
Proiect 

„UE” 

 

 

 

Republica Moldova 

GUVERNUL 

HOTĂRÂRE nr._______ 

 

din __________________2022 

Chișinău 

 

pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea vehiculelor scoase 

din uz 

Prezenta Hotărâre a Guvernului transpune prevederile Directivei 

nr.2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 
privind vehicule scoase din uz. 

 

În temeiul prevederilor art. 51 alin. (8) din Legea privind deșeurile nr. 

209/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459-471, art. 916) 

cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Regulamentul privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (se 

anexează). 

2. Monitorizarea și implementarea prezentei Hotărâri se pune în sarcina 

Agenției de Mediu 

3. Controlul asupra executării 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                                                Natalia GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează:                                                         
 

Ministrul mediului                                                 Iuliana CANTARAGIU 
 

Ministrul economiei                                                           Sergiu GAIBU 

 

Ministrul afacerilor externe 

şi integrării europene                                                         Nicu POPESCU  



Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului 

nr. …. din ……………… 

REGULAMENT  

 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz 
 

Regulamentul privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (în continuare – Regulament) 

transpune Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 

2000 privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 269 

din 21 octombrie 2000, așa cum a fost modificat ultima oară prin Directiva (UE) 2018/849 a 

Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018. 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

1. Scopul prezentului Regulament constă în instituirea unui cadru juridic de 

reglementare privind prevenirea formării de deșeuri provenite de la vehiculele scoase din uz, 

colectarea, reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz, 

inclusiv componentelor și materialelor acestora (în continuare – VSU) pentru a reduce 

eliminarea de deșeuri, contribuind astfel la o dezvoltare durabilă a societății și la îmbunătățirea 

din punct de vedere ecologic a activității agenților economici implicați în ciclul de viață al 

vehiculelor conform principiului de responsabilitate extinsă a producătorului, în special a 
agenților economici direct implicați în tratarea vehiculelor scoase din uz. 

 

2. Domeniile de aplicare ale prezentului Regulament sînt: 

1) prevederile prezentului Regulament se aplică vehiculelor și vehiculelor scoase din 

uz, inclusiv componentelor și materialelor acestora, cu respectarea prevederilor pct. 18 indiferent 

de modul în care vehiculul a fost întreținut sau reparat pe toată durata utilizării acestuia și dacă 

acesta este echipat cu componente furnizate de producător ori cu alte componente a căror 

montare ca piese de rezervă sau de schimb s-a efectuat în conformitate cu standardele și 

reglementările tehnice specifice; europene sau naționale în domeniu; 

2) prevederile prezentului Regulament se aplică cu respectarea standardelor și 

reglementărilor tehnice specifice de siguranţă, emisiile în atmosferă şi nivelul emisiilor de 

zgomot, precum şi cele referitoare la protecţia solului şi a apei; 

3) prevederile prezentului Regulament stabilește cerințele privind proiectarea din 

punct de vedere al posibilităților de reciclare și valorificare, introducerea pe piață a vehiculelor 

cu condiția etichetării în conformitate cu prevederile standardelor și reglementărilor tehnice 

specifice și unele reguli specifice privind colectarea, tratarea, valorificarea și reciclarea a VSU, 

în special interzicerea introducerii pe piață a materialelor și componentelor vehiculelor care 

conțin plumb, mercur, cadmiu sau crom hexavalent conform art. 51 alin. 3) din Legea nr. 

209/2016 privind deșeurile, cu excepția celor prevăzute în Anexa nr.2 prezentului Regulament, 

în condițiile specificate în aceasta; 

4) prevederile prezentului Regulament se aplică în scopul implementării principiului 

responsabilității extinse a producătorului de către producătorii, importatorii, distribuitorii, 

consumatorii și agenții economici, care vor întreprinde măsuri necesare pentru optimizarea 

colectării separate a deșeurilor de VSU, minimizarea eliminării VSU ca și deșeuri municipale 

mixte, inclusiv realizarea nivelului ridicat de reciclare pentru toate deșeurile de VSU.  

3. Prevederile pct.7 și pct. 65 a prezentului Regulament nu se aplică producătorilor care 

fabrică sau importă numai vehicule cu destinație specială și vehiculelor sale, astfel cum 

sunt definite în Anexa nr.2 la Regulile de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1047/1999 cu privire la reorganizarea Sistemului 

informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor 

şi introducerea testării a autovehiculelor şi remorcilor acestora. 



4. Pentru vehiculele cu 3 roți, cu excepția triciclurilor motorizate, astfel cum sunt definite 

în Anexa nr.2 la Regulile de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor Hotărârii 

Guvernului nr. 1047/1999 se aplică numai prevederile pct.14 și 16, pct.48-70. 

 

5. În sensul Regulamentului, suplimentar la noțiunile din Legea nr. 209/2016 privind 

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

1) agenți economici - producătorii, distribuitorii, colectorii, companiile de asigurare 

auto, precum şi agenţii care au ca obiect de activitate tratarea, recuperarea, reciclarea 

a VSU; 

2) depoluare - golirea de fluide și de substanțe chimice periculoase a vehiculelor scoase 

din uz, cu respectarea prevederilor din Anexa nr.1; 

3) dezmembrare - activitatea de demontare vehiculului scos din uz, în materiale și 

componente destinate reutilizării, valorificării și eliminării; 

4) informaţii referitoare la dezmembrare - toate informaţiile necesare pentru tratarea 

corespunzătoare şi ecologic raţională a vehiculelor scoase din uz. Aceste informaţii 

vor fi puse la dispoziţie agenţilor economici care deţin instalaţii de tratare autorizate 

de către producătorii de vehicule şi producătorii de componente sub formă de 

manuale sau pe suport electronic, cum ar fi CD-ROM, servicii on-line. 

5) piesă de schimb - piesă destinată să înlocuiască la un vehicul piesă de același gen cu 

care vehiculul a fost omologat de tip și care respectă cerințele tehnice și de calitate 

stabilite de producătorul vehiculului; 

6) prevenire - măsurile care urmăresc reducerea cantităţii şi nocivităţii pentru mediu şi 

sănătăţii populaţiei a vehiculelor scoase din uz, a materialelor şi substanţelor din 

componenţa acestora; 

7) producător - fabricantul de vehicule sau importatorul profesional al unui vehicul în 

Republica Moldova; 

8) planul de operare – documentația elaborată de către agenții economici, care 

reprezintă ansamblul activităților desfășurate pe perioada de valabilitate a planului și 

modalitatea prin care vor îndeplini obligațiile ce le revin privind gestionarea VSU și 

care se prezintă Agenției de Mediu (în continuare, Agenția) în scopul evaluării și 

aprobării acestuia;  

9) refolosire - orice operație prin care componentele vehiculelor scoase din uz sunt 

utilizate în același scop pentru care au fost concepute; 

10)  aparat de tăiat - orice instalaţie utilizată pentru tăierea în bucăţi sau pentru 

fragmentarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv în scopul obţinerii de resturi metalice 

direct refolosibile; 

11) substanță periculoasă – orice substanță care îndeplinește criteriile pentru oricare 

dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în Legea nr.277/2018 

privind substanțele chimice  

12) tratarea vehiculelor - orice activitate desfăşurată după ce vehiculul scos din uz a fost 

predat unui agent economic care desfăşoară activităţi de depoluare, dezmembrare, 

tăiere, mărunţire, valorificare sau pregătire pentru eliminarea deşeurilor mărunţite, 

precum şi orice altă operaţiune efectuată în vederea valorificării şi/sau eliminării 

vehiculelor scoase din uz şi a componentelor lor; 

13) vehicul - orice vehicul fiind atribuit categoriilor M1 sau N1, astfel cum sunt definite în 

Anexa nr.2 la Regulile de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor aprobate prin 



Hotărârea Guvernului nr. 1047/1999 cu privire la reorganizarea Sistemului 

informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al 

transporturilor şi introducerea testării a autovehiculelor şi remorcilor acestora; 

14) vehicul scos din uz (VSU) - un vehicul, inclusiv componentele și materialele acestora 

care constituie un deșeu conform art. 2 pct. 9) din Legea nr. 209/2016 privind 

deșeurile; 

 

II.PREVENIREA 

6. În scopul asigurării sănătății populației, protecţiei mediului și al prevenirii formării 

deșeurilor periculoase producătorii de vehicule, în colaborare cu producătorii de 

materiale şi echipamente, sînt obligaţi să iau toate măsurile de prevenire în conformitate 

cu prevederile art. 51 alin. (3) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile. 

7. Producătorii de vehicule, înpreună cu producătorii de materiale şi echipamente au 

obligația de a folosi standardele și reglementările tehnice specifice de codificare pentru 

componente și materiale pentru a facilita identificarea acelor componente și materiale 

care sunt pasibile pentru reutilizare și valorificare. 

8. Producătorii și agenții economici implicaţi în gestionarea VSU sunt obligați să publice în 

cartea tehnică, pe propriul site sau prin alte mijloace de informare, informații privind: 

1) proiectarea vehiculelor și a componentelor acestora din punctul de vedere al 

posibilităților de reciclare și valorificare a acestora; 

2) modalitățile de tratare sigure din punctul de vedere al protecției mediului a VSU, 

în special în ceea ce privește dezmembrarea și evacuarea tuturor fluidelor; 

3) dezvoltarea și optimizarea metodelor de reutilizare, reciclare și valorificare a 

VSU; 

4) progresele realizate în domeniul valorificării și reciclării în scopul reducerii 

cantității de deșeuri eliminate, precum și pentru creșterea gradului de valorificare 

și reciclare. 

9. Producătorii și distribuitorii de vehicule sunt obligați de a pune la dispoziția potențialilor 

cumpărători informațiile prevăzute la pct.8 Datele generale referitoare la informațiile 

prevăzute la pct.8 sunt incluse în materialele promoționale utilizate la comercializarea 

noilor vehicule. 

10. Producătorii și agenții economici implicaţi în gestionarea VSU sunt obligați:  

1) să respecte normele instituite de prezentul Regulament; 

2) să se înregistreze în Lista producătorilor în conformitate cu prevederile art. 12 alin. 

(5) și (6) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile; 

3) să introducă pe piață materialele și componentele vehiculelor prevăzute în Anexa nr.2 

cu condiția etichetării conform prevederilor Legii nr. 151/2014 privind cerințele în 

materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic; 

11. Fabricanții de componente pentru vehicule sunt obligați de a furniza agenților economici 

autorizați în conformitate cu art. 25 al Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, care 

realizează dezmembrarea și/sau tratarea VSU, gratuit, la cererea acestora, cu respectarea 

secretului industrial și comercial, potrivit Legii nr.171/1994 cu privire la secretul 

comercial, informațiile necesare privind dezmembrarea, depozitarea și testarea 

componentelor reutilizabile. 

12. Producătorii de vehicule sunt obligați de a furniza agenților economici autorizați, care 

realizează dezmembrarea și/sau tratarea a VSU, gratuit, la cererea acestora, informațiile 

privind dezmembrarea tipurilor noi de vehicule, în termen de cel mult 6 luni de la 

plasarea pe piață a acestora. 



13. Informațiile prevăzute la pct.8 privesc componentele și materialele vehiculelor, precum și 

amplasarea în vehicul a tuturor substanțelor periculoase utilizate cu scopul atingerii 

țintelor prevăzute la pct.65.  

 

III. COLECTAREA 

14. Producătorii de vehicule și a componentelor acestora au obligația de a asigura primirea 

de la ultimul deținător și/sau proprietar legal a vehiculelor pe care le-au introdus pe 

piață, atunci când acestea devin vehicule scoase din uz, și predarea acestora către agenții 

economici autorizați să desfășoare activități de tratare, cu respectarea prevederilor 

pct.65. 

15. Prevederile pct.14 se aplică și părților uzate care sunt înlăturate la repararea vehiculelor, 

devenite deșeuri, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic. 

16. Persoanele fizice sau persoanele juridice deținătoare de vehicule sunt obligați să predea 

VSU ori componentele solide și/sau lichide ale acestora separat de alte deșeuri către 

agenții economici autorizați să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din 

uz sau direct agenților economici care sunt autorizați să efectueze operații de tratare a 

VSU, evitând eliminarea prin depozitare a VSU. 

17. Agenții economici care desfășoară numai activități de colectare autorizați conform art.25 

din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile predau VSU colectate în maximum o lună de la 

data preluării lor agenților economici autorizați pentru tratarea VSU, așa cum au fost 

preluate de la ultimul deținător și/sau proprietar cu respectarea cerințelor minime 

prevăzute în Anexa nr.1. 

18. Predarea și preluarea VSU la instalație de tratare nu implică niciun cost pentru ultimul 

deținător și/sau proprietar. 

19. Prevederile pct.18 nu sunt aplicate pentru: 

1) VSU care nu mai conțin una sau mai multe componente esențiale, precum 

elemente ale trenului de rulare, șasiul, componente de bază ale motorului, 

elemente mari de caroserie, convertizorul catalitic sau sistemele electronice de 

control; 

2) VSU cărora li s-au adăugat deșeuri; 

3) vehiculele care au suferit avarii și ale căror componente esențiale prevăzute la 

subpct 1) nu mai pot fi reutilizate sau pregătite pentru reutilizare; 

4) VSU care nu au fost înmatriculate permanent sau, nu au fost înregistrate în 

Registrul de Stat a Republicii Moldova. 

20. Producătorii încheie un contract direct, cu cel puțin un agent economic autorizat, pentru 

tratarea a VSU a căror marcă o introduc pe piață, cu excepția a VSU prevăzute la pct.19 

și pentru acoperirea eventualelor costuri pentru atingerea țintelor prevăzute la pct.65 în 

cazul în care costurile de colectare și tratare a acestora depășesc veniturile obținute din 

vânzarea pieselor reutilizabile și a materiilor prime secundare rezultate din tratarea 

acestora. 
21. Agenții economici care desfășoară doar activități de colectare sau colectare și 

dezmembrare a VSU prevăzute la pct.19 sunt obligați să încheie un contract, cu cel puțin 

un agent economic autorizat, pentru tratarea VSU colectate și pentru acoperirea 

diferențelor, în cazul în care costurile de tratare a acestora depășesc veniturile obținute 

din vânzarea pieselor reutilizabile și/sau a materiilor prime secundare rezultate din 

tratarea acestora. 

22. Agenții economici care comercializează sau cumpără, primesc prin donație ori 

recepționează prin alte mijloace, în vederea vânzării sau pentru uz propriu un vehicul, 

materialele și componentele acestora, precum și instituțiile publice și private care 

cumpără, primesc prin donație ori recepționează prin alte mijloace pentru uz propriu 

vehicul, materialele și componentele acestora, vor solicita producătorilor existenți pe 

piață numărul de înregistrare din Lista producătorilor. 



 

IV. SISTEME DE COLECTARE 
23. Responsabilitățile producătorilor vehiculelor și a componentelor acestora și agenților 

economici menționate la pct. 12 din Legea 209/2016 privind deșeurile se realizează 
în două moduri: 
1) individual; sau 

2)prin transferarea responsabilităților, pe bază de contract, către un sistem colectiv 

autorizat de către Agenție. 

24. Producătorii prevăzuți la pct. 23, care își îndeplinesc responsabilitățile individual, 
sunt obligați să preia VSU de la deținător și/sau proprietar legal prin intermediul 
propriilor puncte de colectare a acestora. 

25. Sistemele colective autorizate în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 

209/2016 privind deșeurile, care acționează în numele producătorilor, în scopul onorării 

responsabilităților acestora de colectare separată a VSU pentru asigurarea țintelor de 

reciclare și valorificare, în conformitate cu prevederile pct.65, vor asigura îndeplinirea 

condițiilor contractuale privind gestionarea VSU prin: 

1) încheierea contractelor de aderare la sistemul colectiv cu oricare dintre 

producătorii care solicită acest lucru și care acceptă condițiile contractuale; 

2) acceptarea în rândul membrilor sistemului colectiv al producătorilor care solicită 

acest lucru și corespund criteriilor prevăzute în statutul sistemului colectiv. 

Sistemul colectiv nu poate refuza cererea de aderare, cu excepția cazului în care 

prezintă o justificare întemeiată și primește aprobarea Agenției; 

3) preluarea VSU, cît și facilitarea transferului direct către agenții economici 

autorizați pentru operațiuni de valorificare a acestora; 

4) reinvestirea eventualului profit în aceleași tipuri de activități întreprinse în 

vederea îndeplinirii responsabilităților ce le revin producătorilor pentru care au 

preluat responsabilitatea; 

5) asigurarea acoperirii întregii zone unde sunt comercializate produsele 

producătorilor de la care au preluat responsabilitatea; 

6) stabilirea tarifelor prevăzute la pct.19 pe care le percep de la producătorii la un 

nivel corespunzător atât atingerii țintelor de reciclare și valorificare, în 

conformitate cu prevederile pct.65, cât și gestionării întregii cantități de VSU 

solicitate de către unitățile administrativ-teritoriale și de producătorii prevăzuți 

la pct. 23 să le gestioneze; 

7) afișarea costurilor nete de gestionare a VSU pe site-ul web oficial în termen de 

15 zile de la emiterea autorizației; 

8) afișarea listei cu producătorii afiliați sistemului colectiv pe site-ul propriu în 

termen de 15 zile de la emiterea autorizației și actualizarea ei când este cazul; 

9) încheierea contractelor cu reciclatorii și valorificatorii autorizați. 

26. Pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 25, sistemele colective pot avea și 

calitatea de comerciant de deșeuri, în condițiile Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, prin 

investirea profitului în propriul sistem. 

27. Producătorii și agenții economici implicaţi în gestionarea VSU în mod individual și/sau 

colectiv sunt obligați: 

1) să țină o evidență ce cuprinde informații privind tipul, numărul și greutatea 

vehiculelor introduși pe piață, ale VSU, precum și tipul, numărul și greutatea a 

VSU colectate și predate pentru tratare, valorificare și/sau reciclare, precum și 

privind punctele de colectare organizate; 

2) să creeze sisteme de colectare pentru VSU în vederea îndeplinirii țintelor 

prevăzute la pct.65, inclusiv stocarea corespunzătoare până la predare; 



3) să elaboreze și să depună la Agenție, până la data de 30 aprilie a anului imediat 

următor celui în care a avut loc introducerea pe piață a vehiculelor și a 

componentelor acestora, un raport care să cuprindă informații despre tipul, 

numărul și greutatea vehiculelor și a a componentelor acestora introduși pe piață, 

și/sau colectați de pe piață; 

4) să prezinte Agenției de Mediu, în formă liberă, raportul narativ privind sinteza 

(descrierea) activităților derulate pentru realizarea responsabilității extinse a 

producătorului, conform pct.79 din Regulament; 

5) să elaboreze planul de operare prevăzut la pct. 35 din prezentul Regulament; 

6) să pună la dispoziția publicului, pe propriul site și la punctele de vânzare a 

vehiculelor noi, lista cu agenților economici autorizați să desfășoare activități de 

tratare a VSU cu care au semnat contract, lista cu punctele de colectare, liste ce 

includ datele de contact ale acestor agenți economici; 

7)  să păstreze evidența datelor menționate la subpct. 1) și 5) pentru o perioadă de 5 

ani. 

28. În scopul colectării separate a VSU provenite de la gospodăriile particulare, producătorii 

care își onorează responsabilitatea extinsă a producătorului prin intermediul sistemelor 

colective, de comun acord cu autoritățile administrației publice locale ale unităților 

administrativ-teritoriale:  

1) organizează, gestionează și coordonează colectarea separată a VSU de la 

gospodăriile particulare, precum și transportul acestora la punctele de colectare 

prin intermediul serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 209/2016 privind deșeurile.; 

2) asigură existența și funcționarea punctelor de colectare a vehiculelor scoase din 

uz, minimum: 

a) un punct de colectare în fiecare raion; 

b) un punct de colectare în fiecare oraș cu peste 100.000 de locuitori; 

c) pentru localitățile mai mici, colectarea a VSU se va efectua în cadrul 

campaniilor de colectare a VSU, organizate semestrial de către serviciul 

de salubrizare; 

d) 5 puncte de colectare în municipiul Chișinău, câte unul în fiecare sector; 

3) stabilesc și comunică Agenției modalitatea și frecvența de colectare a VSU de la 

gospodăriile particulare, prin intermediul serviciului de salubrizare, în termen de 

90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament. Frecvența de 

colectare trebuie să fie de cel puțin o dată în semestru; 

4) predau VSU colectate către producătorii sau sistemele colective ale acestora, în 

vederea realizării tratării, valorificării și reciclării a VSU colectate în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament; 

5) asigură evidența VSU intrate și ieșite din punctele de colectare prevăzute la 

subpct. 2) și raportarea anuală a datelor Agenției, conform modului de evidență și 

de raportare a informațiilor stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 501/2018 pentru 

aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și 

informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora, în termen de 90 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentului Regulament. 

29. Punctele de colectare ale sistemelor individuale sau colective trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții: 

1) deșeurile să fie depozitate fără a afecta sănătatea populației, mediul sau împrejurimile 

imediate; 

2) în timpul depozitării, deșeurile sunt manipulate de către personalul instruit într-o 

manieră organizată și regulată; 

3) deșeurile sunt colectate în conformitate cu prevederile Legii nr.209/2016 privind 

deșeurile și ale prezentului Regulament; 



4) sistemul de colectare contribuie la gestionarea durabilă a materialelor; 

5) colectarea continuă este garantată prin transmiterea către agenții economici autorizați 

pentru valorificarea a VSU colectate separat în spații special amenajate, cu respectarea 

prevederilor pct. 30. 

30. Amplasarea punctelor de colectare ale sistemelor individuale sau colective se aprobă de 

Agenție și sunt parte integrantă a planului de operare, elaborat în conformitate cu 

prevederile art. 25 alin. (6) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile. 

 

V. MODUL DE FUNCȚIONARE A SISTEMELOR DE COLECTARE  

 

31. Agenții economici care efectuează operațiuni de colectare și valorificare, inclusiv 

reciclare și tratare a VSU sunt obligați să dețină autorizație de mediu pentru gestionarea 

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

poate aplica asupra acestora, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 din Legea nr. 209/2016 

privind deșeurile. 

32. Sistemele colective prevăzute la pct.23 subpct. 2) efectuează operațiuni în baza 

autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor în scopul desfășurării activităților ce 

țin de implementarea responsabilității extinse a producătorului în conformitate cu art. 25 

alin. (4) și (6) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile și cu pct. 25 din prezentul 

Regulament. 

33. Derogările de la obligația de autorizare se acordă numai pentru cazurile reglementate de 

art. 27 și art. 28 alin. (3) lit. b) din Legea 209/2016 privind deșeurile. 

34. Agenții economici care își îndeplinesc responsabilitățile individual sau prin intermediul 

sistemelor colective notifică Agenției printr-o scrisoare intenția de a desfășura activitatea 

în anul următor. Scrisoarea de intenție se transmite până la data de 20 noiembrie a 

fiecărui an în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr.3. 

35. Agenții economici individuali și sistemele colective își desfășoară activitatea în baza 

unui plan de operare elaborat în conformitate cu cerințele din Anexa nr. 4 și aprobat de 

Agenție. Planul de operare se depune la Agenție odată cu depunerea cererii de 

înregistrare în Lista producătorilor, obligație prevăzută în art. 12 alin. (6) din Legea nr. 

209/2016 privind deșeurile. 

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

10 zile lucrătoare, termen în care poate solicita clarificări și informații necesare pentru a 

permite o evaluare substanțială a planului de operare. 

37. Sistemele colective transmit, până la 1 aprilie a anului de gestiune, agenților economici 

pentru care au preluat responsabilitatea rezultatul implementării planului de operare 

pentru anul anterior. 

38. Agenții economici care își onorează obligațiile individual raportează anual Agenției 

îndeplinirea planului de operare, elaborat în conformitate cu Anexa nr.4 la prezentul 

Regulament, cantitatea de deșeuri colectate, recuperate sau eliminate, primind o aprobare 

anuală. 

39. Agenția nu va acorda aprobarea anuală în cazul în care sistemul colectiv: 

1) nu a respectat obligațiile specificate la pct. 24; 

2) nu a afișat valoarea tarifelor de preluare a responsabilității de gestionare a VSU 

prevăzute la pct.19 pentru care a solicitat și a primit autorizație pe pagina web proprie în 

termen de 15 zile calendaristice de la emiterea autorizației; 

3) nu a afișat lista cu producătorii afiliați sistemului colectiv pe pagina web proprie în 

termen de 15 zile calendaristice de la emiterea autorizației și actualizarea ei când este 

cazul. 

4)nu a implementat planul de operare, elaborat în conformitate cu cerințele din Anexa nr. 

4 la prezentul Regiulament. 



40. Agenția comunică sistemului colectiv sau individual dreptul de remediere în termen de 

30 de zile calendaristice de la data constatării situațiilor prevăzute la pct.39. 

41. Măsura de neacordare a aprobării anuale după remedierea situației constatate la pct. 39 

pentru sistemele colective sau individuale nu împiedică derularea activității în anul 

următor. 

42. În cazul neacordării aprobării anuale în doi ani succesivi, Agenția va iniția procedura de 

retragere a autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor în conformitate cu art. 11 

alin. (1) lit. c) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității 

de întreprinzător. 

43. Agenții economici care își onorează obligațiile individual și nu au primit aprobarea 

anuală într-un an, sunt obligați, începând cu anul imediat următor, să transfere 

responsabilitatea îndeplinirii obligațiilor către un sistem colectiv autorizat în termen de 

30 de zile calendaristice de la comunicarea măsurii de neacordare a aprobării anuale prin 

notificarea Agenției în acest sens. 

44. Agenții economici care își onorează obligațiile individual se radiază de drept din Lista 

producătorilor în situația în care acestora nu li s-a acordat aprobarea anuală și nu își 

transferă responsabilitățile îndeplinirii țintelor către un sistem colectiv autorizat. În cazul 

radierii din Lista producătorilor, se suspendă dreptul de a introduce pe piață a 

vehiculelor și a componentelor acestora până la obținerea unui nou număr de 

înregistrare. 

45. Agenția, în urma analizării planului de operare al producătorilor care își onorează 

obligațiile individual sau prin sistemul colectiv, sesizează Inspectoratul pentru Protecția 

Mediului în cazul constatării neîndeplinirii țintelor prevăzute în pct.65. 

 

VI.TEHNOLOGII NOI DE RECICLARE ȘI ÎMBUNĂTĂŢIRE A 

PERFORMANŢEI DE MEDIU 

46. Agenții economici care efectuează activităţi de tratare, valorificare și reciclare 

favorizează dezvoltarea de noi tehnologii din punct de vedere al protecţiei mediului, 

pentru toate tipurile de vehicule.  

47. Agenții economici care efectuează activităţi de tratare, valorificare și reciclare autorizați 

în conformitate cu art. 25 al Legii nr. 209/2016 privind deșeurile sunt obligați să 

introducă în instalaţiile de tratare, valorificare și reciclare, a VSU sisteme de 

management de mediu certificate în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/2016 cu 

privire la standardizarea națională. 

 

VII.TRATAREA 

 

48. Agenții economici care execută activități de tratare/scheme de valorificare materială a 

VSU autorizați de către autoritățile competente specificate la art. 24 al Legii nr. 

209/2016 privind deșeurile, vor respecta obligaţiile deţinătorului de deşeuri şi ale 

producătorului de deşeuri asociate cu activitatea sa și vor asigura măsurile prevăzute la 

alin. (6) art. 51 al Legii nr. 209/2016 privind deșeurile. 

49. La preluarea VSU, agentul economic autorizat pentru tratarea acestuia are obligația să 

emită gratuit o notificare de distrugere, conform modelului prevăzut în Anexa nr.7, 

însoțită de nota prevăzută la pct.50 și să îl înmâneze ultimului deținător și/sau proprietar 

al vehiculului.  

50. În cazul în care VSU au fost preluate fără una sau mai multe componente esențiale, 

prevăzute la pct. 19 acest lucru se va specifica, în mod explicit, într-o notă care însoțește 

notificarea de distrugere emisă la preluarea VSU. 

51. Notificarea de distrugere reprezintă singurul document în baza căruia se face dovada 

predării VSU și tratării acestuia la agenți economici autorizați, care emit notificarea în 

baza următoarelor documente: 



1) cartea tehnică a vehiculului în original/certificatului de înmatriculare, precum și o 

copie care va fi predată agentului economic care efectuează colectarea sau, 

tratarea VSU; 

2) în cazul VSU care aparțin unei persoane fizice, documentul de identitate al 

ultimului proprietar, dacă acesta efectuează predarea vehiculului, sau al persoanei 

împuternicite de acesta să efectueze predarea VSU, însoțit de actul notarial de 

împuternicire; 

3) în cazul VSU care aparțin unei persoane juridice, documentul de identitate al 

persoanei delegate să efectueze predarea vehiculului și delegația din partea 

societății deținătoare a VSU. 

52. Derogările de la aplicarea prevederilor pct. 49 sunt prevăzute pentru vehiculele fără 

proprietar sau abandonate pe domeniul public ori privat al statului sau al unităților 

administrativ-teritoriale și trecute în proprietatea unităților administrativ-teritoriale de pe 

a căror rază au fost ridicate în conformitate cu prevederile Anexa nr.2 la Regulile de 

înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1047/1999. 

53. Agenții economici care desfășoară doar operații de colectare emit notificare de 

distrugere în numele cu acordul în scris al agentului economic care execută activități de 

tratare și valorificare a VSU cu care a încheiat un contract. 

54. Agenția recunoaște și acceptă notificarea de distrugere sau orice document echivalent al 

acestora, eliberat în alte state ale Uniunii Europene potrivit cerințelor prevăzute în 

prezentul Regulament.. 

55. Radierea definitivă din circulație a vehiculului se realizează în conformitate cu 

prevederile Regulilor de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, aprobate prin  

Hotărârea Guvernului nr. 1047/1999, în baza notificării de distrugere emise la preluarea 

vehiculului scos din uz de către agentul economic autorizat pentru tratarea acestuia. 

56. Agenții economici care efectuează operațiuni de întreținere și reparații auto au obligația 

de a preda pentru reciclare, valorificare sau reutilizare materialele și piesele înlocuite, 

care constituie deșeuri, către agenții economici autorizați în conformitate cu art. 25 al 

Legii nr. 209/2016 privind deșeurile. 

57. Agenții economici autorizați în conformitate cu art. 25 al Legii nr. 209/2016 privind 

deșeurile pentru desfășurarea activităților de tratare, valorificare și reciclare a VSU sunt 

obligați să asigure procesele de tratare și valorificare în conformitate cu cerințele minime 

prevăzute în Anexa nr. 1. 

58. Respectarea cerințelor minime prevăzute în Anexa nr.1. reprezintă condiție pentru 

obținerea autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor prevăzută la pct.57 

respectiv pentru desfășurarea activității. 

59. Derogările de la aplicarea prevederilor pct.58 în conformitate cu art. 27 al Legii nr. 

209/2016 privind deșeurile sunt prevăzute numai pentru operațiile de valorificare a 

deșeurilor provenite de la VSU după tratarea acestora potrivit prevederilor pct. 3 din 

Anexa nr.1 și numai în baza unei inspecții efectuate înainte de obținerea autorizației . 

60. Inspecția prevăzută la pct. 59 verifică: 

1) tipul și cantitățile de deșeuri tratate; 

2) cerințele tehnice generale ce trebuie respectate; 

3) măsurile de siguranță ce trebuie luate. 

61. Inspecția prevăzută la pct.59 se efectuează o dată pe an, în scopul realizării obiectivelor 

prevăzute la art.4 din Legii nr. 209/2016 privind deșeurile. 

62. Operațiile de tratare pentru depoluarea vehiculelor scoase din uz menționate la Anexa I 

punctul 3 sunt efectuate în termen de 5 zile lucrătoare. 

63. Operațiile de tratare a VSU sunt finalizate în cel mult 3 luni de la data emiterii notificării 

de distrugere. 

 



VIII. REFOLOSIREA ȘI RECUPERAREA 

 

64. Agenția se asigură că: 

1) producătorii sau terții stabilesc sisteme folosind cele mai bune tehnici 

disponibile, în sensul protecției sănătății și mediului, pentru a asigura tratarea 

reciclarea și valorificarea a VSU; și 

2) toate vehiculile, inclusiv componentele și materialile acestora colectate sunt 

supuse unui tratament, unei reciclări și valorificări prin intermediul standardelor 

și reglementărilor tehnice specifice, în ceea ce privește sănătatea, siguranța și 

gestionarea deșeurilor; 

3) toate VSU sunt depozitate (chiar și temporar) și tratate în conformitate cu 

cerințele tehnice minime stabilite în Anexa nr.1 al prezentului Regulament. 

4) materialile și componentele vehiculelor care conțin plumb, mercur, cadmiu sau 

crom hexavalent pot fi eliminate prin depozitare sau stocare subterană în cadrul 

unei strategii de eliminare treptată a metalelor grele care, pe baza unei evaluări 

detaliate a impactului asupra mediului, a impactului economic și social, arată că 

eliminarea ar trebui să fie o opțiune preferată reciclării și valorificării. 

65. Obiectivele de tratare, valorificare și reciclare a VSU trebuie atinse la nivel naţional, 

etapizat de către agenții economici autorizați să desfășoare activități de tratare, 

valorificare și reciclare a VSU, luând în considerare masa medie la gol:  

1) începând cu data de 1 ianuarie 2025 agenţii economici trebuie să asigure 

realizarea următoarelor obiective: 

a) reutilizare şi valorificare în proporţie de 85% din masa medie pe 

vehicul, pentru toate VSU; 

b) reutilizare şi reciclare în proporţie de 80% din masa medie pe 

vehicul, pentru toate VSU. 

2) începând cu data de 1 ianuarie 2028 agenţii economici trebuie să asigure 

realizarea următoarelor obiective: 

a) reutilizare şi valorificare în proporţie de 95% din masa medie pe vehicul, 

pentru toate VSU; 

b) reutilizare şi reciclare în proporţie de 85% din masa medie pe vehicul, 

pentru toate VSU. 

66. Agenții economici autorizați pentru desfășurarea activității de reciclare, valorificare și 

tratare a VSU vor prezenta anual Agenției informația privind țintele de reciclare, 

valorificare și tratare a VSU, iar în cazul constatării neîndeplinirii țintelor, Agenția 

sesizează Inspectoratul pentru Protecția Mediului. 

67. Producătorii de vehicule inclusiv a componentelor și materialelor acestora ori terții 

predau VSU colectate agenților economici autorizați și au obligația să țină și să transmită 

Agenției o evidență care să cuprindă informații privind tipul, numărul și greutatea VSU 

reciclați în țară sau transferați pentru tratare, valorificare și/sau reciclare sau în alte state. 

68. Agenții economici autorizați pentru desfășurarea activității de tratare, valorificare și/sau 

reciclare sunt obligați să țină și să transmită Agenției o evidență care să cuprindă 

informații privind tipul, numărul și greutatea VSU primiți pentru tratare, valorificare 

și/sau reciclare în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la ținerea evidenței și 

transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 501/2018, prin intermediul Sistemului informațional 

automatizat „Managementul deșeurilor”. 

69. Agenția elaborează raportul privind realizarea țintelor de reciclare și valorificare 

menționate în pct.65, realizate în fiecare an. 

70. În scopul asigurării accesului publicului la aceste informații, sinteza datelor privind VSU 

la nivel național este disponibilă pe pagina web oficială a Agenției. 

 



IX.RAPORTAREA ȘI VERIFICAREA 

71. Agenția ține evidența agenților economici, întocmește și menține Lista producătorilor de 

produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor (în 

continuare-Lista producătorilor), prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat 

,,Managementul deșeurilor” (SIA ,,MD”) stabilit de Hotărârea Guvernului nr. 682/2018 

cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului nformațional automatizat „Managementul 

deșeurilor”, în care sunt centralizate anual informaţii, inclusiv estimări cu privire la: 

1) tipul, numărul și greutatea vehiculelor, inclusiv componentelor și materialelor 

acestora introduși pe piaţă;  

2) tipul, numărul și greutatea VSU care au fost colectate prin toate mijloacele, 

tratate, reciclate și eliminate;  

3) tipul, numărul și greutatea VSU colectate și exportate. 

72. Agenții economici existenţi pe piaţă au obligaţia de a se înscrie în Lista producătorilor, 

în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (6) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, 

în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, respectâmd 

cerințele prevăzute în Anexa nr.5 la prezentul Regulament, primind un număr de 

înregistrare care este comunicat de aceștia tuturor reţelelor comerciale prin care sunt 

vândute vehiculele, în maxim 30 zile calendaristice de la atribuire. 

73. Procedura de înregistrare în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de 

responsabilitate extinsă a producătorilor, se referă atât la agenții economici nou-intraţi pe 

piaţă cât şi la agenții economici existenţi, până la data intrării în vigoare a 

Regulamentului. 

74. Până la inițierea activității de plasare pe piață a vehicului, inclusiv componentele și 

materialele acestora producătorii noi intrați pe piață, conform prevederilor pct.73 au 

obligația de a se înregistra în Lista producătorilor, în termen de 3 luni de la înregistrare 

la Agenția Servicii Publice. 

75. La depunerea cererii de înregistrare în Lista producătorilor de produse supuse 

reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, agenții economici vor 

depune la Agenția de Mediu, în formă electronică, prin intermediul SIA,,MD”, sau pe 

suport de hârtie, cererea completată, conform modelului prezentat în Anexa nr. 6 la 

prezentul Regulament și următoarele documente după cum urmează: 

1) în cazul sistemului individual:  

a) dovada existenței unui sistem individual;  

b) planul de operare, conform pct. 35;  

c) informaţiile generale, completate conform modelului prezentat în Anexa nr. 6.1 la 

prezentul Regulament,  

2) în cazul sistemului colectiv:  

a) dovada unui sistem colectiv;  

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

209/2016 privind deşeurile; 

3) în cazul agenților economici membri ai sistemului colectiv:  

a) dovada calităţii de membru al unui sistem colectiv, conform art.12 alin.(5) lit. g) din 

Legea nr. 209/2016 privind deşeurile;  

b) informaţiile generale, completate conform modelului prezentat în Anexa nr.6.1 la 

prezentul Regulament. 

76. Numărul de înregistrare se eliberează concomitent cu acceptarea setului de documente 

menționat la pct.75  și/sau aprobarea planului de operare în termen de 10 zile lucrătoare. 

Înregistrarea este valabilă pentru o perioadă de 5 ani. 

77. Cererea de actualizare a înregistrării se înaintează cu două luni înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate, folosind modelul de cerere prezentat în Anexa nr. 6 la prezentul 

Regulament. 



78. În termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea activității producătorii care renunță 

la punerea pe piață a vehiculelor, inclusiv componentele și materialele acestora notifică 

în scris Agenția de Mediu, conform modelului cererii prevăzute în Anexa nr. 3 la 

prezentul Regulament, cu scopul de a fi radiați din Lista producătorilor. 

79. Sistemele individuale și colective vor prezenta suplimentar Agenției de Mediu, în forma 

liberă, raportul narativ privind sinteza (descrierea) activităților derulate pentru realizarea 

responsabilității extinse a producătorului, conform planului de operare și în corespundere 

cu modalitatea de verificare a raportului narativ privind îndeplinirea țintelor prevăzute la 

pct. 67. 

80. La solicitarea Agenției de Mediu, agenții economici, autoritățile și instituțiile 

administrației publice locale au obligația să justifice, prin documente confirmative, 

corectitudinea datelor raportate. 

81. Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” raportează anual Agenției de Mediului 

informații privitoare la: 

1) parcul auto privind categoria M1, exceptând vehiculele cu destinații speciale; 

2) parcul auto privind categoria N1, exceptând vehiculele cu destinații speciale; 

3) înmatriculările vehiculelor noi din categoria M1, exceptând vehiculele cu 

destinații speciale; 

4) înmatriculările vehiculelor noi din categoria N1, exceptând vehiculele cu 

destinații speciale; 

5) înmatriculările vehiculelor second-hand din categoria M1, exceptând vehiculele 

cu destinații speciale; 

6) înmatriculările vehiculelor second-hand din categoria N1, exceptând vehiculele 

cu destinații speciale; 

7) radierile, în urma dezmembrării, ale vehiculelor din categoria M1, exceptând 

vehiculele cu destinații speciale; 

8) radierile, în urma dezmembrării, ale vehiculelor din categoria N1, exceptând 

vehiculele cu destinații speciale.  

82. Agenții economici care au transferat responsabilitatea privind realizarea obiectivelor 

anuale de reciclare și valorificare a VSU transmit Agenției datele de identificare a 

sistemului colectiv autorizat cu care au încheiat contractul de transfer al responsabilității 

până la data de 20 noiembrie a fiecărui an. 

83. Agenții economici menționați la pct.75 vor fi informați trimestrial de către sistemul 

colectiv autorizat cu care au încheiat contractul de transfer de responsabilitate cu privire 

la îndeplinirea obligațiilor de raportare a țintelor. 

84. Agenția de Mediu verifică rapoartele prezentate de către agenți economici individual sau 

sistemul colectiv, conform prevederilor pct. 27, supct. 4) având la bază cerințele 

enumerate în Anexa nr. 8 la prezentul Regulament și comunică, în termen de 10 zile 

calendaristice, agentului economic individual sau sistemului colectiv obiecțiile sau lipsa 

acestora. 

85. Agentul economic individual sau sistemul colectiv are la dispoziție 30 de zile 

calendaristice de la data comunicării obiecțiilor pentru remedierea neregulilor constatate 

și remiterea raportului corectat sau a informațiilor solicitate suplimentar. 

86. Agenții economici sau sistemele colective autorizate țin evidența și raportează date 

privind VSU conform modului de evidență și de raportare a informațiilor stabilit în art. 

12, art.32, art.33 și art.51 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile. 

87. Prima raportare se va face în anul imediat următor înregistrării. 

88. Agenții economici autorizați pentru desfășurarea activității de tratare, valorificare și 

reciclare a VSU în mod ecologic și sigur, elaborează Politica de prevenire a accidentelor 

majore și garantează implementarea corespunzătoare a acesteia, conform prevederilor 



art. 7 din Legea nr.108/2020 privind controlul pericolelor de accidente majore care 

implică substanțe periculoase. 

 

 

X. FINANȚAREA 

89. Sistemele individuale sau colective - finanțează toate costurile nete ce decurg din 

colectarea, tratarea, valorificarea și reciclarea tuturor VSU colectate în conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament. 

90. Finanțarea colectării și tratării VSU prevăzute la pct.19 spct.1), introduse pe piață de 

producătorii care și-au încetat activitatea, se asigură de către agenții economici existenți, 

proporțional cu numărul de vehicule vândute în anul precedent, numai în cazul în care 

nivelul costurilor de colectare și tratare a VSU depășește veniturile obținute din vânzarea 

pieselor reutilizabile și a materiilor prime secundare rezultate din tratarea acestora. 

91. Costurile de colectare și tratare a VSU prevăzute la pct. 90, care se finanțează, nu pot 

depăși maximul costurilor de finanțare asigurat de agenții economici existenți pe piață, 

potrivit contractelor încheiate conform prevederilor pct.28 supct. 2) pentru 

autovehiculele proprii având același an sau, aceeași perioadă de fabricație. 

92. Modalitatea de distribuire a finanțării pentru fiecare agent economic existent pe piață se 

stabilește, în scopul atingerii obiectivelor stabilite în prezentul Regulament, prin acord 

încheiat în condițiile legii între Agenția, producătorii de vehicule și agenții economici 

care desfășoară activități de tratare a vehiculelor scoase din uz, precum și alți operatori 

economici interesați, în termen de 180 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare 

a prezentului Regulament. 

93. Acordul prevăzut la pct. 92 trebuie să respecte următoarele cerințe: 

a) acordurile au forță obligatorie pentru părțile semnatare; 

b) acordurile trebuie să specifice obiectivele cu termenele- limită respective; 

c) rezultatele obținute pe baza acordurilor sunt monitorizate regulat, sunt raportate 

autorităților competente și sunt puse la dispoziția publicului, în conformitate cu 

condițiile stabilite în acestea; 

d) autoritățile competente iau deciziile necesare examinării progresului înregistrat pe 

baza acordurilor. 

94. Sistemele individuale sau colective asigură finanțarea costurilor nete necesare 

campaniilor de informare publică privind colectarea, tratarea, valorificare și reciclarea 

tuturor VSU. 

95. Costurile colectării, tratării, valorificării și reciclării nu sunt prezentate separat 

utilizatorilor finali în momentul vânzării noilor vehicule. 

96. Prevederile pct.89 se aplică tuturor VSU, indiferent de data introducerii lor pe piață. 

XI.INFORMAREA 

97. Sistemele individuale sau colective, precum și producătorii furnizează utilizatorilor 

finali, în special prin campanii de informare, informații complete privind: 

1) efectele potențiale ale substanțelor utilizate în vehicule asupra mediului și sănătății 

umane; 

2) interesul de a nu se elimina VSU ca deșeuri municipale nesortate și posibilitatea de 

participare la colectarea lor separată, astfel încât să se faciliteze tratarea, valorificarea și 

reciclarea acestora; 

3) sistemele de colectare, reciclare și de valorificare disponibile pentru aceștia; 

4) rolul pe care trebuie să-l aibă în reciclarea și valorificarea VSU; 

5) modul de eliminare de VSU la punctele de vânzare a acestora. 

98. Producătorii, în coordonare cu Agenția de Mediu, precum și autoritățile administrației 

publice locale promovează și cofinanțează campanii de informare și educare a 

consumatorilor pentru a-i încuraja să faciliteze procesul de colectare, reutilizare, tratare 

și valorificare a VSU. 



XII. EXPORTUL 

99. Tratarea, valorificarea și reciclarea a VSU și a componentele acestora poate fi efectuată 

în afara teritoriului Republicii Moldova, cu condiţia ca transportatorul de deșeuri să 

îndeplinească cerinţele legislației de mediu și a prevederilor art. 63 și art. 64 din Legea 

nr. 209/2016 privind deșeurile.  

100. VSU pentru care s-a emis notificare de distrugere în Republica Moldova exportate 

în afara țării sunt luate în considerare la îndeplinirea obligaţiilor țintelor de tratare, 

valorificare și reciclare prevăzute în pct. 65, dacă există dovada că reciclarea și/sau 

valorificarea au loc în condiții echivalente cu cele prevăzute de legislația europeană în 

domeniu. 

101. Cerințele față de exportul VSU în scopul tratării se reglementează prin 

Regulamentul privind transferurile de deșeuri.  

XIII. SUPRAVEGHEREA ȘI CONTROLUL 

102. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancționează conform 

prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile și al art. 154 al Codul contravenţional 

al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008. 

103. Inspectoratul pentru Protecția Mediului va exercita funcția de supraveghere și 

control privind respectarea prevederilor Regulamentului, în baza Legilor nr. 131/2012 

privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, nr. 851/1996 privind 

expertiza ecologică, Legii nr. 1515 din 16/1993 privind protecţia mediului înconjurător 

și al Legii nr. 209/2016 privind deşeurile.  



Anexa nr. 1 

la Regulamentul privind gestionarea vehiculelor 

scoase din uz  

 

 

CERINȚE MINIME 

necesar a fi îndeplinite de către agenții economici care execută activități de colectare și de 

tratare VSU inclusiv componentelor și materialelor acestora, în scopul minimizării 

impactului asupra mediului, al colectării dezmembrării și reciclării VSU, precum și al 

eliminării în condiții de siguranță pentru mediu și sănătate umană a deșeurilor rezultate 

1. Spații de depozitare (inclusive depozitarea temporară) a vehiculelor scoase din uz înainte 

de tratare:  

1) suprafețe impermeabile pentru zonele adecvate, prevăzute cu dispozitive de 

colectare a scurgerilor, decantoare și dispozitive de epurare-degresare; 

2) echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, în conformitate 

cu reglementările privind protecția mediului și sănătății umane; 

3) operațiile de depozitare trebuie efectuate fără a deteriora piesele de schimb și 

componentele care conțin lichide sau care sunt recuperabile. 

2. Cerințe care trebuie îndeplinite de agenții economici care execută activități de colectare: 

1) unitățile de colectare a VSU nu au dreptul să trateze VSU, în mod special în ceea 

ce privește evacuarea fluidelor și dezmembrarea acestora. Acestea trebuie să 

încheie contracte cu unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz în ceea ce 

privește perioadele de preluare a vehiculelor, în scopul evitării prejudiciilor 

produse mediului de stocarea prelungită a acestora și al evitării blocării activității 

de colectare. Aceste prevederi nu se aplică agenților economici care sunt 

autorizați să desfășoare activități de colectare și tratare a VSU; 

2) agenții economici autorizați pentru desfășurarea activității de coletare, trebuie să 

fiu autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru activitatea 

desfășurată, conform prevederilor art. 25 al Legii nr. 209/2016 privind deșeurile; 

3) este interzisă stocarea vehiculelor unul peste altul, precum și așezate pe una dintre 

părțile laterale sau pe plafon. Vehiculele trebuie stocate în așa fel încât să se evite 

orice prejudiciu ce ar putea fi adus componentelor care conțin fluide sau părților 

ușor demontabile din sticlă cum ar fi, dar fără a se limita la: parbrizul, luneta sau 

geamurile laterale; 

4) suprafața pentru colectare trebuie împărțită într-o suprafață unde VSU sunt 

predate de către deținători și/sau proprietari și o suprafață pentru stocarea 

temporară a acestora în vederea predării către unitățile de tratare a VSU. Această 

ultimă suprafață trebuie să fie impermeabilă, protejată împotriva scurgerilor de 

ulei mineral, potrivit reglementărilor legale în vigoare, și să fie prevăzută, în mod 

obligatoriu, cu sisteme de colectare a scurgerilor, decantoare și dispozitive de 

curățare-degresare; 

5) deținerea echipamentelor necesare transportării vehiculelor la unitățile de tratare a 

VSU, ținându-se seama de faptul că VSU colectate nu mai au drept de circulație 

pe drumurile publice odată cu emiterea certificatului de distrugere și implicit cu 

radierea din circulație; 



6) sunt obligatorii deținerea rezervoarelor de depozitare adecvate pentru depozitarea 

separată a lichidelor VSU și stocarea în condiții corespunzătoare a substanțelor 

pentru tratarea și neutralizarea oricăror posibile scurgeri de fluide; 

7) este obligatorie deținerea de echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a 

apei de ploaie, potrivit reglementărilor referitoare la mediu și sănătate umană; 

8) agenții economici autorizați pentru desfășurarea activității de coletare trebuie să 

aibă o capacitate adecvată de prevenire și stingere a incendiilor; 

9) agenții economici autorizați pentru desfășurarea activității de coletare trebuie să 

fie îngrădită, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate; 

10) este obligatorie amplasarea unui indicator în apropierea căii de acces, în care să se 

specifice denumirea, adresa și orele de funcționare ale unității; 

11) toate VSU, colectate de la ultimul deținător și/sau proprietar, precum și cele care 

urmează să fie transferate către unitățile de tratare a VSU vor fi evidențiate în 

scris într-un registru de operare. În plus, vor fi înregistrate următoarele informații: 

(i) copii ale cărților de identitate ale vehiculelor uzate colectate; 

(ii) pentru persoanele fizice - copii ale documentelor de identitate ale ultimilor 

proprietari sau ale persoanelor împuternicite de aceștia printr-un document 

notarial autentificat să efectueze predarea VSU; 

(iii) pentru persoanele juridice - copii ale documentelor de identitate ale 

persoanelor delegate de societățile deținătoare ale VSU să efectueze 

predarea acestora; 

(iv) copii ale certificatelor de distrugere ale tuturor VSU preluate; 

(v) probleme deosebite și avarii incluzând cauzele și măsurile de remediere a 

acestora. 

(vi) registrul de operare va fi prezentat, la cerere Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului. 

3. Operații de tratare pentru depoluarea VSU: 

1) zona de lucru trebuie să fie împărțită în: 

2) zona de livrare, respectiv zona de primire și înregistrare; 

3) zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate 

prealabil; 

4) zona de depoluare a VSU; 

5) zona de depozitare a vehiculelor depoluate; 

6) zona de dezmembrare; 

7) zona de stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide; 

8) zona de stocare a părților reutilizabile care conțin fluide; 

9) zona de stocare a deșeurilor solide pentru reciclare/valorificare 

energetică/eliminare; 

10) zona de stocare a deșeurilor fluide pentru reciclare/valorificare 

energetică/eliminare; 

11) zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate către 

aparat de tăiat; 

12) zona de compactare, dacă se efectuează această operațiune; 

13) toate zonele trebuie să fie identificate în mod clar; 

(i) zonele ce servesc pentru stocarea VSU primite trebuie să fie 

impermeabilizate, protejate împotriva scurgerilor de ulei mineral, potrivit 

Regulamentului privind gestionarea uleiurilor uzate , și să fie prevăzute cu 

sisteme de colectare a scurgerilor, decantoare și dispozitive de curățare-

degresare; 

(ii) pe durata depozitării, înaintea depoluării și dezmembrării, este interzisă 

stocarea vehiculelor așezate pe una dintre părțile laterale sau pe plafon, 



pentru a preveni scurgerea fluidelor. Depozitarea vehiculelor uzate unul 

peste altul este admisă numai dacă există echipamentele necesare pentru a 

se asigura prevenirea deteriorării pieselor de schimb sau a componentelor 

valorificabile care conțin fluide; 

(iii) dîn zonele în care se realizează depoluarea, dezmembrarea, stocarea 

fluidelor și a părților care conțin fluide, precum și compactarea, trebuie 

luate măsuri pentru a se asigura evitarea degradării deșeurilor 

valorificabile; 

(iv) vehiculele scoase din uz, înainte de a fi tratate, trebuie depozitate pe 

suprafețe impermeabile, protejate împotriva scurgerilor de ulei mineral, 

potrivit reglementărilor legale în vigoare, suprafețe care să prezinte o rețea 

de drenare a apelor, decantoare și dispozitive de curățare-degresare, astfel 

încât să fie evitată contaminarea solului sau a pânzei freatice; 

(v) agenții economici au obligația de a ține un registru de evidență a 

operațiunilor de tratare a VSU; 

(vi) este obligatorie deținerea de echipamente pentru tratarea apei uzate, 

inclusiv a apei de ploaie, potrivit reglementărilor referitoare la mediu și 

sănătatea umană; 

(vii) unitatea trebuie să aibă o capacitate corespunzătoare de depozitare a 

anvelopelor uzate și să prevină formarea de stocuri; 

(viii) agenții economici au trebuie să aibă o capacitate adecvată de prevenire și 

stingere a incendiilor; 

(ix) în vederea reducerii oricărui impact negativ asupra mediului, VSU sunt 

dezmembrate înainte de tratare sau de alte operații echivalente, iar 

componentele ori materialele etichetate sau identificate în orice alt mod 

potrivit prevederilor pct.7 sunt demontate înainte de tratare; 

14) Depoluare 

(x) la primirea VSU, materialele și componentele periculoase sunt înlăturate 

selectiv pentru a nu contamina deșeurile provenite de la aparat de tăiat, 

urmând ca operatorii unităților de tratare a vehiculelor scoase din uz să 

efectueze cu prioritate următoarele operațiuni de depoluare: îndepărtarea 

acumulatorilor; demontarea rezervorului de combustibil lichid sau gazos 

de către personalul autorizat, conform instrucțiunilor producătorului; 

tratarea componentelor pirotehnice, fie prin dezmembrare și eliminare 

conform instrucțiunilor producătorului, fie prin detonare, pentru a le face 

inofensive, atât timp cât sunt instalate pe vehicule; îndepărtarea pe cât 

posibil a tuturor componentelor conținând mercur; 

(xi) înaintea oricărei tratări agenții economici de tratare a VSU trebuie să 

îndepărteze de pe vehicule, să colecteze și să stocheze selectiv următoarele 

materiale și componente periculoase, pentru a nu contamina deșeurile 

provenind de la vehiculele scoase din uz, produse de mașina de mărunțit: 

combustibilul, inclusiv gazul lichefiat, lichidul de răcire, lichidul de frână, 

agentul frigorific din instalația de aer condiționat, antigelul, condensatoare 

ce conțin PCB/PCT, uleiul de motor, uleiul de cutie de viteze, de 

transmisie, uleiul hidraulic și cel utilizat în amortizoare, orice alte lichide 

conținute de VSU cu excepția cazului când acestea sunt necesare pentru 

reutilizarea componentelor pe care le conțin. Componentele și materialele 

care prezintă riscuri pentru pânza freatică și pentru apele de suprafață sunt 

depozitate pe suprafețe acoperite și impermeabilizate; 

(xii) operatorii economici autorizați pot îndeplini cerințele legate de depoluarea 

și tratarea VSU și prin utilizarea de instalații de depoluare mobile, cu 

respectarea dispozițiilor prevăzute la pct. 2 spct. 1); 



(xiii) agenții economici autorizați pentru desfășurarea activității de coletare  

VSU trebuie să includă spații de stocare adecvate pentru părțile 

dezmembrate, inclusiv spații de stocare impermeabile pentru piesele de 

schimb care vin în contact cu uleiul; 

(xiv) agenții economici autorizați pentru desfășurarea activității de tratare a 

vehiculelor scoase din uz trebuie să dețină containere adecvate pentru 

stocarea bateriilor, cu neutralizare electrolitică în același spațiu sau în altă 

parte, și containere adecvate pentru stocarea filtrelor și a condensatoarelor 

care conțin PCB/PCT; 

(xv) agenții economici autorizați pentru desfășurarea activității de tratare a 

vehiculelor scoase din uz trebuie să dețină rezervoare de depozitare 

adecvate pentru stocarea separată a lichidelor vehiculelor scoase din uz: 

combustibil, ulei de motor, ulei de cutie de viteze, ulei de transmisie, ulei 

hidraulic, lichide de răcire, antigel, lichid de frână, acid de baterie, lichide 

ale sistemului de aer condiționat și orice alte lichide conținute de VSU; 

15)Tratare pentru promovarea reciclării 

(xvi) agenților economici autorizați pentru desfășurarea activității de tratare a 

VSU trebuie să îndepărteze selectiv următoarele substanțe, materiale și 

componente periculoase, pentru a nu contamina deșeurile provenind de la 

vehiculele scoase din uz, produse de mașina de mărunțit: componentele 

potențial periculoase indicate de producători, suspensiile, dacă nu au fost 

golite de fluide, componentele conținând azbest, componentele conținând 

mercur, cum ar fi întrerupătoarele, în măsura în care este posibil, 

componentele și materialele care conțin cadmiu, plumb, crom hexavalent, 

substanțele care nu au legătură cu VSU; 

(xvii) operațiile de demontare și stocare sunt efectuate astfel încât să permită 

reutilizarea, valorificarea și, în special, reciclarea componentelor 

vehiculelor; 

(xviii) operațiile de tratare pentru depoluarea vehiculelor scoase din uz, prevăzute 

la lit. (x), (xi) și (xvi), trebuie efectuate în termen de maximum 5 zile de la 

preluarea vehiculului scos din uz; 

(xix) înainte de transferarea vehiculelor dezmembrate către aparat de tăiat sau 

către o altă instalație de tratare ulterioară, operatorii unităților de tratare a 

vehiculelor scoase din uz trebuie să asigure cu prioritate dezasamblarea 

următoarelor componente: 

a) convertoare catalitice; 

b) greutăți de echilibrare; 

c) jante de aluminiu; 

d) lunetă, parbriz și geamuri laterale; 

e) anvelope; 

f) componente mari de plastic, cum sunt barele de protecție, tablouri 

de bord, grila radiatorului, dacă acestea nu sunt separate în timpul 

sau după procesul de tocare/mărunțire într-o manieră care să 

permită reciclarea materialelor; 

g) componente metalice care conțin cupru, aluminiu și magneziu, 

dacă respectivele metale nu vor fi separate în timpul sau după 

procesul de tocare/mărunțire; 

h) înlăturarea bateriilor și a rezervoarelor de gaz lichefiat, precum și 

înlăturarea sau neutralizarea componentelor cu potențial exploziv, 

ca, de exemplu, pernele de aer; 

(xx) componentele și substanțele obținute din vehiculele scoase din uz trebuie 

să fie reciclate sau reutilizate într-o măsură cât mai mare, acordându-se 



prioritate reutilizării. În măsura posibilităților tehnice și financiare, 

lichidul de frână, uleiurile hidraulice, lichidul de răcire și agentul frigorific 

din instalația de aer condiționat trebuie să fie reciclate. Deșeurile care vor 

fi reciclate trebuie să fie depozitate separat de deșeurile care urmează să 

fie eliminate; 

(xxi) vehiculele depoluate sau dezmembrate pot fi compactate în instalații 

corespunzătoare în scopul transportării, dacă s-a asigurat demontarea 

tuturor componentelor care pot fi reutilizate sau reciclate; 

15).Documente 

 

(xxii) agenții economici autorizați pentru desfășurarea activității de tratare a 

VSU au obligația de a ține un registru de operare înseriat și numerotat, în 

care se vor menționa datele de identificare a vehiculelor, operațiile de 

evacuare a fluidelor, reutilizarea și reciclarea materialelor, materialele 

valorificate energetic, alte tratamente aplicate unor componente; 

(xxiii) registrul de operare va conține și toate datele esențiale privind 

funcționarea unității, care rezultă din principiile de transparență și 

trasabilitate în ceea ce privește gestionarea ecologică și rațională a 

vehiculelor scoase din uz, respectiv: 

a) copii ale certificatelor de distrugere; 

b) inventarele și locațiile, pe tipuri și cantități, ale tuturor 

substanțelor, materialelor și componentelor rezultate în urma 

operațiunilor de depoluare și tratare a vehiculelor scoase din uz; 

c) evidența tuturor deșeurilor reciclate sau eliminate, precum și 

informații privind componentele reutilizate; 

d) informații privind fluxurile de deșeuri din alte domenii de 

activitate ale unității, care vor fi eliminate împreună cu fluxurile de 

deșeuri rezultate de la gestionarea vehiculelor scoase din uz; 

e) probleme în funcționare, cauzele acestora și măsurile luate pentru 

soluționarea acestora. 

 

  



Anexa nr. 2 

la Regulamentul privind gestionarea vehiculelor 

scoase din uz  

 

LISTA 

materialelor și componentelor exceptate de la aplicarea pct.2.supct.3) 

 
Nr. 

crt. 
Materiale și componente 

Obiectul și data de expirare a 

exceptării 

Se etichetează sau se 

identifică potrivit 

prevederilor pct.8 

 Plumbul ca element de aliere 

 

1. a) Oțel pentru prelucrări mecanice și 

componente din oțel galvanizat în 

șarjă prin pulverizare la cald cu 

conținut de plumb de până la 0,35% în 

greutate 

  

 

 
b) Table din oțel galvanizate continuu 

cu conținut de plumb de până la 

0,35% în greutate 

Vehicule omologate înainte de data 

de 2023și piese de schimb pentru 

aceste vehicule 

 

 

2. a) Aluminiu pentru prelucrări 

mecanice cu conținut de plumb de 

până la 2% în greutate 

Ca piese de schimb pentru vehicule 

introduse pe piață înainte de data de 

2023. 

 

 

 
b) Aluminiu cu conținut de plumb de 

până la 1,5% în greutate 

Ca piese de schimb pentru vehicule 

introduse pe piață înainte de data de 

2025 

 

 

 
c) Aluminiu cu conținut de plumb de 

până la 0,4% în greutate 

[1] 
 

 
3. Aliaj de cupru cu un conținut de 

plumb de până la 4% în greutate 

[1] 
 

 

4. a) Bucșe și carcase de lagăre Ca piese de schimb pentru vehicule 

introduse pe piață înainte de data de 

2025 

 

 

 
b) Bucșe și carcase de lagăre în 

motoare, transmisii și compresoare de 

aer condiționat 

Ca piese de schimb pentru vehicule 

introduse pe piață înainte de data de 

2025  

 

 Plumb și compuși ai plumbului în componente 

 5. Baterii [1] X 

 

6. Amortizoare de vibrații Vehicule omologate înainte de data 

de 2023 și piese de schimb pentru 

aceste vehicule 

X 



 

7. a) Agenți de vulcanizare și 

stabilizatori pentru elastomeri în 

furtunuri de frână, furtunuri pentru 

combustibil, furtunuri pentru 

ventilarea aerului, piese din 

elastomeri/metal în șasiuri și suporturi 

de motor 

Ca piese de schimb pentru vehicule 

introduse pe piață înainte de data de 

2025  

 

 

 
b) Agenți de vulcanizare și 

stabilizatori pentru elastomeri în 

furtunuri de frână, furtunuri pentru 

combustibil, furtunuri pentru 

ventilarea aerului, piese din 

elastomeri/metal în șasiuri și suporturi 

de motor cu conținut de plumb de 

până la 0,5% în greutate 

Ca piese de schimb pentru vehicule 

introduse pe piață înainte de data de 

2025  

 

 

 
c) Lianți pentru elastomeri în aplicații 

ale sistemului de propulsie cu conținut 

de plumb de până la 0,5% în greutate 

Ca piese de schimb pentru vehicule 

introduse pe piață înainte de data de 

2025  

 

 

8. a) Plumbul din aliajele de sudură 

pentru atașarea componentelor 

electrice și electronice la plăcile de 

circuite electronice și plumbul din 

finisajele de la bornele 

componentelor, altele decât 

condensatorii electrolitici cu aluminiu, 

pe contactele componentelor și pe 

plăcile de circuite electronice 

Vehicule omologate înainte de data 

de 2023 și piese de schimb pentru 

aceste vehicule 

X [2] 

 

 
b) Plumbul din aliajele de sudură 

pentru aplicațiile electrice, cu excepția 

sudurii pe plăcile de circuite 

electronice și pe sticlă 

Vehicule omologate înainte de data 

de 2023 și piese de schimb pentru 

aceste vehicule 

X [2] 

 

 
c) Plumbul din finisajele de pe bornele 

condensatorilor electrolitici cu 

aluminiu 

Vehicule omologate înainte de data 

de 2023 și piese de schimb pentru 

aceste vehicule 

X [2] 

 

 
d) Plumbul utilizat la sudura pe sticlă 

în senzori de flux de masă de aer 

Vehicule omologate înainte de data 

de 2023 și piese de schimb pentru 

aceste vehicule 

X [2] 

 

 
e) Plumbul în aliaje de lipit cu 

temperatură de topire înaltă (respectiv 

aliaje de plumb cu conținut de plumb 

de 85% în greutate sau mai mult) 

[3] X [2] 

 

 
f) Plumbul folosit la sisteme de 

conectori cu pini flexibili 

[3] X [2] 

 

 
g) Plumbul din aliaje de lipit pentru 

finalizarea unei conexiuni electrice 

viabile între purtător și substratul 

semiconductorului în carcasele de 

[3] X [2] 



circuite integrate tip "Flip Chip" 

 

 
h) Plumbul din sudurile de fixare a 

radiatorului de căldură la ventilatorul 

de căldură în ansamblurile de 

semiconductori cu un cip cu 

dimensiunea zonei de proiecție de cel 

puțin 1 cm2 și cu densitatea curentului 

nominal de cel puțin 1 A/mm2 în zona 

cipului de siliciu 

[3] X [2] 

 

 
i) Plumbul din aliaje de lipit pentru 

aplicații electrice pe sticlă, cu excepția 

lipiturilor pe sticlă stratificată 

Vehicule omologate înainte de data 

de 2023și ulterior acestei date ca 

piese de schimb pentru aceste 

vehicule 

X [2] 

 

 
j) Plumbul din aliajele de lipit pe 

sticla stratificată 

[3] X [2] 

 

9. Scaune de supapă Ca piese de schimb pentru tipurile 

de motoare dezvoltate înainte de 

data de 2023 

 

 

10. a) Componente electrice și electronice 

cu conținut de plumb, inserate în sticlă 

sau în materiale ceramice, în matrice 

de sticlă sau de ceramică, în materiale 

vitroceramice sau într-o matrice 

vitroceramică. Această exceptare nu 

vizează utilizarea plumbului în: - 

sticla becurilor și în glazura bujiilor; - 

materialele ceramice dielectrice ale 

componentelor enumerate la poziția 

10 lit. b), c) și d). 

 
X [4] (pentru alte 

componente decât cele 

piezoelectrice în motoare) 

 

 
b) Plumbul din materialele ceramice 

dielectrice de tip PZT (titanat-zirconat 

de plumb) din condensatori care fac 

parte din circuite integrate sau din 

semiconductoare discrete. 

  

 

 
c) Plumbul din materialele ceramice 

dielectrice din condensatoare cu o 

putere nominală mai mică de 125 V 

c.a. sau 250 V c.c. 

Vehicule omologate înainte de data 

de 2023și piese de schimb pentru 

aceste vehicule 

 

 

 
d) Plumbul din materialele ceramice 

dielectrice pentru condensatoare care 

compensează variațiile captatorilor 

legate de temperatură în cazul 

sistemelor sonare cu ultrasunete 

[3] 
 

 11. Inițiatori pirotehnici Vehicule omologate înainte de data 

de 2023 și piese de schimb pentru 

 



 

[1]Această exceptare se va reexamina în 2025 

[2]Se dezmembrează în cazul în care, în corelație cu poziția 10 lit. a), se depășește pragul mediu de 60 de grame pe 

vehicul. Pentru aplicarea acestei clauze, dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de 

producție nu se iau în considerare. 

[3]Această exceptare se va reexamina în 2028. 

[4]Se dezmembrează în cazul în care, în corelație cu pozițiile 8 lit. (a)-(j), se depășește pragul mediu de 60 de grame 

pe vehicul. Pentru aplicarea acestei clauze, dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de 

producție nu se iau în considerare. 

Observații: 

-Se tolerează într-un material omogen plumb, crom hexavalent și mercur în concentrație maximă de 0,1% în greutate 

și cadmiu în concentrație maximă de 0,01% în greutate. 

aceste vehicule 

 

12. Materiale termoelectrice cu conținut 

de plumb utilizate în aplicațiile 

electrice ale componentelor 

automobilelor în vederea reducerii 

emisiilor de CO2 prin recuperarea 

căldurii de eșapament 

Vehicule omologate înainte de data 

de 2023și piese de schimb pentru 

aceste vehicule 

X 

 Crom hexavalent 

 

13. a) Acoperiri anticorozive Ca piese de schimb pentru vehicule 

introduse pe piață înainte de data de 

2025 

 

 

 
b) Acoperiri anticorozive ale 

ansamblurilor formate din șuruburi și 

piulițe pentru șasiuri 

Ca piese de schimb pentru vehicule 

introduse pe piață înainte de data 

de2025   

 

 

14. Ca agent anticoroziv pentru sistemele 

de răcire din oțel cu carbon aplicabile 

frigiderelor cu absorbție pentru 

rulotele auto până la 0,75% în greutate 

în soluția de răcire, cu excepția 

cazurilor când este posibilă utilizarea 

altor tehnologii de răcire (adică sunt 

disponibile pe piață pentru utilizarea 

la rulotele auto), fără impact negativ 

asupra mediului, sănătății și/sau 

siguranței consumatorului 

 
X 

 Mercur 

 

15. a) Lămpi cu descărcare pentru faruri Vehicule omologate înainte de data 

de 2023 și piese de schimb pentru 

aceste vehicule 

X 

 

 
b) Tuburi fluorescente utilizate la 

ecranele de afișaj 

Vehicule omologate înainte de data 

de 2023 și piese de schimb pentru 

aceste vehicule 

X 

 Cadmiu 

 

16. Baterii pentru vehiculele electrice Ca piese de schimb pentru vehicule 

introduse pe piață înainte de data de 

2025 

 



-Se admite reutilizarea nelimitată a părților de vehicule care existau pe piață la data expirării unei exceptări, întrucât 

acest aspect nu intră sub incidența pct. 7 din Regulament. 

-Piesele de schimb introduse pe piață după 2024 care sunt folosite pentru vehiculele introduse pe piață înainte de 

data de 1 iulie 2023 sunt exceptate de la aplicarea dispozițiilor pct. 7 din Regulament. (*) 

(*)Această clauză nu se aplică maselor pentru echilibrarea roților, periilor de grafit pentru motoare electrice și 

garniturilor de frână. 

 

  



Anexa nr. 3 

la Regulamentul privind gestionarea vehiculelor 

scoase din uz  

 

 

Model de scrisoare de notificare(încetarea activității)  

 

Antet solicitant 

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

 

NOTIFICARE 

privind intenția de a desfășura activitate în anul următor 

 

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

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

de implementarea responsabilității extinse a producătorului în raport cu vehicule și vehiculele 

scoase din uz, inclusiv componentelor și materialelor acestora în anul următor <în mod 

individual/prin aderarea la sistem colectiv<denumirea sistemului colectiv>>/sistarea activității și 

solicită radierea din Lista producătorilor supuse reglementării extinse a producătorilor> 

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

în copie sunt conforme cu originalul. 

 

Data________ 

Persoana autorizată  

 

____________________ 

(semnătura) 

 

 

  



Anexa nr. 4 

la Regulamentul privind gestionarea vehiculelor 

scoase din uz  

 

 
Structura planului de operare a sistemului individual și colectiv 

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

Legea nr. 209/2016 privind deșeurile: 

1) datele de identificare: 

a) datele de identificare; 

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

c) datele de contact; 

d) cuprinsul planului de operare; 

e) numele și funcția semnatarului planului de operare. 

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

reprezintă un plan comun. 

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

descriere a: 

-producătorilor care prezintă planul colectiv; 

-angajamentelor specifice și obiectivelor fiecărui producător; 

2) obiectul planului de operare: 

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

acestuia (gospodării casnice/business); 

b) descrierea clară a tuturor vehiculelor, inclusiv componentelor și materialelor acestora pe care 

compania le plasează pe piață ca producător/importator cu indicarea tipului de vehicul; 

c) cantitățile anuale estimate de vehiculel care fac obiectul planului de operare pe tip de vehicul; 

3) acțiunile: 

a) descrierea modului în care sunt îndeplinite măsurile menționate pct. 2 și pct. 67  din 

Regulament, în special descrierea următoarelor măsuri privind: 

- colectarea selectivă a VSU; 

- colectarea optimă și maximă a VSU; 

- tratare, valorificare și reciclare optimă a VSU, în conformitate cu cerințele de mediu. Acțiuni 

pentru atingerea țintelor de reciclare/valorificare stabilite de prezentul Regulament pe durata 

planului, atașând o listă de operatori pentru reutilizare și reciclare, inclusiv dovezi de colaborare; 

- înregistrarea corectă a fluxurilor de deșeuri; 

- acoperirea costurilor de operare a punctelor de colectare municipale; 

- sensibilizarea între diferite grupuri-țintă; 

b) rețeaua punctelor de colectare, cu indicarea adreselor exacte unde pot fi livrate VSU; 

c) raportarea anuală în Sistemul informațional automatizat ,,Managementul deșeurilor” a 

următoarelor informații: 

- cantitatea totală de vehicule (în kg), în funcție de tip, plasată pe piață; 

- cantitatea totală de vehicule (în kg), în funcție de tip, colectată pentru atingerea țintelor la 

fiecare punct de colectare; 

- cantitatea totală de vehicule propuse fiecărui centru de valorificare; 

- cantitatea totală de vehicule reutilizate; 

- lista producătorilor autorizați care colectează VSU, le sortează pentru reutilizare și/sau le 

valorifică, pe tipuri (în interiorul sau în afara țării); 

- raportul privind controlul datelor menționate în raportul anual, validat de un organism 

independent de control/audit/inspecție; 

4) planul financiar 



Un plan financiar pe durata planului de operare, care este justificat de structura estimată a 

costurilor (cantitatea de vehicule introduse pe piață, randamentul procentual, procentul de 

reutilizare, costurile operaționale); 

5) angajamentele 

Angajamentul specific, semnat și datat de producător sau, de către o persoană fizică 

autorizată să reprezinte societatea, precum că deșeurile care fac obiectul planului de operare și 

care sunt colectate de acesta întru aplicarea prezentului Regulament, sunt: 

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

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

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

selectare și tratare a tuturor VSU; 

6) aprobarea planului de operare 

Planul de operare se aprobă în conformitate cu următoarea procedură: 

a) cererea de aprobare a planului de operare (în continuare – cerere) se depune la Agenție, 

împreună cu setul de documente pentru obținerea autorizației de mediu pentru gestionarea 

deșeurilor, prin scrisoare recomandată de preferință în numele solicitantului, semnată și datată de 

solicitant sau, de către o persoană fizică autorizată să reprezinte societatea și include următoarele 

anexe: 

- copia acordului de asociere împreună cu oricare amendamente la acest memorandum în ultimii 

cinci ani; 

- proiectul planului de operare pentru care este solicitată autorizarea; 

b) Agenția verifică cererea: 

- în cazul în care cererea este incompletă, în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii 

Agenția informează solicitantul prin scrisoare recomandată, cu privire la informațiile și detaliile 

care lipsesc; 

- în cazul în care cererea este completă, în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii 

Agenția informează solicitantul despre aceasta prin scrisoare recomandată; 

c) planul de operare se aprobă pentru o perioadă maximă de cinci ani; 

d) în cazul în care planul se aprobă pentru o perioadă mai scurtă, Agenția trebuie să argumenteze 

decizia luată; 

e) cererea poate fi depusă repetat, în conformitate cu procedura prevăzută la lit. a)-d) de mai sus 

pentru o perioadă maximă de cinci ani; 

f) Agenția: 

- la solicitarea producătorului/reprezentantului producătorului restituie cererea de aprobare a 

planului de operare, fără examinare; 

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

încălcarea de către producătora cerințelor prezentului Regulament; 

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

recomandată, privind modificarea următoarelor informații din dosarulsău: 

- datele de identificare ale companiei; 

- adresa sau datele de contact; 

- obiectul planului de operare aprobat; 

- angajamentele din planul de operare aprobat; 

h) persoana fizică sau juridică trebuie să respecte cu strictețe angajamentele incluse în planul de 

operare aprobat; 

i) planul de operare este prezentat, anual, înainte de data de 1 octombrie a anului care precede 

anul la care se referă planul de operare. Planul de operare anual conține un rezumat al acțiunilor 

planificate și un grafic clar al acestora, rezultatele scontate și divizarea sarcinilor; 

j) până la data de 30 aprilie a fiecărui an, trebuie depus un raport privind implementarea planului 

de operare în cursul anului precedent. 

  



Anexa nr. 5 

la Regulamentul privind gestionarea vehiculelor 

scoase din uz  

 

Cerințe procedurale pentru înregistrare 

 

1. Cerințe pentru înregistrare  

Înregistrarea producătorilor de vehicule, inclusiv componentelor și materialelor acestora 

se face în Lista producătorilor, parte integrantă a Sistemului informațional automatizat 

,,Managementul deșeurilor”, deținută de către Agenție, pe suport de hârtie tipărit sau în format 

electronic.  

Producătorii de vehicule, inclusiv componentelor și materialelor acestora care introduc 

pentru prima dată cu titlu profesional se înregistrează doar o singură dată pe piața Republicii 

Moldova și li se furnizează un număr de înregistrare. 

 

2. Informații furnizate de către producători  

Producătorii de vehicule, inclusiv componentelor și materialelor acestora furnizează 

Agenției următoarele informații:  

1) denumirea producătorului și denumirea comercială a acestuia (după caz) sub care își 

desfășoară activitatea pe teritoriul național;  

2) adresa (adresele) producătorului: codul poștal și localitatea, denumirea străzii și 

numărul, țara, numărul de telefon, numele unei persoane de contact, numărul de fax și adresa de e-

mail ale producătorului, dacă este cazul;  

 3) precizări cu privire la tipurile de vehicule, inclusiv componentelor și materialelor 

acestora introduși pe piață de către producător; 

4) informații cu privire la modul în care producătorul își îndeplinește obligațiile: printr-un 

sistem individual sau colectiv; 

5) data cererii de înregistrare; 

6) codul național de identificare fiscală al producătorului (opțional); 

7) declarația prin care se precizează că informațiile furnizate sunt adevărate. 

 

3. În cazul modificării datelor furnizate de producători în conformitate cu subpct. 1)-7), 

aceștia informează Agenția în termen de maximum o lună de la data modificării.  

 

4. Radierea  

În cazul în care producătorii își pierd calitatea de producători, aceștia solicită radierea din 

evidențe, informând Agenția. 

 

  



Anexa nr. 6 

la Regulamentul privind gestionarea vehiculelor scoase din uz  

Antet solicitant 

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

 
CERERE 

de acordare a numărului de înregistrare privind plasarea pe piață  

a vehiculelor, inclusiv componentelor și materialelor acestora  

 

Solicităm înregistrarea persoanei juridice în Lista producătorilor de produse supuse 

reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor și acordarea numărului de 

înregistrare pentru plasarea pe piață a vehiculelor, inclusiv componentelor și materialelor 

acestora, pentru care fapt comunicăm următoarele date: 

1. Denumirea completă: <DenumireCompletă> 

prescurtata: “<DenumirePrescurtată>” 

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

3.IDNO: <NrdeIdentificare> din <Registrul> 

4.Sediul persoanei juridice: <AdresaJuridică> 

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

6.Genurile principale de activitate: <GenuriList> 

7.Fondator(i): <FondatorCotaList> 

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

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

 

Pentrususținerea cererii prezentăm următoarele acte specifice: 

 

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

copie sunt conforme cu originalul.  

 

Data___________ 

 Persoana autorizată, 

____________________ 

(semnătura) 

 

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

caracter personal furnizate vor fi prelucrate de către registratorul/subregistratorul 

_______________ în scopul asigurării trasabilității vehiculelor, inclusiv componentelor și 

materialelor acestora,cu respectarea regimului de securitate și confidențialitate, în conformitate 

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

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

sunt veridice și complete, iar informația furnizată nu va fi folosită în scopuri incompatibile sau 

remisă fără temei terților neautorizați. Conștientizez că anumite categorii de date cu caracter 

personal furnizate, și anume numele/prenumele, datele de contact și adresa, vor fi făcute publice 

prin intermediul paginii web oficiale a Agenției, având în vedere scopul de a asigura 

trasabilitatea vehiculelor, inclusiv componentelor și materialelor acestora. 

 

 

  



Anexa nr. 6.1 

la Regulamentul privind gestionarea vehiculelor 

scoase din uz  

 

Informații 

generale estimate pe anul pentru care se face înregistrarea 

 

 

Societatea________________ 

 

Categorii de vehicule, inclusiv componentelor și 

materialelor acestora produse/introduse pe piață în 

nul ___________ 

Cantitatea 

  tone unități 

      

Total     

  



Anexa nr. 7 

la Regulamentul privind gestionarea vehiculelor 

scoase din uz  

 

 

Model de notificare de distrugere 

Nr. . . . . . . . . . . 
  

 Date de identificare ale agentului economic care tratează 

vehiculul uzat 
 DenumireCompletă 

 Adresa Juridică 

 Forma Juridică 

 Nr de Identificare 

 Numărul autorizației de mediu și activitatea pentru care 

aceasta a fost emisă 
 Emisă de Agenția de Mediului (data) 

  

 Date de identificare ale agentului economic care colectează 

vehiculul uzat 
 DenumireCompletă 

 Adresa Juridică 

 Nr de Identificare 

 Numărul autorizației de mediu și activitatea pentru care 

aceasta a fost emisă 
 Emisă de Agenția de Mediului (date) 
  

 Deținătorul și/sau proprietarul vehiculului uzat 
 Numele, prenumele 
 Naționalitatea 
 Adresa 
 Actul de identitate 
 
 

  

 Datele de identificare ale vehiculului 
 Categoria, marca, tipul/varianta 
 Țara de înmatriculare, ultimul număr de înmatriculare 
 Numărul și seria cărții de identitate 
 Numărul și seria certificatului de înmatriculare 

 Numărul de identificare (serie caroserie/șasiu) 
  

 Semnături 
 Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . 
 Emitent notificării de distrugere Deținător 
 . . . . . . . . . . L.S. 

  



Anexa nr. 8 

la Regulamentul privind gestionarea vehiculelor 

scoase din uz  

 
Modalitatea de verificare   

a raportului narativ privind îndeplinirea obiectivelor 

 

  Aspecte de verificare a  raportul narativ privind îndeplinirea țintelor:    

1. îndeplinirea responsabilităților descrise în capitolul II-IX;     

2. acuratețea raportărilor privind stadiul îndeplinirii țintelor de tratare, valorificare și 

reciclare, conform prevederilor Regulamentului;     

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

valorificatorii de VSU;      

4. verificarea trasabilității deșeurilor colectate de la punctul de colectare/colector pînă la 

instalația de tratare/valorificare;      

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

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

7. îndeplinirea obiectivelor anuale de tratare, valorificare și reciclare, conform 

prevederilor prezentului Regulament; 

8. asigurarea transparenței față de toți agenții economici pentru care au preluat 

responsabilitatea;      

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

vederea îndeplinirii obligațiilor pentru care au preluat responsabilitatea de către 

sistemele colective;      

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

11. elementele interne și externe care împiedică agentului economic individual/sistemul 

colectiv să își îndeplinească țintele de tratare, valorificare și reciclare a VSU.  
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Analiza Impactului 

proiectului Hotărârii Guvernului  

pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea vehiculelor scoase din uz 

 

Titlul analizei impactului  Analiza Impactului proiectului Hotărârii Guvernului pentru 

aprobarea Regulamentului privind gestionarea vehiculelor scoase 

din uz  

Data: 

 
01.12.2021 

Autoritatea administraţiei publice 

autor: 

Ministerul Mediului 

Subdiviziunea: 

 

Direcția politici de management al deșeurilor și substanțelor 

chimice 

Persoana responsabilă şi 

informaţia de contact: 

Virginia GALATONOV, consultant principal, MM – tel. 022 

204 527, email: virginia.galatonov@mediu.gov.md 

Componentele analizei impactului de reglementare 

1. Definirea problemei 

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

Problema principală abordată prin prezentul proiect de Regulament este prevenirea generării de 

deșeuri provenite de la vehiculele scoase din uz (în continuare - VSU) și componentele acestora, 

asigurând reutilizarea, reciclarea și recuperarea în scopul de a reduce impactul direct asupra mediului și 

sănătății oamenilor prin eliminarea deșeurilor periculoase. Deoarece etapa scoaterii din uz al unui 

automobil încadrează multe alte deșeuri din sectoare industriale: cel al petrolului, oţelului, aluminiului, 

chimicale, fibre sintetice, sticlă şi electronica, acesta prezintă o sursă semnificativă de impact ecologic. 

De asemenea, măsurile de prevenire  formării deșeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz, 

se numără printre puţinele ramuri ale strategiei gestionării deșeurilor, care a evoluat în extinderea 

responsabilităţii producătorului încă din stadiul de proiectare şi până la scoaterea din uz ale acestora.  

Conform datelor colectate de Agenția de Mediu în perioada 2004-2018, numărul de autovehicule 

a crescut de la 396 305 unități la 872 172 ceea ce înseamnă o creștere de 2,2 ori în raport cu anul 2004.1 

Pentru autoturizme, începînd cu anul 2014, se observă o creștere continua a ponderii de 

autovehicule cu vîrsta mai mare de 10 ani. Astfel, dacă în 2014, din totalul de autoturizme – 68,5% 

aveau o vechime de peste 10 ani, atunci în anul 2018, cota lor a crescut pînă la 79,7%. 

Vehiculele second-hand aduse din străinătate, în mod evident, se uzează într-un timp mult mai 

scurt în comparație cu vehiculele noi. De aici rezultă generarea unui flux mare de deșeuri în Republica 

Moldova de acest tip. 

Potrivit Capitolului 16 (Mediu înconjurător) din Anexa XI a Acordului de asociere prenotat, 

Republica Moldova s-a angajat să-şi apropie progresiv legislaţia de cea a UE printre care se regăsește 

Directiva nr.2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 

deşeurile și Directiva nr.2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 

privind vehicule scoase din uz, care stabilește un șir de mecanisme, inclusiv și cel de recuperare 

integrală a costurilor în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte”, principiile de precauție și 

prevenire şi cu principiul extins al responsabilităţii producătorului.  
 

b) Descrieți problema, persoanele/entitățile afectate și cele care contribuie la apariția problemei, cu 

justificarea necesității schimbării situației curente şi viitoare, în baza dovezilor şi datelor colectate și 

examinate  

 
1 Starea mediului în Republica Moldova. Raport national în baza indicatorilor de mediu 2015-2018 

https://drive.google.com/file/d/1YD6esULO-JNJGhTmN1P8U2Ft228B8hGH/view  

mailto:virginia.galatonov@mediu.gov.md
https://drive.google.com/file/d/1YD6esULO-JNJGhTmN1P8U2Ft228B8hGH/view
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Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale a recomandat Moldovei să 

utilizeze metode ecologice pentru a gestiona, monitoriza, colecta și trata deșeurile, ca alternativă la 

metodele de depozitare a deșeurilor; să pună în aplicare programe adecvate de reciclare a deșeurilor; și 

să promoveze consumul și modelele de producție durabile.2 

Ținînd cont de lecțiile oferite de traiectoria de dezvoltare a țării din ultimele două decenii, în 

Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova 2013-2027 este propusă o viziune de 

incurajare a industriilor și afacerilor să adopte o producere eficientă din punct de vedere al resurselor și 

să partajeze responsabilitatea pentru eliminarea deșeurilor și poluanților toxici. Sinergia și participarea 

tuturor actorilor în acest lanț de producere-consum va salva și conserva resursele naturale și va reduce 

paguba ecologică cauzată de creșterea economică. 

În caz, dacă legislația nu prevede măsuri clare privind gestionarea, vehiculele scoase din uz pot 

reprezenta o amenințare pentru mediu și o sursă de cantități enorme de materiale nevalorificate. 

Reciclarea automobilelor este o tehnologie aplicată de țările înalt dezvoltate, prin care e posibilă 

evitarea poluării mediului, și prin care e posibilă economisirea resurselor naturale, prin evitarea 

extracțiilor diferitor minereuri. 

Pentru materializarea acestei viziuni este necesară atingerea unui progres palpabil în sporirea 

calității vieții oamenilor, prin trecerea la o economie circulară, bazată pe reciclare (față de cea liniară 

existentă în Republica Moldova), care prezintă beneficii economice şi sociale importante: generează 

creșterea economică, stimulează inovarea, creează locuri de muncă, creșterea veniturilor și generează un 

mediu sănătos pentru generațiile de astăzi şi viitoare.  
 

Fig.1  Economie liniară                                                                           Fig.2 Economie circulară   

              Sursă: Rapoartele privind sistemele de gestiune a deșeurilor aplicate în țările UE.       
În timp ce țara se apropie în general de o eficiență a colectării de 100% în zonele urbane, tratarea 

și eliminarea deșeurilor rămân în primul rând bazate pe depozitarea tradițională într-o anumită formă, 

iar o proporție semnificativă din aceasta este sub-standardă în ceea ce privește performanța de mediu și 

durabilitatea. Ratele de deviere a eliminării deșeurilor în scopuri de reciclare și recuperare sau de 

tratament specializat sunt scăzute, iar devierea are loc în mare măsură în mod informal.3 

Multe materiale reciclabile și utile sunt depozitate împreună cu cele nereciclabile, astfel 

pierzându-se o mare parte a potențialului lor util (hârtie, sticlă, metale, materiale plastice). Fiind 

amestecate și contaminate din punct de vedere chimic și biologic, recuperarea lor este dificilă. 

,Datele analizate pentru prezentul AIR, confirmă că anual VSU se regăsesc în activități ilegale 

de reutilizare. Informaţiile referitoare la nivelul de reciclare şi de recuperare a vehiculelor scoase din 

uz, atins în prezent în Moldova, denotă că este unul limitat din cauza trătării acestor vehicule, în mare 

parte, de către operatorii neautorizați.  

În conformitate cu datele prezentate de către agenții economici prin Sistemul Informațional 

Automatizat „Managementul Deșeurilor”, în anul 2019 au fost valorificate deșeurile generate de la 

vehicule scoase din uz circa 142.8 tone și în anul 2020 circa 575,00 tone. 

Diferența enormă între cantitatea colectată de deșeurile care au fost generate de la vehicule 

scoase din uz în anul 2020 de circa 248 803,07 tone și cantitatea raportată de agenții economici privind 

valorificarea acestui tip de deșeuri de circa 575,00 tone, confirmă faptul că în mare parte valorificarea 

 
2 Comitetul pentru drepturi economice, sociale și culturale, „Observații finale privind al treilea raport periodic al 

Republicii Moldova”, Documentul ONU E/C.12/MDA/CO/3), 2017, alin. 69. 
3Analiza comună de țară. ONU.2020. https://moldova.un.org/sites/default/files/2021-

04/Moldova%20UN%20CCA_RO_0.pdf  p. 89 

https://moldova.un.org/sites/default/files/2021-04/Moldova%20UN%20CCA_RO_0.pdf
https://moldova.un.org/sites/default/files/2021-04/Moldova%20UN%20CCA_RO_0.pdf
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este exercitată de către agenții economici neautorizați, care operează în condiții ilegale, neconforme, 

operînduse cu substanțe periculoase și acest fapt aduce prejudiul enorm economiei țării, mediului 

înconjurător și sănătății oamenilor.Conform datelor prezentate în Diag.nr.1ratele de reciclare și 

valorificare a deșeurilor sunt încă foarte reduse. 
Diag. nr.1 Formarea şi reciclarea deşeurilor de producţie şi consum 

 
Sursa. Biroul Național de Statistică 

Respectiv, în contextul în care ratele de reciclare și valorificare a deșeurilor sunt încă foarte 

reduse, iar colectarea separată a deșeurilor se realizează doar în unele centre raionale, presiunea asupra 

depozitelor de deșeuri este una enormă. Ca rezultat, depozitarea deșeurilor ca unica soluție de gestionare 

și eliminare a acestora este cauza unor surse vădite de impact, care contribuie la mai multe probleme de 

mediu precum încălzirea globală, acidificarea, epuizarea calității ecosistemului, probleme sociale, de 

sănătate, dar și pierderi economice din cauza resurselor ratate prin depozitare. Astfel, substanțele 

chimice, cum ar fi metan (CH4) și dioxid de carbon (CO2) și un număr mare de alți poluanți în 

concentrații mai scăzute, precum amoniac, sulfură și compuși organici volatili non-metanici (COVNM)4 

se degajează în atmosferă de la obiectele de depozitare a deșeurilor.   

Metanul este al doilea cel mai puternic gaz cu efect de seră care contribuie la schimbările 

climatice, după dioxidul de carbon. El este, de asemenea, un puternic poluant atmosferic local, care 

provoacă probleme grave de sănătate. Prin urmare, combaterea emisiilor de metan este esențială în ceea 

ce privește atingerea obiectivelor în materie de climă pentru 2030 și a obiectivului în materie de 

neutralitate climatică pentru 2050, precum și în ceea ce privește contribuția la îndeplinirea nivelului de 

ambiție „zero poluare” al Comisiei Europene. 

Gestionarea incorectă a deșeurilor este mai acută în Moldova, acestea generând cca 12,5% 

din emisiile de gaze cu efect de seră (GES), în comparație cu media globală, de cca 3% din emisiile 

mondiale. De remarcat, Republica Moldova este printre țările cele mai vulnerabile la schimbările 

climatice, cu o pierdere economică medie anuală de 2,13% din PIB. 

Expunerea la contaminanți și emisii poate fi prin contact direct, inhalare sau ingestie de alimente 

și apă deja contaminată. Mai multe studii în domeniu, identifică contaminarea apei prin expunere la 

substanțe nocive, cauza principala a mai multor maladii și probleme de sănătate (ex. malformațiile 

congenitale, nașteri premature sau boli cancerigene etc.)5. Respectiv, dacă depozitul de deșeuri nu este 

căptușit, această scurgere poate contamina apa subterană sau de suprafață, în funcție de sistemul de 

drenaj și de compoziția solurilor subiacente. Multe materiale periculoase, odată plasate în fluxul general 

de deșeuri solide, pot fi tratate sau îndepărtate numai cu tehnologii avansate costisitoare. Chiar și după 

tratarea elementelor organice și biologice, produsul final rămâne dăunător. 
Fig 3. Impactul deșeurilor asupra sănătății 

 
4 Crowley, D., et al., Health and environmental effects of landfilling and incineration of waste- A literature review. 
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Impactul deșeurilor asupra mediului a crescut alarmant în ultimii ani, iar administrarea 

necorespunzătoare a acestora generează contaminări ale solului și ale pânzei apelor freatice, ale aerului 

atmosferic cu emisii de CH4, CO2 și gaze toxice, cu efecte directe asupra climei și sănătății populației. 

Impactul asupra persoanelor, entităților afectate  

Astfel, politicile de stimulare a ocupării productive prin trecerea la o economie circulară, bazată 

pe reciclare vor fi de o deosebită importanță pentru creșterea economică și a veniturilor, cît și ratei de 

ocupare.  

Republica Moldova înregistrează una dintre cele mai scăzute rate de ocupare din Europa 

Centrală și de Est (41% în 2016). 

Ponderea şomerilor BIM în forța de muncă. 

În anul 2020 la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 3,8% rata șomajului. (33,1 mii persoane). 
Diag.2 Evoluția ratei șomajului 

 
Sursa. Biroul Național de Statistică 

 

Populația din mediul rural 

Cea mai vulnerabilă categorie de populație este cea din mediul rural, cel puțin din două 

considerente: (i) din cauza oportunităților economice limitate și a ratei scăzute de ocupare în sate 

(39,3% față de 41,9% în orașe) fapt ce sporește șansele angajării informale, prost plătite sau/și nesigure. 

Totodată, ponderea ocupării informale din totalul de ocupare în mediul rural este mult mai înaltă față de 

mediul urban: 53% față de doar 13% în orașe. 

Persoanele/entitățile, care contribuie la apariția problemei 

Astăzi, pe piața vehiculelor rutiere activează circa 10 agenți economici care au statut de dealer 

autorizat sau reprezentant al producătorului, care asigură importul a peste 70 % din vehiculele rutiere 

noi comercializate pe piață. Restul sunt importate de alți agenți economici mici. În cazul pieselor de 

schimb situația este mai dificilă, deoarece importul acestora nu este reglementat şi poate fi realizat de 

orice agent, pentru comercializare sau uz personal. 

În acest context, dacă în cazul unităților de transport noi importate de reprezentanțe oficiale ale 

producătorilor aceștia pot pune la dispoziția clienților toate informațiile tehnice necesare, în cazul 

mașinilor la mâna a doua la majoritatea unităților de transport această informație nu poate fi accesată. 

Ca rezultat nu poate fi verificată corespunderea acestora cerințelor tehnice care au fost impuse la 

momentul producerii. 

Conform datelor statistice 2021 din Registrul de stat al unităţilor de drept după genurile de 

activitate declarate numărul agenților economici, în urma activităților cărora se generează acest tip de 

deșeu, precum vehiculele scoase din uz este estimat la 35 566 (vînzarea,întreținerea și repararea 
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autovehiculelor și motocicletelor – 21 530 și comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea 

autovehiculelor și motocicletelor -14 036), numărul agenților economici care colectează, tratează 

deșeurile să estimează la 1 7886 și la acest număr impunător de mare acelor care generează deșeurile, 

doar 60 de agenți economici, conform datelor Agenției de Mediu dețin autorizația de mediu în domeniul 

gestionării deșeuirlor, ceea ce denotă ineficiența sistemului de atorizare a activităților cu impact asupra 

mediului inconjurător. 

În procesul de raportare a deșeurilor în SIA MD au fost înregistrate 318 rapoarte primare de la 

agenții economici, ce constituie circa 50% din lista întreprinderilor care sunt pasibile de raportare. Iar 

întreprinderile municipale sau serviciile de autosalubritate existente în cadrul primăriilor au prezentat 

numai 76 rapoarte primare privind activitatea de gestionare a deșeurilor. 

Implementarea unui cadru regulator în vederea consolidării capacităților de punere în aplicare a 

măsurilor de gestionare a vehiculelor scoase din uz și a componentelor acestora generează beneficii 

substanţiale în atenuare a emisiilor cu efect de sera atât de mediu, cât şi economice şi că revocarea sau 

reducerea acestor obiective ar micşora beneficiile în cauză. Amploarea beneficiilor generate este strâns 

legată de ecoinovare, fără de care difuzarea tehnologiei existente va duce la beneficii economice şi de 

mediu reduse, pe când însoţiţă de eco-inovare va genera beneficii semnificativ mai mari. 

c)Expuneţi clar cauzele care au dus la apariţia problemei  

Cauzele care au dus la apariția problemei sunt:  

- Lipsa măsurilor de prevenire a poluării și minimizare a generării de deșeuri de tip vehiculele 

scoase din uz în conformitate cu prevederile art. 51 din Legea privind deșeurile nr. 209/2016 armonizat 

cu standardele europeane; 

-Nivelul redus al colectării selective a deşeurilor (7%); 

-Lipsa controlului gestionării deșeurilor de VSU colectate și dezasamblate illegal; 

-Lipsa țintelor de colectare și gestionare a VSU; 

-Rate foarte mari de depozitare a deșeurilor și foarte mici de reciclare, contrar ierarhiei 

deșeurilor și obiectivelor de reciclare stabilite de legislația națională și la nivelul UE; 

- Dificultăți în satisfacerea necesităților generatorilor de deșeuri în capacități de colectare și 

tratare a VSU; 

- Creșterea numărului unităților de transport mai vechi de 10 ani, carea vor crește în perioada 

următoare, pe seama modificărilor aduse Codului Fiscal, de la 1 ianuarie 2021. Potrivit specialiștilor, 75 

% din numărul total de mașini sunt mai vechi de 7 ani; 

- Volum mare de VSU sunt lipsite de evidență; 

- Dezasamblarea VSU în lipsa unor proceduri și a controlului privind gestionarea componentelor 

(pieselor) cu conținut de substanțe periculoase. 

- Lipsa capacităţilor de tratare a deşeurilor periculoase, 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;  

-Sistemul statistic actual de raportare a deșeurilor este incomplet și slab aplicabil de către agenți 

economici ceea ce nu permite monitorizarea deșeurilor în diferite puncte ale lanțului deșeurilor, ținându-

se cont de gradul de toxicitate și pericol al deșeurilor  

-Lipsa de date suficiente nu permite estimarea reală a presiunii activităților economice asupra 

generării deșeurilor de tip VSU etc.  

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

Evoluția problemei 

Problema neutralizării deșeurilor a apărut în ţările dezvoltate la începutul anilor‘70 a secolului 

XX. În același timp, în multe ţări au fost aprofundate bazele legislative cu privire la aprecierea nivelului 

de prelucrare a deșeurilor și necesitatea creării tehnologiilor sigure pentru valorificarea deșeurilor. La 

mijlocul anilor’ 70 a fost pusă problema utilizării energiei obţinute la prelucrarea deșeurilor, iar la 

începutul anilor‘80 a fost formulată strategia reciclării maximale a deșeurilor. La sfârșitul anilor’ 80, 

problema folosirii repetate a deșeurilor devine una naţională, dar și internaţională, atingând interesele 

globale de protecţie a solului, aerului, apelor naturale; adică devine o problemă ce nu poate fi ignorată, 

 
6 Date statistice din Registrul de stat al unităţilor de drept după genurile de activitate declarate. 

http://www.asp.gov.md/sites/default/files/date-statistice/RSUD_activitate.pdf  

http://www.asp.gov.md/sites/default/files/date-statistice/RSUD_activitate.pdf
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deoarece buna funcţionare a ecosistemului uman este posibilă doar în condiţiile unor relaţii de 

interdependenţă și determinare reciprocă, prin schimbul permanent de substanţă de energie. 

Domeniul gestionării integrate a deșeurilor în Republica Moldova este abia la etapa de 

constituire. Acest domeniu întâmpină multiple provocări, începând cu infrastructura aproape inexistentă, 

care a înregistrat o stagnare îndelungată încă din perioada sovietică și care nu corespunde cerințelor 

actuale de protecție a mediului. Printre problemele cheie se numără deficitul de finanțare, cadrul 

normativ în curs de dezvoltare, statistici incoerente, toate acestea pe fundalul unei creșteri a volumului 

de deșeuri generate, inclusiv a creșterei numărului vehiculelor vechi importate, inclusiv componentelor 

și materialelor acestora.  

Situația este îndeosebi alarmantă la capitolul valorificării ilegale a unui număr mare de vehicule 

scoase din uz, ce în final provoacă pierderi enorme economice pentru bugetul public. 

Începând cu anul 2019, în Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor”( în 

continuare–SIA MD) deținătorii de deșeuri, după cum sunt definiți prin HG 501/2018, au raportat 

primele date privind deșeurile de la vehicule scoase din uz. Conform datelor colectate de Agenția de 

Mediu în anul 2019 deșeurile care au fost generate de la vehicule scoase din uz, de la diverse mijloace 

de transport (inclusiv mașini de teren) și deșeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate au constituit 

circa 4 664,3 tone. În anul 2020 deșeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate au constituit circa 249 

845,23 tone. Diferența între date colectate, confirmă faptul, că anterior instituirii SIA MD, lipsa 

reglementărilor privind responsabilitatea de a duce evidența și a raporta date complete despre 

cantitatea VSU colectat separat nu permitea de a duce evidența obiectivă.  

De asemenea, putem constata, că lacuna juridico-normativă privind reglementarea unor 

responsabilităţi clar definite pentru fiecare actor implicat în managementul deşeurilor la nivel de 

instituţii de stat, asociaţii, sectorul privat, societăţii civile asociate, provoacă o situație alarmantă: circa 

98 % din agenți economici, care generează acest tip de deșeu nu dețin autorizația de mediu în 

domeniul.(Tab.1) 
Tab.1 Monitorizarea formării VSU și a anvelopelor uzate anul 2021 

Registrul de stat al 

unităţilor de drept după 

genurile de activitate 

declarate 

Inspectoratul 

pentru Protecția Mediului 

Agenția de Mediu 

35 566 agenți economici 7 278 agenți economici 60 agenți economici 

Conform datelor statistice în anul 2021 din Registrul de stat al unităţilor de drept după genurile de 

activitate declarate numărul agenților economici, în urma activităților cărora se generează acest tip de 

deșeu, precum vehiculele scoase din uz și anvelopele uzate este estimat la 35 566 (vînzarea, întreținerea 

și repararea autovehiculelor și motocicletelor – 21 530 și comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea 

și repararea autovehiculelor și motocicletelor -14 036)7.  

La moment, IMP deține date despre circa 7 278 agenți economici, ce generează acest tip de 

deșeu în urma activităților. La solicitare IMP a răspuns că nu deține datele privind numărul agenților 

economici care au fost sancționați pentru desfășurarea activității în lipsa autorizațiilor. 
Tab.2 Monitorizarea formării VSU și a anvelopelor uzate după tipul de activitate anul 2021 

Tipul de activitate Unități 

Vulcanizări 469 

Stații de deservire tehnică 546 

Baze auto de transport 111 

Stații de deservire tehnică de pe lângă 

întreprinderi mari 

119 

Puncte de colectare a vehiculelor uzate 55 

Cooperative de constructive a garajelor 118 

Gospodării Țărănești (SRL) cu tehnică 

agricolă 

5654 

Producători/importatori/distribuitori de 

vehicule 

70 

 
7 Date statistice din Registrul de stat al unităţilor de drept după genurile de activitate declarate. 

http://www.asp.gov.md/sites/default/files/date-statistice/RSUD_activitate.pdf  

http://www.asp.gov.md/sites/default/files/date-statistice/RSUD_activitate.pdf
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Producători/importatori/distribuitori de 

anvelope 

136 

TOTAL 7 278 

Sursa datelor: Inspectoratul pentru Protecția Mediului 

La acest număr impunător de mare a celor care generează deșeurile, conform datelor Agenției de 

Mediu doar 60 de agenți economici, dețin autorizația de mediu în domeniul gestionării deșeuirlor, ceea 

ce denotă ineficiența sistemului de atorizare a activităților cu impact asupra mediului inconjurător. 

Astfel de situație provoacă incertitudini economico-fiscale și nu permite instituțiilor să 

supravegheze și să impoziteze obținerea veniturilor de la circuitul valorificării deșeurilor.  

O altă problemă este creșterea cantității de deșeuri generate de VSU și lipsa de date complete 

despre cantitatea de VSU colectate separat și reciclate/valorificate. 

Analiza structurii Registrului de stat al transporturilor scoate în evidență că cea mai mare parte a 

autovehiculelor importate și puse în circulație sunt autoturisme, destinate în special pentru uz personal, 

iar numărul acestora este în crește de la an la an.(Diag.3)  
 Diag.3 Evoluția registrului de stat al transporturilor în profil de tipul mijlocului de transport 

 
Sursa. Biroul Național de Statistică 

Parcul auto național crește anual cu circa 30 de mii de unități de transport doar 12 % sunt unități 

de transport noi comercializate de importatorii oficiali. În ianuarie-martie 2021 cifra de afaceri din 

comerţul cu autovehicule şi motociclete s-a majorat cu 31,7% comparativ cu aceeași perioada din 2020. 
8 

O altă cifră relevantă este și numărul de autovehicule noi care au fost vîndute în Republica 

Moldova și care în 2019 a constituit 6.843 de unităţi (maşini noi, produse în anii 2018-2019) din 

numărul total de 36.393 de vehicule, care au fost aduse şi înregistrate (autoturisme uşoare dedicate 

inclusiv transportului de pasageri, care au o greutate de sub 3.5 tone) (vs 30.954 cât au fost în 2018).  
Fig.3 Autovehiculele înmatriculate după anul de producere în anul 2019 

 
Sursa datelor: Registrul de Stat al Transporturilor, Agenția Servicii Publice 
Ca rezultat se înregistrează o tendință descedentă în utilizarea vehiculelor ce depășesc vârsta de 

10 ani. 

Distribuția autovehiculelor pe categoriile de vârstă este următoarea pentru anul 2018: 2,2% din 

 
8 Sursa. Biroul Național de Statistică   

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6991&parent=0  
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totalul autovehiculelor au o vechime de pînă la 2 ani, 3,1% au o vechime între 2 și 5 ani, 12% au vârsta 

maximă de 10 ani iar 82.7% sunt autovehicule care au o vechime de peste 10 ani. Fig.4 

Trendul de creștere al vârstei de exploatare a autovehiculelor este asemănător pentru toate 

categoriile de transport. Pentru autoturizme, începînd cu anul 2014, se observă o creștere continua a 

ponderii de autovehicule cu vîrsta mai mare de 10 ani. Astfel, dacă în 2014, din totalul de autoturizme – 

68,5% aveau o vechime de peste 10 ani, atunci în anul 2018, cota lor a crescut pînă la 79,7%. Această 

evoluție a putut fi influențată de către posibilitatea de import a autovehiculelor vechi, dar și în urma 

învechirii autoturismelor aflate în utilitate. 
Fig.4 Componența parcului national de autovehicule repartizat pe vârste pentru perioada 2004-2018 

 
Sursa datelor: Registrul de Stat al Transporturilor, Agenția Servicii Publice 

. Numărul unităților de transport mai vechi de 10 ani va crește în perioada următoare, din cauza 

modificărilor aduse Codului Fiscal, de la 1 ianuarie 2021, care prevăd eliminarea interdicției de import a 

vehiculelor cu o durată lungă de viață. Potrivit specialiștilor, 75 % din numărul total de mașini sunt mai 

vechi de 7 ani. De aici rezultă un aflux mare de deșeuri în Republica Moldova de acest tip 
Fig.5 Date comparative privind repartizarea pe vârste autovehiculelor  

 
Sursa datelor: Registrul de Stat al Transporturilor, Agenția Servicii Publice 
Numărul de vehicule care să generează an la an este strâns legat de nivelul de consum şi de 

producţie. Numărul foarte mare de produse care intră pe piaţă reprezintă o altă provocare. 

În ianuarie-martie 2021, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020 (Anexa 7), s-au 

majorat importurile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+37,0%), vehicule rutiere 

(+48,0%). 
Fig.6 Structura importurilor, pe secțiuni de mărfuri (%) 
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Sursa. Biroul Național de Statistică 

Conform informației operative cu privire la evoluția social-economică a RM fabricarea de piese 

pentru autovehicule și motoare a fost ramura principală care a contribuit la creșterea sectorului 

industrial. Ocupând o cotă de 3,5% în total industrie, această ramură a înregistrat o majorare de 61,8% 

în perioada ianuarie-iunie 2019, contribuind cu 3.3 % la creșterea sectorului.9 

Rata de reciclare și reutilizare a deșeurilor de producție și consum pentru anul 2018 în Republica 

Moldova este de aproximativ 41.4% îregistrînd o creștere de 49% față de 2011 în care au fost reutilizate 

418 mii tone de deșeuri dintr-un total de 1999 mii tone generate. Rata de reciclare și reutilizare a 

deșeurilor este foarte mica comparativ cu statele UE. Conform datelor prezentate în Fig.12 cantitatea de 

deșeuri reciclate în UE a crescut de la 23 milioane tone în 1995 la 67 milioane tone în 2018, cu o 

creștere a ratei de reciclare cu 190 %. 

 

 
Fig.7 Tratarea deșeurilor municipale, UE-27, (kg pe cap de locuitor), 1995–2018 

Sursa: Eurostat10 

Din cauza lipsei de date suficiente, este greu de evaluat real presiunea activităților economice asupra 

generării deșeurilor de tip VSU. 

Diferența enormă între cantitatea colectată de deșeurile care au fost generate de la vehicule 

scoase din uz în anul 2020 de circa 248 803,07 tone și cantitatea raportată de agenții economici privind 

valorificarea acestui tip de deșeuri de circa 575,00 tone, confirmă faptul că în mare parte valorificarea 

este exercitată de către agenții economici neautorizați, care operează în condiții ilegale, neconforme, 

operînduse cu substanțe periculoase și acest fapt aduce prejudiul enorm economiei țării, mediului 

înconjurător și sănătății oamenilor. 
Tab.3 Vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv mașini de teren) și deșeuri de la 

dezmembrarea vehiculelor casate și de la întreținerea vehiculelor - 1601 

 

9 Informației operative cu privire la evoluția social-economică a RM (datele disponibile anul 2019) 

https://mei.gov.md/sites/default/files/document/attachments/expres-07.2019.pdf  

10https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Municipal_waste_statistics#Municipal_waste
_generation  
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anul profilul cod deșeu denumire cantitatea/t 

2019 Colector 160103 anvelope scoase din uz 1,5 

Colector 160117 metale feroase 4075,24 

Colector 160118 metale neferoase 157,72 

TOTAL 2019 colectate 4 234,46 

2020 Colector 160103 anvelope scoase din uz 29,07 

Colector 160117 metale feroase 243407,03 

Colector 160118 metale neferoase 5366,97 

TOTAL 2020 colectate 248 803,07 

2019 Producator 160103 anvelope scoase din uz 121,52 

 Producator 160117 metale feroase 260,4 

Producator 160118 metale neferoase 11,51 

Producator 160119 materiale plastice 7,8 

Producator 160120 sticlă 27,97 

Producator 160199 deșeuri nespecificate 0,58 

Producator 160107 filtre de ulei 0,06 

TOTAL 2019 generate 429,84 

2020 Producator 160103 anvelope scoase din uz 402,77 

Producator 160117 metale feroase 606,49 

Producator 160118 metale neferoase 18,49 

Producator 160119 materiale plastice 7,23 

Producator 160122 alte componente 

nespecificate 

7,16 

Producator 160107 filtre de ulei 0,02 

TOTAL 2020 generate 1 042,16 

2019 Valorificator 160103 anvelope scoase din uz 125 

 Valorificator 160119 materiale plastice 17,8 

TOTAL 2019 valorificat 142,8 

2020 Valorificator 160103 anvelope scoase din uz 575 

TOTAL 2020 valorificat 575 

Date din Tab.3 comparate prezintă o diferență majoră (respectiv 248 803,07 tone colectate  

comparativ cu 1 042,16 tone generate în anul 2020 raportate prin SIA MD), confirmă de fapt lipsa 

reglementărilor în sector, privind responsabilitatea importatorilor și distribuitorilor vehiculelor de a 

duce evidența și raporta date complete. 

Date comparate cu datele de import a autovehiculelor, care este în creștere de-a lungul anilor, 

luînd în considerație faptul, că 82.7% sunt autovehicule care au o vechime de peste 10 ani, prezintă o 

diferență majoră comparativ cu datele raportate prin SIA MD. Acest fapt, confirmă lipsa 

reglementărilor în sector, privind responsabilitatea de a duce evidența și raporta date complete 

despre cantitatea VSU colectat separat.  
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Sursa datelor: Registrul de Stat al Transporturilor, Agenția Servicii Publice 
În acest context, analizînd datele prezentate de câtre Agenția Servicii Publice privind numărul de 

autoturizme radiate putem presupune, luînd în considerație vîrsta autoparcului în Republica Moldova, 

descrisă mai sus, că datele privind radierea se atribuie, în mare parte, autoturismelor avariate și/sau 

abandonate. Un număr mare de autoturisme este valorificat ilegal, ceea ce presupune existența unei piețe 

clandestine, care se ocupă de reutilizarea, reciclarea și valorificare a VSU, ce în final provoacă pierderi 

enorme economice pentru bugetul public. 

În prezent circa 75 % din masa automobilului este reciclabilă (5,4% materiale neferoase: 3% Al, 

0,4% Cu, Zn, 2% echipamente electrice; 70,1% materiale feroase: 13% fonta, 13% piese forjate, 39% 

tabla, 5,1% echipamente mecanice). Rămîn nerecuperate (reziduuri): 24,5% materiale: 8,5% plastice, 

3,5% sticlă, 1% textile, 0,5% hîrtie, 2,8% altele, 3% echipament electric, 4% cauciuc, 1% ulei și unsori. 

Se preconizează că circa 85% din masa automobilelor (cele care ies din funcțiune la data menționată) să 

fie reciclabilă iar pentru cele noi proiectate procentul să fie 90%. Pe un termen mai lung se preconizează 

că în procent de 95% din masa automobilului să fie reciclabilă. 
Fig.8 Rata de reciclare a componentelor vehiculelor 

 
În fiecare an, vehiculele scoase din uz generează în statele UE între 8 și 9 milioane tone de 

deșeuri care trebuie gestionate corespunzator. 

În 2017, 20 de state membre UE au îndeplinit obiectivul minim de reutilizare și reciclare de 85 % 

din greutatea medie pe vehicul pe an, două state membre nu au atins țintele, deși se apropie de acestea și 

pentru șase state membre datele nu erau disponibile. Rata medie de reutilizare și reciclare pentru UE-27 

în ansamblu a fost de 89 %, cu patru puncte procentuale peste țintă. 
Tabelul.4 Ratele de reutilizare și de reciclare a VSU (%)11 

 

11 EUROSTAT (2019) - http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_waselvt&lang=en  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_waselvt&lang=en
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Reciclarea autovehiculelor este un concept al secolului XX și a apărut ca una din posibilitățile de 

a limita risipa tuturor resurselor naturale, care au fost transformate în produse finite prin procese 

tehnologice costisitoare (produsele finite în acest caz fiind autovehiculele), astfel utilizarea noilor 

resurse fiind mai eficientă. A devenit din ce în ce mai clar că industrializarea și creșterea susținută a 

populației au condus la consumarea unor cantități de resurse din ce în ce mai mari. 

Potenţialele avantaje sunt imense şi pot facilita tranziţia Republicii Moldova către o economie 

circulară, în care nimic nu se risipeşte. Este necesar să se treacă la un model de dezvoltare circulară, 

eficientă din punct de vedere al resurselor - care reduce deșeurile înainte de a fi produse și care 

tratează deșeurile ca o resursă valoroasă. Acțiunile întreprinse în sectorul gestionării deșeurilor vor 

avea, de asemenea, un impact asupra altor sectoare, cum ar fi energia sau industria.  

Potrivit directivelor UE, reciclarea prezintă beneficii economice şi sociale importante: generează 

creșterea economică, stimulează inovarea, creează locuri de muncă şi contribuie la asigurarea 

disponibilității resurselor critice. Reciclarea are o prioritate majoră în cadrul politicii europene şi 

globale, pentru trecerea la o economie circulară, bazată pe reciclare, față de cea liniară existentă în 

Republica Moldova, de la care să genereze un mediu sănătos pentru generațiile de astăzi şi viitoare. 
Ierarhia gestiunii deșeurilor este prezentată în Fig.9.  

 
Sursă: Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului  din 19.11.2008 privind deșeurile. 

În acest context, încurajarea dezvoltării şi comercializării tehnologiilor de tratare, vor spori 

eficienţa utilizării resurselor prin facilitarea reciclării unor procente mai mari de materiale plastice şi 

producerea de materiale secundare de calitate la preţuri mai mici decât materialele primare. Astfel, se 

vor reduce costurile economice în ceea ce priveşte energia (prin înlocuirea combustibililor cu materiale 

plastice, care sunt utilizate la generarea de energie), precum şi în ceea ce priveşte tratarea materialelor 

plastice primare. Chiar dacă inovaţiile ar fi reduse la număr, cele mai bune tehnologii disponibile în 

prezent vor fi mai profitabile decât practicile curente. 

Prevenire

Pregătirea pentru 
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inclusiv energetică 
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Posibilele consecințe în cazul în care nici o acțiune nu va fi întreprinsă 

În cazul, în care nu va fi întreprinsă nici o acțiune în sensul respectării angajamentelor Republicii 

Moldova în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea 

Europeana privind transpunerea Directivei nr.2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

18 septembrie 2000 privind vehicule scoase din uz, pot surveni următoarele situații: 

• Nu se va contribui la realizarea următoarelor ținte:  

• reducerea a emisiilor de gaze cu efect de seră, până la 15-20%, asociate cu efectele 

prevenirii generării deșeurilor și evitarea emisiile ca urmare a reciclării și eficientizării 

proceselor de producție industrială 

• reducerea cu 30% a cantităților de deșeuri depozitate și creșterea cu 20% a ratei de reciclare 

până în anul 2023, cît și reducerea semnificativă a generării de deșeuri, prin prevenire, 

reducere, reciclare și reutilizare. 

• tranzițiea echitabilă și corectă către o economie verde, neutră din punct de vedere climatic și 

competitivă, care să creeze în același timp oportunități propice pentru noi locuri de muncă 

și o creștere durabilă. 

Lipsa de acțiune în acest domeniu ar conduce la nerealizarea obiectivelor stabilite în Strategia de 

gestionare a deșeurilor în Republica Moldova 2013-2027. 

• Nu se va intensifica creșterea durabilă, stimularea inovării și dezvoltarea tehnologiilor verzi 

pentru reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz și a 

componentelor acestora cu stabilirea rolurilor și relațiilor între multiplii participanți în 

processul bazat pe Responsabilitatea Extinsă a Producătorului; 

• Nu se va pune în aplicare măsurile privind prevenirea poluării și minimizarea generării de 

deșeuri de tip vehicule scoase din uz și a componentelor acestora; 

• Nu se va elimina substanțele periculoase care intră în componența vehiculelor; 

• Nu se vor încuraja agenții economici să renunțe la tehnologiile vechi, în favoarea unor 

tehnologii de generație nouă, mai prietenoase mediului în domeniul tratării vehiculelor 

scoase din uz și dezvoltării pieţei de desfacere pentru materialele reciclate; 

• Nu se va atinge obiectivele de reutilizare/reciclare/recuperare în scopul reutilizării 

materialelor valoroase conținute în VSU și al păstrării resurselor prețioase în economie; 

• Nu se vor valorifica beneficiile economice ratate prin reutilizarea și valorificarea ilegală a 

VSU,  

• Nu vor fi stabilite procedurile de colectare, tratare, valorificare a vehiculelor scoase din uz 

și a componentelor (pieselor) cu conținut de substanțe periculoase; 

• Nu se vor monitoriza deșeurile în diferite puncte a lanțului de colectare și tratare, ținându-se 

cont de gradul de toxicitate și pericol al acestora; 

• Nu se va eficientiza sistemul de atorizare a activităților de generare a deșeurilor cu impact 

asupra mediului inconjurător; 

• Nu se va asigura evidența contabilă și managementul informatic fiabil și correct. 

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

normative în vigoare, identificați documentele de politici şi reglementările existente care condiţionează 

intervenţia statului  

Cadru juridic actual 

Republica Moldova își asumă angajamentul să reducă necondiţionat, pînă în anul 2030,  

a emisiilor de gaze cu efect de seră de la sectorul deşeurilor cu 14% şi reducerea condiţionată 

pînă la 18% comparativ cu anul 1990 prevăzut în Contribuția Națională Determinată (CND) în 

conformitate cu art.2 Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei 

(CONUSC) ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 404-XIII din 16.03.1995 și prevederilor 

Acordului de la Paris ratificat prin Legea nr. 78 din 04.05.2017.   

Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 prevede obiectivul reducerii cantității de deșeuri 

depozitate cu 30% și creșterea ratei de reciclare cu 20% până în anul 2023. Măsurile de reducere a 

gazelor cu efect de seră sunt prevăzute în Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova 
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până în anul 2030 și Planul de acțiuni, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2016. 

La momentul actual, prioritățile și acțiunile pe domeniul gestionării deșeurilor la nivel național 

sunt cuprinse în Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova 2013-2027, adoptată prin HG 

248/2013. Obiectivele generale ale Strategiei vor fi realizate prin intermediul obiectivelor specifice în 

gestionarea vehiculelor scoase din uz și a componentelor acestora prin:  

a) asigurarea unei reţele de colectare/valorificare a vehiculelor scoase din uz; 

b) asigurarea posibilităţii ca ultimul deţinător al vehiculului să îl poată preda gratuit unei unităţi 

de colectare/valorificare; 

c) extinderea reutilizării şi reciclării materialelor din vehiculele uzate, precum şi a valorificării 

energetice a acelora care nu pot fi valorificate material. 

Din perspectiva integrării Europene a Republicii Moldova, Acordul de Asociere între Republica 

Moldova și Uniunea Europeana (ratificat prin Legea nr. 112 din 02 iulie 2014), la capitolul 16 - ,,Mediul 

înconjurător”, sub-capitolul ,,Gestionarea deșeurilor și resurselor” prevede, la Directiva 2008/98/CE a 

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

14 „stabilirea mecanismului de recuperare integrală a costurilor în conformitate cu principiul poluatorul 

plătește și cu principiul extins al responsabilității producătorului”.Proiectul propus spre aprobare 

transpune Directiva nr.2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 

privind vehicule scoase din uz, care stabilește măsuri de prevenire și limitare a deșeurilor de la 

vehiculele scoase din uz și componentele acestora, asigurându-le reutilizarea, reciclarea și recuperarea. 

De asemenea, își propune să îmbunătățească performanța de mediu a tuturor agenților economici 

implicați în ciclul de viață al vehiculelor. 

Legea nr.209/2016 privind deșeurile, a preluat majoritatea reglementărilor din Directiva 

nr.2008/98/CE, care uniformizează practici contemporane de gestionare a deșeurilor și concepe 

instituția „Responsabilitatea extinsă a producătorului. Regimul de responsabilitate extinsă a 

producătorului, prevede obligații pentru persoanele fizice sau juridice (producătorul produsului sau 

importatorul profesional) care, la nivel profesional, proiectează, produc, prelucrează, tratează, vând 

şi/sau importă vehiculele și componentele acestora. Măsurile prevăzute de legea nr.209/2016 privind 

deșeurile vor încuraja dezvoltarea, producerea şi comercializarea produselor cu utilizări multiple, care 

sunt durabile din punct de vedere tehnic şi care pot, după ce au devenit deşeuri, să facă obiectul unei 

valorificări sigure şi al unei eliminări ce nu poluează mediul.  

- În scopul promovării principiului răspunderii extinse a producătorului(REP), prioritar vor fi 

supuse acestor reglementări următoarele produse - Art.12, alin. (14): 

• baterii și acumulatori; 

• echipamente electrice și electronice;  

• vehicule; 

• uleiuri; 

• ambalaje. 

Pentru implementarea legii nr.209/2016 privind deșeurile, au fost aprobat prin H.G. nr. 

682/11.07.2018 Conceptul SIA „Managementul deșeurilor”, un concept de sistem informatic 

automatizat în domeniul managementului deșeurilor, și o instrucțiune cu privire la ținerea evidenței și 

transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora aprobată prin H.G. nr. 

501/29.05.2018. 

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 68 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind 

deșeurile, Guvernul, în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi, va elabora cadrul normativ 

aferent punerii în aplicare a acesteia, inclusiv Regulamentul privind gestionarea vehiculelor scoase din 

uz. 

2. Stabilirea obiectivelor 

a) Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și cauzele acesteia, formulate 

cuantificat, măsurabil, fixat în timp și realist) 

Obiectivul general al proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind 

gestionarea vehiculelor scoase din uz este instituirea unui cadru juridic de reglementare privind 

prevenirea formării de deșeuri provenite de la vehiculele scoase din uz, prin stabilirea următoarele 

obiective pentru reutilizarea, reciclarea şi recuperarea vehiculelor scoase din uz și a componentelor 
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acestora, cu atingerea acestora etapizat: 

reutilizare şi valorificare în proporţie de 85%, reutilizare şi reciclare în proporţie de 80% 

(„obiectivele pentru 2025”),  

reutilizare şi valorificare în proporţie de 95%, reutilizare şi reciclare în proporţie de 85% 

(„obiectivele pentru 2028”). 

Intervenția propusă vizează realizarea următoarelor obiective principale: 

 

• punerea în aplicare a măsurilor privind prevenirea poluării și minimizarea generării de 

deșeuri de tip vehicule scoase din uz în conformitate cu prevederile art. 51 din Legea 

privind deșeurile nr. 209/2016; 

• intensificarea creșterii durabile, stimularea inovării și dezvoltarea tehnologiilor verzi 

pentru reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz și 

a componentelor acestora cu stabilirea rolurilor și relațiilor între multiplii participanți 

în processul bazat pe Responsabilitatea Extinsă a Producătorului; 

• încurajarea agenților economici să renunțe la tehnologiile vechi, în favoarea unor 

tehnologii de generație nouă mai prietenoase mediului în domeniul tratării vehiculelor 

scoase din uz și dezvoltării pieţei de desfacere pentru materialele reciclate; 

• eliminarea substanțelor periculoase care intră în componența vehiculelor și atingerea 

obiectivelor înalte de reutilizare/reciclare/recuperare în scopul reutilizării materialelor 

valoroase conținute în VSU și al păstrării resurselor prețioase în economie; 

• extinderea reutilizării şi reciclării materialelor din vehiculele uzate, precum şi a 

valorificării energetice a acestora;  

• stabilirea procedurilor de colectare, tratare, valorificare a vehiculelor scoase din uz și a 

componentelor acestora; 

• îmbunătățirea sistemului de raportare, care va permite monitorizarea mai veridică a 

deșeurilor în diferite puncte ale lanțului deșeurilor, ținându-se cont de gradul de 

toxicitate și pericol al acestora, etc. 

3. Identificarea opțiunilor 

a) Expuneți succint opțiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenție  

Opțiunea I – de a nu face nimic, a lăsa lucrurile aşa cum sunt; 

Opțiunea I nu va asigura punerea în aplicare prevederilor art. 51 a Legii privind deșeurile nr. 

209/2016 și armonizarea în legislația națională a standardelor Directivei nr.2000/53/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehicule scoase din uz.  

Pe baza unei ipoteze propuse de Comisia Europeană, obiectivele Directivei 2000/53/CE VSU duc 

la progrese tehnologice de reciclare care permit o mai bună separare a materialelor plastice din 

reziduurile rezultate în urma mărunţirii, atingerea acestor obiective poate genera o serie de beneficii 

pentru mediu, inclusiv o reducere estimată de 280 000 – 980 000 de tone de echivalent CO2 pe an, 

scăderea oxidării fotochimice, acidificării aerului, poluării şi eutrofizării apei, precum şi reducerea 

cantităţii de deşeuri generate. Beneficiile reale pentru mediu vor depinde, cu toate acestea, de 

dezvoltarea tehnologiei, stimulată de îndeplinirea obiectivelor.12 

A nu face nimic înseamnă a nu onora obligațiunile luate de RM față de Convenția-cadru a 

Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (CONUSC), Acordul Climatic de la Paris 

și Convenția de la Geneva privind poluarea transfrontalieră a aerului la distanțe lungi, cît și Protocoalele 

semnate în temeiul Convenției. 

În urma netranspunerii prevederilor Directivei nr.2000/53/CE și neaprobării proiectului Hotărârii 

Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea vehiculelor scoase din uz nu se va 

asigura implementarea acţiunilor specifice de prevenire a formării de deșeuri de la vehiculele scoase din 

uz, iar Republica Moldova nu se va orienta în sensul transformării provocărilor în oportunități, privind 

reutilizarea şi reciclarea vehiculelor uzate inclusiv și de afaceri sustenabile în ceea ce privește 

dezvoltarea economică verde. Astfel, nu vor fi întreprinse măsurile și acțiunile specifice, descrise în 

Secțiunea 1b) din AI.  
 

12 Raportul Comisiei Europene către Consiliul - https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0005:FIN:RO:PDF  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0005:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0005:FIN:RO:PDF
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De asemenea, Opțiunea I ar produce efecte negative asupra cooperării economice a Republicii 

Moldova cu UE (dezavantaj competitiv) și posibilități mai scăzute de dezvoltare economică verde.  

Mai mult ca atît, Opțiunea I nu va asigura îndeplinirea angajamentelor stabilite în Capitolul 16 

”Mediul înconjurător” și Capitolul 17 ”Politici climatice” ale Acordului de Asociere RM – UE, ratificat 

prin Legea nr. 112/2014, fapt ce va denigra imaginea Republicii Moldova pe plan internațional. 

Urmare descrierilor relatate la compartimentul 1 „Definirea problemei” din prezentul AIR, 

continuarea depozitării deșeurilor în proporție de 90%, ca unica metodă aplicată la nivel național de 

gestionare a deșeurilor și menținerea în continuare a unor rate foarte mici de reciclare în lipsa unui 

sistem eficient de colectare separată a deșeurilor, reprezintă un risc major, care contribuie la 

amplificarea mai multor probleme de mediu precum încălzirea globală, acidificarea, epuizarea calității 

ecosistemului, precum și probleme sociale, de sănătate, dar și pierderi economice din cauza resurselor 

ratate prin depozitare.  

 Avînd în vedere cele menționate și posibilele consecințe în cazul în care nici o acțiune nu va 

fi întreprinsă, opțiunea „A nu face nimic” - nu este realistă. Republica Moldova nu își va putea îndeplini 

obiectivele de sustenabilitate în izolare. 

b) Expuneți principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicînd cum acestea țintesc cauzele 

problemei, cu indicarea inovațiilor și întregului spectru de soluţii/drepturi/obligaţii ce se doresc să fie 

aprobate. 

 Opțiunea II (recomandată) constă în elaborarea şi promovarea proiectului Hotărârii Guvernului 

pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea vehiculelor scoase din uz. 

Propunerea normativă este determinată, în special de necesitatea instituiri unui mecanism de 

reglementare a activităților de prevenire a formării de deșeuri de la vehiculele scoase din uz inclusiv 

componentelor și materialelor acestora, în plus, refolosirea, reciclarea și alte forme de recuperare a 

vehiculelor scoase din uz și a componentelor acestora pentru a reduce eliminarea de deșeuri, precum și 

îmbunătățirea din punct de vedere ecologic a activității tuturor agenților economici implicați în ciclul de 

viață al vehiculelor, în special a operatorilor direct implicați în tratarea vehiculelor scoase din uz. 

Proiectul de Hotărâre a Guvernului este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 

100/2017 cu privire la actele normative. Regulamentul privind gestionarea vehiculelor scoase din este 

constituit din 13 secțiuni, inclusiv 105 puncte și 8 anexe, stabilind:  

- prin secțiunea I.“Dispoziţii generale”- obiectul, definiții și reglementarea domeniului de 

aplicare pentru a reduce eliminarea de deșeuri, contribuind astfel la o dezvoltare durabilă a societății și 

la îmbunătățirea din punct de vedere ecologic a activității agenților economici implicați în ciclul de viață 

al vehiculelor; 

- prin secțiunea II..„Prevenirea” -prevederile privind limitarea utilizării substanțelor periculoase 

la vehicule, începând cu faza de proiectare, obligațiile producătorilor de vehicule și agenții economici 

implicați în gestionarea vehiculelor de a informa,dezvolta și optimiza metodele de reutilizare, reciclare 

și valorificare a vehiculelor scoase din uz și a componentelor acestora în scopul reducerii cantității de 

deșeuri eliminate, precum și pentru creșterea gradului de valorificare și reciclare; cerințe pentru radierea 

definitivă din circulație a vehiculului, se realizează doar în baza notificării de preluarea vehiculului scos 

din uz pentru distrugere de către agentul economic autorizat pentru tratarea acestuia.  

- prin secțiunea III.„Colectarea” - procedurile de colectare a VSU inclusiv componentelor, 

materialelor și obligațiile de respectare a acestor proceduri de către persoanele fizice şi agenții 

economici care generează acest tip de deșeuri; 

- prin secțiunea IV.„Sisteme de colectarea” - prevederi privind activitatea sistemelor individuale 

și colective (care fac obiectul mecanismului implementării principiului responsabilității extinse a 

producatorilor);  

- prin secțiunea V.„Modul de funcționare asistemelor individuale și colective” – drepturile și 

obligațiile agenților economici prin sistemele individuale și colective în implementarea responsabilității 

extinse a producătorului în baza unui plan de operare stabilit in conformitate cu prevederile art.25, alin. 

(6) al Legii nr. 209/2016 privind deșeurile; 

- prin secțiunea VI.-„Tehnologii noi de reciclare și îmbunătățire a performanței de mediu”- 

cerințe de tratare, valorificare și reciclare, care va favoriza dezvoltarea de noi tehnologii din punct de 

vedere al protecţiei mediului, pentru toate tipurile de vehicule; 

- prin secțiunea VII.„Tratarea”- obligația de a fi asigurată preluarea și valorificarea degeurilor 
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de VSU inclusiv componentelor, materialelor acestora colectate separat; responsabilitățile 

producătorilor; sistemele colective care acționează in numele producătorilor și agenților economici (de 

salubrizare) care dețin autorizație de mediu pentru desfășurarea de activități de reutilizare, reciclare și 

valorificare, introducerea unui certificat de distrugere pentru a condiționa radiereaVSU; 

- prin secțiunea VIII.„Refolosirea și recuperarea”- prevederi privind realizarea de către 

producători a țintelor anuale de valorificare şi reciclare a VSU 

reutilizare şi valorificare în proporţie de 85%, reutilizare şi reciclare în proporţie 

de 80% („obiectivele pentru 2025”),  

reutilizare şi valorificare în proporţie de 95%, reutilizare şi reciclare în proporţie 

de 85% („obiectivele pentru 2028”). 

- prin secțiunea IX.„Raportarea și verificarea”- reglementările privind înscrierea importatorilor 

și distribuitorilor de vehicule în Lista producătorilor supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a 

producătorilor, prin intermediul subsistemului informational, a Sistemului Informatic Automatizat 

Managementul Deșeurilor (SIA MD). 

- prin secțiunea.X.„Finanțarea”-reglementările privind asigurarea de către importatorilor și 

distribuitorilor de vehicule a costurilor pentru colectarea, tratarea, valorificarea și eliminarea nepoluată a 

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

- prin secțiunea XI.„Informarea”-prevederile despre obligațiile de informare a utilizatorilor 

privind reciclarea și tratarea VSU și efectele potențiale asupra mediului și sănătății umane. 

- prin secțiunea XII.„Exportul”-reglementările privind procedurile respectate la transportarea 

transfrontalieră și pe teritoriului țării. 

- prin secțiunea XIII.„Supravegherea și controlul”-reglementările privind sancționarea în urma 

încălcării legislației și recureparea prejudiciului cauzat mediului și sănătății umane. 

Realizarea treptată de către producători și distribuitori a țintelor anuale de valorificare şi 

reciclare a VSU este identificată ca fiind cea mai eficace și rentabilă modalitate pentru punerea în 

aplicare a mechanismelor eco-inovative de reutilizare și valorificare a VSU, folosind practicile 

tehnologice, cât mai durabil posibile.  

Ca urmare, prin intervenția propusă va fi creat cadrul juridic pentru atingerea obiectivelor de 

reutilizare și valorificare deșeurilor din VSU, care sunt esențiale pentru urmărirea progreselor în 

îndeplinirea obiectivelor economiei circulare în vederea atenuării schimbărilor climatice și protejării 

mediului ca întreg.   

 Opțiunea II maximizează avantajele de mediu, precum şi beneficiile economice şi sociale, care 

rezultă ca urmare a implementării Directivei nr.2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 18 septembrie 2000 privind vehicule scoase din uz. Costurile identificate pentru implementarea 

Opțiunii II nu sunt disproporționate, deoarece țintele de reutilizare și valorificare a VSU stabilite în 

Regulament vor fi realizate treptat, pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, în care agenții 

economici vor reuși să investească în tehnologii noi de tratare, care vor spori eficienţa utilizării 

resurselor prin facilitarea reciclării unor procente mai mari de materiale plastice şi producerea de 

materiale secundare de calitate la preţuri mai mici decât materialele primare, ceea ce va duce la beneficii 

pentru mediu substanţiale. Totodată, beneficiile vor fi semnificative, reieșind din faptul că o politică 

privind economia circulară orientată spre viitor, care va determina o tranziție echitabilă și corectă către o 

economie verde, neutră din punct de vedere climatic și competitivă, va crea în același timp oportunități 

propice pentru o creștere durabilă. 

c) Expuneți opțiunile alternative analizate sau explicați motivul de ce acestea nu au fost luate în 

considerare  

Republica Modova semnînd Acordul de Asociere RM-UE, este obligată să transpună acquis-ul 

Uniunii Europene.  

Opțiunea alternativă nu a fost identificată, punându-se accent pe necesitatea respectării 

angajamentelor asumate de Republica Moldova conform Directivei nr.2000/53/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehicule scoase din uz. 

4. Analiza impacturilor opțiunilor 

a) Expuneți efectele negative şi pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, care vor sta la 
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baza calculării impacturilor opțiunii recomandate  

Impactul economic posibil al diverselor obiective va depinde de stadiul dezvoltării tehnologice. 

Principala forţă determinantă a amplificării beneficiilor economice şi de mediu ale reciclării şi 

recuperării într-o mai mare proporţie a vehiculelor scoase din uz este eco-inovarea. 

 Obiectivele de tratare a vehiculelor scoase din uz de 85% pentru reciclare şi de 95% pentru 

valorificare duc la beneficii economice nete semnificative în comparaţie cu obiective mai modeste. 

Implementarea Directivei VSU în Uniunea Europeană a stimulat dezvoltarea tehnologică în ceea 

ce priveşte tratarea VSU, însă până în prezent noile tehnici de tratare a deşeurilor nu au fost 

comercializate suficient pe piaţa europeană a reciclării. Inovarea în ceea ce priveşte dezvoltarea 

tehnologică în domeniul tehnologiilor avansate de tratare a reziduurilor rezultate în urma mărunţirii este 

împiedicată de unele deficienţe ale pieţei, unele dintre acestea fiind comune inovării industriale în 

general, altele fiind legate de eco-inovare, iar altele fiind specifice pieţelor produselor reciclate din 

materiale plastice şi din reziduuri rezultate în urma mărunţirii, amplificate de incertitudinea privind 

viitorul obiectivelor pentru gestionarea vehiculelor scoase din uz. 

Implementarea obiectivelor pentru anul 2025 ar putea remedia unele dintre aceste deficienţe şi ar 

putea genera beneficii de mediu şi economice destul de importante. Nivelul obiectivelor va determina 

ritmul progresului tehnologic în sectorul tratării vehiculelor scoase din uz. Cum obiectivul de reciclare 

de 85% ar crea anumite pieţe pentru tehnologii avansate de reciclare a reziduurilor rezultate în urma 

mărunţirii şi şi de reciclare a polimerilor, investiţiile în procurarea de noi tehnologii ar creşte substanţial. 

Pentru a îndeplini obiectivele până în 2028, sunt disponibili șapte ani pentru comercializare şi punerea 

în aplicare comercială a tehnologiilor. Este foarte probabil ca investiţiile respective să ducă la 

continuarea dezvoltării comerciale a tehnologiilor de tratare existente sau la crearea de noi tehnologii de 

tratare. Chiar dacă nu se vor mai înregistra progrese în ceea ce priveşte dezvoltarea tehnologică, 

obiectivele de reciclare în proporţie de 85% şi de valorificare în proporţie de 95% ar duce la difuzarea 

celor mai eficiente tehnologii care există în prezent. 

În plus, aceleaşi tehnologii pot fi utilizate pentru a trata alte fluxuri de deşeuri, cum ar fi cele 

electronice. Tehnologiile pentru obţinerea de produse la preţuri mai mici din aceste fluxuri de deşeuri, 

care pot înlocui materialele primare utilizate în prezent, au un potenţial vast. 

 

Urmare analizei efectuate, dintre efectele negative ale stării actuale putem remarca: 

• Se va reduce semnificativ eficiența mecanismului REP și acesta nu va avea efect pozitiv asupra poluării 

mediului 

• Nu vor fi atrase investiţii necesare pentru dezvoltarea durabilă a sectorului; 

• Nu se va stimula inovarea și dezvoltarea tehnologiilor verzi; 

• Nu se va reduce cantitatea de deşeuri depozitate la gropile de gunoi neconforme cerinţelor noi, 

armonizate cu standardele Uniunii Europene; 

• Colectarea, tratarea și comercializarea ilegală a pieselor extrase din VSU; 

• Nu se va încuraja dezvoltarea noilor capacităţi de prelucrare, tratare a VSU. 

Sprijinul acordat noilor obiective va contribui la menținerea competitivității economiei și mai ales 

va încuraja o creștere economică verde, în conformitate cu prioritatea Strategiei de mediu 2014–

2023 de creștere durabilă.  

Prezentul act normativ are impact asupra mediului de afaceri prin dezvoltarea unei pieţe 

produselor reciclate și al protecţiei mediului și în mod considerabil va contribui la atingerea obiectivului 

național de dezvoltare a economiei durabile și incluzive, prin implementarea Programului de 

ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii (HG nr. HG592/2019). 

Efecte pozitive - Nu există efecte pozitive prin continuarea stării actuale, decât numai 

economisirea cheltuielilor aferente unor investiții majore în instalații de tratare a VSU. 

b1) Pentru opțiunea recomandată, identificați impacturile completînd tabelul din anexa la prezentul 

formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv părțile interesate care 

ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea  

Opțiunea II presupune elaborarea şi promovarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului privind gestionarea vehiculelor scoase din uz. Intervenţia propusă vine să soluţioneze 

problemele şi aspectele expuse la secţiunile 1b) şi 3b) din AI. 
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După cum rezultă din analiza preliminară a impactului de reglementare, dar și din evaluările 

efectuate în țările UE care au transpus deja Directiva nr.2000/53/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehicule scoase din uz noul proiect de act normativ va avea 

un impact economic direct asupra agenții economici care vor practica ca activitate, tratare și reciclare a 

VSU.  

Prin intermediul unor parteneriate la nivel internaţional, naţional şi local, sînt încurajate şi atrase 

investiţiile necesare pentru dezvoltarea durabilă a sectorului, conform priorităţilor şi ritmului accesibil 

pentru societate. 

Astfel, în luna iunie 2020 a fost ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova Contractul de 

finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind implementarea Proiectului 

„Deșeuri solide în Republica Moldova”, în mărime de 25 milioane euro, iar prin Acordul semnat la data 

de 18 octombrie 2019 între Banca Europeană de Investiții și Guvernul Republicii Moldova va fi acordat 

un împrumut de 100 milioane de euro pentru îmbunătățirea serviciilor de gestionare a deșeurilor solide 

în țară. Proiectele respective, urmate a fi semnate, vor avea drept obiectiv reducerea impactului negativ 

asupra mediului și sănătății oamenilor, prin modernizarea sistemelor de colectare a deșeurilor și 

colectare separată a materialelor reciclabile și a deșeurilor biologice, precum și reabilitare a gropilor de 

gunoi sau închiderea acestora.  

Opțiunea II (recomandată) –  

Impactul economic  

La nivelul țărilor membre UE, în conformitate cu „Ghidul privind responsabilitatea extinsă a 

producătorului (REP): Raport final, Comisia Europeană – DG Mediu, 2014”, costurile plătite de 

producători pe tonă de materiale puse pe piață variază de la 14 Euro/tonă (Marea Britanie) la 200 

Euro/tonă (Austria), cu o medie de 92 Euro/tonă, sau de la 0,17 la 0,72 € / per locuitor.  

O primă estimare a costurilor pe tonă de gestionare a vehiculelor scoase din uz în Republica 

Moldova se poate realiza pe baza costurilor estimate în versiunile proiect ale studiilor de fezabilitate 

privind sistemele de management integrat al deșeurilor, care sunt, în prezent, în proces de elaborare.  

Pentru a identifica și respectiv cuantifica eventualele costuri, au fost studiate mai multe surse 

de informare, în particular: 

Raport al Comisiei Europene către Parlamentul European asupra punerii în aplicare a Directivei 

2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz - https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0033&from=ES  

Guidance on Extended Producer Responsibility (EPR). Analysis of EPR schemes in the EU and 

development of guiding principles for their - 

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

End-of-life vehicles: influence of production costs on recycling rates - 

https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/283na3_en.pdf  

Reciclarea conservă energia. Mult mai putină energie este necesară pentru a transforma 

materialele reciclate în produse noi, comparativ cu a începe producția cu materiale primare, brute. Prin 

reciclarea unei tone de materiale într-un program obișnuit de reciclare, sunt economisiți cel putin 187 

USD prin realizarea de economii la electricitate, petrol, gaze naturale și carbune, chiar în condițiile în 

care ținem cont de consumurile datorate colectării și transportării materialelor. Reciclarea elimină 

costurile depozitării rezidurilor sau a incinerărilor.  

Costurile reciclării sunt parțial amortizate prin evitarea cheltuielilor de depozitare sau incinerare 

și prin vinderea materialelor rezultate. Prețurile de depozitare variază foarte mult în funcție de zona, și 

piața materialelor reciclate este într-o creștere explozivă. 

Pentru obiectivele propuse spre aprobare, valoarea adăugată netă rezultată în urma tratării unui 

vehicul scos din uz va fi în cel mai bun caz de 90-120 euro.13  

Chiar şi fără dezvoltare tehnologică vor exista beneficii economice de 55– 80 euro pentru fiecare 

vehicul scos din uz. Reducerea cu 5% a obiectivului de reciclare de 85% va duce la o pierdere a 

beneficiilor economice aferente tratării vehiculelor scoase din uz. 

Urmare a analizei efectuate, principalele tipuri de costuri care vor fi suportate de agenții economici 

care intenționează să recicleze VSU sunt: 

 

13 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0005:FIN:RO:PDF 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0033&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0033&from=ES
https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/283na3_en.pdf
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Descriere Argumente privind costurile necesare 

Costuri pentru reciclarea VSU 

Depoluarea 

Depoluarea se efectuiază înainte de a începe 

demontările:  

- scoaterea (îndepărtarea) bateriilor şi a rezervorului 

de combustibil;  

- scoaterea sau neutralizarea posibilelor componente 

explozibile (ex. air bag-urile);  

- scoaterea, colectarea separata şi depozitarea 

combustibilului, uleiului de motor, uleilui de transmisie, 

uleiului de la cutia de viteze, uleiului hidarulic, 

lichidului de răcire, antigelului, fluidului de frînă, 

fluidele de la sistemul de aer conditionat si orice alte 

fluide continute de VSU, doar dacă nu este necesară 

păstrarea lor în vederea reutilizării componentelor în 

cauza (care le conțin).  

- scoaterea (îndepărtarea), pe cît posibil, a tuturor 

componentelor identificate că ar conține mercur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costul estimativ pentru reciclarea unui 

vehicul scos din uz variaza în mediul euro 134-162 . 

Dezmembrarea 
Dezmembrarea implică îndepartarea celor mai 

valoroase componente sau a părților componente pentru 

care există cerere în vederea reutilizării sau 

recondiționării (reprocesării).  

Cele mai des întalnite componente destinate 

reutilizării sunt: - roţile (oţel/aliaj) - motoarele - cutiile 

de viteze - părțile componente precum carburatorul, 

alternatoarele, distribuitoarele, farurile, discurile şi 

etrierele de frână - anvelopele - radiatoarele - bateriile - 

alte părţi componente în funcție de starea în care se află 

şi de valoarea comercială a acestora.  

Dacă nu sunt refolosite, părțile mari din metal 

precum radiatoarele, motoarele, cutiile de viteze, 

carburatoarele, demaroarele și alternatoarele sunt 

adeseori îndepărtate şi trimise la specialiştii în 

reprocesare pentru a fi recuperat metalul. 

Presarea 

După dezmembrare, ceea ce ramâne dintr-un VSU 

merge deobicei la o mașină de presare, înainte de a fi 

trimise la tocator. 

Tocarea 

VSU sunt tocate (în general în combinaţie cu alte 

„surse” de metal) iar fragmentele rezultate sunt sortate în 

metale feroase, metale neferoase şi reziduuri de tocare. 

Un tocator este capabil să recupereze majoritatea 

conţinutului de metal a unui VSU, datorită mediilor de 

separare care fac selectia fragmentelor rezultate în urma 

tocării. 

Costuri de formare/instruire a personalului  

Conform pct.44 al Regulamentului privind 

gestionarea vehiculelor scoase din uz, producătorii 

individuali și sistemele colective au dreptul să își 

desfășoare activitatea numai dacă dețin un plan de 

operare elaborat în conformitate cu cerințele prevăzute 

în Regulamentul propus spre aprobare 

Costul estimativ pentru instruirea unui angajat 

responsabil pentru gestionarea deșeurilor 

periculoase variaza în mediul 200-250 euro. 

Costuri pentru mentenanță  

Costul pentru mentenanța unei instalații de reciclare 

cuprinde costul întreținerii și reparării echipamentelor 

din cadrul instalației. 

Potrivit unui studiu14, costul anual de 

mentenanță este de aproximativ 3% din total 

capital investit în echipamente și tehnologii. 

 

14 Anon, 2011 
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Costurile de raportare  

Conform pct.44 al Regulamentului privind 

gestionarea vehiculelor scoase din uz, producătorii sau 

sistemele colective autorizate țin evidența și raportează 

conform modului de evidență și de raportare a 

informațiilor stabilit în art. 12, 32, 33 și 51 din Legea nr. 

209/2016 privind deșeurile. 

Cantitativ aceste costuri urmează a fi 

rezumate la salariu angajaților care vor avea 

funcții privind furnizarea informațiilor către 

autoritățile control. 

 

Costurile de autorizare  

În corespundere cu art.25, din Legea privind 

deșeurile, agenții economici care intenționează să 

desfășoare activități de tratare a deșeurilor trebuie să 

obțină o autorizație din partea autorității competente. 

Autorizația activității de colectare, transport, 

tratare, eliminare se eliberează gratuit de 

Agenția de Mediu 

Evaluarea efectuată arată că obiectivele stabilite de Directiva 2000/53/CE VSU generează 

beneficii substanţiale atât de mediu, cât şi economice şi că revocarea sau reducerea acestor obiective ar 

micşora beneficiile în cauză. Amploarea beneficiilor generate este strâns legată de ecoinovare, fără de 

care difuzarea tehnologiei existente va duce la beneficii economice şi de mediu reduse, pe când însoţiţă 

de eco-inovare va genera beneficii semnificativ mai mari. Aceste beneficii provin din creşterea 

proporţiei de materiale (în special anumite materiale plastice) reciclate şi recuperate, precum şi din 

reducerea numărului de vehicule scoase din uz eliminate în depozitele de deşeuri. 

Exemplu ţărilor UE denotă faptul că introducerea principiului răspunderii extinse a producătorului 

nu a avut impact asupra preţului mărfurilor comercializate, deoarece acestea sunt de ordinul 2-30 Euro, 

ceea ce constituie 1-3 % din preţurile de comercializare şi pot fi suportate de producători fără a majora 

preţul.  

Reziduurile de la tocator însumează între 15% și 25 % din masa unui VSU, în funcție de proporția 

materialelor recuperate, și sunt în general destinate depozitării finale. Aceste materiale sunt alcătuite din 

substanțe organice și anorganice. Substanțele organice sunt în special materialele polimerice (plastice, 

elastomeri), urmate în cantitate mai mică de produse derivați naturali (produse ale fibrelor celulozice, 

piele). Materialele anorganice cuprind sticla, rugina, praf, etc 

Costul estimativ de colectare, transfer și sortare pentru prima etapă de implementare a sistemului de 

gestionare a deșeurilor de VSU cu aplicarea principiului responsabilității extinse a producătorului, 

indiferent de schema care va fi aplicată, va fi de circa 9,7 Euro/tonă.  

Tabel 1: Costuri estimative de operare pentru gestionarea VSU 

Componența de gestionare a 

VSU 

Costuri de 

operare și 

întreținere 

(Euro/tonă) 

Colectare separată și transport 4,2 

Transfer 4,4 

Sortare 1,1 

TOTAL 9,7 
 

Prin urmare, producătorii vor trebui să acopere costurile cu colectarea separată și transportul, precum și 

sortarea deșeurilor de VSU pe măsura ce acestea vor fi extinse în vederea atingerii obiectivelor de 

valorificare, precum și costurile de investiții pentru gestionarea deșeurilor de VSU. 

 

Costurile pentru autoritățile publice   

În scopul consolidării cadrului instituţional existent, asigurării realizării politicii statutului în 

domeniul managementului integrat al deșeurilor şi a legislaţiei, realizării unui şir de activităţi tehnice pentru 

a asigura implementarea prevederilor prezentului Regulament necesită suplinirea statele de personal prin 

angajarea unei persoanei cu ziua deplină de muncă. Cheltuieli administrative pentru funcţionarea 

acesteia vor fi necesare 75 000 MDL pe an. 

Implementarea prevederilor proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului 

privind gestionarea vehiculelor scoase din uz nu necesită careva măsuri instituționale sau organizatorice 

suplimentare (crearea unor noi instituţii sau subdiviziuni în instituţiile existente, crearea şi gestionarea 
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Registrului). 

Impactul social  

Economia verde reprezintă un nou model de creștere economică, un generator de locuri de 

muncă decente şi o strategie vitală pentru eliminarea sărăciei. 

Prezentul act normativ are impact social direct, deoarece stimulează dezvoltarea piețelor de 

materiale reciclate, implementează principiile de precauție și prevenire pentru gestionarea deșeurilor, și  

asigură că ultimul deținător și/sau proprietar poate livra vehiculul scos din uz către o instalație de tratare 

autorizată fără costuri. 

Implementarea prevederilor Regulamentului privind gestionarea vehiculelor scoase din uz poate 

duce la o dezvoltare socială a țării prin reducerea vulnerabilității asociate cu schimbarea climei și la un 

număr mare de efecte sociale benefice: 

❖ stare mai bună a sănătăţii şi, ca urmare, diminuarea numărului de boli şi de decese premature;  

❖ reducerea riscurilor asupra sănătăţii ca şi impactul redus asupra încălzirii globale prin 

asigurarea respectării de către agenții economici a cerințelor tehnice reglementate prin 

prezentul proiect de act normativ; 

❖ existența unui cadru legal care va reglementa, monitoriza și controla operațiunile colectare, 

reciclare și valorificare; 

❖ influenţa directă asupra investiţiilor interne, atragerea investiţiilor străine, ca urmare, reținerea 

forței de muncă înalt calificate și obținerea beneficiilor pentru dezvoltarea locală şi regională; 

❖ intensificarea creșterii durabile, stimularea inovării; 

❖ beneficii sociale printr-o mai bună conştientizare, implicare şi responsabilizare cu privire la 

problemele de mediu (de exemplu, responsabilitatea de colectarea separată şi implicarea în 

luarea măsurilor de prevenire a poluării mediului);  

❖ apariția posturilor de muncă pentru populația de rînd, cu salarii mult mai potrivite pentru un 

trai decent. 

Impactul asupra mediului  

Reciclarea elimină poluarea și conservă resursele naturale. Cel mai mare beneficiu de mediu al 

reciclării este legat nu de depozitarea reziduurilor, dar de conservarea energiei și a resurselor naturale și 

prevenirea poluării prin utilizarea, în procesul de fabricație, a materialelor rezultate din reciclare și mai 

puțin a celor primare. Materialele recuperate au fost deja purificate și prelucrate anterior, astfel încît 

utilizarea lor în procesul de fabricație presupune o activitate mai curată și un consum mai mic de 

energie. Analize detaliate au evidențiat faptul că aceste beneficii de mediu ale reciclării sunt cu mult mai 

eficiente decît orice alte actiuni de protejare a mediului. 

În aceste circumstanțe, este necesar de menționat că doar gestiunea rațională a deșeurilor poate 

proteja sănătatea publică şi poate fi benefică pentru mediu, favorizând în același timp conservarea 

resurselor naturale. 

Măsurile stabilite în proiectul propus vor contribui la: 

❖ atenuarea schimbărilor climatice prin promovarea măsurilor de reciclare care permit o mai bună 

separare a materialelor plastice din reziduurile; 

❖ reducerea vulnerabilității asociate cu schimbarea climei pe termen scurt, mediu şi lung, dar şi 

spaţial, limitând impactul negativ asupra ecosistemelor, cu influențe directe asupra calității 

resurselor naturale; 

❖ creșterea duratei de viață și în îmbunătățirea stării de sănătate a oamenilor, ca urmare a reducerii 

numărului de decese cauzate de boli provocate de schimbările climatice; 

❖ niveluri mai mari de control asupra anumitor materii prime, ceea ce poate duce la scăderea 

riscului pentru mediu din cauza poluării accidentale și a emisiilor de poluanți; 

❖ scăderea volumului total de deșeuri depozitate și micșorarea suprafeței de teren contaminate 

prin depozitare. 

Beneficiile intervenției statului:  

Pornind de la o analiză a economiei Republicii Moldova şi o evaluare critică a cadrului de 

investiţii, această analiză propune direcţii strategice pentru îmbunătăţirea proceselor de atragere şi de 
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promovare a investiţiilor străine directe în dezvoltarea economiei circulare. 

Economia circulară va avea beneficii nete pozitive sub forma creşterii PIB-ului şi a creării de 

locuri de muncă, deoarece aplicarea a unor măsuri ambiţioase legate de economia circulară poate duce 

la creşterea PIB-ului RM cu 0,5 % până în 2030. 

Beneficiile în urma stabilirei obiectivelor mai ambiţioase de reciclare și valorificare va face 

posibilă creşterea proporţiei de reciclare a acelor metale și materiale plastice care sunt eliminate în 

prezent în depozitele de deşeuri, sunt următoarele:  

❖ respectarea drepturilor cetățenilor la un mediu sănătos, fiind ecologizate IMM-urile din 

Republica Moldova pentru a stimula dezvoltarea durabilă și competitivitatea economică; 

❖ progresarea Republicii Moldova pe termen lung spre dezvoltarea economică verde;  

❖ integrarea principiilor de protecție a mediului și de dezvoltare durabilă în acest sector; 

❖ promovînd principiul economiei verzi, Republica Moldova va fi mai adaptată la schimbările 

climatice globale și, respectiv, mai competitivă la nivel regional și internațional, iar pe termen 

lung Republica Moldova ar evita costurile economice imense din cauza degradării mediului; 

❖ alinierea Republicii Moldova la cele mai recente descoperiri tehnico-științifice de pe plan 

european; 

❖ crearea noi locuri de muncă va reduce sursele financiare alocate ca indemnizații pentru șomaj.  

b2) Pentru opțiunile alternative analizate, identificați impacturile completând tabelul din anexa la 

prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv părțile 

interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

 

c) Pentru opțiunile analizate, expuneți cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce la eșecul 

intervenției și/sau schimba substanțial valoarea beneficiilor și costurilor estimate și prezentați 

presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor vizați în acesta  

Riscuri identificate în procesul de elaborare a analizei impactului de reglementare țin de următoarele 

acțiuni: 

- dezvoltarea economică sau combatera unor bariere infrastructurale în calea atingerii unor 

rate de reciclare mai ridicate; 

- comercializarea tehnologii „mai ecologice”; 

- investiții pentru achiziționarea instalațiilor de reciclare și valorifocarea a și capacitatea de 

întreținere a acestor instalații pe care vor trebui să le suporte operatorii economici,în 

consecință s-ar putea ca aceste costuri investiționale să se regăsească ulterior în prețul 

produselor/serviciilor prestate; 

- dezvoltarea sistemului de subvenționare sau reglementarea facilităților fiscale la nivel de 

țară, sau oferire de credite la condiții preferențiale prin sistemul bancar,inclusiv și 

dezvoltarea sistemului de creditare bancară prin intermediul programelor BERD și/sau UE; 

-  proiectele finanțate de partenerii externi, nu vor fi suficient de bine sprijinite de 

strategiile întocmite de Republica Moldova în vederea implementării eficiente a măsurilor de 

atingerea obiectivelor de reciclare și valorificare la nivel national. 

d) Dacă este cazul, pentru opțiunea recomandată expuneți costurile de conformare pentru întreprinderi, 

dacă există impact disproporționat care poate distorsiona concurența și ce impact are opțiunea asupra 

întreprinderilor mici și mijlocii. Se explică dacă sunt propuse măsuri de diminuare a acestor impacturi 

Impactul asupra dezvoltării economice a întreprinderilor mici și mijlocii 

Măsurile prevăzute în Regulament vizează îmbunătățirea performanței de mediu a tuturor 

operatorilor economici implicați în ciclul de viață al vehiculelor, în special a operatorilor implicați direct 

în tratarea VSU. În general, prevederile Regulamentului urmează o abordare economică circulară, 

încurajând proiectarea ecologică, prevăzând eliminarea substanțelor periculoase care intră în 

componența vehiculelor și stabilind obiective înalte de reutilizare/reciclare/recuperare în scopul 

reutilizării materialelor valoroase conținute în VSU și al păstrării resurselor prețioase în economie. 

Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă circa 98,7% din totalul întreprinderilor din Republica 

Moldova, angajând cca 60,7 % din totalul forței de muncă. Institutul Național de Cercetări Economice 
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(INCE) a realizat un sondaj „Promovarea îmbunătățirii performanței de mediu a IMM-urilor” în cadrul 

căruia au fost chestionate 400 de companii. În urma chestionării, sa constatat că majoritatea 

respondenților (58,6%) nu au nicio autorizație de mediu. 

Drept urmare a examinării mai multor studii15 și a evoluției politicilor publice16 a fost 

identificată necesitatea de a întreprinde acțiuni suplimentare pentru a încuraja IMM-urile în vederea 

adoptării practicilor de afaceri mai prietenoase mediului înconjurător. Analiza statisticilor internaționale 

a scos în evidență faptul că întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) generează circa 64% din 

poluarea industrială, în timp ce doar 16% dintre acestea sânt angajate în acțiuni de mediu. Astfel, o 

gamă largă de bune practici pentru încurajarea „ecologizării IMM-urilor”, implementate de către statele 

membre ale Uniunii Europene, pot fi adoptate și diseminate în rândul IMM-urilor din Republica 

Moldova pentru a stimula dezvoltarea durabilă și competitivitatea economică internațională.  

Pornind de la o analiză a economiei Republicii Moldova şi o evaluare critică a cadrului de 

investiţii, această analiză propune direcţii strategice pentru îmbunătăţirea proceselor de atragere şi de 

promovare a investiţiilor străine directe. 

În același timp, un rol important în susținerea operatorilor ar putea fi și Programul de ecologizare 

a ÎMM-urilor, lansat de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. 

Suport financiar nerambursabil sub formă de „grant” oferit prin acest program poate fi de până la 

500.000 lei, fiind alocat inclusiv pentru achiziționarea de echipamente necesare ecologizării 

Ecologizarea IMM-urilor va permite Republicii Moldova de a beneficia de oportunitățile 

prevăzute de  Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) semnat cu UE, precum și 

de a atinge obiectivele de mediu ale Agendei 2030:  

• Creșterea productivității prin utilizarea eficientă a resurselor energetice, în același timp 

crearea unui spațiu pentru inovare; 

• Creșterea gradului de încredere a investitorilor grație asumării de către Guvern a 

implementării politicilor publice de reducere a impactului activității economice asupra 

mediului; 

• Asigurarea creșterii economice datorită utilizării eficiente a resurselor disponibile și 

reducerea efectelor negative asupra mediului și sănătății.  

• Cu așa gama largă de metale în VSU s-ar putea de dezvoltat metalurgia, ajungînd și la 

deschiderea unei mici uzine de fabricare a automobilelor, în preajma căreia s-ar disloca mici 

uzine de fabricare a tuturor pieselor necesare. 

Ministerul Economiei a elaborat Prognoza indicatorilor macroeconomici prin care a constatat un 

factor stimulativ pentru sectorul industrial va fi creșterea gradului de retehnologizare a întreprinderilor. 

În anul 2018 investițiile în mașini și utilaje au crescut cu circa 6,1%, iar cea mai mare parte dintre 

acestea au fost investite de către sectorul privat. Ținând cont de factorul stimulativ de a-și alinia 

producția la cerințele piețelor externe întru valorificarea oportunităților oferite de Acordul de 

Asociere/DCFTA agenții economici vor continua să investească în retehnologizarea proceselor de 

producție, fapt ce va conduce la creșterea productivității sectorului industrial.17 

O mare parte dintre entitățile active în sectoarele în care sunt implicați în întreținerea și repararea 

autovehiculelor este reprezentată de IMM-uri. Conform efectelor economice reduse identificate în 

cadrul analizei, se estimează că aceste întreprinderi nu vor suporta o sarcină excesivă. Implementarea 

obiectivelor de reciclare și valorificare treptată oferă suficientă flexibilitate întreprinderilor din sector în 

vederea adaptării la noile cerințe. 

 
15 Environmental Policy Toolkit for SME Greening in EU Eastern Partnership Countries, OECD Green Growth 

Studies (Chapter 9, Information Scheme for Greening SMEs in the Republic of Moldova) https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/environmental-policy-toolkit-for-sme-greening-in-eu-eastern-partnership-

countries_9789264293199-en#page1  

Preliminary findings of the scoping stage: Greening SME and Green Industry in the Republic of Moldova, under the 

EaPGreen Program, SEA of the National Road Map for the Green Economy of the Republic of Moldova 

http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/about-us/protocol-on-

sea/enveiaabouteap-green/environmental-policytreatiesenvironmental-impact-assessmentabout-usprotocol-on-

seaenvseaeapgreensea-pilot-projects/moldova-application-of-sea-for-the-national-level-pilot.html  
16 Proiectul Hotărârii  Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei Naționale 

de Dezvoltare ”Moldova 2030” 
17 Notă cu privire la prognoza principalilor indicatori macroeconomici pentru anii 2020-2022 

https://mei.gov.md/sites/default/files/document/attachments/nota_prognoza_macroeconomica.pdf   

https://read.oecd-ilibrary.org/environment/environmental-policy-toolkit-for-sme-greening-in-eu-eastern-partnership-countries_9789264293199-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/environment/environmental-policy-toolkit-for-sme-greening-in-eu-eastern-partnership-countries_9789264293199-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/environment/environmental-policy-toolkit-for-sme-greening-in-eu-eastern-partnership-countries_9789264293199-en#page1
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/about-us/protocol-on-sea/enveiaabouteap-green/environmental-policytreatiesenvironmental-impact-assessmentabout-usprotocol-on-seaenvseaeapgreensea-pilot-projects/moldova-application-of-sea-for-the-national-level-pilot.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/about-us/protocol-on-sea/enveiaabouteap-green/environmental-policytreatiesenvironmental-impact-assessmentabout-usprotocol-on-seaenvseaeapgreensea-pilot-projects/moldova-application-of-sea-for-the-national-level-pilot.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/about-us/protocol-on-sea/enveiaabouteap-green/environmental-policytreatiesenvironmental-impact-assessmentabout-usprotocol-on-seaenvseaeapgreensea-pilot-projects/moldova-application-of-sea-for-the-national-level-pilot.html
https://mei.gov.md/sites/default/files/document/attachments/nota_prognoza_macroeconomica.pdf
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Concluzii 

e) Argumentați selectarea unei opțiunii, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor și costurilor, precum 

și a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectați  

Economia circulară va avea beneficii nete pozitive sub forma creşterii PIB-ului şi a creării de 

locuri de muncă, deoarece aplicarea în Europa a unor măsuri ambiţioase legate de economia circulară 

poate duce la creşterea PIB-ului UE cu încă 0,5 % până în 2030 şi la crearea a aproximativ 700 000 de 

noi locuri de muncă.  

❖ Potrivit directivelor UE, reciclarea prezintă beneficii economice şi sociale importante: 

generează creșterea economică, stimulează inovarea, creează locuri de muncă şi 

contribuie la asigurarea disponibilității resurselor critice.  

❖ Ca urmare a desfășurării AIR, se propune să se urmeze opțiunea II care prevede 

nemijlocit aprobarea Regulamentului privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, 

pentru asigurarea trecerii la o economie circulară, bazată pe reciclare, față de cea liniară 

existentă în Republica Moldova, de la care să genereze un mediu sănătos pentru 

generațiile de astăzi şi viitoare. 

❖ Conformarea la obiectivele Uniunii Europene în materie de reglementare a măsurilor 

durabile care acoperă întregul ciclu de viață al produselor din fazele de proiectare și 

producție, etapele de consum și îmbunătățirea gestionării deșeurilor generate. 

❖ Prevenirea poluării mediului înconjurător din faza de proiectare a vehiculului și se va 

concretiza în special în reducerea și controlul substanțelor periculoase provenite de la 

vehicule, pentru a preveni eliberarea acestora în mediu, pentru a facilita reciclarea și 

pentru a evita eliminarea deșeurilor periculoase. 

❖ Reducerea vulnerabilității asociate cu schimbarea climei, sectorul deșeuri are 

potențialul de a ajunge la reduceri de 15-20% prin implementarea unor măsuri de 

reciclare și recuperare a valorii materiale și energetice din deșeuri. Acestea pot fi 

atinse prin aplicarea activă a principiului „ierarhiei deșeurilor” și transpunerea 

directivelor europene privind economia circulară în legislația națională. Din toate 

emisiile generate la nivel global, jumătate sunt legate de producție, iar acestea se pot 

reduce cu 30% prin măsuri de economie circulară. 

❖ Elaborarea şi promovarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului privind gestionarea vehiculelor scoase din uz va contribui la reducerea 

cu 30% a cantităților de deșeuri depozitate și creșterea cu 20% a ratei de reciclare până în 

anul 2023, cît și reducerea semnificativă a generării de deșeuri, prin prevenire, reducere, 

reciclare și reutilizare. 

❖ Îmbunătățirea coordonării și consolidarea capacității administrative a autorităților și a 

agențiilor implicați în punerea în aplicare a legislației, în special în ceea ce privește 

gestionarea deșeurilor provenite de la VSU. 

Costurile identificate pentru implementarea Opțiunii II sunt proporționate și beneficiile sunt 

majore. 

6. Implementarea și monitorizarea 

a) Descrieți cum va fi organizată implementarea opțiunii recomandate, ce cadru juridic necesită a fi 

modificat și/sau elaborat și aprobat, ce schimbări instituționale sunt necesare  

 Ministerul Mediului prin intermediul Agenției de Mediu și Inspectoratului pentru Protecția 

Mediului va asigura implementarea prevederilor proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului privind gestionarea vehiculelor scoase din uz. 

Aprobarea proiectului de hotărâre nu implică modificarea, abrogarea sau elaborarea unor 

acte normative noi. 

Pentru aprobarea și implementarea Regulamentului privind gestionarea vehiculelor scoase din 
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uz, nu este necesară înființarea, reorganizarea sau desființarea unor instituții. Cu toate acestea, va fi 

necesar personal calificat, cu studii superioare pentru controlul conformității. Conform activităților pe 

care le desfășoară Agenția de Mediu și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, aceasta va juca un rol 

foarte important în monitorizarea și controlul respectării prevederilor actului normativ. 

b) Indicați clar indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua monitorizarea 

Cadrul legal al RM în vederea asigurării prevenirii formării de deșeuri provenite de la vehiculele 

scoase din uz, reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a VSU și a componentelor acestora 

pentru a reduce eliminarea de deșeuri, contribuind astfel la o dezvoltare durabilă se stabilesc următorii 

indicatori de performanță: 

•  

• creșterea numărul agenților economici care activează în domeniul gestionării deşeurilor; 

• nivelul de realizare a măsurilor de monitorizare și raportare; 

• finanţările interne şi externe atrase şi implementate pentru dezvoltarea capacităţii de 

gestionare a deşeurilor, de infrastructură şi servicii; 

• procentul din populaţia care beneficiază de servicii continue de colectare a deşeurilor; 

• acoperirea geografică şi numărul capacităţilor de tratare şi de eliminare a deşeurilor ecologic 

conforme; 

• cantitatea de deşeuri colectată separat şi reciclată (inclusiv fluxurile speciale de deşeuri, cum 

ar fi vehiculele scoase din uz, anvelopele uzate etc.); 

• cantitatea de deşeuri supuse recuperarării (inclusiv recuperarea ener-giei); 

• cantitatea de deşeuri eliminate prin depozitare. 

c) Identificați peste cît timp vor fi resimțite impacturile estimate și este necesară evaluarea performanței 

actului normativ propus. Explicați cum va fi monitorizată şi evaluată opțiunea. 

Obiectivele de tratare a vehiculelor scoase din uz de 85% pentru reciclare şi de 95% pentru 

valorificare va contribui la îndeplinirea obiectivului de reciclare a deșeurilor din volumul total de 

deșeuri formate în proporție de 30 % stabilit pentru 2030. 

Creșterea cantității deșeurilor din vehicule scoase din uz colectate selectiv și raportate 

corespunzător de producători prin SIA MD, va contribui treptat la reducerea presiunii asupra mediului și 

sănătății populației cu posibilitatea de dezvoltare în timp a unei piețe funcționale pentru comercializarea 

materialor secundare de calitate la preţuri mai mici decât materialele primare. 

Ministerul Mediului prin intermediul Agenției de Mediu va asigura conform reglementarilor 

stabilite de act normativ, monitorizarea colectării și valorificării a VSU. O altă monitorizare se va 

realizează prin intermediul Inspectoratului pentru Protecția Mediului. 

7. Consultarea 

a) Identificați principalele părţi (grupuri) interesate în intervenția propusă 

Principalele părţi care ar putea fi ulterior vizate odată cu elaborarea și aprobarea Hotărârii Guvernului 

pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, sunt:  

Autorităţile publice care vor avea obligaţia implementării prevederilor noii Hotărârii de Guvern: 

• Ministerul Mediului;  

• Ministerul Economiei  

• Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; 

• Ministerul Finanțelor; 

• Ministerul Sănătății;  

• Ministerul Afacerilor Externe si Integrării Europene; 

• Ministerul Educației și Cercetării. 

 

Autoritățile administrative din subordinea ministerelor:  

• Agenția de Mediu; 

• Instituția Publică ”Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”; 
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• Inspectoratul pentru Protecția Mediului; 

• Serviciul Vamal; 

• Agenția Națională pentru Sănătate Publica; 

• Autoritățile administrației publice locale. 

 

Întreprinderi:  
• Agenți economici (importatori, distribuitori, comercianți etc.) Inclusiv cetățenii. 

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

În procesul de elaborare și promovare a prezentului proiect de act normativ sunt respectate regulile 

procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale, prevăzute de Legea nr.239-XVI din 

13.11.2008 privind transparența în procesul decizional. Analiza impactului proiectului Hotărârii 

Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea vehiculelor scoase din uz a fost 

publicată la data de 29.07.2021- pe pagina web oficială a ex. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului www.madrm.gov.md , cît și pe pagina Serviciului electronic public "PARTICIP", 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-consultarilor-publice-asupra-

proiectului-analizei-impactului-de-reglementare-a-proiectului-hotararii-guvernului-pentru-aprobarea-

regulamentului-privind-vehiculele-scoase-din-uz/8354 astfel încât orice persoană interesată să aibă 

posibilitatea de a accesa documentul respectiv pentru a prezenta propuneri și obiecții pe marginea 

acestuia. Se atestă lipsa obiecțiilor și propunerilor la moment. 

c) Expuneți succint poziţia fiecărei entităţi consultate față de documentul de analiză a impactului şi/sau 

intervenţia propusă (se expune poziția a cel puțin unui exponent din fiecare grup de interese identificat)  

 

Anexă 

Tabel pentru identificarea impacturilor 

Categorii de impact Punctaj atribuit 

 Opțiunea 1 Opțiunea propusă 2  

Economic 

costurile desfășurării afacerilor 0 3  

povara administrativă 0 1  

fluxurile comerciale și investiționale -2 3  

competitivitatea afacerilor -2 2  

activitatea diferitor categorii de întreprinderi 

mici și mijlocii 

-1 2  

concurența pe piață 0 2  

activitatea de inovare și cercetare -3 3  

veniturile și cheltuielile publice -2 1  

cadrul instituțional al autorităților publice 0 1  

alegerea, calitatea și prețurile pentru 

consumatori 

0 1  

bunăstarea gospodăriilor casnice și a 

cetățenilor 

-2 3  

situația social-economică în anumite regiuni -2 3  

situația macroeconomică -2 1  

alte aspecte economice -1 2  

Social 

gradul de ocupare a forței de muncă -2 2  

nivelul de salarizare -1 2  

condițiile și organizarea muncii 0 1  

sănătatea și securitatea muncii -2 2  

http://www.madrm.gov.md/
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formarea profesională -1 2  

inegalitatea și distribuția veniturilor -1 1  

nivelul veniturilor populației 0 1  

nivelul sărăciei -3 2  

accesul la bunuri și servicii de bază, în 

special pentru persoanele social-vulnerabile 

0 1  

diversitatea culturală și lingvistică 0 0  

partidele politice și organizațiile civice 0 0  

sănătatea publică, inclusiv mortalitatea și 

morbiditatea 

-3 3  

modul sănătos de viață al populației 0 0  

nivelul criminalității și securității publice -3 3  

accesul și calitatea serviciilor de protecție 

socială 

-1 1  

accesul și calitatea serviciilor educaționale 0 0  

accesul și calitatea serviciilor medicale 0 0  

accesul și calitatea serviciilor publice 

administrative 

-1 2  

nivelul și calitatea educației populației -1 1  

conservarea patrimoniului cultural 0 0  

accesul populației la resurse culturale și 

participarea în manifestații culturale 

0 0  

accesul și participarea populației în activități 

sportive 

0 0  

Discriminarea 0 1  

alte aspecte sociale -1 2  

De mediu 

clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de 

seră și celor care afectează stratul de ozon 

-2 3  

calitatea aerului -2 3  

calitatea și cantitatea apei și resurselor 

acvatice, inclusiv a apei potabile și de alt gen 

-2 3  

Biodiversitatea -2 3  

Flora -2 3  

Fauna -2 3  

peisajele naturale -1 1  

starea și resursele solului -2 3  

producerea și reciclarea deșeurilor -3 3  

utilizarea eficientă a resurselor regenerabile 

și neregenerabile 

-2 3  

consumul și producția durabilă -2 3  

intensitatea energetică -2 3  

eficiența și performanța energetică -2 3  

bunăstarea animalelor -1 1  

riscuri majore pentru mediu (incendii, 

explozii, accidente etc.) 

-2 3  

utilizarea terenurilor -1 2  

alte aspecte de mediu -1 2  
Tabelul se completează cu note de la -3 la +3, în drept cu fiecare categorie de impact, pentru fiecare opțiune analizată, unde variația între -3 și -1 

reprezintă impacturi negative (costuri), iar variația între 1 și 3 – impacturi pozitive (beneficii) pentru categoriile de impact analizate. Nota 0 reprezintă 
lipsa impacturilor. Valoarea acordată corespunde cu intensitatea impactului (1 – minor, 2 – mediu, 3 – major) față de situația din opțiunea „a nu face 

nimic”, în comparație cu situația din alte opțiuni și alte categorii de impact. Impacturile identificate prin acest tabel se descriu pe larg, cu argumentarea 

punctajului acordat, inclusiv prin date cuantificate, în compartimentul 4 din Formular, lit.b1) și, după caz, b2), privind analiza impacturilor opțiunilor. 
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CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII  MOLDOVA 

GRUPUL DE LUCRU  

AL COMISIEI DE STAT PENTRU REGLEMENTAREA  

ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR 
 

 
  

 

Nr. 38-78-849542 
 

Chișinău 
 

    29 noiembrie 2021 

 

Casa Guvernului, of. 625 

MD-2033, Chișinău, 

Republica Moldova  

 

 

Telefon: + 373 22 250 442 

 

 

E-mail: secretariat.gl.air@gov.md   
 

 

Ministerul Mediului   

 

Ref.: adresa nr.14-05/3260 din 30 septembrie 2021 

 

 

În temeiul art.19 alin.(2) lit. b) din Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de 

reglementare a activității de întreprinzător, pct. 29 subpct.2) și pct.34 subpct.2) lit. b) ale Regulamentului 

Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.1429/2008, Grupul de lucru, în cadrul ședinței din 9 noiembrie anul în curs a 

examinat și a susținut analiza de impact la proiectul Regulamentului privind gestionarea vehiculelor 

scoase din uz, cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor.   

 Extrasul din Procesul-verbal nr. 30 al ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru 

reglementarea activității de întreprinzător din 9 noiembrie 2021 se anexează.    

 

 

Secretar general adjunct al Guvernului,  

Președinte al Grupului de lucru al  

Comisiei de stat pentru reglementarea  

activității de întreprinzător         Roman CAZAN 
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EXTRAS  

din PROCESUL-VERBAL nr.30 

al ședinței Grupului de lucru 

al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător 

  (ședință prin corespondență) 

 

9 noiembrie  2021 

 

Au participat : 

Membrii Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător: 

 

Vladislav Caminschi  -  director executiv al Confederației Naționale a Patronatului din 

Republica Moldova, vicepreședintele Grupului de lucru 
 

Eugen Dațco -  director executiv al Uniunii Transportatorilor și Drumarilor din 

Republica Moldova 
 

Oxana Barbaroș -  Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC 
 

Ana Groza 
 

-  director executiv al Asociației Investitorilor Străini (FIA) 
 

Carolina Linte -  director executiv al Asociației Patronale Asociația Națională a 

Producătorilor de Lapte și Produse Lactate „Lapte” 
 

Cristina Garaz -  manager pe politici și advocacy, EBA Moldova 
 

Elena Bejenaru  -  director executiv al Federației Patronale a Constructorilor, 

Drumarilor și a Producătorilor Materialelor de Construcție 

„CONDRUMAT” 
 

Victor Baciu -  consultant de politici, Asociația Patronală „Camera de Comerț 

Americană din Moldova” 
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1. Examinarea analizei impactului de reglementare  

la proiectul Regulamentului privind gestionarea vehiculelor scoase din uz  

Autor: Ministerul Mediului 
_____________________________________________________________________ 

 

Opinia expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare, dl Victor 

Ermurachi 

Analiza de impact respectivă a fost examinată cu scopul de a identifica nivelul de corespundere a 

acesteia cu principiile și cerințele de formă și conținut prevăzute de Metodologia de analiză a impactului 

în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr.23/2019 (Metodologia de analiză a impactului). 

Definirea problemei 

Obiectivele expuse la sub compartimentul b) necesită a fi excluse. Astfel de prevederi pot să se 

regăsească la compartimentul „Stabilirea obiectivelor” în dependență cum va fi definită 

problema/problemele. La sub compartimentul c) nu pot fi considerate cauze care au dus la apariția 

problemei lipsa unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor periculoase, lipsa reglementărilor, lipsa 

cadrului normativ secundar, lipsa infrastructurii de planificare, organizare şi implementare a unui sistem 

de management integrat al deșeurilor la toate nivelurile, lipsa măsurilor stimulative, insuficiența 

finanțării, lipsa unor responsabilități clar definite. Acestea sunt instrumente pentru soluționarea 

problemei. La sub compartimentul e) este necesar de a lista şi descrie doar cadrul juridic, care se referă 

la gestionarea vehiculelor scoase din uz. 

Stabilirea obiectivelor 

Acest compartiment necesită a fi revizuit, fiind stabilite doar obiectivele care vor fi legate direct de 

problemă/probleme și cauzele acestora. Obiectivele specifice necesită a fi excluse.  

Identificarea opțiunilor 

La sub compartimentul b) se menționează principalele prevederi ale proiectului Regulamentului 

privind gestionarea vehiculelor scoase din uz. Unele prevederi ridică semne de întrebare – spre exemplu, 

secțiunea II (Interdicții), în care este prevăzută obligativitatea înregistrării în Lista producătorilor, 

certificatul de distrugere emis la preluarea vehiculului scos din uz. Astfel de documente pot fi calificate 

ca acte permisive și nu pot fi stabilite în un act normativ subordonat legii. Și secțiunile VI (Reglementarea 

sistemelor individuale şi colective) și X (Înregistrarea şi raportarea) sunt discutabile pentru un astfel de 

act normativ. Menționăm, că prevederile proiectului Regulamentului nu trebuie să conțină prevederi, prin 

care vor fi stabilite şi reglementate proceduri administrative – autorizări, înregistrări, etc. Proiectul 

Regulamentului trebuie să conțină doar prevederi care reglementează gestionarea vehiculelor scoase din 

uz. 

Implementarea și monitorizarea 

La sub compartimentul b) nu poate fi calificat ca indicator de performanță îmbunătățirea cadrului 

normativ național cu privire la managementul deșeurilor. 

Consultarea 

Compartimentul necesită a fi completat conform Metodologiei de analiză a impactului. Astfel, se 

va oferi informația referitor la adresa concretă, unde este publicată analiza de impact și proiectul, care 

oferă posibilitatea de a deschide direct documentele, precum și timpul oferit publicului pentru comentarii. 

De asemenea, la acest compartiment se va expune succint poziția fiecărei entități consultate față de 

documentul de analiză a impactului în cazul în care vor avea loc astfel de consultării. 
 

Concluzii și recomandări:  

Se recomandă susținerea analizei de impact cu condiția luării în considerare a recomandărilor 

expuse. 

 

Opiniile membrilor Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de 

întreprinzător 
 

Dl Vladislav Caminschi 

Se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor. 

Analiza impactului corespunde parțial cu cerințele și rigorile Metodologiei de analiză a impactului 

în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative. 



 

Dl Eugen Dațco 

Se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor. 
 

Dna Oxana Barbaroș 

Se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor expertului Secretariatului 

Evaluării Impactului de Reglementare.  
 

Dna Ana Groza 

Se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor. 
 

Dna Carolina Linte 

Se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor. 
 

Dna Cristina Garaz 

Se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor expertului Secretariatului 

Evaluării Impactului de Reglementare.  
 

Dna Elena Bejenaru 

Se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor.  

FP CONDRUMAT susține aprobarea AIR-lui la proiectul Regulamentului privind gestionarea 

vehiculelor scoase din uz cu condiția elaborării acestei analize conform Metodologiei de analiză a 

impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative și luarea în considerație a 

obiecțiilor expuse de către expertul Secretariatului Evaluarea Impactului de Reglementare și membrii 

Grupului de lucru. 

Deoarece normele ce vor fi propuse în noul Regulament ating interesele mai multor utilizatori de 

vehicule, solicitarea expertului de completare a compartimentului „Consultare” urmează a fi îndeplinită 

fără eschivare. Doar publicarea pe site a proiectului nu va aduce replica așteptată la acest document, mai 

ales că cheltuieli, admitem raționale, vor fi suportate de către utilizatori și (producători) de vehicule. 
 

Dl Victor Baciu 

Se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor.  
 

Dna Valentina Chiper  

Se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor expertului Secretariatului 

Evaluării Impactului de Reglementare.  

 

Dna Maria Nagornîi  

Se susține.  
 

Dl Vitalie Dragan  

Se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor. 
 

Dna Victoria Ciorbă  

Se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor expertului Secretariatului 

Evaluării Impactului de Reglementare.  

 

S-a decis: analiza de impact se susține cu  condiția luării în considerare a obiecțiilor și 

recomandărilor (11 – se susține cu  condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor; 1- se 

susține).   

 

 

 

Președintele Grupului de lucru       Roman CAZAN 



 

Tabelul de concordanţă a proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind vehiculele scoase din uz  

1. Titlul actului comunitar, subiectul reglementat şi scopul acestuia: 

Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene L 269 din 21 octombrie 2000.  

Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles published in Official Journal 

of the European Union no. L 269 from 21 october 2000. 

Titlul actului normativ naţional: Hotărârea Guvernului  pentru aprobarea Regulamentului privind vehiculele scoase din uz  

2. Gradul de compatibilitate : parțial compatibil  

 

Prevederile şi cerinţele 

Reglementărilor Uniunii Europene 

(articolul, paragraful) 

Prevederile actului normativ 

national 

(capitolul, articolul, subparagraful, 

punctul etc.) 

Gradul de 

compatibilitate 

Diferenţele 

 
Observațiile 

Autoritat

ea/ 

persoana 

responsab

ilă 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Articolul 1 

Obiective 

Prezenta directivă stabilește dispoziții care 

urmăresc în primul rând prevenirea formării 

de deșeuri de la vehiculele scoase din uz și, 

în plus, refolosirea, reciclarea și alte forme 

de recuperare a vehiculelor scoase din uz și a 

componentelor acestora pentru a reduce 

eliminarea de deșeuri, precum și îmbunătăți-

rea din punct de vedere ecologic a activității 

tuturor operatorilor economici implicați în 

ciclul de viață al vehiculelor, în special a 

operatorilor direct implicați în tratarea vehic-

ulelor scoase din uz. 
 

I. DISPOZIȚII GENERA-

LE 

1. Scopul prezentului 

Regulament constă în instituirea unui 

cadru juridic de reglementare privind 

prevenirea formării de deșeuri 

provenite de la vehiculele scoase din 

uz, colectarea, reutilizarea, reciclarea 

și alte forme de valorificare a vehic-

ulelor scoase din uz, inclusiv compo-

nentelor și materialelor acestora (în 

continuare – VSU) pentru a reduce 

eliminarea de deșeuri, contribuind 

astfel la o dezvoltare durabilă a socie-

tății și la îmbunătățirea din punct de 

vedere ecologic a activității agenților 

economici implicați în ciclul de viață 

al vehiculelor conform principiului de 

responsabilitate extinsă a producăto-

rului, în special a agenților economici 

Compatibil 

 
  

Agenția de 

Mediu 



direct implicați în tratarea vehiculelor 

scoase din uz. 
Articolul 2 

Definiții 

În sensul prezentei directive: 

1) „vehicul” înseamnă orice vehicul 

desemnat ca aparținând categoriilor 

M1 sau N1definite la anexa IIA la 

Directiva 70/156/CEE și 

autovehiculele cu trei roți, astfel cum 

sunt definite de Directiva 92/61/CEE, 

cu excepția tricicletelor cu motor; 

2) „vehicul scos din uz” înseamnă un 

vehicul care constituie un deșeu în 

sensul stabilit la articolul 1 litera (a) 

din Directiva 75/442/CEE; 

3) „producător” înseamnă fabricantul de 

vehicule sau importatorul profesional 

al unui vehicul într-un stat membru; 

4) „prevenire” înseamnă măsurile care 

urmăresc reducerea cantității de 

vehicule scoase din uz, de materiale 

și substanțe provenite de la acestea, 

precum și reducerea pericolului pe 

care îl prezintă acestea pentru mediu; 

5) „tratare” înseamnă orice activitate 

desfășurată după ce vehiculul scos 

din uz a fost predat unei instalații 

pentru depoluare, dezmembrare, 

mărunțire, tăiere, recuperare sau 

pregătire pentru eliminare a 

deșeurilor rezultate de la tăiere, 

precum și restul operațiunilor 

efectuate pentru recuperarea și/sau 

eliminarea vehiculului scos din uz și a 

componentelor acestuia; 

6) „refolosire” înseamnă orice operație 

prin care componentele vehiculelor 

scoase din uz sunt utilizate în același 

I.DISPOZIȚII GENERA-

LE 

5. În sensul Regulamentului, supli-

mentar la noțiunile din Legea nr. 

209/2016 privind deșeurile, se aplică 

noțiunile de mai jos, care au următoa-

rele semnificații: 

1) agenți economici - producătorii, 

distribuitorii, colectorii, com-

paniile de asigurare auto, precum 

şi agenţii care au ca obiect de ac-

tivitate tratarea, recuperarea, 

reciclarea a VSU; 

2) depoluare - golirea de fluide și 

de substanțe chimice periculoase 

a vehiculelor scoase din uz, cu 

respectarea prevederilor din 

Anexa nr.1; 

3) dezmembrare - activitatea de 

demontare vehiculului scos din 

uz, în materiale și componente 

destinate reutilizării, valorificării 

și eliminării; 

4) informaţii referitoare la 

dezmembrare - toate informaţiile 

necesare pentru tratarea 

corespunzătoare şi ecologic 

raţională a vehiculelor scoase din 

uz. Aceste informaţii vor fi puse 

la dispoziţie agenţilor economici 

care deţin instalaţii de tratare au-

torizate de către producătorii de 

vehicule şi producătorii de com-

ponente sub formă de manuale 

sau pe suport electronic, cum ar 

fi CD-ROM, servicii on-line. 

5) piesă de schimb - piesă destinată 

Parțial 

compatibil 

Prevederile cu 

specific 

național  

Definițiile “re-

utilizare”, 

“reciclare”, 

“recuperare”, 

sunt deja tran-

spuse în Legea 

nr. 209/2016  

privind 

deșeurile. 

Definițiile “ 

substanță peri-

culoasă”, sunt 

deja transpuse 

în Legea nr. 

277/2018. 

 

 

Agenția de 

Mediu 



scop pentru care au fost concepute; 

7) „reciclare” înseamnă reprelucrarea 

într-un proces de producție a 

materialelor uzate în scopul original 

sau în alte scopuri, cu excepția 

recuperării energiei. Recuperarea 

energiei reprezintă utilizarea 

combustibililor uzați ca mijloc de 

generare a energiei prin incinerare 

directă cu sau fără alte deșeuri, dar cu 

recuperarea căldurii; 

8) „recuperare” înseamnă oricare dintre 

operațiile aplicabile menționate la 

anexa IIB din Directiva 75/442/CEE; 

9) „eliminare” înseamnă oricare dintre 

operațiile aplicabile menționate la 

anexa IIA din Directiva 75/442/CEE; 

10) „operatori economici” înseamnă 

producători, distribuitori, colectori, 

companii de asigurări auto, operatori 

care se ocupă cu dezmembrarea, 

tăierea, recuperarea, reciclarea și alți 

operatori care se ocupă cu tratarea 

vehiculelor scoase din uz, inclusiv a 

componentelor și a materialelor 

acestora; 

11) „substanță periculoasă” înseamnă 

orice substanță considerată 

periculoasă în conformitate cu 

Directiva 67/548/CEE; 

12) „aparat de tăiat” înseamnă orice 

instrument utilizat pentru tăierea în 

bucăți sau pentru fragmentarea 

vehiculelor scoase din uz, inclusiv în 

scopul obținerii de deșeuri de metal 

direct refolosibile; 

13) „informații referitoare la 

dezmembrare” înseamnă toate 

informațiile necesare pentru tratarea 

corectă și sigură din punct de vedere 

să înlocuiască la un vehicul piesă 

de același gen cu care vehiculul a 

fost omologat de tip și care re-

spectă cerințele tehnice și de cali-

tate stabilite de producătorul ve-

hiculului; 

6) prevenire - măsurile care 

urmăresc reducerea cantităţii şi 

nocivităţii pentru mediu şi 

sănătăţii populaţiei a vehiculelor 

scoase din uz, a materialelor şi 

substanţelor din componenţa 

acestora; 

7) producător - fabricantul de ve-

hicule sau importatorul profe-

sional al unui vehicul în Republi-

ca Moldova; 

8) planul de operare – documenta-

ția elaborată de către agenții eco-

nomici, care reprezintă ansam-

blul activităților desfășurate pe 

perioada de valabilitate a planu-

lui și modalitatea prin care vor 

îndeplini obligațiile ce le revin 

privind gestionarea VSU și care 

se prezintă Agenției de Mediu (în 

continuare, Agenția) în scopul 

evaluării și aprobării acestuia;  

9) refolosire - orice operație prin 

care componentele vehiculelor 

scoase din uz sunt utilizate în 

același scop pentru care au fost 

concepute; 

10) aparat de tăiat - orice instalaţie 

utilizată pentru tăierea în bucăţi 

sau pentru fragmentarea vehic-

ulelor scoase din uz, inclusiv în 

scopul obţinerii de resturi met-

alice direct refolosibile; 

11) substanță periculoasă – orice 



ecologic a vehiculelor scoase din uz. 

Acestea sunt puse la dispoziția 

instalațiilor de tratare autorizate de 

către fabricanții de vehicule și 

producătorii de componente sub 

forma unor manuale sau pe suport 

electronic (de exemplu, CD-ROM, 

servicii on-line). 

substanță care îndeplinește crite-

riile pentru oricare dintre 

următoarele clase sau categorii 

de pericol prevăzute în Legea 

nr.277/2018 privind substanțele 

chimice  

12) tratarea vehiculelor - orice activ-

itate desfăşurată după ce vehicu-

lul scos din uz a fost predat unui 

agent economic care desfăşoară 

activităţi de depoluare, dezmem-

brare, tăiere, mărunţire, valorifi-

care sau pregătire pentru elimina-

rea deşeurilor mărunţite, precum 

şi orice altă operaţiune efectuată 

în vederea valorificării şi/sau 

eliminării vehiculelor scoase din 

uz şi a componentelor lor; 

13) vehicul - orice vehicul fiind 

atribuit categoriilor M1 sau N1, 

astfel cum sunt definite în Anexa 

nr.2 la Regulile de înmatriculare 

a autovehiculelor și remorcilor 

aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1047/1999 cu 

privire la reorganizarea Sis-

temului informaţional automati-

zat de căutare "Automobilul" în 

Registrul de stat al transpor-

turilor şi introducerea testării a 

autovehiculelor şi remorcilor 

acestora; 

14) vehicul scos din uz (VSU) - un 

vehicul, inclusiv componentele și 

materialele acestora care consti-

tuie un deșeu conform art. 2 pct. 

9) din Legea nr. 209/2016 

privind deșeurile. 

Articolul 3 

Domeniul de aplicare 

2. Domeniile de aplicare 

ale prezentului Regulament sînt: 
Compatibil 

 
  

Agenția de 

Mediu 



(1) Prezenta directivă se aplică 

vehiculelor și vehiculelor scoase din uz, 

inclusiv componentelor și materialelor 

acestora. Fără a aduce atingere articolului 5 

alineatul (4) al treilea paragraf, aceasta se 

aplică indiferent de modul în care vehiculul a 

fost întreținut sau reparat pe durata utilizării 

și indiferent dacă este echipat cu 

componentele furnizate de producător sau cu 

alte componente a căror asamblare ca piese 

de rezervă sau de schimb este în conformitate 

cu deciziile comunitare sau naționale 

corespunzătoare. 

(2) Prezenta directivă se aplică fără a 

aduce atingere legislației comunitare și 

interne relevante existente, în special cu 

privire la standardele de siguranță, emisiile 

atmosferice și controlul zgomotului, precum 

și la protecția solului și a apei. 

(3) Atunci când un producător produce 

sau importă doar vehicule care sunt exceptate 

de la aplicarea Directivei 70/156/CEE în 

temeiul articolului 8 alineatul (2) litera (a), 

statele membre pot excepta producătorul 

respectiv și vehiculele sale de la aplicarea 

articolului 7 alineatul (4), și a articolelor 8 și 

9 din prezenta directivă. 

(4) Atunci când un producător produce 

sau importă doar vehicule care sunt exceptate 

de la aplicarea Directivei 70/156/CEE în 

temeiul articolului 8 alineatul (2) litera (a), 

statele membre pot excepta producătorul 

respectiv și vehiculele sale de la aplicarea 

articolului 7 alineatul (4), și a articolelor 8 și 

9 din prezenta directivă. 

(5) În cazul autovehiculelor cu trei roți se 

aplică numai articolul 5 alineatele (1) și (2) și 

articolul 6 din prezenta directivă. 

1) prevederile prezen-

tului Regulament se aplică vehic-

ulelor și vehiculelor scoase din uz, 

inclusiv componentelor și materiale-

lor acestora, cu respectarea pre-

vederilor pct. 18 indiferent de modul 

în care vehiculul a fost întreținut sau 

reparat pe toată durata utilizării 

acestuia și dacă acesta este echipat cu 

componente furnizate de producător 

ori cu alte componente a căror mon-

tare ca piese de rezervă sau de 

schimb s-a efectuat în conformitate 

cu standardele și reglementările 

tehnice specifice; ; 

2) prevederile prezen-

tului Regulament se aplică cu respec-

tarea standardelor și reglementărilor 

tehnice specifice de siguranţă, emisi-

ile în atmosferă şi nivelul emisiilor de 

zgomot, precum şi cele referitoare la 

protecţia solului şi a apei; 

3) prevederile prezen-

tului Regulament stabilește cerințele 

privind proiectarea din punct de ve-

dere al posibilităților de reciclare și 

valorificare, introducerea pe piață a 

vehiculelor cu condiția etichetării în 

conformitate cu prevederile stand-

ardelor și reglementărilor tehnice 

specifice și unele reguli specifice 

privind colectarea, tratarea, valorifi-

carea și reciclarea a VSU, în special 

interzicerea introducerii pe piață a 

materialelor și componentelor vehic-

ulelor care conțin plumb, mercur, 

cadmiu sau crom hexavalent conform 

art. 51 alin. 3) din Legea nr. 

209/2016 privind deșeurile, cu ex-

cepția celor prevăzute în Anexa nr.2 



prezentului Regulament, în condițiile 

specificate în aceasta; 

4) prevederile prezen-

tului Regulament se aplică în scopul 

implementării principiului re-

sponsabilității extinse a 

producătorului de către producătorii, 

importatorii, distribuitorii, consuma-

torii și agenții economici, care vor 

întreprinde măsuri necesare pentru 

optimizarea colectării separate a 

deșeurilor de VSU, minimizarea 

eliminării VSU ca și deșeuri munici-

pale mixte, inclusiv realizarea nivelu-

lui ridicat de reciclare pentru toate 

deșeurile de VSU.  

3. Prevederile pct.7 și pct. 65 a pre-

zentului Regulament nu se aplică 

producătorilor care fabrică sau 

importă numai vehicule cu desti-

nație specială și vehiculelor sale, 

astfel cum sunt definite în Anexa 

nr.2 la Regulile de înmatriculare a 

autovehiculelor și remorcilor, ap-

robate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1047/1999 cu privire la reor-

ganizarea Sistemului in-

formaţional automatizat de căuta-

re "Automobilul" în Registrul de 

stat al transporturilor şi introduc-

erea testării a autovehiculelor şi 

remorcilor acestora. 

4. Pentru vehiculele cu 3 roți, cu 

excepția triciclurilor motorizate, 

astfel cum sunt definite în Anexa 

nr.2 la Regulile de înmatriculare a 

autovehiculelor și remorcilor Ho-

tărârii Guvernului nr. 1047/1999 

se aplică numai prevederile pct.14 

și 16, pct.48-70. 



Articolul 4 

Prevenirea 

(1) Pentru a promova prevenirea 

generării de deșeuri, statele membre 

încurajează în special: 

a) fabricanții de vehicule, în colaborare 

cu producătorii de materiale și echipamente, 

să limiteze utilizarea substanțelor periculoase 

la vehicule și să le reducă, pe cât posibil, 

începând cu faza de proiectare, astfel încât să 

prevină în special eliberarea acestora în 

mediu, facilitând reciclarea și evitând nevoia 

de a elimina deșeuri periculoase; 

b) proiectarea și producerea de noi 

vehicule care țin seama în cea mai mare 

măsură și facilitează dezmembrarea, 

refolosirea, recuperarea și, în special, 

reciclarea vehiculelor scoase din uz, a 

componentelor și a materialelor acestora; 

c) fabricanții de vehicule, în colaborare 

cu producătorii de materiale și echipamente, 

să integreze o cantitate sporită de material 

reciclat în vehicule și în alte produse, pentru 

a dezvolta piețe de desfacere pentru 

materialele reciclate. 

(2). a).Statele membre se asigură că 

materialele și componentele vehiculelor 

introduse pe piață după 1 iulie 2003 nu 

conțin plumb, mercur, cadmiu sau crom 

hexavalent decât în cazurile enumerate la 

anexa II în condițiile specificate; 

b) în conformitate cu procedura stabilită la 

articolul 11, Comisia modifică în mod 

periodic anexa II, în funcție de progresul 

științific și tehnic, pentru ca: 

(i) după caz, să stabilească valorile 

concentrațiilor maxime până la care este 

tolerat nivelul substanțelor menționate la 

litera (a) în anumite materiale și componente 

ale vehiculelor; 

II.PREVENIREA 

6. În scopul asigurării sănătății po-

pulației, protecţiei mediului și al 

prevenirii formării deșeurilor pe-

riculoase producătorii de vehicu-

le, în colaborare cu producătorii 

de materiale şi echipamente, sînt 

obligaţi să iau toate măsurile de 

prevenire în conformitate cu pre-

vederile art. 51 alin. (3) din Legea 

nr. 209/2016 privind deșeurile. 

7. Producătorii de vehicule, înpreu-

nă cu producătorii de materiale şi 

echipamente au obligația de a fo-

losi standardele și reglementările 

tehnice specifice de codificare 

pentru componente și materiale 

pentru a facilita identificarea ace-

lor componente și materiale care 

sunt pasibile pentru reutilizare și 

valorificare. 

8. Producătorii și agenții economici 

implicaţi în gestionarea VSU sunt 

obligați să publice în cartea tehni-

că, pe propriul site sau prin alte 

mijloace de informare, informații 

privind: 

1) proiectarea vehiculelor 

și a componentelor 

acestora din punctul 

de vedere al posibil-

ităților de reciclare și 

valorificare a acestora; 

2) modalitățile de tratare 

sigure din punctul de 

vedere al protecției 

mediului a VSU, în 

special în ceea ce 

privește dezmem-

Parțial 

compatibil 

Prevederile cu 

specific 

național 

Prevederile cu 

privire la pre-

venirea 

generării de 

deșeuri sunt 

deja transpuse 

în alin.(3) 

art.51 Legea 

nr. 209/2016 

privind 

deșeurile. 
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(ii) să excepteze anumite materiale și 

componente ale vehiculelor de la aplicarea 

dispozițiilor literei (a), dacă utilizarea acestor 

substanțe nu poate fi evitată; 

(iii)să anuleze materiale și componente ale 

vehiculelor din anexa II, dacă utilizarea 

acestor substanțe poate fi evitată; 

(iv)pe baza punctelor (i) și (ii) să desemneze 

acele materiale și componente ale vehiculelor 

care pot fi detașate înainte de continuarea 

tratării; acestea sunt etichetate sau 

identificate prin mijloace adecvate; 

c) Comisia modifică anexa II pentru prima 

dată până la 21octombrie 2001. În nici un 

caz, nici una dintre exceptările enumerate 

aici nu sunt eliminate din anexă înainte de 1 

ianuarie 2003. 

brarea și evacuarea tu-

turor fluidelor; 

3) dezvoltarea și optimi-

zarea metodelor de re-

utilizare, reciclare și 

valorificare a VSU; 

4) progresele realizate în 

domeniul valorificării 

și reciclării în scopul 

reducerii cantității de 

deșeuri eliminate, pre-

cum și pentru 

creșterea gradului de 

valorificare și 

reciclare. 

9. Producătorii și distribuitorii de 

vehicule sunt obligați de a pune la 

dispoziția potențialilor cumpărători 

informațiile prevăzute la pct.8 

Datele generale referitoare la in-

formațiile prevăzute la pct.8 sunt 

incluse în materialele promoționale 

utilizate la comercializarea noilor 

vehicule. 

10. Producătorii și agenții economici 

implicaţi în gestionarea VSU sunt 

obligați:  

1) să respecte normele instituite de 

prezentul Regulament; 

2) să se înregistreze în Lista 

producătorilor în conformitate cu 

prevederile art. 12 alin. (5) și (6) 

din Legea nr. 209/2016 privind 

deșeurile; 

3) să introducă pe piață materialele și 

componentele vehiculelor prevăzu-

te în Anexa nr.2 cu condiția etiche-

tării conform prevederilor Legii nr. 

151/2014 privind cerințele în mate-

rie de proiectare ecologică aplica-



bile produselor cu impact energe-

tic; 

11. Fabricanții de componente pentru 

vehicule sunt obligați de a furniza 

agenților economici autorizați în 

conformitate cu art. 25 al Legii nr. 

209/2016 privind deșeurile, care 

realizează dezmembrarea și/sau 

tratarea VSU, gratuit, la cererea 

acestora, cu respectarea secretului 

industrial și comercial, potrivit 

Legii nr.171/1994 cu privire la 

secretul comercial, informațiile 

necesare privind dezmembrarea, 

depozitarea și testarea componen-

telor reutilizabile. 

12. Producătorii de vehicule sunt ob-

ligați de a furniza agenților eco-

nomici autorizați, care realizează 

dezmembrarea și/sau tratarea a 

VSU, gratuit, la cererea acestora, 

informațiile privind dezmembrarea 

tipurilor noi de vehicule, în termen 

de cel mult 6 luni de la plasarea pe 

piață a acestora. 

13. Informațiile prevăzute la pct.8 

privesc componentele și materiale-

le vehiculelor, precum și amplas-

area în vehicul a tuturor sub-

stanțelor periculoase utilizate cu 

scopul atingerii țintelor prevăzute 

la pct.65.  

Articolul 5 

Colectarea 

(1) Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că: 

- operatorii economici stabilesc sisteme 

pentru colectarea tuturor vehiculelor 

scoase din uz și, pe cât posibil din 

punct de vedere tehnic, a părților 

III. COLECTAREA 

14. Producătorii de vehicule și a 

componentelor acestora au 

obligația de a asigura primirea 

de la ultimul deținător și/sau 

proprietar legal a vehiculelor 

pe care le-au introdus pe 

piață, atunci când acestea 
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uzate înlăturate la repararea mașinilor 

pentru transport de persoane; 

- instalațiile de colectare de pe teritori-

ul lor sunt disponibile în mod 

corespunzător. 

(2) Statele membre iau și măsurile necesare 

pentru a se asigura că toate vehiculele 

scoase din uz sunt transferate în in-

stalațiile de tratare autorizate. 

(3) Statele membre stabilesc un sistem care 

impune necesitatea prezentării unui cer-

tificat de distrugere pentru radierea unui 

vehicul scos din uz. Acest certificat este 

eliberat deținătorului și/sau proprietarului 

atunci când vehiculul scos din uz este 

transferat în instalațiile de tratare. In-

stalațiile de tratare care au obținut un 

permis în conformitate cu articolul 6 au 

dreptul de a elibera un certificat de dis-

trugere. Statele membre pot permite 

producătorilor, vânzătorilor și 

întreprinderilor de colectare ca, în numele 

unei instalații de tratare autorizate, să eli-

bereze certificate de distrugere, cu con-

diția ca aceștia să garanteze că vehiculul 

scos din uz este transferat într-o instalație 

de tratare autorizată și să fie înregistrați la 

autoritățile publice. 

Eliberarea certificatului de distrugere de 

către instalațiile de tratare sau de către 

vânzători sau întreprinderi de colectare, 

în numele unei instalații de tratare autori-

zate, nu îi îndreptățește pe aceștia să so-

licite rambursări financiare, cu excepția 

cazurilor în care acest lucru a fost stabilit 

în mod expres de statele membre. 

Statele membre care nu au un sistem de 

radiere la data intrării în vigoare a 

prezentei directive stabilesc un sistem pe 

baza căruia autorităților competente li se 

devin vehicule scoase din uz, 

și predarea acestora către 

agenții economici autorizați 

să desfășoare activități de 

tratare, cu respectarea pre-

vederilor pct.65. 

15. Prevederile pct.14 se aplică și 

părților uzate care sunt 

înlăturate la repararea vehic-

ulelor, devenite deșeuri, în 

măsura în care este posibil din 

punct de vedere tehnic. 

16. Persoanele fizice sau per-

soanele juridice deținătoare de 

vehicule sunt obligați să pre-

dea VSU ori componentele 

solide și/sau lichide ale aces-

tora separat de alte deșeuri 

către agenții economici au-

torizați să desfășoare activități 

de colectare a vehiculelor 

scoase din uz sau direct 

agenților economici care sunt 

autorizați să efectueze operații 

de tratare a VSU, evitând 

eliminarea prin depozitare a 

VSU. 

17. Agenții economici care des-

fășoară numai activități de co-

lectare autorizați conform 

art.25 din Legea nr. 209/2016 

privind deșeurile predau VSU 

colectate în maximum o lună 

de la data preluării lor 

agenților economici autorizați 

pentru tratarea VSU, așa cum 

au fost preluate de la ultimul 

deținător și/sau proprietar cu 

respectarea cerințelor minime 

prevăzute în Anexa nr.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



prezintă un certificat de distrugere atunci 

când vehiculul scos din uz este transferat 

către o instalație de tratare și respectă 

prevederile prezentului paragraf. Statele 

membre care aplică prezentul paragraf in-

formează Comisia cu privire la motivele 

respective. 

(4) Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că livrarea vehiculelor 

la o instalație de tratare autorizată în con-

formitate cu alineatul (3) nu induce nici 

un cost asupra deținătorului și/sau a pro-

prietarului ca urmare a faptului că ve-

hiculul nu are nici o valoare comercială 

sau are o valoare negativă. 

Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că producătorii aco-

peră toate sau cea mai mare parte din 

costurile punerii în aplicare a acestei 

măsuri și/sau preiau vehiculele scoase din 

uz în aceleași condiții ca cele menționate 

la primul paragraf. 

Statele membre pot stabili ca livrarea ve-

hiculelor scoase din uz să nu fie în totali-

tate gratuită dacă vehiculul scos din uz nu 

conține componentele esențiale ale unui 

vehicul, în special motorul și caroseria, 

sau conține deșeuri care au fost adăugate 

vehiculului scos din uz. 

Comisia monitorizează periodic punerea 

în aplicare a primului paragraf pentru a se 

asigura că nu conduce la perturbarea 

pieței și, dacă este necesar, propune Par-

lamentului European și Consiliului o 

modificare a respectivului paragraf. 

(5) Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că autoritățile compe-

tente acceptă reciproc certificatele de dis-

trugere eliberate în alte state membre în 

conformitate cu alineatul (3). În acest 

18. Predarea și preluarea VSU la 

instalație de tratare nu implică 

niciun cost pentru ultimul de-

ținător și/sau proprietar. 

19. Prevederile pct.18 nu sunt 

aplicate pentru: 

1) VSU care nu mai 

conțin una sau mai 

multe componente 

esențiale, precum el-

emente ale trenului de 

rulare, șasiul, compo-

nente de bază ale mo-

torului, elemente mari 

de caroserie, conver-

tizorul catalitic sau 

sistemele electronice 

de control; 

2) VSU cărora li s-au 

adăugat deșeuri; 

3) vehiculele care au 

suferit avarii și ale 

căror componente 

esențiale prevăzute la 

subpct 1) nu mai pot 

fi reutilizate sau 

pregătite pentru reuti-

lizare; 

4) VSU care nu au fost 

înmatriculate perma-

nent sau, nu au fost 

înregistrate în Regis-

trul de Stat a Repub-

licii Moldova. 

IV. SISTEME DE COLECTARE 
23.Responsabilitățile 
producătorilor vehiculelor și a com-

ponentelor acestora și agenților eco-
nomici menționate la pct. 12 din 



scop, Comisia elaborează până la 21 oc-

tombrie 2001 cerințele minime pentru 

certificatul de distrugere. 

Legea 209/2016 privind deșeurile se 
realizează în două moduri: 

1) individual; sau 

2)prin transferarea 

responsabilităților, pe bază 

de contract, către un sistem 

colectiv autorizat de către 

Agenție. 

24.Producătorii prevăzuți la pct. 23, 
care își îndeplinesc responsabil-
itățile individual, sunt obligați să 
preia VSU de la deținător și/sau pro-

prietar legal prin intermediul pro-
priilor puncte de colectare a aces-
tora. 
VII.TRATAREA 

48.Agenții economici care execută 

activități de tratare/scheme de val-

orificare materială a VSU autorizați 

de către autoritățile competente spec-

ificate la art. 24 al Legii nr. 209/2016 

privind deșeurile, vor respecta ob-

ligaţiile deţinătorului de deşeuri şi ale 

producătorului de deşeuri asociate cu 

activitatea sa și vor asigura măsurile 

prevăzute la alin. (6) art. 51 al Legii 

nr. 209/2016 privind deșeurile. 

49.La preluarea VSU, agentul eco-

nomic autorizat pentru tratarea 

acestuia are obligația să emită gratuit 

o notificare de distrugere, conform 

modelului prevăzut în Anexa nr.7, 

însoțită de nota prevăzută la pct.50 și 

să îl înmâneze ultimului deținător 

și/sau proprietar al vehiculului.  
50.În cazul în care VSU au fost 

preluate fără una sau mai multe com-

ponente esențiale, prevăzute la pct. 



19 acest lucru se va specifica, în mod 

explicit, într-o notă care însoțește 

notificarea de distrugere emisă la 

preluarea VSU. 

51.Notificarea de distrugere re-

prezintă singurul document în baza 

căruia se face dovada predării VSU și 

tratării acestuia la agenți economici 

autorizați, care emit notificarea în 

baza următoarelor documente: 

1) cartea tehnică a vehiculului în 

original/certificatului de înma-

triculare, precum și o copie 

care va fi predată agentului 

economic care efectuează co-

lectarea sau, tratarea VSU; 

2) în cazul VSU care aparțin unei 

persoane fizice, documentul de 

identitate al ultimului proprie-

tar, dacă acesta efectuează 

predarea vehiculului, sau al 

persoanei împuternicite de 

acesta să efectueze predarea 

VSU, însoțit de actul notarial 

de împuternicire; 

3) în cazul VSU care aparțin unei 

persoane juridice, documentul de 

identitate al persoanei delegate să 

efectueze predarea vehiculului și del-

egația din partea societății deținătoare 

a VSU. 

52.Derogările de la aplicarea pre-

vederilor pct. 49 sunt prevăzute 

pentru vehiculele fără proprietar sau 

abandonate pe domeniul public ori 

privat al statului sau al unităților ad-

ministrativ-teritoriale și trecute în 

proprietatea unităților administrativ-

teritoriale de pe a căror rază au fost 

ridicate în conformitate cu pre-



vederile Anexa nr.2 la Regulile de 

înmatriculare a autovehiculelor și 

remorcilor, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1047/1999. 

53. Agenții economici care des-

fășoară doar operații de colectare 

emit notificare de distrugere în nu-

mele cu acordul în scris al agentului 

economic care execută activități de 

tratare și valorificare a VSU cu care a 

încheiat un contract. 

54. Agenția recunoaște și acceptă 

notificarea de distrugere sau orice 

document echivalent al acestora, 

eliberat în alte state ale Uniunii Eu-

ropene potrivit cerințelor prevăzute în 

prezentul Regulament. 

55.Radierea definitivă din circulație a 

vehiculului se realizează în conformi-

tate cu prevederile Regulilor de înma-

triculare a autovehiculelor și remorci-

lor, aprobate prin  Hotărârea 

Guvernului nr. 1047/1999, în baza 

notificării de distrugere emise la 

preluarea vehiculului scos din uz de 

către agentul economic autorizat 

pentru tratarea acestuia. 

Articolul 6 

Tratarea 

(1) Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că toate vehiculele 

scoase din uz sunt depozitate (chiar și 

temporar) și tratate în conformitate cu 

cerințele generale stabilite la articolul 4 

din Directiva 75/442/CEE și în 

conformitate cu cerințele tehnice minime 

stabilite la anexa I la prezenta directivă, 

fără a aduce atingere reglementărilor de 

drept intern cu privire la sănătate și la 

mediu. 

VI.TEHNOLOGII NOI DE 

RECICLARE ȘI 

ÎMBUNĂTĂŢIRE A 

PERFORMANŢEI DE MEDIU 

46.Agenții economici care efectuează 

activităţi de tratare, valorificare și 

reciclare favorizează dezvoltarea de 

noi tehnologii din punct de vedere al 

protecţiei mediului, pentru toate tipu-

rile de vehicule.  

47.Agenții economici care efectuează 

activităţi de tratare, valorificare și 

reciclare autorizați în conformitate cu 
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(2) Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că toate unitățile sau 

întreprinderile care efectuează operații de 

tratare obțin un permis sau sunt 

înregistrate la autoritățile competente, în 

conformitate cu articolele 9, 10 și 11 din 

Directiva 75/442/CEE. 

Derogarea de la obligația permisului 

menționată la articolul 11 alineatul (1) 

litera (b) din Directiva 75/442/CEE poate 

fi aplicată operațiilor de recuperare 

privind deșeurile provenind de la 

vehicule scoase din uz după tratarea 

acestora conform anexei I punctul 3 la 

prezenta directivă, dacă autoritățile 

competente au efectuat o inspecție înainte 

de înregistrare. La această inspecție se 

verifică: 

a) tipul și cantitățile de deșeuri care 

urmează a fi tratate; 

b) cerințele tehnice minime care 

trebuie respectate; 

c) măsurile de siguranță care trebuie 

luate, pentru a realiza obiectivele 

menționate la articolul 4 din 

Directiva 75/442/CEE. Această 

inspecție este efectuată o dată pe 

an. Statele membre care utilizează 

derogarea trimit rezultatele la 

Comisie. 

(3) Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că toate unitățile sau 

întreprinderile care efectuează operații de 

tratare îndeplinesc cel puțin următoarele 

obligații în conformitate cu anexa I: 

a) vehiculele scoase din uz sunt 

dezmembrate înainte de 

continuarea tratării sau de alte 

operații echivalente pentru a 

reduce orice impact negativ 

art. 25 al Legii nr. 209/2016 privind 

deșeurile sunt obligați să introducă în 

instalaţiile de tratare, valorificare și 

reciclare, a VSU sisteme de man-

agement de mediu certificate în con-

formitate cu prevederile Legii nr. 

20/2016 cu privire la standardizarea 

națională. 

VII.TRATAREA 

56.Agenții economici care efectuează 

operațiuni de întreținere și reparații 

auto au obligația de a preda pentru 

reciclare, valorificare sau reutilizare 

materialele și piesele înlocuite, care 

constituie deșeuri, către agenții eco-

nomici autorizați în conformitate cu 

art. 25 al Legii nr. 209/2016 privind 

deșeurile. 

57.Agenții economici autorizați în 

conformitate cu art. 25 al Legii nr. 

209/2016 privind deșeurile pentru 

desfășurarea activităților de tratare, 

valorificare și reciclare a VSU sunt 

obligați să asigure procesele de 

tratare și valorificare în conformitate 

cu cerințele minime prevăzute în 

Anexa nr. 1. 

58.Respectarea cerințelor minime 

prevăzute în Anexa nr.1. reprezintă 

condiție pentru obținerea autorizației 

de mediu pentru gestionarea 

deșeurilor prevăzută la pct.57 respec-

tiv pentru desfășurarea activității. 

59.Derogările de la aplicarea pre-

vederilor pct.58 în conformitate cu 

art. 27 al Legii nr. 209/2016 privind 

deșeurile sunt prevăzute numai 

pentru operațiile de valorificare a 

deșeurilor provenite de la VSU după 

privind 

deșeurile. 

 



asupra mediului. Componentele 

sau materialele etichetate sau 

identificate în orice alt mod în 

conformitate cu articolul 4 

alineatul (2) sunt demontate 

înainte de continuarea tratării; 

b) materialele și componentele cu 

grad ridicat de risc sunt înlăturate 

selectiv, pentru a nu contamina 

deșeurile provenind de la 

vehiculele scoase din uz, produse 

de mașina de tăiat; 

c) operațiile de demontare și 

depozitare sunt efectuate astfel 

încât să permită refolosirea, 

recuperarea și, în special, 

reciclarea componentelor 

vehiculelor. 

 

Operațiile de tratare pentru depoluarea 

vehiculelor scoase din uz menționate la 

anexa I punctul 3 sunt efectuate cât mai 

repede posibil. 

(4) Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că permisul sau 

înregistrarea menționate la alineatul (2) 

include toate condițiile necesare pentru 

îndeplinirea cerințelor de la alineatele (1), 

(2) și (3). 

(5) Statele membre încurajează unitățile și 

întreprinderile care efectuează operații de 

tratare la să introducă sisteme de 

gestionare ecologică autorizate. 

tratarea acestora potrivit prevederilor 

pct. 3 din Anexa nr.1 și numai în ba-

za unei inspecții efectuate înainte 

deobținerea autorizației . 

60.Inspecția prevăzută la pct. 59 veri-

fică: 

1) tipul și cantitățile de 

deșeuri tratate; 

2) cerințele tehnice gen-

erale ce trebuie re-

spectate; 

3) măsurile de siguranță 

ce trebuie luate. 

61.Inspecția prevăzută la pct.59 se 

efectuează o dată pe an, în scopul 

realizării obiectivelor prevăzute la 

art.4 din Legii nr. 209/2016 privind 

deșeurile. 

62.Operațiile de tratare pentru depol-

uarea vehiculelor scoase din uz 

menționate la Anexa I punctul 3 sunt 

efectuate în termen de 5 zile lu-

crătoare. 

63.Operațiile de tratare a VSU sunt 

finalizate în cel mult 3 luni de la data 

emiterii notificării de distrugere. 

 

Articolul 7 

Refolosirea și recuperarea 

(1) Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a încuraja refolosirea 

componentelor care sunt adecvate 

refolosirii, recuperarea componentelor 

VIII. REFOLOSIREA ȘI 

RECUPERAREA 

64.Agenția se asigură că: 

1) producătorii sau terții stabilesc 

sisteme folosind cele mai bune 

tehnici disponibile, în sensul pro-

tecției sănătății și mediului, 
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care nu pot fi refolosite, acordând 

întâietate reciclării când este posibilă din 

punct de vedere ecologic, fără a aduce 

atingere cerințelor privind siguranța 

vehiculelor și cerințele ecologice cum ar 

fi emisiile atmosferice și controlul 

poluării fonice. 

(2) Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că operatorii 

economici îndeplinesc următoarele 

obiective: 

a) până la 1ianuarie 2006, refolosirea și 

recuperarea tuturor vehiculelor scoase 

din uz crește cu minimum 86 % greu-

tate medie anuală pe vehicul. În 

același interval de timp, refolosirea și 

reciclarea cresc cu minimum 80 % 

greutate medie anuală pe vehicul. 

Pentru vehiculele fabricate înainte de 

1 ianuarie 1980, statele membre pot 

stabili obiective care să nu fie mai 

mici de 75 % pentru refolosire și re-

cuperare și de 70 % pentru refolosire 

și reciclare. Statele membre care 

aplică prezentul paragraf informează 

Comisia și restul statelor membre cu 

privire la motivele respective; 

b) până la 1ianuarie 2015, refolosirea și 

recuperarea tuturor vehiculelor scoase 

din uz crește la minimum 95 % greu-

tate medie anuală pe vehicul. În 

același interval de timp, refolosirea și 

reciclarea cresc la minimum 85 % 

greutate medie anuală pe vehicul. 

Până la 31decembrie 2005, Parlamentul Eu-

pentru a asigura tratarea 

reciclarea și valorificarea a VSU; 

și 

2) toate vehiculile, inclusiv compo-

nentele și materialile acestora co-

lectate sunt supuse unui trata-

ment, unei reciclări și valorificări 

prin intermediul standardelor și 

reglementărilor tehnice specifice, 

în ceea ce privește sănătatea, sig-

uranța și gestionarea deșeurilor; 

3) toate VSU sunt depozitate (chiar 

și temporar) și tratate în conform-

itate cu cerințele tehnice minime 

stabilite în Anexa nr.1 al prezen-

tului Regulament. 

4) materialile și componentele ve-

hiculelor care conțin plumb, mer-

cur, cadmiu sau crom hexavalent 

pot fi eliminate prin depozitare 

sau stocare subterană în cadrul 

unei strategii de eliminare trep-

tată a metalelor grele care, pe ba-

za unei evaluări detaliate a im-

pactului asupra mediului, a im-

pactului economic și social, arată 

că eliminarea ar trebui să fie o 

opțiune preferată reciclării și val-

orificării. 

65.Obiectivele de tratare, valorificare 

și reciclare a VSU trebuie atinse la 

nivel naţional, etapizat de către 

agenții economici autorizați să des-

fășoare activități de tratare, valorifi-

care și reciclare a VSU, luând în 

considerare masa medie la gol:  

1) începând cu data de 1 ianuarie 

2025 agenţii economici trebuie să 

asigure realizarea următoarelor 

obiective: 
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ropean și Consiliul reexaminează obiectivele 

menționate la litera (b), pe baza unui raport 

al Comisiei însoțit de o propunere. În acest 

raport, Comisia ia în considerare evoluția 

compoziției materialelor din vehicule și orice 

alte aspecte ecologice relevante pentru ve-

hicule. 

În conformitate cu procedura stabilită la arti-

colul 11, Comisia stabilește reglementările 

necesare pentru a controla respectarea de 

către statele membre a obiectivelor stabilite 

la prezentul paragraf. În acest scop, Comisia 

ia în considerare toți factorii relevanți,inter 

alia,disponibilitatea datelor și problema ex-

portului și a importului de vehicule scoase 

din uz. Comisia ia aceste măsuri până la 

21octombrie 2002. 

(3) Pe baza propunerii Comisiei, Parlamentul 

European și Consiliul stabilesc obiective 

pentru refolosire și recuperare și pentru 

refolosire și reciclare pentru anii următori 

după 2015. 

(4) Pentru a pregăti modificarea Directivei 

70/156/CEE, Comisia promovează 

pregătirea standardelor europene privind 

dezmembrarea, recuperarea și reciclarea 

vehiculelor. După stabilirea acestor 

standarde, dar nu mai târziu de sfârșitul 

anului 2001, Parlamentul European și 

Consiliul, pe baza unei propuneri a 

Comisiei, modifică Directiva 

70/156/CEE astfel încât vehiculele cu 

aprobare tip în conformitate cu directiva 

respectivă și scoase pe piață la trei ani de 

la modificarea Directivei 70/156/CEE să 

fie refolosibile și/sau reciclabile în 

a) reutilizare şi valorifi-

care în proporţie de 85% din ma-

sa medie pe vehicul, pentru toate 

VSU; 

b) reutilizare şi reciclare 

în proporţie de 80% din masa 

medie pe vehicul, pentru toate 

VSU. 

2) începând cu data de 1 ianuarie 

2028 agenţii economici trebuie să 

asigure realizarea următoarelor 

obiective: 

a) reutilizare şi valorifi-

care în proporţie de 95% din ma-

sa medie pe vehicul, pentru toate 

VSU; 

b) reutilizare şi reciclare 

în proporţie de 85% din masa 

medie pe vehicul, pentru toate 

VSU. 

66.Agenții economici autorizați 

pentru desfășurarea activității de 

reciclare, valorificare și tratare a 

VSU vor prezenta anual Agenției 

informația privind țintele de reciclare, 

valorificare și tratare a VSU, iar în 

cazul constatării neîndeplinirii ținte-

lor, Agenția sesizează Inspectoratul 

pentru Protecția Mediului. 

67.Producătorii de vehicule inclusiv a 

componentelor și materialelor aces-

tora ori terții predau VSU colectate 

agenților economici autorizați și au 

obligația să țină și să transmită 

Agenției o evidență care să cuprindă 

informații privind tipul, numărul și 

greutatea VSU reciclați în țară sau 

transferați pentru tratare, valorificare 



proporție de minimum 85 % greutate pe 

vehicul și refolosibile și/sau recuperabile 

în proporție de minimum 95% greutate pe 

vehicul. 

La propunerea modificării Directivei 

70/156/CEE privind capacitatea vehiculelor 

de a fi dezmembrate, recuperate și reciclate, 

Comisia ia în considerare, după caz, necesi-

tatea de a garanta faptul că refolosirea com-

ponentelor nu atrage după sine riscuri pentru 

siguranță sau pentru mediu. 

și/sau reciclare sau în alte state. 

68.Agenții economici autorizați 

pentru desfășurarea activității de 

tratare, valorificare și/sau reciclare 

sunt obligați să țină și să transmită 

Agenției o evidență care să cuprindă 

informații privind tipul, numărul și 

greutatea VSU primiți pentru tratare, 

valorificare și/sau reciclare în con-

formitate cu Instrucțiunea cu privire 

la ținerea evidenței și transmiterea 

datelor și informațiilor despre deșeuri 

și gestionarea acestora, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 501/2018, 

prin intermediul Sistemului in-

formațional automatizat „Manage-

mentul deșeurilor”. 

69.Agenția elaborează raportul 

privind realizarea țintelor de reciclare 

și valorificare menționate în pct.65, 

realizate în fiecare an. 

70.În scopul asigurării accesului pub-

licului la aceste informații, sinteza 

datelor privind VSU la nivel național 

este disponibilă pe pagina web ofi-

cială a Agenției. 

Articolul 8 

Standarde de codificare – informații refer-

itoare la dezmembrare 

(1) Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că producătorii, 

împreună cu fabricanții de materiale și 

echipamente, folosesc standarde de 

codificare pentru materiale și 

componente, în special pentru a facilita 

identificarea acelor componente și 

materiale care sunt adecvate pentru 

refolosire și recuperare. 

(2) Până la 21 octombrie 2001, în 

conformitate cu procedura stabilită la 

II.PREVENIREA 

7.Producătorii de vehicule, înpreună 

cu producătorii de materiale şi echi-

pamente au obligația de a folosi stan-

dardele și reglementările tehnice 

specifice de codificare pentru com-

ponente și materiale pentru a facilita 

identificarea acelor componente și 

materiale care sunt pasibile pentru 

reutilizare și valorificare. 

8.Producătorii și agenții economici 

implicaţi în gestionarea VSU sunt 

obligați să publice în cartea tehnică, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parțial 

compatibil 

 

Prevederile cu 

specific 

național 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevederile 

privind 

Agenția de 

Mediu  

 



articolul 11, Comisia stabilește 

standardele menționate la alineatul (1) 

din prezentul articol. În acest scop, 

Comisia ia în considerare activitatea 

desfășurată în acest domeniu de forurile 

internaționale relevante și contribuie în 

mod corespunzător la aceasta. 

(3) Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că producătorii 

furnizează informații referitoare la 

dezmembrare pentru fiecare tip de 

vehicul scos pe piață în termen de șase 

luni de la scoaterea acestuia pe piață. În 

măsura în care instalațiile de tratare 

necesită acest lucru pentru a respecta 

dispozițiile prezentei directive, aceste 

informații identifică diferitele 

componente și materiale ale vehiculelor 

și amplasarea în vehicule a tuturor 

substanțelor periculoase, în special pentru 

realizarea obiectivelor stabilite la 

articolul 7. 

(4) Fără a aduce atingere secretului 

comercial și industrial, statele membre 

iau măsurile necesare pentru a se asigura 

că producătorii componentelor 

vehiculelor pun la dispoziția instalațiilor 

de tratare autorizate, în măsura în care 

acestea solicită, informații adecvate 

privind dezmembrarea, depozitarea și 

testarea componentelor care pot fi 

refolosite. 

pe propriul site sau prin alte mijloace 

de informare, informații privind: 

1) proiectarea vehiculelor și a 

componentelor acestora din 

punctul de vedere al posibil-

ităților de reciclare și valorifi-

care a acestora; 

2) modalitățile de tratare sigure 

din punctul de vedere al pro-

tecției mediului a VSU, în 

special în ceea ce privește 

dezmembrarea și evacuarea 

tuturor fluidelor; 

3) dezvoltarea și optimizarea 

metodelor de reutilizare, 

reciclare și valorificare a 

VSU; 

4) progresele realizate în dome-

niul valorificării și reciclării 

în scopul reducerii cantității 

de deșeuri eliminate, precum 

și pentru creșterea gradului de 

valorificare și reciclare. 

9.Producătorii și distribuitorii de ve-

hicule sunt obligați de a pune la dis-

poziția potențialilor cumpărători in-

formațiile prevăzute la pct.8 Datele 

generale referitoare la informațiile 

prevăzute la pct.8 sunt incluse în ma-

terialele promoționale utilizate la 

comercializarea noilor vehicule. 

11.Fabricanții de componente pentru 

vehicule sunt obligați de a furniza 

agenților economici autorizați în con-

formitate cu art. 25 al Legii nr. 

209/2016 privind deșeurile, care re-

alizează dezmembrarea și/sau tratarea 

VSU, gratuit, la cererea acestora, cu 

respectarea secretului industrial și 

comercial, potrivit Legii nr.171/1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 obligațiile  

Comisiei 

Europene nu 

pot fi transpuse 

deoarece RM 

nu este  

membrul UE şi 

nu există 

legături directe 

de subordonare 

între CE şi 

autoritatea de 

reglementare 

din RM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cu privire la secretul comercial, in-

formațiile necesare privind dezmem-

brarea, depozitarea și testarea com-

ponentelor reutilizabile. 

12.Producătorii de vehicule sunt ob-

ligați de a furniza agenților economi-

ci autorizați, care realizează 

dezmembrarea și/sau tratarea a VSU, 

gratuit, la cererea acestora, in-

formațiile privind dezmembrarea 

tipurilor noi de vehicule, în termen de 

cel mult 6 luni de la plasarea pe piață 

a acestora. 

13.Informațiile prevăzute la pct.8 

privesc componentele și materialele 

vehiculelor, precum și amplasarea în 

vehicul a tuturor substanțelor peri-

culoase utilizate cu scopul atingerii 

țintelor prevăzute la pct.65. 

Articolul 9 

Raportarea și informarea 

(1) La intervale de trei ani, statele membre 

înaintează Comisiei un raport privind pu-

nerea în aplicare a prezentei directive. 

Raportul este întocmit pe baza unui 

chestionar sau a unei scheme stabilite de 

Comisie în conformitate cu procedura 

stabilită la articolul 6 din Directiva 

91/692/CEE(8), cu scopul de a stabili o 

bază de date privind vehiculele scoase 

din uz și tratarea acestora. Raportul 

conține informații relevante referitoare la 

posibilele modificări în structura comer-

cializării autovehiculelor și în sectoarele 

de colectare, dezmembrare, tăiere, re-

cuperare și reciclare, care pot duce la per-

turbarea concurenței între sau în interi-

orul statelor membre. Chestionarul sau 

schema sunt trimise statelor membre cu 

șase luni înainte de începutul perioadei 

 

 

X. ÎNREGISTRAREA ȘI 

RAPORTAREA 

71.Agenția ține evidența agenților 

economici, întocmește și menține 

Lista producătorilor de produse 

supuse reglementărilor de re-

sponsabilitate extinsă a 

producătorilor (în continuare-Lista 

producătorilor), prin intermediul Sis-

temului Informațional Automatizat 

,,Managementul deșeurilor” (SIA 

,,MD”) stabilit de Hotărârea 

Guvernului nr. 682/2018 cu privire la 

aprobarea Conceptului Sistemului 

nformațional automatizat „Manage-

mentul deșeurilor”, în care sunt cen-

tralizate anual informaţii, inclusiv 

estimări cu privire la: 
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acoperite de raport. Raportul este înaintat 

Comisiei în termen de nouă luni de la 

sfârșitul perioadei de trei ani pe care o 

acoperă. 

Primul raport acoperă perioada de trei ani de 

la 21 aprilie 2002. 

Pe baza informațiilor menționate anterior, 

Comisia publică un raport privind punerea în 

aplicare a prezentei directive în termen de 

nouă luni de la primirea rapoartelor statelor 

membre. 

(2) În fiecare caz, statele membre solicită 

operatorilor economici în cauză să pub-

lice informații privind: 

- structura vehiculelor și a componen-

telor acestora, urmărind gradul lor de 

recuperare și de reciclare; 

- tratarea sigură din punct de vedere 

ecologic a vehiculelor scoase din uz, 

în special dezmembrarea și înlătu-

rarea tuturor lichidelor; 

- dezvoltarea și optimizarea metodelor 

de refolosire, reciclare și recuperare a 

vehiculelor scoase din uz și a compo-

nentelor acestora; 

- progresul înregistrat cu privire la re-

cuperare și reciclare pentru a reduce 

deșeurile eliminate și pentru a crește 

gradul de recuperare și reciclare. 

Producătorul trebuie să pună aceste in-

formații la dispoziția posibililor cumpărători 

de vehicule. Informațiile sunt incluse în doc-

umentele promoționale utilizate la introduc-

erea pe piață a noului vehicul. 

1) tipul, numărul și 

greutatea vehiculelor, 

inclusiv componen-

telor și materialelor 

acestora introduși pe 

piaţă;  

2) tipul, numărul și 

greutatea VSU care 

au fost colectate prin 

toate mijloacele, 

tratate, reciclate și 

eliminate;  

3) tipul, numărul și 

greutatea VSU co-

lectate și exportate. 

II.PREVENIREA 

8.Producătorii și agenții economici 

implicaţi în gestionarea VSU sunt 

obligați să publice în cartea tehnică, 

pe propriul site sau prin alte mijloace 

de informare, informații privind: 

1) proiectarea vehiculelor și a 

componentelor acestora din 

punctul de vedere al posibil-

ităților de reciclare și valorifi-

care a acestora; 

2) modalitățile de tratare sigure 

din punctul de vedere al pro-

tecției mediului a VSU, în 

special în ceea ce privește 

dezmembrarea și evacuarea 

tuturor fluidelor; 

3) dezvoltarea și optimizarea 

metodelor de reutilizare, 

reciclare și valorificare a 

VSU; 

4) progresele realizate în dome-

niul valorificării și reciclării 

în scopul reducerii cantității 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



de deșeuri eliminate, precum 

și pentru creșterea gradului de 

valorificare și reciclare. 

Articolul 10 

Punerea în aplicare 

(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 

21 aprilie 2002. Statele membre in-

formează de îndată Comisia cu privire la 

aceasta. 

Atunci când statele membre adoptă aceste 

acte, ele cuprind o trimitere la prezenta di-

rectivă sau sunt însoțite de o astfel de 

trimitere la data publicării lor oficiale. Statele 

membre stabilesc modalitatea de efectuare a 

acestei trimiteri. 

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către 

statele membre textele principalelor dis-

poziții de drept intern pe care le adoptă în 

domeniul reglementat de prezenta di-

rectivă. 

(3) Cu condiția realizării obiectivelor sta-

bilite în prezenta directivă, statele mem-

bre pot să transpună dispozițiile articolu-

lui 4 alineatul (1), ale articolului 5 aline-

atul (1), ale articolului 7 alineatul (1), ale 

articolului 8 alineatele (1) și 8 alineatul 

(3) și ale articolului 9 alineatul (2) și să 

specifice normele de punere în aplicare a 

articolului 5 alineatul (4) prin intermediul 

acordurilor dintre autoritățile competente 

și sectoarele economice respective. Aces-

te acorduri respectă următoarele cerințe: 

a) acordurile sunt executorii; 

b) acordurile trebuie să specifice obiectivele 

cu termenele limită respective; 

c) acordurile sunt publicate în jurnalul ofi-

cial național sau într-un document oficial 
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necesară, 

deoarece se 

referă statelor 

membre UE 

 

 



la care publicul are același acces și sunt 

transmise Comisiei; 

d) rezultatele obținute pe baza unui acord 

sunt monitorizate periodic, sunt raportate 

autorităților competente și Comisiei și 

puse la dispoziția publicului în conformi-

tate cu condițiile stabilite în acord; 

e) autoritățile competente iau deciziile 

necesare examinării progresului înregis-

trat pe baza unui acord; 

f) în cazul nerespectării unui acord, statele 

membre trebuie să pună în aplicare deciz-

iile relevante ale prezentei directive prin 

acte cu putere de lege și măsuri adminis-

trative. 

Articolul 11 

Procedura de comitet 

(1) Comisia este sprijinită de comitetul 

instituit prin articolul 18 din Directiva 

75/442/CEE, denumit în continuare 

„comitetul”. 

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul 

articol, se aplică articolele 5 și 7 din 

Decizia 1999/468/CE, având în vedere 

dispozițiile articolului 8. 

Perioada stabilită la articolul 5 alineatul (6) 

din Decizia 1999/468/CEE se stabilește la 

trei luni. 

(3) Comitetul își adoptă propriul regulament 

de funcționare. 

(4) În conformitate cu procedura stabilită în 

prezentul articol, Comisia adoptă: 

a) cerințele minime, în conformitate 

cu articolul 5 alineatul (5) pentru 

certificatul de distrugere; 

b) normele detaliate menționate la 

articolul 7 alineatul (2) al treilea 

paragraf; 

c) formatele referitoare la sistemul 

bazei de date menționat la 

 

 

 

 

Incompatibil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transpunerea 

nu este 

necesară, 

deoarece se 

referă statelor 

membre UE 

 

 



articolul 9; 

d) modificările necesare pentru 

adaptarea anexelor la prezenta 

directivă la progresul tehnic și 

științific. 

Articolul 12 

Intrarea în vigoare 

(1) Prezenta directivă intră în vigoare la data 

publicării în Jurnalul Oficial al 

Comunităților Europene. 

(2) Articolul 5 alineatul (4) se aplică: 

- de la 1 iulie 2002, pentru vehicule 

scoase pe piață de la această dată; 

- de la 1 ianuarie 2007, pentru vehicule 

scoase pe piață înainte de data 

menționată la prima liniuță. 

(3) Statele membre pot aplica articolul 5 

alineatul (4) înainte de data stabilită la 

alineatul (2). 

 

 

Incompatibil 

 
 

Articolul în 

cauză nu a fost 

transpus 

deoarece nu 

instituie vreo 

regulă pentru 

Republica 

Moldova, ce 

ține mai mult 

de tehnica 

legislativă a 

UE 

 

Articolul 13 

Destinatari 

Prezenta directivă se adresează statelor 

membre. 

 

 
Incompatibil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolul în 

cauză nu a fost 

transpus 

deoarece nu 

instituie vreo 

regulă pentru 

Republica 

Moldova, ce 

ține mai mult 

de tehnica 

legislativă a 

UE 

 

 

 

ANEXA I 

Cerințe tehnice minime pentru tratarea în 

conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și 

(3) 

 
Compatibil 

 

 

 

 

 

Agenția de 

Mediu 

 



 

ANEXA II 

Materiale și componente exceptate de la 

aplicarea articolului 4 alineatul (2) litera 

(a) 

 

Parțial 

compatibil 

 

 

 

 

Prevederile cu 

specific 

național 

 

 

 

 

Respectarea  

obiectivelor se 

referă la statele 

- membre UE 

 

 

 

 

Agenția de 

Mediu 

 

 

 

 

 

 



Proiectul hotărârii de Guvern

nominalizate a fost elaborat în

temeiul prevederilor art. 12 alin.

(15), art. 51 alin. (8) şi art. 68

alin. (1) lit. a) din Legea nr.

209/2016 privind deşeurile şi

reiese  din necesitatea  de  a

reglementa gestionarea anumitor

categorii   de   deşeuri  prin

respectarea  obligativităţii    de

aplicare   a   principiului  de

responsabilitate    extinsă   a

producătorului, intervenţie care

are  drept  scop  consolidarea

reutilizării   şi     prevenirii,

reciclării şi   alte  tipuri de

valorificare a deşeurilor.

Proiectul      Regulamentului

privind vehiculele scoase din uz

Ministerul Mediului

Proiectul Hotărîrii Guvernului

pentru aprobarea

Regulamentului privind

gestionarea vehiculelor scoase

din uz

Nota autorului

Justificarea depunerii cererii

Autoritatea care a elaborat

proiectul

Categoria şi denumirea proiectului

Criterii de înregistrare

3.

2.

1.

Nr. crt.

CERERE

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat

a proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea

vehiculelor scoase din uz

Cancelaria de Stat
dinLanr

MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mate şi Sfânt, 162, tel.: 20 45 56, e-mail: cancelaria@mediu.gov.md

PECIiyBJIHKH MOJIAOBA

MHHHCTEPCTBOMINISTERUL

MEDIULUI

AL REPUBLICII MOLDOVA



Iuliana CANTARAGIU

Ex.: Virginia Galatonov

lei: +373 (22) 20 43 27

Ministru

Secretar de stat,

Iordanca-Rodica IORDANOV

- Nota informativă

- Analiza Impactului

- proiectul hotărârii de Guvern

şi proiectul Regulamentului

- Tabelul de concordanţă

GALATONOV    Virginia,

consultant   principal,  Direcţia

politici  de  management    al

deşeurilor     şi     substanţelor

chimice

tel.: 0 (22) 204 527

Ministerul Economiei;

Ministerul Finanţelor;

Ministerul Infrastructurii şi

Dezvoltării Regionale;

Ministerul Afacerilor Externe şi

Integrării Europene;

Ministerul Sănătăţii;

Ministerul Justiţiei;

Centrul Naţional Anticorupţie

transpune  parţial  prevederile

Directivei    2000/53/CE   a
Parlamentului European şi  a

Consiliului din 18 septembrie

2000 privind vehiculele scoase

din uz şi este elaborat în scopul

realizării prevederilor Planului

naţional  de   acţiuni  pentru

implementarea  Acordului  de

Asociere Republica Moldova -

Uniunea Europeană în perioada

2017-2019,   aprobat      prin

Hotărârea Guvernului nr.  1472

din 30.12.2016.

Semnătura

Data şi ora depunerii cererii

Anexe

Persoana responsabilă de

promovarea proiectului

Termenul-limită pentru depunerea

avizelor/expertizelor

Lista autorităţilor şi instituţiilor a

căror avizare este necesară

9.

8.

7.

6.

5.

4.
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