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1 Gestiunea deşeurilor  

 

1.1 Scop  

Principalul obiectiv al gestiunii deseurilor generate il reprezinta reducerea cantitatii de 

deseuri eliminate in favoarea cresterii cantitatii de deseuri valorificate. 

 

1.2 Avantaje 

• economisim energia 

• reducem poluarea 

• scade cantitatea de gunoi menajer 

• rezultă materie primă secundară 

• conservăm resursele natural 

 

1.3  Deseuri generate 

- Conform fisa intocmita in momentul semnarii contractului – atasata 

 

Toate categoriile de deseuri mentionate in fisa se colecteaza separat si se predau catre 

societati autorizate. 

 La fiecare predare se solicita si se pastreaza la dosar bonul de confirmare si/sau avizul 

de insotire a marfii si formularele de incarcare descarcare deseuri nepericuloase, 

respective expeditie-transport deseuri periculoase. 

 

1.4 Estimarea cantitatii deseurilor generate lunar 

- Conform fisa intocmita in momentul semnarii contractului – atasata 

OBS! In situatia in  care apar noi deseuri fata de cele identificate initial, este necesar sa 

informati societatea ENVIRONMENTAL GLOBAL SOLUTION SRL in vederea 

intocmirei fisei de deseu si a includerii acestora in registrul de evidenta a gestunii 

deseurilor. 

 

 



 

 

1.5 Amenajarea spatiului de depozitare 

- Este interzisa depozitarea deseurilor de orice fel, direct pe sol; 

- Deseurile periculoase se depoziteaza separat de cele nepericuloase; 

- Deseurile periculoase se depoziteaza pe platforma betonata, acoperita si 

imprejmuita. 

- Recipientele utilizate si spatiile destinate stocarii temporare a deseurilor sunt 

inscriptionate cu etichete pentru diferentierea deseurilor 

(Etichetele se pun la dispozitie la cerere  - office@idealconsulting.ro ) 

 

1.6 Reguli de colectare selectiva 

SC ENVIRONMENTAL GLOBAL SOLUTION SRL nu isi asuma 

responsabilitatea pentru amestecarea deseurilor si depozitarea 

neconforma a acestora. 

Deseurile generate sunt stocate temporar in spatii special amenajate, pana la predarea la 

societati specializate si autorizate in vederea valorificarii/eliminarii. 

- Deseurile municipale amestecate se stocheaza temporar in pubele, containere 

metalice etanse, etichetate, amplasate in spatiu special amenajat pe platforma 

betonata; vor fi predate periodic societatilor specializate autorizate in vederea 

eliminarii.  

- Deseurile de ambalaje de hartie si carton vor fi stocate in finctie de dimensiuni 

in saci de plastic si in pubele sau vrac acoperit pe platforma betonata acoperita.  

Recipientele vor fi etichetate si in cazul stocarii vrac se va marca spatiul de stocare 

temporara. 

- Deseurile de ambalaje materiale plastic vor fi stocate separat, in saci de plastic 

si in pubele. Recipientele vor fi etichetate si vor fi amplasate in spatiu special 

amenajat pe platforma betonata. 

- Deseurile de ambalaje de lemn vor fi depozitate vrac pe platforma betonata 

Spatiul de stocare temporara va fi marcat cu eticheta. 

- Deseurile de solvent vor fi stocate in recipiente metalice etanse, astfel încât să se 

evite scurgerile, emisiile. Deseurile vor fi amplasate in spatiu special amenajat pe 

platforma betonata acoperita. Pe cat posibil depozitarea temporara se va face in spatii 
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securizate cu acces restrictionat. Se vor eticheta recipientele iar deseurile se vor preda 

in vederea eliminarii prin societati autorizate. 

- Deseurile de cerneluri vor fi stocate in recipiente etanse, astfel încât să se evite 

scurgerile. Deseurile vor fi amplasate in spatiu special amenajat pe platforma 

betonata acoperita. Pe cat posibil depozitarea temporara se va face in spatii securizate 

cu acces restrictionat. Se vor eticheta recipientele iar deseurile se vor preda in vederea 

eliminarii prin societati autorizate. 

- Deseurile de ambalaje compozite ( hartia cerata , autocolantul) vor fi stocate 

separat, in saci de plastic si in pubele. Recipientele vor fi etichetate si vor fi amplasate 

in spatiu special amenajat pe platforma betonata. 

- Uleiul uzat va fi stocat temporar in butoaie metalice sau recipiente de plastic de tip 

IBC, rezistente la soc mecanic si termic, inchise ermetic, amplasate in spatiu special 

amenajat pe platforma betonata acoperita. Pe cat posibil depozitarea temporara se 

va face in spatii securizate cu acces restrictionat. Se recomanda ca recipientul de 

colectare sa fie prevazut cu o cuva de colectare a eventualelor scurgeri accidentale de 

ulei uzat. Recipientele vor fi etichetate  

- Filtrele de ulei vor fi stocate temporar in butoaie metalice/ recipiente plastic etanse 

pentru evitarea scurgerilor, amplasate in spatiu special amenajat pe platforma 

betonata, acoperita. Pe cat posibil depozitarea temporara se va face in spatii 

securizate cu acces restrictionat. Se vor eticheta recipientele iar deseurile se vor preda 

in vederea eliminarii prin societati autorizate. 

- Lavetele uzate, echipamentele de protectie din material textile uzate, filtrele de aer, 

polen, filtrele de la cabina de vopsit se vor stoca temporar in saci de plastic rezistenti 

pentru a se evita scurgerile. Sacii trebuie sa permita inchiderea etansa la partea 

superioara. Se recomanda sa se realizeze supraambalarea sacilor in butoaie / 

containere. Acestea vor amplasate in spatiu special amenajat pe platforma betonata, 

acoperita si predate periodic in vederea eliminarii prin societati autorizate. 

- Ambalajele care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante 

periculoase sunt stocate temporar in saci de plastic rezistenti pentru a se evita 

scurgerile. Sacii trebuie sa permita inchiderea etansa la partea superioara. Se 

recomanda sa se realizeze supraambalarea sacilor in butoaie / pubele/ containere. 

Acestea vor fi amplasate in spatiu special amenajat pe platforma betonata si predate 

periodic in vederea eliminarii prin societati autorizate. 



 

 

- Deseurile de sticla, parbrize, geamuri, oglinzi vor fi depozitate vrac pe platforma 

betonata si predate periodic in vederea valorificarii prin societati autorizate. Spatiul 

de stocare va fi marcat cu eticheta. 

- Deseurile de metale feroase si neferoase vor fi depozitate separat, vrac pe 

platforma betonata si predate periodic in vederea valorificarii prin societati 

autorizate. Spatiul de stocare va fi marcat cu eticheta. 

- Deseurile de antigel vor fi colectate in recipiente metalice etanse, rezistente la soc 

mecanic si termic, amplasate in spatiu special amenajat pe platforma betonata 

acoperita. Recipientele vor fi etichetate. 

- Deseurile de lichid de frana vor fi colectate in recipiente metalice etanse, 

rezistente la soc mecanic si termic, amplasate in spatiu special amenajat pe platforma 

betonata acoperita. Recipientele vor fi etichetate. 

- Deseurile de materiale plastice, bari auto, spoilere se vor colecta separate si se 

vor depozita vrac pe platforma betonata. Acestea vor fi predate periodic in vederea 

valorificarii prin societati autorizate. Spatiul de stocare va fi marcat cu eticheta. 

- Deseurile de acumulatori auto uzati vor fi depozitati in cuve metalice pentru a 

se evita scurgerile, amplasate in spatiu special amenajat pe platforma betonata 

acoperita. Pe cat posibil depozitarea temporara se va face in spatii securizate cu acces 

restrictionat. Spatiul de stocare va fi marcat cu eticheta 

- Deseurile de anvelope vor fi depozitate vrac pe platforma betonata si predate 

periodic in vederea valorificarii prin societati autorizate. Spatiul de stocare va fi 

marcat cu eticheta. 

- Deseurile de la indepartarea vopselei, vor fi colectate in recipiente metalice 

etanse, astfel încât să se evite scurgerile, emisiil, amplasate Deseurile in spatiu special 

amenajat pe platforma betonata acoperita. Recipientele vor fi etichetate. 

 



 

 

1.7 . Sanctiuni 

HCGMB - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti nr. 120/2010 

art. 9 300-1000 RON 

Art. 9. alin (2)  Persoanele fizice si juridice producaoare de deseuri au urmatoarele obligatii:                                                              
'a) b) sa detina contract de salubrizare pentru evacuarea deseurilor menajere incheiat numai cu un 
prestator autorizat de catre Primarul General si sa respecte clauzele contractului                                                                                                                    
d)sa colecteze si sa depoziteze selectiv deseurile de ambalaje in recipiente diferite inscriptionate 
corespunzator si amplasate in spatii special amenajate                                                                                 

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor 

art. 14 
20.000-40.000 

RON 

 Art. 14. - (1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii 
de deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, 
metal, plastic şi sticlă. 

   (2) Operatorii economici care asigură colectarea şi transportul deşeurilor prevăzute la alin. (1) au 
obligaţia de a asigura colectarea separată a deşeurilor prevăzute la alin. (1) şi de a nu amesteca 
aceste deşeuri.  

art. 26, alin. (1)  20.000-40.000 

Art. 26. - (1) Producătorii/Deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici 
autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, 
transport, stocare, tratare sau valorificare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să 
transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de 
proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi 
utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un 
grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei  



 

 

art. 27, alin (1) 
20.000-40.000 

RON 

 Art. 27. - (1) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase au obligaţia să nu amestece diferitele 
categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, 
substanţe ori materiale. 

Hotărâre nr. 235 din 07/03/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate 

Art. 4, alin (1) lit. 
f) 

5.000-10.000 
RON 

  Art. 4. - (1) Se interzic persoanelor fizice şi operatorilor economici:                                                                                                                                                                                                          
f) amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanţe care impurifică uleiurile; 

Art. 4, alin (1) lit. 
g) 

5.000-10.000 
RON 

  Art. 4. - (1) Se interzic persoanelor fizice şi operatorilor economici:                                                                                                                                                                                                                   
g) incinerarea uleiurilor uzate în alte instalaţii decât cele prevăzute în Lege nr. 278 din 24/10/2013;  
( sa detina autorizatie de mediu pentru incinerare) 

Hotărâre nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 

Art 16, alin (9) 
15.000-25.000 

RON 

Art. 16 - (9)Operatorii economici deţinători de deşeuri de ambalaje cod 15.01, prevăzute în anexa 
nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, rezultate din activitatea lor comercială, industrială sau 
de producţie, au obligaţia valorificării/încredinţării deşeurilor de ambalaje colectate selectiv către 
un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru 
valorificarea deşeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalaţii de incinerare a deşeurilor 
cu recuperare de energie.  
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Anexa 1 – DEFINITII  

autorizaţie de mediu - act tehnico-juridic emis de autorităţile competente pentru 

protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare a 

unei activităţi existente sau a unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra 

mediului, necesar pentru punerea acesteia în funcţiune;  

autoritate competentă pentru protecţia mediului - autoritatea publică centrală 

pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau, după caz, 

autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, respectiv agenţiile regionale 

pentru protecţia mediului, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, Administraţia 

Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", precum şi Garda Naţională de Mediu şi structurile 

subordonate acesteia;  

biodeşeuri - deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deşeurile 

alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, 

firmelor de catering ori din magazine de vânzare cu amănuntul, compatibile cu deşeurile 

provenite din unităţile de prelucrare a produselor alimentare; 

chit/mastic - compuşi puternic şarjaţi, destinaţi pentru acoperirea imperfecţiunilor 

adânci din suprafaţă, înainte de aplicarea vopselei intermediare;  

colectare - strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a deşeurilor 

în vederea transportării la o instalaţie de tratare; 

colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat 

în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora; 

comerciant - orice întreprindere/operator economic care acţionează în nume propriu 

pentru cumpărarea şi pentru vânzarea ulterioară a deşeurilor, inclusiv acei comercianţi 

care nu intră fizic în posesia deşeurilor; 

deşeu - orice substanţă, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislaţia 

specifică privind regimul deşeurilor, pe care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are 

obligaţia de a-l arunca;  

deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie 

pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri;  

deşeuri periculoase - deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind 

regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un 

constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase;  



 

 

deţinător de deşeuri - producătorul deşeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se 

află în posesia acestora; 

efluent - orice formă de deversare în mediu, emisie punctuală sau difuză, inclusiv prin 

scurgere, jeturi, injecţie, inoculare, depozitare, vidanjare sau vaporizare;  

eliminare - orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul 

în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau 

de energie. 

email - orice acoperire pigmentată/colorată care este destinată să fie aplicată ca mono-

sau multistrat pentru a asigura luciu şi durabilitate. Include toate produsele cum ar fi 

emailurile de bază şi lacurile adecvate:  

a) emailuri de bază - acoperiri pigmentate destinate să asigure culoare şi orice alt efect 

optic dorit, dar nu şi strălucirea sau rezistenţa suprafeţei acoperite;  

 b) lacuri transparente - o acoperire transparentă destinată să asigure strălucirea şi 

rezistenţa finală a sistemului de acoperire;  

emisie - evacuarea directă sau indirectă, din surse punctuale sau difuze, de substanţe, 

vibraţii, căldură ori de zgomot în aer, apă sau sol;  

evaluarea impactului asupra mediului - proces menit să identifice, să descrie şi să 

stabilească, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele 

directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra 

sănătăţii oamenilor şi a mediului;  

finisaje speciale - acoperiri destinate aplicării ca emailuri care conferă proprietăţi 

speciale, cum ar fi efecte metalice sau sidefate, monostrat, acoperiri transparente sau 

colorate de înaltă performanţă (de exemplu, acoperiri antizgâriere şi lacuri pe bază de 

polimeri floruraţi), emailuri de bază reflectorizante, finisări texturate (de exemplu, efect 

lovitură de ciocan), antialunecare, produse de antifonare, acoperiri antigravionaj, finisări 

interioare, aerosoli; 

gestionarea deşeurilor - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea 

deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a 

amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de un comerciant sau un 

broker; 



 

 

grund - orice acoperire care este destinată pentru a fi aplicată pe metal, pe finisările 

existente pentru a asigura protecţie împotriva coroziunii, înainte de aplicarea grundului 

de suprafaţă:  

a) vopsea intermediară - o acoperire destinată pentru aplicarea imediată, înainte de 

aplicarea stratului de acoperire superior, cu scopul de a oferi rezistenţă la coroziune, 

pentru a asigura că stratul de acoperire superior aderă la suprafaţă şi pentru a asigura o 

finisare uniformă a suprafeţei prin umplerea imperfecţiunilor minore ale acesteia;  

b) grund de metal de uz general - o acoperire destinată aplicării ca grund, cum ar fi: 

promotorii de aderenţă, etanşanţii, vopselele intermediare, grundurile pentru mase 

plastice, chiturile de stropit de tip umed, vopselele intermediare fără şlefuire şi vopselele 

intermediare tip aerosol;  

c) grunduri reactive - acoperiri care conţin cel puţin 0,5% din greutate acid fosforic, 

destinate aplicării direct pe suprafaţa metalului pentru a-i conferi aderenţă şi rezistenţă 

la coroziune; acoperiri folosite ca grunduri sudurabile; decapanţi pentru suprafeţe 

galvanizate sau de zinc; 

instalaţie - orice unitate tehnică staţionară sau mobilă precum şi orice altă activitate 

direct legată, sub aspect tehnic, cu activităţile unităţilor staţionare/mobile aflate pe 

acelaşi amplasament, care poate produce emisii şi efecte asupra mediului;  

poluant - orice substanţă, preparat sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de 

vapori ori de energie radiaţie electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii 

care, introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor 

vii şi aduce daune bunurilor materiale;  

poluare - introducerea directă sau indirectă a unui poluant care poate aduce prejudicii 

sănătăţii umane şi/sau calităţii mediului, dăuna bunurilor materiale ori cauza o 

deteriorare sau o împiedicare a utilizării mediului în scop recreativ sau în alte scopuri 

legitime;  

pregătirea pentru reutilizare - operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare 

prin reparare, prin care produsele ori componentele produselor care au devenit deşeuri 

sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio altă operaţiune de pretratare; 

prevenire - măsurile luate înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină 

deşeu, care reduc: 

   a) cantitatea de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei 

de viaţă a acestora; 



 

 

   b) impactul negativ al deşeurilor generate asupra mediului şi sănătăţii populaţiei; sau 

   c) conţinutul de substanţe nocive al materialelor şi produselor; 

producător de deşeuri - orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri, 

producător de deşeuri sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, 

amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor 

deşeuri; 

produse pentru pregătirea şi curăţarea suprafeţelor - produse destinate să 

înlăture vechile acoperiri şi rugina, prin procedee mecanice sau chimice, pentru a pregăti 

suprafaţa pentru noi acoperiri:  

a)produsele pentru pregătire includ produse destinate pentru curăţarea pistoalelor de 

vopsit şi a altor echipamente, decapanţi peliculă, degresanţi (inclusiv antistaticele 

folosite pentru masele plastice), precum şi produsele care înlătură produsele siliconice;  

b) produs de precurăţare - un produs de curăţare destinat pentru a înlătura contaminarea 

suprafeţei în timpul pregătirii şi în cursul aplicării produselor de acoperire;  

reciclare - orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate în 

produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia iniţială ori 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 umplere; 

regenerarea uleiurilor uzate - orice proces de reciclare prin care uleiurile de bază 

pot fi produse prin rafinarea uleiurilor uzate, în special prin îndepărtarea 

contaminanţilor, a produselor de oxidare şi a aditivilor conţinuţi de acestea; 

reutilizare - orice operaţiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit 

deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost concepute; 

substanţă - element chimic şi compuşi ai acestuia, în înţelesul reglementărilor legale în 

vigoare, cu excepţia substanţelor radioactive şi a organismelor modificate genetic;  

substanţa periculoasă - orice substanţă clasificată ca periculoasă de legislaţia 

specifică în vigoare din domeniul chimicalelor;  

tratare- operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă 

valorificării sau eliminării; 

trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării 

sau a localizării unui deşeu prin identificări înregistrate; 



 

 

uleiuri uzate - toate uleiurile minerale sau lubrifianţii sintetici ori uleiurile industriale 

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

uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie şi de la sistemele de transmisie, uleiurile 

lubrifiante, uleiurile pentru turbine şi cele pentru sistemele hidraulice; 

valorificare - orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile 

servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un 

anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv 

în întreprinderi ori în economie în genera 

 


