2016 privind 
deșeurile.   

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

Ministerul Mediului 

Articolul 9 
Prevenirea generării de deșeuri 

(1)  Statele membre iau măsuri de prevenire a 
generării de deșeuri. Cel puțin, măsurile 
respective: 
(a)  promovează și sprijină modelele durabile de 
consum și de producție; 
(b) încurajează conceperea, fabricarea și 
utilizarea produselor care sunt eficiente din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, sunt 
durabile (inclusiv în ceea ce privește durata de 
viață și absența obsolescenței programate), pot fi 
reparate, reutilizate și modernizate; 
(c)  vizează produsele care conțin materii prime 
de importanță critică în scopul de a preveni 
transformarea acestora în deșeuri; 
(d) încurajează reutilizarea produselor și 
instituirea de sisteme care promovează 

_ Incompatibil Nefiind transpus în 
cadrul normativ 
național, art. 9 alin. 
(1) din Directiva va 
fi evaluat și trans-
pus, după necesitate, 
în  Legea nr. 209/ 
2016 privind 
deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

Ministerul  
Mediului 
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activitățile de reparare și reutilizare, inclusiv, în 
special, pentru echipamentele electrice și 
electronice, textile și mobilă, precum și pentru 
ambalaje și materialele și produsele folosite în 
construcții; 
(e)  încurajează, după caz, și fără a aduce 
atingere drepturilor de proprietate intelectuală, 
disponibilitatea pieselor de schimb, a 
manualelor de instrucțiuni, a informațiilor 
tehnice sau a altor instrumente, a echipamentelor 
sau programelor informatice care permit 
repararea și reutilizarea produselor fără a le 
compromite calitatea și siguranța; 
(f) reduc generarea de deșeuri în cadrul 
proceselor legate de producția industrială, 
extracția mineralelor, fabricare, construcții și 
demolări, luând în considerare cele mai bune 
tehnici disponibile; 
(g)  reduc generarea de deșeuri alimentare în 
cadrul producției primare, al prelucrării și 
fabricării, al comerțului cu amănuntul și al altor 
tipuri de distribuție de produse alimentare, al 
restaurantelor și al serviciilor de alimentație, 
precum și al gospodăriilor, drept contribuție la 
realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă al 
Organizației Națiunilor Unite referitor la 
reducerea cu 50 % a deșeurilor alimentare pe 
cap de locuitor la nivel mondial, în rețeaua de 
comerț cu amănuntul și la consumator, și 
referitor la reducerea pierderilor de produse 
alimentare în lanțurile de producție și distribuție 
până în 2030; 
(h)  încurajează donațiile de produse alimentare 
și alte forme de redistribuire pentru consumul 
uman, acordând prioritate uzului uman față de 
hrana pentru animale și față de prelucrarea 
ulterioară în produse nealimentare; 
(i) promovează reducerea conținutului de 
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substanțe periculoase în materiale și produse, 
fără a aduce atingere cerințelor legale 
armonizate prevăzute la nivelul Uniunii 
referitoare la respectivele materiale și produse, 
și garantează că orice furnizor al unui articol, 
conform definiției de la articolul 3 punctul 33 
din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului ( 6 ), 
pune la dispoziția Agenției Europene pentru 
Produse Chimice informațiile prevăzute la 
articolul 33 alineatul (1) din regulamentul 
menționat începând cu 5 ianuarie 2021; 
(j)  reduc volumul deșeurilor generate, în special 
al deșeurilor care nu pot fi pregătite pentru 
reutilizare sau reciclare; 
(k) identifică produsele care reprezintă sursa 
principală a gunoaielor aruncate, în special în 
mediul natural și în cel marin, și adoptă măsuri 
corespunzătoare pentru a preveni și a reduce 
gunoaiele aruncate provenite de la astfel de 
produse; în cazul în care statele membre decid 
să îndeplinească această obligație prin aplicarea 
pe piață a unor măsuri restrictive, acestea se 
asigură că restricțiile respective sunt 
proporționale și nediscriminatorii; 
(l) vizează încetarea generării de deșeuri marine 
ca o contribuție la obiectivul de dezvoltare 
durabilă al Organizației Națiunilor Unite 
referitor la prevenirea și reducerea semnificativă 
a poluării marine de toate tipurile; și 
(m) dezvoltă și sprijină campanii de informare în 
scopul sensibilizării cu privire la prevenirea 
generării de deșeuri și la aruncarea de gunoaie. 
(2)  Agenția Europeană pentru Produse Chimice 
creează o bază de date care conține datele ce 
trebuie transmise acesteia în temeiul alineatului 
(1) litera (i), în termen de 5 ianuarie 2020 și 
menține această bază de date. Agenția 

_ Incompatibil Nefiind transpus în 
cadrul normativ 
național, art. 9 alin. 
(2) din Directiva va 
fi evaluat și 
transpus, după 

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

Ministerul  
Mediului 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008L0098-20180705&from=EN#E0006
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Europeană pentru Produse Chimice permite 
accesul operatorilor de tratare a deșeurilor la 
această bază de date. Aceasta permite, de 
asemenea, accesul la respectiva bază de date și 
pentru consumatori, la cerere. 

necesitate, în  Legea 
nr. 209/ 2016 
privind deșeurile 

(3) Statele membre monitorizează și evaluează 
punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a 
generării de deșeuri. În acest scop, acestea 
utilizează indicatori și obiective calitative sau 
cantitative corespunzătoare, în special în ceea ce 
privește cantitatea de deșeuri care sunt generate. 
(4) Statele membre monitorizează și evaluează 
punerea în aplicare a măsurilor adoptate de 
acestea privind reutilizarea, măsurând gradul de 
reutilizare pe baza metodologiei comune 
prevăzute de actul de punere în aplicare 
menționat la alineatul (7), începând cu primul an 
calendaristic întreg după adoptarea respectivului 
act de punere în aplicare. 
(5)  Statele membre monitorizează și evaluează 
punerea în aplicare a măsurilor pe care le-au 
instituit în materie de prevenire a generării de 
deșeuri alimentare prin măsurarea nivelului de 
deșeuri alimentare pe baza metodologiei stabilite 
de actul delegat menționat la alineatul (8), 
începând cu primul an calendaristic întreg după 
adoptarea respectivului act delegat. 

_ Incompatibil Nefiind transpuse în 
cadrul normativ 
național, art. 9 alin. 
(3) – (5) din Directiva 
vor fi evaluate și 
trans-puse, după 
necesi-tate, în  Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

Ministerul  
Mediului 

(6)  Până la 31 decembrie 2023, Comisia 
examinează datele privind deșeurile alimentare 
puse la dispoziție de statele membre în 
conformitate cu articolul 37 alineatul (3), pentru 
a analiza posibilitatea stabilirii unui obiectiv de 
reducere a deșeurilor alimentare la nivelul 
întregii Uniuni, care să fie îndeplinit până în 
2030, pe baza datelor transmise de statele 
membre în conformitate cu metodologia comună 
stabilită în temeiul alineatului (8) din prezentul 
articol. În acest scop, Comisia transmite un 
raport Parlamentului European și Consiliului, 

_ Incompatibil Nefiind transpuse în 
cadrul normativ 
național, art. 9 alin. 
(6) – (9) din 
Directiva vor fi 
evaluate și trans-
puse, după necesi-
tate, în  Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

Ministerul  
Mediului 
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însoțit, dacă este cazul, de o propunere 
legislativă. 
(7) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare pentru a institui indicatori care să 
măsoare progresele globale înregistrate în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
măsurilor de prevenire a generării de 
deșeuri și adoptă, până la 31 martie 2019, 
un act de punere în aplicare în vederea 
stabilirii unei metodologii comune pentru 
raportarea cu privire la reutilizarea 
produselor. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). 

(8) Până la 31 martie 2019, pe baza 
rezultatelor activității Platformei UE privind 
pierderile alimentare și risipa de alimente, 
Comisia adoptă un act delegat în 
conformitate cu articolul 38a pentru a 
completa prezenta directivă prin stabilirea 
unei metodologii comune și a unor cerințe 
minime de calitate în vederea măsurării 
uniforme a nivelurilor de deșeuri 
alimentare. 

(9)  Până la 31 decembrie 2024, Comisia 
examinează datele privind reutilizarea puse la 
dispoziție de statele membre în conformitate cu 
articolul 37 alineatul (3), pentru a analiza 
fezabilitatea instituirii unor măsuri de încurajare 
a reutilizării produselor, inclusiv fezabilitatea 
stabilirii unor obiective cantitative. Comisia 
analizează, de asemenea, fezabilitatea instituirii 
unor alte măsuri de prevenire a generări de 
deșeuri, inclusiv obiective de reducere a 
deșeurilor. În acest scop, Comisia transmite un 
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raport Parlamentului European și Consiliului, 
însoțit, dacă este cazul, de o propunere 
legislativă. 

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 deșeurilor 

(1) Producătorii inițiali de deșeuri și deținătorii 
de deșeuri au obligația valorificării acestora cu 
respectarea prevederilor art. 3 alin. (1)–(3) și art. 
4. 

Compatibil Prevederea art. 10 
alin. (1) nu este 
transpusă în proiec-
tul Regulamentului, 
fiind transpusă 
anterior în art. 13 
alin. (1) din Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

 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 inițiali de deșeuri și deținătorii de deșeuri 
sunt obligați să colecteze separat cel puțin 
următoarele categorii de deșeuri: hîrtie, sticlă, metal și 
plastic. 
 
(3) Unitățile și întreprinderile autorizate, conform art. 
25, pentru activitatea de colectare și transportare a 
deșeurilor asigură colectarea separată a deșeurilor 
prevăzute la alin. (2) din prezentul articol, fără 
amestecarea acestora.  

Compatibil Prevederea art. 10 
alin. (2) nu este 
transpusă în proiec-
tul Regulamentului, 
fiind transpusă 
anterior în art. 13 
alin. (2) din Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

  

(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; 

- Incompatibil Nefiind transpuse în 
cadrul normativ 
național, prevederile 
art. 10 alin. (3) din 
Directiva vor fi 
evaluate în vederea 
necesității 
transpunerii în art. 
13 din  Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
actualizare (după caz) 
- 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 
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(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 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. 
 

Proiectul Regulamentului privind incinerarea 
și coincinerarea deșeurilor 

II.  RESTRICȚII 
Pct. 6: 
2) Se restricționează incinerarea și 
coincinerarea: 
a) deșeurilor colectate separat pentru pregătirea 
pentru reutilizare și reciclare în temeiul art. 14  
și al art. 56 din Legea nr. 209/2016 privind 
deșeurile, 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 3 din legea 
sus-menționată; 

Compatibil   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 

 Incompatibil Nefiind transpusă în 
cadrul normativ 
național, prevederea 
art. 10 alin. (5) din 
Directiva va fi eva-
luată în vederea ne-
cesității transpunerii 
în art. 13 din  Legea 
nr. 209/2016 privind 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
actualizare (după caz) 
- 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 
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conformitate cu articolele 4 și 13. deșeurile 

(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 Prevederea se referă 
la statele membre și 
nu este aplicabilă 
pentru Republica 
Moldova 

  

      

      

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 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. 

- Incompatibil Nefiind transpuse în 
cadrul normativ 
național, prevederile 
art. 11 alin. (1) din 
Directiva vor fi 
evaluate în vederea 
necesității transpu-
nerii în art. 14 din  
Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 

(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei directive 
și pentru a trece la o economie circulară europeană cu 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 
Articolul 14. Reutilizarea şi reciclarea deşeurilor 

Parțial compatibil Articolul 14 din 
Legea nr. 209/2016 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 

Ministerul  
Mediului 
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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. 

(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. 

privind deșeurile va 
fi actualizat și 
armonizat, după 
necesitate,  cu Art. 
11 din Directivă.  

actualizare (după caz) 
- 2022-2023 

(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 
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. 

- Incompatibil Prevederea se referă 
la statele membre și 
nu este aplicabilă 
pentru Republica 
Moldova 

  

(4) În termen de trei luni de la primirea planului de 
punere în aplicare prezentat în conformitate cu 

- Incompatibil Prevederea se referă 
la statele membre și 
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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. 

nu este aplicabilă 
pentru Republica 
Moldova 

(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 Prevederea se referă 
la statele membre și 
nu este aplicabilă 
pentru Republica 
Moldova 

  

(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 
propunere legislativă. 

- Incompatibil Prevederea se referă 
la Comisia 
Europeană și nu este 
aplicabilă pentru 
Republica Moldova 

  

(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, 

- Incompatibil Prevederea se referă 
la Comisia 
Europeană și nu este 
aplicabilă pentru 
Republica Moldova 
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în cadrul evaluării menționate, dacă mineralele în 
cauză pot fi luate în calcul în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de reciclare. 

Articolul 11a 
Reguli pentru calcularea îndeplinirii obiectivelor 

(1) Pentru a calcula dacă s-au îndeplinit 
obiectivele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) 
literele (c), (d) și (e) și la articolul 11 alineatul 
(3): 
(a) statele membre calculează greutatea 
deșeurilor municipale generate și pregătite 
pentru reutilizare sau reciclate într-un an 
calendaristic concret; 
(b) greutatea deșeurilor municipale pregătite 
pentru reutilizare se calculează ca greutatea 
produselor sau a componentelor produselor care 
au devenit deșeuri municipale și care au fost 
supuse tuturor operațiunilor necesare de 
verificare, curățare sau reparare pentru a se 
permite reutilizarea lor fără nicio operațiune 
suplimentară de sortare sau pre-tratare; 
(c)  greutatea deșeurilor municipale reciclate se 
calculează ca greutatea deșeurilor care, după ce 
au fost supuse tuturor operațiunilor necesare de 
verificare, sortare și altor operațiuni preliminare 
pentru eliminarea materialelor uzate care nu sunt 
vizate de reprelucrarea ulterioară și pentru 
asigurarea unei înalte calități a reciclării, intră în 
operațiunile de reciclare în care deșeurile sunt, 
de fapt, reprelucrate în produse, materiale sau 
substanțe. 

- Incompatibil Nefiind transpuse în 
cadrul normativ 
național, prevederile 
art. 11a alin. (1) din 
Directiva vor fi 
evaluate în vederea 
necesității transpu-
nerii în Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 

(2)  În sensul alineatului (1) litera (c), greutatea 
deșeurilor municipale reciclate se măsoară în 
momentul în care deșeurile intră în operațiunea 
de reciclare. 
Prin derogare de la primul paragraf, cantitatea 
deșeurilor municipale reciclate pot fi cântărite la 
finalul unei operațiuni de sortare cu condiția ca: 
(a) deșeurile rezultate respective să fie reciclate 

- Incompatibil Nefiind transpuse în 
cadrul normativ 
național, prevederile 
art. 11a alin. (2) din 
Directiva vor fi 
evaluate în vederea 
necesității transpu-
nerii în Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 
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ulterior; 
(b) greutatea materialelor sau a substanțelor care 
sunt eliminate prin operațiuni ulterioare înainte 
de operațiunea de reciclare, nefiind reciclate 
ulterior, să nu fie inclusă în greutatea deșeurilor 
raportate ca reciclate. 
(3)  Statele membre instituie un sistem eficace 
de control al calității și de trasabilitate a 
deșeurilor municipale pentru a asigura 
îndeplinirea condițiilor prevăzute la alineatul (1) 
litera (c) de la prezentul articol și la alineatul (2) 
de la prezentul articol. Pentru a se garanta 
fiabilitatea și exactitatea datelor acumulate 
referitoare la deșeurile reciclate, sistemul poate 
consta în registre electronice înființate în temeiul 
articolului 35 alineatul (4), în specificații tehnice 
pentru cerințele de calitate aplicabile deșeurilor 
sortate sau în ratele medii ale pierderii de deșeuri 
sortate pentru diferite tipuri de deșeuri și, 
respectiv, practicile de gestionare a deșeurilor. 
Ratele medii ale pierderilor se utilizează numai 
în cazurile în care nu pot fi obținute date fiabile 
și se calculează pe baza regulilor de calcul 
prevăzute în actele delegate adoptate în temeiul 
alineatului (10) de la prezentul articol. 

- Incompatibil Nefiind transpusă în 
cadrul normativ 
național, prevederea 
art. 11a alin. (3) din 
Directiva va fi eva-
luată în vederea 
necesității transpu-
nerii în Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 

(4) Pentru a calcula dacă s-au îndeplinit 
obiectivele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) 
literele (c), (d) și (e) și la articolul 11 alineatul 
(3), cantitatea de deșeuri municipale 
biodegradabile care intră în tratare aerobă sau 
anaerobă poate fi considerată ca fiind reciclată în 
cazul în care tratarea generează compost, 
digestat sau alte materiale într-o cantitate a 
conținutului reciclat similară cu cea a 
materialelor inițiale, care urmează să fie utilizat 
ca produs, material sau substanță reciclată. În 
cazul în care materialele obținute în urma tratării 
sunt utilizate pe terenuri, statele membre le pot 
considera ca fiind reciclate numai dacă această 

- Incompatibil Nefiind transpuse în 
cadrul normativ 
național, prevederile 
art. 11a alin. (4) din 
Directiva vor fi 
evaluate în vederea 
necesității transpu-
nerii în Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 
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utilizare aduce beneficii agriculturii sau 
ameliorării ecologice. 
Începând cu 1 ianuarie 2027, statele membre pot 
considera bio-deșeurile municipale care intră în 
tratare aerobă sau anaerobă ca fiind reciclate 
numai dacă au fost colectate separat sau au fost 
separate la sursă, conform articolului 22. 
(5) Pentru a se calcula dacă s-au îndeplinit 
obiectivele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) 
literele (c), (d) și (e) și la articolul 11 alineatul 
(3), cantitatea de deșeuri care nu mai sunt 
considerate deșeuri în urma unei operațiuni de 
pregătire înainte de reprelucrare poate fi 
considerată reciclată cu condiția ca materialele 
în cauză să fie destinate reprelucrării ulterioare 
în produse, materiale sau substanțe ce vor fi 
folosite în scopul inițial sau în alte scopuri. Cu 
toate acestea, materialele care nu mai au statut 
de deșeu și care urmează să fie folosite drept 
combustibil sau pentru un alt mod de generare a 
energiei, sau care urmează să fie incinerate, 
folosite pentru rambleiere sau eliminate în 
depozitele de deșeuri nu sunt luate în calcul la 
îndeplinirea obiectivelor de reciclare. 

- Incompatibil Nefiind transpusă în 
cadrul normativ na-
țional, prevederea art. 
11a alin. (5) din 
Directiva va fi eva-
luată în vederea 
necesității transpu-
nerii în Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 

(6) Pentru a calcula dacă s-au îndeplinit 
obiectivele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) 
literele (c), (d) și (e) și la articolul 11 alineatul 
(3), statele membre pot lua în considerare 
reciclarea metalelor separate după incinerarea 
deșeurilor municipale, cu condiția ca metalele 
reciclate să îndeplinească anumite criterii de 
calitate prevăzute în actul de punere în aplicare 
adoptat în temeiul alineatului (9) de la prezentul 
articol. 

- Incompatibil Nefiind transpusă în 
cadrul normativ 
național, prevede-
rea art. 11a alin. (6) 
din Directiva va fi 
evaluată în vederea 
necesității transpu-
nerii în Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 

(7) Deșeurile trimise către alt stat membru în 
scopul pregătirii pentru reutilizare, al reciclării 
sau al rambleierii în respectivul alt stat membru 
nu pot fi luate în calcul în vederea îndeplinirii 
obiectivelor prevăzute la articolul 11 alineatele 

- Incompatibil Nefiind transpus în 
cadrul normativ 
național, preveder-le 
art. 11a alin. (7) din 
Directiva vor fi 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 
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(2) și (3) decât de către statul membru în care au 
fost colectate deșeurile. 

evaluate în vederea 
necesității transpu-
nerii în Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

(8) Deșeurile exportate din Uniune în scopul 
pregătirii pentru reutilizare sau al reciclării sunt 
luate în calcul în ceea ce privește îndeplinirea 
obiectivelor prevăzute la articolul 11 alineatele 
(2) și (3) din prezenta directivă de către statul 
membru în care au fost colectate deșeurile numai 
dacă sunt îndeplinite cerințele de la alineatul (3) 
din prezentul articol și dacă, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, exportatorul 
poate demonstra că transferurile de deșeuri 
respectă cerințele regulamentului menționat și că 
tratarea deșeurilor în afara Uniunii a avut loc în 
condiții care sunt în mare parte echivalente cu 
cerințele dreptului relevant al Uniunii privind 
protecția mediului. 

- Incompatibil Nefiind transpuse în 
cadrul normativ 
național, prevederile 
art. 11a alin. (8) din 
Directiva vor fi 
evaluate în vederea 
necesității transpu-
nerii în Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 

(9) Pentru a asigura condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului articol, 
Comisia adoptă, până la 31 martie 2019, acte de 
punere în aplicare prin care stabilește norme 
pentru calculul, verificarea și raportarea datelor, 
în special în ceea ce privește: 
(a) o metodologie comună pentru calculul 
greutății metalelor care au fost reciclate în 
conformitate cu alineatul (6), inclusiv criteriile 
de calitate pentru metalele reciclate; precum și 
(b) bio-deșeurile separate și reciclate la sursă. 
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2). 

- Incompatibil Nefiind transpuse în 
cadrul normativ 
național, prevederile 
art. 11a alin. (9) din 
Directiva vor fi 
evaluate în vederea 
necesității transpu-
nerii în Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 

(10)  Până la 31 martie 2019, Comisia adoptă un 
act delegat în conformitate cu articolul 38a în 
vederea completării prezentei directive prin 
stabilirea unor norme pentru calculul, verificarea 
și raportarea greutății materialelor sau a 

- Incompatibil Nefiind transpuse în 
cadrul normativ 
național, prevederile 
art. 11a alin. (10) din 
Directiva vor fi 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 
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substanțelor care sunt extrase în urma unei 
operațiuni de sortare și care nu sunt reciclate 
ulterior, pe baza ratelor medii ale pierderilor 
pentru deșeurile sortate. 

evaluate în vederea 
necesității transpu-
nerii în Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

Articolul 11b 
Raportul de alertă timpurie 

(1)  Comisia, în cooperare cu Agenția 
Europeană de Mediu, elaborează rapoarte 
privind progresele înregistrate în ceea ce 
privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute la 
articolul 11 alineatul (2) literele (c), (d) și (e) și 
la articolul 11 alineatul (3) cel târziu cu trei ani 
înainte de expirarea fiecărui termen prevăzut în 
dispozițiile respective. 
(2)  Rapoartele menționate la alineatul (1) includ 
următoarele: 
(a) o estimare a gradului de îndeplinire a 
obiectivelor de către fiecare stat membru; 
(b) o listă a statelor membre care riscă să nu 
îndeplinească obiectivele în termenele respec-
tive, însoțită de recomandări corespunzătoare 
pentru statele membre vizate; 
(c) exemple de bune practici utilizate în Uniune 
și care ar putea servi drept orientări pentru a se 
avansa spre îndeplinirea obiectivelor. 

- Incompatibil Prevederea se referă 
la Comisia 
Europeană și nu este 
aplicabilă pentru 
Republica Moldova 

  

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 deșeurilor 

(1) În cazul în care valorificarea, astfel cum este 
prevăzută la art. 13, nu are loc, toate deșeurile 
sunt supuse operațiunilor de eliminare în condiții 
de siguranță, care îndeplinesc cerințele de la art. 
4 privind protecția mediului și sănătatea 
populației.  

 

Compatibil  Prevederea Direc-
tivei nu a fost 
transpusă în proiectul 
Regula-mentului, 
fiind anterior 
transpusă în art. 15 
din Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile. 

 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 

- Incompatibil Prevederea se referă 
la Comisia 
Europeană și nu este 
aplicabilă pentru 
Republica Moldova 
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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. 

Articolul 13 
Protecția sănătății  populației și 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 
floră; 
b) fără a crea neplăceri din cauza zgomotului sau a 
mirosurilor; şi  
c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes 
special. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 
Articolul 4. Protecția mediului și a 

sănătății populației 
Gestionarea deșeurilor se realizează prin metode 
și procedee ce nu poluează mediul și nu pun în 
pericol sănătatea populației, iar autoritățile 
competente, conform prezentei legi, controlează 
activitățile de valorificare și eliminare a 
deșeurilor, urmărind ca acestea: 
a) să nu prezinte riscuri pentru apă, aer, sol, 
floră și 

b) faună; 
b) să nu producă poluare fonică sau miros 
neplăcut; 

c) să nu afecteze peisajele sau zonele protejate.  
 
Proiectul Regulamentului privind incinerarea 

și coincinerarea deșeurilor 
Pct.1.  
Regulamentul privind incinerarea și coincine-
rarea deșeurilor (în continuare - Regulament) 
reglementează activitatea și stabilește condițiile 
de exploatare și supraveghere a instalațiilor de 
incinerare și coincinerare a deșeurilor cu scopul 
de a preveni sau limita, pe cât este posibil, 
efectele negative asupra mediului și în special 
poluarea datorată emisiilor în aer, sol, apele de 
suprafață și apele subterane, precum și a 
riscurilor pe care acestea le prezintă pentru 
sănătatea oamenilor. 

Compatibil   Ministerul  
Mediului 
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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 
deșeurilor se acoperă:  

a) în conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește” – de către producătorul inițial de 
deșeuri sau, după caz, de deținătorul actual ori 
anterior al deșeurilor, care încredințează 
deșeurile unei unități 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 menționate la art. 
12 alin. (14), care sunt preluate de sistemele 
individuale sau colective de colectare separată, 
tratare, valorificare sau eliminare a produselor 
care au devenit deșeuri. 

Compatibil  Prevederea Directi-
vei nu a fost trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, fiind 
anterior trans-pusă în 
art. 29 din Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile. 

 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) sunt 
acoperite în baza unui contract încheiat cu 
unitățile specializate în gestionarea deșeurilor 
sau cu sistemele individuale sau colective de 
colectare separată, tratare, valorificare sau 
eliminare a produselor ce au devenit deșeuri.  
(3) Cheltuielile asociate cu analiza deșeurilor, 
monitorizarea tehnologică proprie și a factorilor 
de mediu, precum și cu verificarea datelor 
declarate, sunt suportate de către deținătorii 
actuali ai deșeurilor.  
(4) În cazul deșeurilor abandonate și în cazul în 
care producătorul inițial de deșeuri nu este 
identificat, cheltuielile asociate cu curățarea și 
refacerea mediului vor fi asumate de actualii 
deținători.  
(5) Cheltuielile de valorificare a deșeurilor ai 
căror producători nu pot fi identificați sunt 
suportate din contul bugetelor unităților 

Compatibil  Prevederea Art. 14 
alin. (2) din Direc-
tiva nu a fost trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, 
fiind anterior trans-
pusă în art. 29 alin. 
(2) – (6) din Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile. 

 Ministerul  
Mediului 
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administrativ-teritoriale în a căror rază au fost 
depistate, precum și din alte surse legale. 
 (6) Dacă producătorul/deținătorul de deșeuri 
este identificat, acesta este obligat să suporte 
cheltuielile de eliminare, inclusiv cele prevăzute 
la alin. (4), efectuate de către actualii deținători, 
și cele asociate cu acțiunile întreprinse pentru 
identificarea acestuia. 

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. Obligațiile gestionarilor de 

deșeuri 
(1) Responsabilitatea pentru gestionarea 
deșeurilor revine după cum urmează: 
 a) producătorul inițial sau alt deținător de 
deșeuri are obligația să asigure efectuarea 
operațiunii de tratare a deșeurilor prin mijloace 
proprii sau prin transferarea deșeurilor în 
vederea efectuării acestei operațiuni unui agent, 
unei unități sau întreprinderi care desfășoară 
activități de tratare a deșeurilor ori unei unități 
publice sau private de colectare a deșeurilor, cu 
respectarea art. 3 și 4;  
b) producătorii și deținătorii de deșeuri își 
organizează sistemul propriu de tratare/eliminare 
a deșeurilor dacă deșeurile nu pot fi preluate de 
unități specializate din sistemul organizat în 
acest scop, cu respectarea art. 4. 
Livrarea și primirea deșeurilor, inclusiv a 
deșeurilor periculoase, în vederea eliminării lor 
se fac numai în bază de contract. 

Compatibil Prevederea Art. 15 
alin. (1) din Direc-
tiva nu a fost trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, 
fiind anterior trans-
pusă în art. 18 alin. 
(1) din Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile. 

 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. 

Legea nr. 209/2016 privind deșeurile 
Articolul 18. Obligațiile gestionarilor de 

deșeuri 
(2) Atunci cînd deșeurile sînt transferate de la 
producătorul sau deținătorul inițial către un 
agent, către o unitate sau o întreprindere 
menționată la alin. (1) lit. a) în vederea efectuării 
unor operațiuni de tratare preliminară, acesta nu 
este scutit, de regulă, de responsabilitatea pentru 

Compatibil Prevederea Art. 15 
alin. (2) din Direc-
tiva nu a fost trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, 
fiind anterior trans-
pusă în art. 18 alin. 
(2) și (3) din Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile. 

 Ministerul  
Mediului 
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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. 

realizarea operațiunilor de valorificare sau de 
eliminare completă.  
(3) Ținînd cont de prevederile, procedurile și 
regimurile de control pentru transferul de 
deșeuri, în funcție de originea, destinația și 
itinerarul transferului, de tipul de deșeu 
transferat și de tipul de tratament care se aplică 
deșeului la destinație, în contractul menționat la 
alin. (1) se vor preciza condițiile cu privire la 
responsabilitate, îndeosebi în cazurile în care 
producătorului inițial îi revine responsabilitatea 
pentru întregul lanț al procesului de tratare sau 
în cazurile în care responsabilitatea 
producătorului și a deținătorului se poate împărți 
sau delega între actorii din lanțul procesului de 
tratare. 

(3) Statele membre pot decide, în conformitate 
cu articolul 8, ca responsabilitatea cu privire la 
organizarea activităților de gestionare a 
deșeurilor să revină parțial sau în totalitate 
producătorului produsului din care derivă deșeul 
respectiv și ca distribuitorii respectivului produs 
să împartă această responsabilitate. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 
Articolul 18. Obligațiile gestionarilor de 

deșeuri 
(4) Prin actele normative aprobate de Guvern în 
vederea implementării prezentei legi se va 
stabili, în conformitate cu art. 14, dacă 
responsabilitatea cu privire la organizarea 
activităților de gestionare a anumitor deșeuri 
revine, parțial sau în totalitate, producătorului 
produsului din care derivă deșeul respectiv și 
dacă distribuitorii respectivului produs trebuie să 
împartă această responsabilitate.  

Compatibil Prevederea Art. 15 
alin. (3) din Direc-
tiva nu a fost trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, 
fiind anterior trans-
pusă în art. 18 alin. 
(4) din Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile. 

 Ministerul  
Mediului 

(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. Obligațiile gestionarilor de 

deșeuri 
(5) Unitățile și întreprinderile specializate în 
colectarea sau transportul de deșeuri livrează 
deșeurile colectate la instalațiile de tratare, 
respectînd prevederile art. 4 și ale cap. VI. 

Compatibil Prevederea Art. 15 
alin. (4) din Direc-
tiva nu a fost trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, fiind 
anterior trans-pusă în 
art. 18 alin. (5) din 
Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile. 

 Ministerul  
Mediului 

Articolul 16 
Principiile autonomiei și proximității 

(1) Statele membre iau măsurile necesare, în 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 
Articolul 19. Principiile autonomiei și 

proximității 

Compatibil Prevederea Art. 16 
alin. (1) din Direc-
tiva nu a fost trans-

 Ministerul  
Mediului 
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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. 

(1) În scopul eliminării eficiente a deșeurilor în 
condiții ce nu pun în pericol sănătatea populației 
și calitatea mediului, prin Programul național 
pentru gestionarea deșeurilor se stabilește o rețea 
integrată 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 
deșeurile provenite de la alți producători, luînd 
în considerare cele mai bune tehnici disponibile. 
(2) În vederea protejării rețelei sînt limitate 
intrările și ieșirile transporturilor de deșeuri 
destinate și permise incinerării, clasificate ca 
valorificare în cazul în care s-a stabilit că 
asemenea transporturi ar determina eliminarea 
deșeurilor naționale sau tratarea respectivelor 
deșeuri într-un mod care nu corespunde 
programelor de gestionare a deșeurilor.  

pusă în proiectul 
Regulamentului, 
fiind anterior trans-
pusă în art. 19 alin. 
(1) – (2) din Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile. 

(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 seama 
de condițiile geografice și de necesitatea unor 
instalații specializate pentru anumite tipuri de 
deșeuri. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 
Articolul 19. Principiile autonomiei și 

proximității 
(3) Rețeaua trebuie concepută astfel încît să 
asigure eliminarea prin mijloace proprii a 
deșeurilor și valorificarea deșeurilor menționate 
la alin. (1), ţinînd seama de condițiile geografice 
se de necesitatea unor instalații specializate 
pentru anumite tipuri de deșeuri. 

Compatibil Prevederea Art. 16 
alin. (2) din Direc-
tiva nu a fost trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, 
fiind anterior trans-
pusă în art. 19 alin. 
(3) din Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile. 

 Ministerul  
Mediului 

(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 și 

proximității 
 (4) Rețeaua trebuie să permită eliminarea 

deșeurilor și valorificarea deșeurilor menționate 
la alin. (1) în una dintre cele mai apropiate 

Compatibil Prevederea Art. 16 
alin. (3) din Direc-
tiva nu a fost trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, 
fiind anterior trans-

 Ministerul  
Mediului 



54 
 

 

instalații adecvate, prin cele mai potrivite 
metode și tehnologii, pentru a asigura un înalt 
nivel de protecție a mediului și sănătății 
populației.  

pusă în art. 19 alin. 
(4) din Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile. 

(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 Nefiind transpusă în 
cadrul național, 
prevederea  Art. 16 
alin. (4) din Direc-
tiva, va fi evaluată în 
vederea necesită-ții 
transpunerii în  Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile. 

 Ministerul  
Mediului 

Articolul 17 
Controlul deșeurilor 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 deșeurilor periculoase 
Generarea, colectarea, transportarea, stocarea și 
tratarea deșeurilor periculoase se realizează în 
baza autorizației de mediu pentru gestionarea 
deșeurilor, eliberată conform art. 25, cu 
respectarea condițiilor stabilite în autorizație și 
asigurarea evidenței și controlului deșeurilor 
periculoase, asigurînd trasabilitatea, începînd cu 
producerea acestora și pînă la destinația finală, 
în conformitate cu prevederile art. 30. 

Compatibil Prevederea Art. 17 
din Directiva nu a 
fost transpusă în 
proiectul Regula-
mentului, fiind 
anterior transpusă în 
art. 20 din Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile. 

 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. Interdicția de amestecare a 

deșeurilor periculoase 
(1) Producătorii și deținătorii de deșeuri 
periculoase, inclusiv comercianții și brokerii 
care pot intra fizic în posesia deșeurilor, au 
obligația să nu amestece deșeurile periculoase cu 
alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte 
deșeuri, substanțe sau materiale. Amestecarea 
include diluarea substanțelor periculoase. 

Compatibil  Prevederea Art. 18 
alin. (1) din Direc-
tiva nu a fost trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, 
fiind anterior trans-
pusă în art. 21 alin. 
(1) din Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile. 

 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 condiția că: 

a) operațiunea de amestecare este 
efectuată de o unitate sau o întreprindere în baza 
unei autorizații obținute conform art. 25; 

b) sînt respectate prevederile art. 4, iar 
efectele nocive ale gestionării deșeurilor asupra 
mediului și a sănătății populației să nu fie 
agravate; și 

c) operațiunea de amestecare este 
realizată în conformitate cu cele mai bune 
tehnici disponibile. 

Compatibil  Prevederea Art. 18 
alin. (2) din Direc-
tiva nu a fost trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, fiind 
anterior transpusă în 
art. 21  alin. (2)  din 
Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile. 

 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. Interdicția de amestecare a 

deșeurilor periculoase 
(3) În cazul în care deșeurile 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.  

Parțial compatibil  Prevederea art. 21 
alin. (3)  din Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile va fi actua-
lizată și adusă în 
concordanță cu art. 18 
alin. (3) din 
Directiva. 

 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 deșeurilor 

periculoase 
Producătorii de deșeuri periculoase și 
întreprinderile care gestionează deșeurile 
periculoase asigură că, în timpul colectării, 
transportării și depozitării temporare, acestea 
sînt ambalate și etichetate în corespundere cu 
cerințele privind clasificarea, etichetarea și 
ambalarea substanțelor și amestecurilor, 
aprobate de Guvern, și cu tratatele internaționale 
la care Republica Moldova este parte, indicînd 
gradul de toxicitate, denumirea completă a 
deșeurilor, starea lor de agregare, culoarea, 
mirosul, proprietățile inflamabile și explozibile, 
tipul ambalajului, denumirea procesului 
tehnologic din care au rezultat, cerințele speciale 
de comportament în condiții normale și în 
situații excepționale, adresa întreprinderii sau 
organizației unde au fost produse. 

Compatibil Prevederea Art. 19 
alin. (1) din Direc-
tiva nu a fost trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, 
fiind anterior trans-
pusă în art. 22  din 
Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile. 

 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 Prevederile art. 22 din 
Legea nr. 209/ 2016 
privind deșeu-rile vor 
fi evaluate în vederea 
necesității aducerii în 
concordanță cu 
Art.19 alin. (2) din 
Directiva. 

 Ministerul  
Mediului 

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 Prevederea Art. 20 
alin. (1) din Directiva 
va fi evaluată în 
vederea necesității 
transpu-nerii în art. 
23 din Legea  nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 
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(2) Articolele 17, 18, 19 și 35 nu se aplică 
deșeurilor mixte provenind din gospodării. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 
Articolul 23. Deșeurile periculoase provenite 

din gospodării private 
(1) Prevederile art. 20–22 și 32 nu se aplică 
deșeurilor mixte provenite din gospodăriile 
private.  

Compatibil  Prevederea Art.20 
alin. (2) din Direc-
tivă nu a fost trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, 
fiind transpusă 
anterior în art. 23 
alin. (1) din  Legea  
nr. 209/2016 privind 
deșeurile 

 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 
fracțiunilor separate de deșeuri 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 obținut autorizația de mediu pentru 
gestionarea deșeurilor sau a fost înregistrată în 
conformitate cu art. 25 sau 28. 

Compatibil  Prevederea Art.20 
alin. (3) din Direc-
tivă nu a fost trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, 
fiind transpusă 
anterior în art. 23 
alin. (2) din  Legea  
nr. 209/2016 privind 
deșeurile 

 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 Prevederea Art.20 
alin. (4) din Direc-
tiva se referă la 
Comisia Europeană 
și nu este aplicabilă 
pentru Republica 
Moldova 

  

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; 
 
 
 
 
 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 
Articolul 52. Uleiurile uzate 

(1) Gestionarea uleiurilor uzate se realizează 
fără a aduce atingere restricțiilor prevăzute la 
alin. (2) din prezentul articol și obligațiilor 
privind gestionarea deșeurilor periculoase 
prevăzute la art. 21 și 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 și 4; 
c) în cazul în care acest lucru este posibil din 
punct de vedere tehnic și viabil din punct de 

Compatibil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevederea Art.21 
alin. 1 lit. (a)  din 
Directiva nu sunt 
transpuse în 
proiectul 
Regulamentului, 
fiind transpuse 
anterior în Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 
 
 
 
 
 
 

 Ministerul  
Mediului 
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(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 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. 

vedere economic, uleiurile uzate cu caracteristici 
diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se 
amestecă cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe, 
dacă o astfel de amestecare împiedică tratarea 
lor. 
Proiectul Regulamentului privind incinerarea 

și coincinerarea deșeurilor 
II. RESTRICȚII 

Pct. 6: 
2) Se restricționează incinerarea și 
coincinerarea:   
      b) uleiurilor uzate. Uleiurile uzate sunt 
tratate, acordîndu-se prioritate regenerării 
acestora sau, alternativ, altor operațiuni de 
reciclare care au un rezultat global echivalent 
sau mai bun asupra mediului decât regenerarea, 
în conformitate cu articolele 3 și 4 din Legea nr. 
209/2016 privind deșeurile. 

 
 
 
 
 
 
 
Compatibil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compatibil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevederile  art. 52 
alin. (2) din Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile  sunt  în 
concordanță cu 
prevederile Art. 21 
alil. (1) lit. (c) din 
Directiva. 

 
 
 
 
 
 
 
Ministerul  
Mediului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerul  
Mediului 
 

(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; 

Comaptibil  Prevederile  art. 52 
alin. (2) din Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile  sunt  în 
concordanță cu 
prevederile Art. 21 
alil. (2) din 
Directiva. 

 Ministerul  
Mediului 
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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. 
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(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. 

Compatibil Prevederea Art.21 
alin. (3). din Direc-
tiva nu sunt trans-
puse în proiectul 
Regulamentului, 
fiind transpuse 
anterior în alin. (5) 
din Legea nr. 209/ 
2016 privind 
deșeurile. 
 

 Ministerul  
Mediului 

(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 Se referă la 
activitățile Comisiei 
Europene. Nu este 
aplicabilă pentru 
Republica Moldova. 

  

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 Prevederile Art. 22 
alin. (1) din 
Directiva se referă 
la activitățile 
statelor membre și 
nu sunt aplicabile pe 
teritoriul Republicii 
Moldova 

 Ministerul  
Mediului 

(2) Statele membre iau măsuri în conformitate Legea nr.209/2016 privind deșeurile  Prevederile Art. 22  Ministerul  
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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. 

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 alin. (2) din Direc-
tiva nu sunt 
transpuse în 
proiectului 
Regulamentului, 
fiind transpuse 
anterior în alin. (1) 
– (3) din Legea. Nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

Mediului 

(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 Prevederile Art. 22 
alin. (3) din 
Directiva se referă 
la activitatea 
Comisiei Europene. 

  

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; 

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 

Parțial compatibil Prevederile Art. 23 
alin. (1) din Direc-
tivă vor fi evaluate 
în vaderea transpu-
nerii integrale în 
prevederile art. 25 
din Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 
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(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. 

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. 

(2) Autorizațiile se pot elibera pentru o perioadă 
determinată și se pot reînnoi. 

- Incompatibil Prevederea Art. 23 
alin. (2) din Direc-
tivă va fi evaluată în 
vaderea transpu-
nerii acesteia în art. 
25 din Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile și, în caz 
de necesitate, va fi 
transpusă. 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

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  Prevederea Art. 23 
alin. (3) din Direc-
tivă nu a fost trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, 
fiind transpusă an-
terior în art. 25  din 
Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile   

 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 con-dițiile stipulate la art. 17 alin. (9) și 
anexa nr. 2. 

Parțial compatibil  Prevederea Art. 23 
alin. (4) din Direc-
tivă va fi evaluată în 
vederea transpu-nerii 
integrale a acesteia 
în art. 25 din Legea 
nr. 209/ 2016 privind 
deșe-urile și, după 
nece-sitate, va fi 
trans-pusă în lege 
citată.  

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 
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(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 Prevederea Art. 23 
alin. (4) din Direc-
tivă va fi evaluată în 
vaderea transpu-nerii 
integrale a acesteia 
în art. 25 din Legea 
nr. 209/ 2016 privind 
deșe-urile și, după 
nece-sitate, va fi 
trans-pusă în legea 
citată. 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

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  Prevederea Art. 24 
din Directivă nu a 
fost transpusă în 
proiectul Regula- 
mentului, fiind an-
terior transpusă în 
Legea  nr. 209/2016 
privind deșeurile 

 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 

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; 

Compatibil  Prevederea Art. 25 
din Directivă nu a 
fost transpusă în 
proiectul Regula- 
mentului, fiind an-
terior transpusă în 
Legea  nr. 209/ 
2016  privind deșe-
urile 

 Ministerul  
Mediului 
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ia în considerare cele mai bune tehnici existente. b) tipurile, cantităţile de deşeuri şi 
metodele de valorificare sau eliminare a acestora 
respectă prevederile art. 4; 

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 Prevederea Art. 25 
alin. (2) din Direc-
tivă va fi evaluată în 
vaderea necesită-ții 
transpunerii aces-teia 
în Legea nr. 209 
/2016 privind deșe-
urile și, după nece-
sitate, va fi trans-pusă 
în legea citată. 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 

(3) Statele membre informează Comisia 
în legătură cu normele generale stabilite în 
temeiul alineatelor (1) și (2). 

- Incompatibil Prevederea se referă 
la activitățile de 
raportare/comu-
nicare între statele 
membre și Comisia 
Europeană. Nu este 
aplicabilă în Repu-
blica Moldova. 

  

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 

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 

Compatibil  Prevederea Art. 26 
din Directivă nu a 
fost transpusă în 
proiectul Regula- 
mentului, fiind an-
terior transpusă în 
Legea  nr. 209/ 2016  
privind deșe-urile 

 Ministerul  
Mediului 
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reducerii sarcinii administrative. 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. 

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 Prevederile Art.27 
alin.(1)–(4) din Di-
rectiva vor fi evalu-
ate în vederea nece-
sității transpunerii 
acestora în Legea nr. 
209/2016 pri-vind 
deșeurile și, în urma 
evaluării rea-lizate, 
vor fi trans-puse în 
legea citată.  

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

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 - “ - Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

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; 
© iau în considerare cele mai bune tehnici 
disponibile; și 
(d) după caz, includ elemente referitoare la 
calitatea tratării și cerințele de procesare. 

- Incompatibil - “ - Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

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 

- Incompatibil - “ - Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 
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minime ar genera un beneficiu în ceea ce 
privește protecția sănătății umane și a mediului 
sau evitarea perturbării pieței interne. 

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 în cauză. 

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  Prevederile Art. 28 
alin. (1) – (5) din 
Directivă nu au fost 
transpuse în proiec-
tul Regulamentului, 
fiind anterior trans-
puse în art. 34 din 
Legea  nr. 209/ 2016  
privind deșe-urile 

 Ministerul  
Mediului 

(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 deşe-
urilor 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 
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(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; 
(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), 

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; 
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 

Compatibil  - “ – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ministerul  
Mediului 
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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. 

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.  
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(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 

- Legea nr.209/2016 privind deșeurile 
Articolul 35.  Implicarea autorităţilor 

administrației publice centrale și locale în 
elaborarea programelor de gestionare a 

deşeurilor 
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi 
locale vor furniza, la solicitarea Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, 
informaţia necesară la elaborarea Programului 
naţional pentru gestionarea deşeurilor. 
(2) În baza Programului naţional pentru 
gestionarea deşeurilor, autorităţile administraţiei 
publice locale elaborează programele locale de 
gestionare a deşeurilor în conformitate cu 
prezenta lege. 
 (3) Conţinutul programelor locale menţionate la 
alin. (2) este în corespundere cu obiectivele şi 
măsurile prevăzute de Programul naţional pentru 
gestionarea deşeurilor. 

 Prevederile cu 
specific național 

  

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 

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 

Compatibil  Prevederile Art. 29 
alin. (1) din Direc-tivă 
nu au fost tran-spuse 
în proiectul 
Regulamentului, fiind 
anterior trans-puse în 
art. 36 din Legea  nr. 
209/2016  privind 
deșeurile 

 Ministerul  
Mediului 
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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. 

politici de mediu.  

(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 
prevenire a generării deșeurilor. 

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 
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. 

Compatibil  Prevederile Art. 29 
alin. (1) din Direc-tivă 
nu au fost tran-spuse 
în proiectul 
Regulamentului, fiind 
anterior trans-puse în 
art. 36 din Legea  nr. 
209/2016  privind 
deșeurile 

 Ministerul  
Mediului 

(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 Transpunerea nu 
este necesară, 
deoarece se referă la 
activitățile Comisiei 
Europene. 

 Ministerul  
Mediului 
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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  Prevederea art. 30 
alin. (1) din Direc-
tiva nu este trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, 
fiind transpusă 
anterior în art. 37 din  
Legea  nr. 209/2016  
privind deșeurile 

 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 

Parțial compatibil  Prevederile art. 37 
alin. (3) – (4)  din  
Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile  vor 
fi evaluate în vederea 
necesității actualizării 
acestora în 
conformitate cu Art. 
30 alin. (2) din 
Directiva.  

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 

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 

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 

Compatibil Prevederile Art. 31 
din directiva nu au 
fost transpuse în 
proiectul Regula-
mentului, fiind 
anterior transpuse în 
art. 38 din  Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile.  

 Ministerul  
Mediului 
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iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor 
planuri și programe asupra mediului. Acestea 
plasează planurile și programele pe o pagină de 
internet accesibilă publicului. 

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. 

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   Prevederea Art. 31 
din directiva nu a 
fost transpusă în 
proiectul Regula-
mentului, fiind 
anterior transpusă în 
art. 38 din  Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile. 

 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 Transpunerea nu 
este necesară, 
deoarece se referă la 
activitățile statelor 
membre și Comisiei 
Europene. 

 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 Transpunerea nu 
este necesară, 
deoarece se referă la 
activitățile statelor 
membre și Comisiei 
Europene. 

 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 Prevederea  Art. 34 
alin. (1) din Direc-
tiva nu a fost 
transpusă în 
proiectul Regula-
mentului, fiind 
anterior transpusă în 
art. 30 alin. (1) din  
Legea nr. 209/2016 
privind deșeurile. 

 Ministerul  
Mediului 
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(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 Prevederea  Art. 34 
alin. (2) din Direc-tiva 
nu a fost trans-pusă în 
proiectul 
Regulamentului, fiind 
anterior trans-pusă în 
art. 30 din  Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile. 

 Ministerul  
Mediului 

(3) Statele membre pot ține seama de înregistrările 
efectuate în baza Schemei comunitare de management 
de mediu și audit (EMAS), în special în ceea ce 
privește frecvența și intensitatea controalelor. 

 Incompatibil Prevederea art. 30 
din  Legea nr. 209/ 
2016 privind deșeu-
rile  va fi evaluată în 
vederea necesi-tății 
aducerii în 
concordanță a 
acesteia cu Art. 34 
alin. (3) din 
Directiva.  

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 

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 

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 

Compatibil  Prevederea  Art. 35 
alin. (1) din Direc-
tiva nu a fost trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, 
fiind anterior trans-
pusă în art. 32 alin. 
(1) – (3) din  Legea 
nr. 209/2016 privind 
deșeurile. 

 Ministerul  
Mediului 
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prezentul articol. aprobate de Guvern.  
(3) Ținerea evidenței și transmiterea informației 
menționate la alin. (1) şi (2) se efectuează 
conform cerinţelor stabilite de Guvern. 

(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 Prevederea  Art. 35 
alin. (2) din Direc-
tiva nu a fost trans-
pusă în proiectul 
Regulamentului, fiind 
anterior trans-pusă în 
art. 32 alin. (4) – (5) 
din  Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile. 

 Ministerul  
Mediului 

(3) Statele membre pot solicita producătorilor de 
deșeuri nepericuloase să respecte alineatele (1) 
și (2).  

- Incompatibil Necesitatea trans-
punerii Art. 35 alin. 
(3) în legislația 
națională va fi 
evaluată și, după caz, 
transpusă în cadrul 
național 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

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 ). 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 
Articolul 33. Sistemul informaţional 

automatizat „Managementul deşeurilor” 
(1) Unităţile şi întreprinderile ce sînt antrenate în 
activităţile de gestionare a deşeurilor, inclusiv 
producătorii de deşeuri, participă la procesul de 
raportare a datelor şi informaţiilor despre deşeuri 
şi gestionarea acestora conform cerinţelor 
stipulate în prezenta lege şi prevederilor 
conceptului Sistemului Informațional 
Automatizat „Managementul Deșeurilor” (SIA 
MD), aprobat de Guvern. 
(2) SIA MD reprezintă totalitatea produselor de 
program şi a echipamentelor tehnice destinate 
colectării, stocării și procesării informației, 
formînd resursa informațională Registrul 

Parțial compatibil Consolidarea 
cadrului normativ 
național va fi 
realizată în baza 
evaluării acesteia în 
vederea suficienței 
și compatibilității cu 
prevederile Art. 35 
alin. (4) din 
Directiva 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
- 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 
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„Managementul deşeurilor”, care va include 
evenimentele legate de circuitul economic al 
acestora, documentele care însoțesc acest circuit, 
inclusiv exportul și importul de deșeuri, 
producătorii de deșeuri și agenții economici 
autorizați pentru a activa în acest domeniu, 
precum și automatizarea business-proceselor 
subiecților circuitului deșeurilor și furnizarea 
informațiilor privind circuitul deșeurilor către 
autoritățile publice, persoanele fizice și juridice 
prin intermediul portalului departamental. 
(3) Informaţia privind realizarea măsurilor ce ţin 
de aplicarea responsabilităţii extinse a 
producătorului pentru produsele menţionate la 
art. 12 și datele privind cantitatea de produse 
puse la dispoziție pe piață, specificată în tone şi 
număr de unități, precum și informația privind 
cantitatea, numărul și categoriile deşeurilor 
colectate şi tratate fac parte din SIA MD. 
(4) În cadrul SIA MD se regăsesc cel puţin 
următoarele: 

a) evidenta deșeurilor, care conţine date 
privind generarea, colectarea, transportarea şi 
tratarea deşeurilor, inclusiv a celor periculoase, 
raportate în conformitate cu prevederile art. 32; 

b) evidenta actelor permisive, emise în 
corespundere cu prevederile art. 25;  

c) evidenta notificărilor pentru transferul 
deșeurilor, eliberate în corespundere cu art. 64; 

d) Lista producătorilor de produse supuse 
reglementărilor de responsabilitate extinsă a 
producătorului, conform prevederilor art. 12;  

e) lista unităților și întreprinderilor scutite de 
îndeplinirea cerinţelor de autorizare a 
activităţilor de valorificare şi eliminare a 
deşeurilor, conform art. 27. 
 
Hotărîrea Guvernului nr, 373/ din 24-04-2018 

Cu privire la Registrul național al emisiilor 
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și al transferului de poluanți 
În temeiul art. 16 din Legea nr. 71-XVI din 22 
martie 2007 cu privire la registre (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70–73, 
art.314), cu modificările ulterioare, și art. 2 din 
Legea nr. 99 din 26 aprilie 2013 pentru 
ratificarea Protocolului privind registrele 
emisiilor şi transferului de poluanți la Convenția 
privind accesul la informaţie, justiție şi 
participarea publicului la adoptarea deciziilor în 
domeniul mediului (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2013, nr.125-129, art.400), 
Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Se instituie Registrul național al emisiilor și 
al transferului de poluanți în scopul colectării 
informațiilor privind emisiile de poluanți și 
transferul acestora. 

2. Se aprobă: 
1) Conceptul tehnic al Sistemului 

informațional automatizat „Registrul național al 
emisiilor și al transferului de poluanți”, conform 
anexei nr. 1; 

2) Regulamentul privind Registrul național al 
emisiilor și al transferului de poluanți, conform 
anexei nr. 2. 

CONCEPT TEHNIC 
al Sistemului informațional 

automatizat„Registrul național 
 al emisiilor și al transferului de 

poluanți” 
Capitolul I 

GENERALITĂȚI 
1. Sistemul informațional automatizat „Registrul 
național al emisiilor și al transferului de 
poluanți” (în continuare – SIA „RETP”) 
reprezintă date sistematizate despre emisiile de 
poluanți în aer, apă, sol și sursele difuze, precum 
și despre transferurile de deșeuri și poluanți din 
apele reziduale în afara amplasamentului, 
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raportate de către operatorii care desfășoară una 
sau mai multe dintre activitățile menționate în 
anexa nr. 1 laRegulamentul privind Registrul 
național al emisiilor și al transferului de 
poluanți. 

 
Proiectul Regulamentului privind incinerarea 

și coincinerarea  deșeurilor 
VIII. MONITORIZAREA EMISIILOR 

50. Pentru monitorizarea respectării cerinţelor 
prezentului Regulament, Agenția de Mediu va 
ține evidența operatorilor instalațiilor de 
incinerare și coincinerare a deșeurilor și a 
emisiilor prin intermediul sistemelor 
informaţionale automtizate „Managementul 
deșeurilor” (SIA MD) și „Registrul național al 
emisiilor și al transferului de poluanți” (SIA 
RETP). 

(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 Nu necesită a fi 
transpuse. 
Prevederea se referă 
la activitățile 
Comisiei Europene. 

 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 incinerarea și 
coincinerarea deșeurilor 

X.  INSPECȚIE ȘI CONTROL 

Compatibil    Ministerul  
Mediului 
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60. Nerespectarea prevederilor prezentului 
Regulament constituie contravenții și se 
sancționează, conform prevederilor Legii nr. 
209/2016 privind deșeurile și a Codului 
contravențional al Republicii Moldova nr. 
218/2008. 
61. Inspectoratul pentru Protecția Mediului va 
exercita funcția de supraveghere și control 
privind respectarea prevederilor Regulamentului, 
în baza Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind 
controlul de stat asupra activității de 
întreprinzător, Legii nr. 851-XIII din 29 mai 
1996 privind expertiza ecologică, Legii nr. 
1515/1993 privind protecția mediului 
înconjurător 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 

-  Incompatibil Consolidarea cadru-
lui normativ națio-nal 
cu aducerea acestuia 
în concor-danță cu 
prevederile Art. 37 
alin. (1) – (7) din 
Directiva va fi 
realizată în baza 
evaluării acesteia. 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
– 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 
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actului de punere în aplicare care stabilește 
formatul de raportare, în conformitate cu 
alineatul (7) din prezentul articol. 
(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 materiale ce urmează să 
fie folosite pentru operațiuni de rambleiere. 

În scopul verificării conformității cu 
articolul 11 alineatul (2) literele €, (d) și € și cu 
articolul 11 alineatul (3), statele membre 
raportează cantitatea de deșeuri pregătită pentru 
reutilizare, separat de cantitatea de deșeuri 
reciclate. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 
Articolul 14.  Reutilizarea şi reciclarea 

deşeurilor 
(4) La fiecare trei ani, Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului, în colaborare 
cu celelalte autorităţi implicate în gestionarea 
deşeurilor, înaintează Guvernului rapoarte 
privind stadiul îndeplinirii obiectivelor, în 
conformitate cu art. 36. În cazul neîndeplinirii 
obiectivelor, acest raport include motivele 
eşecului 80espective şi măsurile pe care 
autorităţile implicate le iniţiază în vederea 
îndeplinirii obiectivelor. 

Parțial compastibil  - “ -  Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
– 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 

(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 - “ - Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
– 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 
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(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 - “ - Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
– 2022-2023 

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 raportare 
stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul 
(7) din prezentul articol. 

- Incompatibil - “ - Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
– 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 

(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 - “ - Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
– 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 
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(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 - “ - Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
– 2022-2023 

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 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 

- Incompatibil Prevederile Art.38 
alin. (1) – (3) din 
Directiva vor fi 
evaluate în vederea 
necesității și 
posibilității 
transpunerii 
acestora în cadrul 
național și, după 
necesitate, vor fi 
transpuse. 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
– 2022-2023 

Ministerul  
Mediului 
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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 
influențează cantitățile de energie care pot fi 

- Incompatibil - “ – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
– 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerul  
Mediului 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- “ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termenele preconizate 
pentru evaluare și 
transpunere (după caz) 
– 2022-2023 

Articolul 38a 
Exercitarea delegării de competențe 

(1) Competența de a adopta acte delegate este 
conferită Comisiei în condițiile prevăzute la 
prezentul articol. 

- Incompatibil Nu necesită a fi 
transpuse. Se referă 
la Comisia 
Europeană. 

-  

(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 Nu necesită a fi 
transpuse. Se referă 
la Comisia 
Europeană. 

-  

(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 

- Incompatibil Nu necesită a fi 
transpuse. Se referă 
la Comisia 
Europeană. 

-  



85 
 

 

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. 

(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 Nu necesită a fi 
transpuse. Se referă 
la Comisia Euro-
peană. 

-  

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia 
îl notifică simultan Parlamentului European și 
Consiliului. 

- Incompatibil Nu necesită a fi 
transpuse. Se referă 
la  structurile 
europene (Comisia 
Europeană, Parla-
mentul și Consiliul 

-  

(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 Nu necesită a fi 
transpuse. Se referă 
la structurile 
europene 

-  

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 Nu necesită a fi 
transpuse. Se referă la 
structurile euro-pene 

-  
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(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 Nu necesită a fi 
transpuse. Se referă 
la structurile euro-
pene 

  

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 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. 

- Incompatibil Nu necesită a fi 
transpuse. Se referă 
la 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 Nu necesită a fi 
transpusă. Se referă 
la Comisia 
Europeană. 
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Articolul 41 
Abrogare și dispoziții tranzitorii 

Directivele 75/439/CEE, 91/689/CEE și 
2006/12/CE se abrogă de la 12 decembrie 2010. 
Cu toate acestea, de la 12 decembrie 2008, se 
aplică următoarele dispoziții: 
(a) în Directiva 75/439/CEE, la articolul 10, 
alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text: 
„(4) Metoda de referință pentru măsurare, în 
vederea determinării conținutului de PCB/PCT 
al uleiurilor uzate, se stabilește de către Comisie. 
Măsura respectivă, destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la articolul 
18 alineatul (4) din Directiva 2006/12/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 5 
aprilie 2006 privind deșeurile. 
(b)  Directiva 91/689/CEE se modifică după 
cum urmează: 
(i) La articolul 1, alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text: 
„(4)  În sensul prezentei directive «deșeuri 
periculoase» înseamnă: 
— deșeurile clasificate ca deșeuri periculoase în 
conformitate cu lista stabilită prin Decizia 
Comisiei 2000/532/CE ( *2 ) pe baza Anexelor I 
și II ale prezentei Directive. Aceste deșeuri 
trebuie să prezinte una sau mai multe din 
caracteristicile specificate în Anexa III. Această 
listă ia în considerare originea și compoziția 
deșeurilor și, dacă este cazul, valorile limită de 
concentrație. Această listă este revizuită periodic 
și, în cazul în care este necesar, revizuită. 
Măsurile, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentei directive, prin 
completarea sa, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control prevăzută 

Legea nr. 209/2016 privind deșeurile 
Capitolul X 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
Articolul 67. Dispoziţii finale 

(1) Prezenta lege stabileşte cadrul normativ 
privind gestionarea deșeurilor în vederea 
protecției mediului şi a sănătăţii populaţiei. 
Prezenta lege transpune Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 19 
noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare 
a anumitor directive, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene L 312 din 22 
noiembrie 2008. 
(2) Prezenta lege intră în vigoare după 12 luni de 
la data publicării în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, cu excepția art. 54 alin. (5) 
care se pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 
2017, art. 54 alin. (6) care se pune în aplicare 
începînd cu 1 ianuarie 2018 și art. 62 care se 
pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2020. 
(3) Prevederile art. 49 alin. (7) se aplică pînă la 1 
ianuarie 2018. 
(4) Exceptarea prevăzută la art. 49 alin. (8) lit. c) 
se aplică pînă la 1 ianuarie 2020. 
(5) Timp de 3 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, prevederile art. 32 alin. (1)–(3) se 
vor aplica și producătorilor de deşeuri 
nepericuloase. 
Articolul 68. Dispoziții tranzitorii 
(1) Guvernul: 

a) în termen de 12 luni de la publicarea 
prezentei legi, va elabora cadrul normativ 
aferent prezentei legi;  

b) în termen de 6 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi 

– va elabora şi va prezenta Parlamentului 
propuneri pentru aducerea actelor legislative în 
concordanță cu prezenta lege; 

 – va aduce actele sale normative în 

Incompatibil Nu necesită a fi 
transpusă. Se referă 
la Comisia 
Europeană. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705#E0014
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la articolul 18 alineatul (4) din Directiva 
2006/12/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile; 
— orice alte deșeuri considerate de un stat 
membru ca prezentând una dintre caracteristicile 
specificate în Anexa III. Astfel de cazuri se 
comunică Comisiei și revizuite în vederea 
adaptării listei. Măsurile, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive, prin 
completarea sa, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control prevăzută 
la articolul 18 alineatul (4) din Directiva 
2006/12/CE. 
(ii)  Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 9 
Măsurile necesare în vederea adaptării la 
progresul științific și tehnic a anexelor prezentei 
directive și în vederea revizuirii listei de deșeuri 
menționate la articolul 1 aliniatul (4), destinate 
să modifice elemente neesențiale ale prezentei 
directive, printre altele prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura 
de reglementare cu control menționată la 
articolul 18 alineatul (4) din Directiva 
2006/12/CE.” 
(c) Directiva 2006/12/CE se modifică după cum 
urmează: 
(i) La articolul 1, alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text: 
„(2)  În sensul alineatului (1) litera (a), se aplică 
Decizia Comisiei 2000/532/CE ( *4 ) cuprinzând 
lista deșeurilor ce se încadrează în categoriile 
prevăzute în Anexa I. Această listă este revizuită 
periodic și, în cazul în care este necesar, 
revizuită. Măsurile destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive prin 
completarea acesteia se adoptă în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 

concordanță cu prezenta lege 
– va elabora şi va aproba Programul 

național privind gestionarea deșeurilor; 
c) va asigura stabilirea graduală a 

mecanismului de implementare a 
responsabilității extinse a producătorului, 
prevăzut la art. 12. 
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, 
Legea nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 
privind deşeurile de producţie şi menajere 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, 
nr. 16–17, art. 101), cu modificările şi 
completările ulterioare, se abrogă. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705#E0016
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menționată la articolul 18 alineatul (4). 
(ii) Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text: 
„Articolul 17 
Măsurile necesare în vederea adaptării la 
progresul științific și tehnic a anexelor, destinate 
să modifice elemente neesențiale ale prezentei 
directive, se adoptă în conformitate cu procedura 
de reglementare cu control menționată la 
articolul 18 alineatul (4).” 
(iii)  La articolul 18, alineatul (4) se înlocuiește 
cu următorul text: 
„(4)  În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele 
(1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, 
având în vedere dispozițiile articolului 8 din 
respectiva decizie.” 
Trimiterile la directivele abrogate se 
interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și 
se citesc în conformitate cu tabelul de 
corespondență din anexa V. 

Articolul 42 
Intrarea în vigoare 

Prezenta directivă intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. 

Legea nr. 209/2016 privind deșeurile 
Capitolul X 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
Articolul 67. Dispoziţii finale 

(2) Prezenta lege intră în vigoare după 12 luni de 
la data publicării în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, cu excepția art. 54 alin. (5) 
care se pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 
2017, art. 54 alin. (6) care se pune în aplicare 
începînd cu 1 ianuarie 2018 și art. 62 care se 
pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2020. 

Compatibil    

Articolul 43 
Destinatari 

Prezenta directivă se adresează statelor 
membre. 

- Incompatibil Nu necesită a fi 
transpusă. 

  

ANEXA I. OPERAȚIUNILE DE ELIMINARE Legea nr.209/2016 privind deșeurile 
Anexa nr. 1 Operațiunile de eliminare  

 

Compatibil   Ministerul  
Mediului 
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ANEXA II. OPERAȚIUNILE DE VALORIFICARE Legea nr.209/2016 privind deșeurile 
Anexa nr. 2 Operațiunile de valorificare 

 

Compatibil   Ministerul  
Mediului 

ANEXA III . PROPRIETĂȚI ALE DEȘEURILOR 
CARE FAC CA ACESTEA SĂ FIE PERICULOASE 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 
Anexa nr. 3 Proprietăți ale deșeurilor care fac ca 
acestea să fie periculoase 
 

Parțial compatibil Transpunerea inte-
grală este inclusă în 
proiectul de lege 
pentru modificarea 
unor acte normative 
(inițiativa legislati-vă  
nr. 292 din 19 
octombrie 2021), care 
fiind adoptată în 
prima lectură, se află 
la examinare în 
Parlamentul RM.. 

 Ministerul  
Mediului 

ANEXA IV EXEMPLE DE MĂSURI DE 
PREVENIRE A GENERĂRII DEȘEURILOR 
MENȚIONATE LA ARTICOLUL 29 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile 
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 Anexa va fi evaluată 
în vederea 
necesității 
transpunerii acesteia 
în Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

Ministerul  
Mediului 

ANEXA IVb PLANUL DE PUNERE ÎN 
APLICARE CARE TREBUIE PREZENTAT ÎN 
TEMEIUL ARTICOLULUI 11 ALINEATUL (3)  

- Incompatibil Anexa va fi evaluată 
în vederea 
necesității 
transpunerii acesteia 
în Legea nr. 
209/2016 privind 
deșeurile 

Termenele preconizate 
pentru actualizare - 
2022-2023 

Ministerul  
Mediului 



MINISl'ERUL
MEDIULUI

AL RIiPUBLICII MOLDOVA

NTAHI4CTEPCTBO
or(PylKAroulEr cPEAbr

PECTIyEJII{KH MOJIAO r}A

tvlD-?004, nrun. Chi$intu. bd. $telhn ccl lvlare qi Stiint. 162. tcl.:20 45 87, c-mail: cancelaria@nrediu.gov.n:d

o\'oQ,,tor. .l. Nr. o1 -os l ^3s 
r

l.a rrr din

Cancelaria de Stat

CERERB
privind inregistrarea de citre Cancelaria de Stat

a proiectului Hotiririi.Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind
incinerarea qi coincinerarea dcqeurilor

Nr.
crt. Criterii de inregistrare Nota autorului

Categoria qi denumirea proiectului Proiectul Flotdririi Guvernului pentru
aprobarea Regulamentului privind
incinerarea ;i coincinerarea de;eurilor

2 Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Mediului
3 Justilicarea depunerii cererii Proiectul de hotlrire este elaborat in

terneiul prevederilor articolelor 8 lit. c),
17 Ei 68 alin. (l) Iit. a) din Legea nr.
?0912016 privind degeurile. Elaborarea
proiectului reiese din Planul de ac[iuni al
Guvernului pentru anii 2021-2022.
aprobat prin l-lotlrirea Guvenrului nr.
23512021 (acfiunea 15.1a.2) qi asigurtr
transpunea par[iald a celor trei acte
europenc. Respectiv, in confbmritate ou

scrisoarea nr. 31102-87-3590 din 06
aprilie 2022 a Centrului de Armonizare
a Legislaliei al Cancelariei de Stat.
rninisterul a perfectat trei tabcle ds

concordan(6 pentru proiectul de hotf,rire
sus-menlionat cu urmitoarele acte
europene:
- Directiva 2010/75fuE privind ernisiile
industriale (prevenirea $i controlul
integrat al polulrii);

t.



- Directiva 2008/98/CE privind
degeurile; qi

- Decizia cle punere in aplicare (UE)
2019/2010 a Comisiei din l2 noiembrie
2019 de stabilire a concluziilor privind
cele mai bune tehnici disponibile (BAT).
in terneiul Directivei 20l0l75lUE i1

Parlamentului European r;i a Consiliului
pentru incincrarca deqeurilor.

4 Lista autorit[1ilor ;i institufiilor a cdror
avizare este necesard

Ministeru I lJconomiei ;

M i nisterul Finanlelori
Ministerul Inliastructurii 5i Dezvoltarii
Regionale;
Ministerul Afacerilor Externe gi

Integrlrii Europene;
Ministcrul Sdndtd[ii;
Ministerul Justiliei;
CentruI Nalional AnticorupIie

5 Termenul-timiti pentru depunerea
av izelorlexperti zel or

l0 zile

6. Persoana responsabild de promovarea
proiectului

Liudrnila Marduhaeva, consultant
principal, Direcfia politici de
management al degeurilor qi substanfelor
chirnice,
tel.: 0 (22) 204 577

7 - Nota informativd;
- Analiza lmpactului;
- Proiectul hotirdrii Guvernului qi

proiectu I Regulamentului; gi

- 3 tabele de concordang.
8 Data gi ora depunerii cererii 02 rnai 2022

9 Sernnitura

Ministru Iuliana CANTARAGIU

Ex.: Liadmilo lt4arduhaevet: +373 (32) 2015 26
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