
#Deșeuri Puține
#Pământului Bine

CE ESTE UN DEPOZIT DE DEȘEURI?

spaţii interne pentru evacuarea deşeurilor
(un producător de deşeuri îşi construieşte
propriul depozit pentru evacuarea deşeurilor
la locul de producţie);
 amplasamente permanente (pentru o
perioadă mai lungă de un an), care sînt
utilizate pentru depozitarea temporară a
deşeurilor. 

Este un amplasament de evacuare a deşeurilor
pentru depozitarea lor pe sau în pămînt (în
subsol), care include:

 Locuri unde deșeurile sunt descărcate
pentru a permite pregătirea acestora
pentru transportul ulterior în scopul
recuperării, tratării sau evacuării în altă
parte;
Locuri de depozitare a deşeurilor înainte
de recuperare în scopul tratării, pentru o
perioadă de cel mult 3 ani, în general, sau
înainte de evacuare, pentru o perioadă de
cel mult un an.

Deşeurile lichide;
Deşeuri explozive, corozive, oxidante, foarte
inflamabile sau inflamabile;
Deşeurile periculoase medicale sau alte
deşeuri clinice periculoase de la unităţi
medicale sau veterinare cu proprietatea H9,
definită în anexa nr. 3 a Legii privind deşeurile;
Toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau
tăiate, excluzând anvelopele folosite ca
materiale în construcţii într-un depozit.
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depozite de deşeuri periculoase;
depozite de deşeuri nepericuloase; 
depozite de deşeuri inerte. 

În funcţie de natura deşeurilor, depozitele
de deşeuri se clasifică în următoarele
categorii: 

CE NU INCLUDE UN
DEPOZIT DE DEȘEURI?

CE NU SE ACCEPTĂ ÎNTR-UN
DEPOZIT DE DEȘEURI?

CE  TIPURI DE DEPOZITE DE
DEȘEURI EXISTĂ?

Tot ce trebuie să știi despre deșeuri conform Legii
Nr. 209 privind deșeurile adoptată la 29 iulie 2016.



Tot ce trebuie să știi despre deșeuri
conform Legii Nr. 209 privind deșeurile

adoptată la 29 iulie 2016.
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CE ESTE UN DEȘEU?

Orice substanţă sau obiect pe care
deţinătorul îl aruncă sau are intenţia ori
obligaţia să îl arunce.
Ultimele date statistice ale Biroului
Național de Statistică indică că în anul
2019 s-au format circa 3 254,1 mii metri
cubi de deșeuri.

Orice persoană ale cărei activităţi
generează deşeuri (producător iniţial de
deşeuri) sau orice persoană care
efectuează operaţiuni de pretratare,
amestecare sau de alt tip, care duc la
modificarea naturii sau a compoziţiei
acestor deşeuri.

CINE ESTE UN PRODUCĂTOR DE
DEŞEURI?

Act permisiv emis de autoritatea
administrativă din subordinea organului
central de mediu al administrației publice,
prin care se permite desfăşurarea
activităţilor de gestionare a deşeurilor.

CE ESTE AUTORIZAŢIA DE MEDIU
PENTRU GESTIONAREA DEŞEURILOR
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Colectarea, transportul, valorificarea şi
eliminarea deşeurilor, inclusiv
supravegherea acestor operaţiuni şi
întreţinerea ulterioară a amplasamentelor
de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse
de un comerciant sau un broker.

CE ÎNSEAMNĂ GESTIONAREA
DEȘEURILOR?
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Orice operaţiune prin care produsele sau
componentele care nu au devenit deşeuri sunt utilizate
din nou în acelaşi scop pentru care au fost concepute.

Este ordinea priorităţilor în
cadrul legislaţiei şi al politicii în

materie de prevenire a generării
şi de gestionare a deşeurilor.
Aplicarea ierarhiei deșeurilor,

astfel cum este prezentată aici,
şi respectarea acesteia sunt

obligatorii pentru toţi subiecţii
implicaţi în gestionarea

deşeurilor.

Ierarhia deşeurilor

Măsuri luate înainte ca o substanţă,
un material sau un produs să devină
deşeu, care reduc: a) cantitatea de

deşeuri, inclusiv prin reutilizarea
produselor sau prelungirea ciclului

de viaţă a acestora; b) efectele
nocive ale deşeurilor asupra

mediului şi sănătăţii populaţiei; sau
c) conţinutul de substanţe nocive al

materialelor şi produselor.

Prevenirea

Pregătirea pentru reutilizare

Orice operaţiune care nu este o operaţiune de
valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre
consecinţele secundare ale acesteia ar fi
recuperarea de substanţe sau de energie. 

Eliminarea

Reciclarea

Orice operaţiune de
valorificare prin care deşeurile
sînt transformate în produse,

materiale sau substanţe pentru
a-şi îndeplini funcţia lor iniţială

sau pentru alte scopuri.
Aceasta include retratarea

materialelor organice, dar nu
include valorificarea

energetică şi conversia în
vederea folosirii materialelor
drept combustibil sau pentru
operaţiunile de rambleiere.

Orice operaţiune care are drept
rezultat principal faptul că

deşeurile servesc unui scop util
prin înlocuirea altor materiale care

ar fi fost utilizate într-un anumit
scop sau faptul că deşeurile sunt

pregătite pentru a putea servi
scopului respectiv în întreprinderi

sau în economie în general.

Valorificare, inclusiv
energetică
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Tot ce trebuie să știi despre deșeuri conform Legii
Nr. 209 privind deșeurile adoptată la 29 iulie 2016.


