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OPERATORII ECONOMICI GENERATORI DE DEȘEURI

Nr.
crt.

Obligație Legislație Sancțiune

1.
Producătorii și deținătorii de deșeuri, persoane juridice, sunt obligați cumulativ să
clasifice și să codifice deșeurile generate din activitate în lista deșeurilor prevăzută
la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora

Art. 8, alin. 1
amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei,

pentru persoanele fizice, și de la
20.000 lei la 40.000 lei, pentru

persoanele juridice

2.

Producătorii/deținătorii de deșeuri vor îndeplini aceeași obligație ca cea
prevăzută la alin. (2) lit. a), art. 15 (a) să dețină spații special amenajate pentru
stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea
umană și deteriorării calității mediului;

Art. 15, alin. 3 amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei,
pentru persoanele fizice, și de la
20.000 lei la 40.000 lei, pentru

persoanele juridice

3.

Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri cu condiția respectării
prevederilor art. 16 alin. (1) și (4) introduc colectarea separată cel puțin pentru
hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 și pentru
textile.

Art. 17, alin. 3
amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei,

pentru persoanele fizice, și de la
20.000 lei la 40.000 lei, pentru

persoanele juridice

4.

Producătorii de deșeuri de construcții/demolări, care generează astfel de
deșeuri ca urmare a deținerii unei autorizații de construire/desființare au
obligația întocmirii unui plan de gestionare a acestor deșeuri și raportarea până
la 30 aprilie a modului de atingere a țintelor de pregătire pentru reutilizare, reciclare
şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere, de
minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din aceste activităţi

Art. 17, alin 4

amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei,
pentru persoanele fizice, și de la
20.000 lei la 40.000 lei, pentru

persoanele juridice
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5.

Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau
desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au
obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să
atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de
valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri
pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor
nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția
materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia
Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a
unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a
Consiliului.

Art. 17, alin. 7
amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei,

pentru persoanele fizice, și de la
20.000 lei la 40.000 lei, pentru

persoanele juridice

6. Abandonarea deșeurilor este interzisă art. 20, alin. 3
amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei,

pentru persoanele fizice, și de la
50.000 lei la 70.000 lei, pentru

persoanele juridice

7. Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă

art. 20, alin. 4
amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei,

pentru persoanele fizice, și de la
50.000 lei la 70.000 lei, pentru

persoanele juridice

8. Interzicerea incendierii deșeurilor de orice fel
art. 20, alin. 5

amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei,
pentru persoanele fizice, și de la
50.000 lei la 70.000 lei, pentru

persoanele juridice

9.
În cazul deșeurilor abandonate și în cazul în care producătorul/deținătorul de
deșeuri este necunoscut, inclusiv în cazul în care proprietarul terenului pe care
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sunt abandonate deșeurile nu este cunoscut, cheltuielile legate de curățarea și
refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare,
eliminare sunt suportate de către unitatea administrativ-teritorială. După
identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să
suporte atât cheltuielile prevăzute la alin. (3), efectuate de unitatea
administrativ-teritorială, cât și pe cele legate de acțiunile întreprinse pentru
identificare.

Art. 22, alin. 3,
4

amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei,
pentru persoanele fizice, și de la
20.000 lei la 40.000 lei, pentru

persoanele juridice

10.

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul
unei activități, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o
autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, are obligația să desemneze o
persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei
terțe persoane.

Art. 23, alin. 4

amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei,
pentru persoanele fizice, și de la
20.000 lei la 40.000 lei, pentru

persoanele juridice

11.

Producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să se asigure că pe durata
efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor
periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din
16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a
amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE,
precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările și
completările ulterioare

Art. 29, alin. 1

amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei,
pentru persoanele fizice, și de la
20.000 lei la 40.000 lei, pentru

persoanele juridice
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12.

Persoanele fizice au obligația să depună deșeurile provenite din gospodărie, pe
tipuri, în sistemul de colectare separată a deșeurilor municipale gestionate de
operatorii economici prevăzuți în Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările
ulterioare, inclusiv în centrele prevăzute la art. 60 pct. A lit. h) și i).

Art. 30, alin. 4
amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei,

pentru persoanele fizice

13.
Toate unitățile sau întreprinderile care desfășoară activități de tratare a
deșeurilor sunt obligate să obțină o autorizație/autorizație integrată de mediu
emisă de către autoritățile competente pentru protecția mediului.

Art. 34, alin. 1
amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei,

pentru persoanele fizice, și de la
20.000 lei la 40.000 lei, pentru

persoanele juridice

14. Efectuarea unui audit de deșeuri
Art. 44, alin. 1

amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei,
pentru persoanele fizice, și de la
20.000 lei la 40.000 lei, pentru

persoanele juridice

15.

Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială,
pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o
autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, este obligată să
întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a
cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice
produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să
adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor.

Art. 44, alin. 1

amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei,
pentru persoanele fizice, și de la
20.000 lei la 40.000 lei, pentru

persoanele juridice
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16.
Programul prevăzut la alin. (1), art. 44 se publică pe pagina de internet a
persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția
mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării.

Art. 44, alin. 3
amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei,

pentru persoanele fizice, și de la
20.000 lei la 40.000 lei, pentru

persoanele juridice

17.

Producatorii de deșeuri nepericuloase, producatorii de deșeuri periculoase și
unitațile și întreprinderile care colecteaza sau transporta deșeuri periculoase,
nepericuloase cu titlu profesional sau acționeaza în calitate de comercianți și de
brokeri de deșeuri periculoase și nepericuloase țin o evidența cronologica lunara
tabelara și o pun la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului în
format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM pâna la
15 martie anul urmator raportarii, precum și la cerere autoritaților competente
de control. Modelul de raportare, acesta ar urma să fie elaborat de ANPM în termen
de 180 de zile de la data intrarii in vigiare a ordonatei

Art. 48, alin. 1
amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei,

pentru persoanele fizice, și de la
20.000 lei la 40.000 lei, pentru

persoanele juridice

18.
Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase sunt obligați să dețină
buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase și să le transmită,
la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.

Art. 48, alin. 2
amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei,

pentru persoanele fizice, și de la
20.000 lei la 40.000 lei, pentru

persoanele juridice

19.

Operatorii economici prevăzuți la alin. (1), art. 48 sunt obligați să păstreze
evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția operatorilor economici
care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidența timp de
cel puțin 12 luni.

Art. 48, alin. 5 amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei,
pentru persoanele fizice, și de la
20.000 lei la 40.000 lei, pentru

persoanele juridice

20.
La cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior, operatorii
economici prevăzuți la alin. (1) art. 48 trebuie să furnizeze documentele
justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate.

Art. 48, alin. 6
amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei,

pentru persoanele fizice, și de la
20.000 lei la 40.000 lei, pentru

persoanele juridice

21.
Operatorii economici prevăzuți la art. 13 alin. (5) (Operatorii economici prevăzuți la
art. 2 alin. (1) din Legea nr. 217/2016((1) Operatorii economici din sectorul
agroalimentar, așa cum sunt definiți în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al
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Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a
principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității
Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul
siguranței produselor alimentare, pot să întreprindă măsuri de prevenire a risipei
alimentare.)) privind diminuarea risipei alimentare, republicată, cu modificările
ulterioare, din întregul lanț agroalimentar, indiferent de forma de organizare) trebuie
să raporteze anual autorității administrației publice centrale cu atribuții în
domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor și ANPM, după caz,
măsurile adoptate și progresul înregistrat

Art. 49, alin.
11

5.000 lei la 10.000 lei, pentru
persoanele juridice

22.

În vederea efectuării controalelor prevăzute la alin. (2) și (3) de către reprezentanții
Gărzii Naționale de Mediu, ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției
Române, ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum și de
către personalul poliției locale, producătorii, deținătorii de deșeuri și operatorii
economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să desfășoare
activități de colectare, reciclare, valorificare, tratare, eliminare și transport al
deșeurilor sunt obligați să permită accesul pe amplasament

Art. 61, alin. 4 amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei,
pentru persoanele fizice, și de la
20.000 lei la 40.000 lei, pentru

persoanele juridice
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OBLIGAȚII IMPORTATORII, PRODUCĂTORII DE ULEIURI ȘI GENERATORII DE DEȘEURI:
Nr.
crt.

Obligație Legislație Sancțiune

1.

Persoanele fizice care dețin în gospodărie uleiuri vegetale folosite sunt obligate
să predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici
autorizați să desfășoare activități de salubritate, colectare, valorificare și/sau de
eliminare a uleiurilor uzate

Art. 30, alin. 5 amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei,
pentru persoanele fizice

2.
uleiurile uzate sunt colectate separat ținând cont de bunele practici în recipiente
închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, cu excepția cazului în care
colectarea separata nu este posibila din punct de vedere tehnic;

Art. 31, alin. 1,
litera a

amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei,
pentru persoanele fizice, și de la
20.000 lei la 40.000 lei, pentru

persoanele juridice

3.
uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spații corespunzator
amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor
necontrolate

Art. 31, alin. 1,
litera d

amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei,
pentru persoanele fizice, și de la
20.000 lei la 40.000 lei, pentru

persoanele juridice

4.

Stațiile de distribuție a produselor petroliere și alți operatori economici care
comercializează uleiuri de motor și de transmisie au următoarele obligații:
a) să amenajeze în incintă un spațiu de colectare a uleiurilor uzate sau într-o
zonă aflată la o distanță acceptabilă pentru clienți și să asigure colectarea cu
titlu gratuit a acestora pentru tipurile de uleiuri comercializate;

Art. 31, alin. 2
amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei,

pentru persoanele fizice, și de la
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b) să predea uleiurile uzate colectate operatorilor economici autorizați din
punctul de vedere al protecției mediului să efectueze această operație;
c) să afișeze la loc vizibil indicatoare privind amplasarea spațiilor de colectare.

20.000 lei la 40.000 lei, pentru
persoanele juridice

5.

Producătorii și deținătorii de uleiuri uzate, cu excepția persoanelor fizice, sunt
obligați să predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor
economici autorizați să desfășoare activități de salubritate, colectare, valorificare
și/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

Art. 31, alin. 3
amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei,

pentru persoanele fizice, și de la
20.000 lei la 40.000 lei, pentru

persoanele juridice

6.

Producătorii și importatorii de uleiuri și lubrifianți sunt obligați să informeze
publicul asupra necesității colectării și despre beneficiile aduse de valorificarea
și/sau eliminarea adecvate a uleiurilor uzate; informația trebuie amplasată în
locuri vizibile la toate punctele de comercializare și trebuie să conțină
următorul text:
" Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare!"

Art. 32, alin. 1
amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei,

pentru persoanele juridice

7.

Uleiurile de motor și de transmisie destinate comercializării trebuie să aibă
inscripționat pe ambalaj următorul text:
" Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare! Este interzisă
amestecarea acestui ulei cu solvenți, lichid de frână și lichid de răcire. Este
interzisă utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu motorină".

Art. 32, alin. 2 amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei,
pentru persoanele juridice

8.
Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau
desființări și producătorii și deținătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze Art. 49, alin. 9

amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei,
pentru persoanele juridice
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anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează,
conformarea cu art. 17 alin. (7) și măsurile adoptate potrivit art. 31 alin (1).

ALTE OBLIGAȚII:

Nr.
crt.

Obligație Legislație Sancțiune

1.

Operatorii economici care desfășoară activități de reparare a produselor sunt
obligați să se înscrie într-un registru ținut de ANPM, potrivit procedurii
aprobate prin ordin de ministru, în termen de 180 de zile de la data publicării
prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 36, alin. 3 Fara sanctiune

2.

Producătorii care introduc pe piață produse reutilizate care includ atât produse
reparate, cât și produse uzate care au parcurs operația de pregătire pentru
reutilizare trebuie să pună la dispoziția autorității publice centrale în domeniul
economiei și autorităților pentru protecția mediului o evidență cronologică a
cantităților de produse reutilizate, componentelor reutilizate, deșeurilor
rezultate din procesul de pregătire pentru reutilizare, tipurilor și a
beneficiarilor produselor respective potrivit normei prevăzute la art. 14 alin. (5).

Art. 49, alin.
12

amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei,
pentru persoanele juridice
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