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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de construire şi 

desfiinţare 

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, al art.38 alin. (1) şi al art. 54 lit.a) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

CAPITOLUL I . Dispoziţii generale 

Art. 1. – (1) Scopul prezentei hotărâri este reducerea impactului asupra mediului datorat 

deşeurilor provenite din activităţile de construire şi/sau desfiinţare, denumite în continuare 

activităţi de construcţii. 

(2) Obiectivul este reducerea ponderii deşeurilor provenite din activităţile de construcţii din 

totalul deşeurilor eliminate, prin creşterea gradului de valorificare şi reciclare al acestora. 

(3) Prevederile prezentei hotărâri se aplică deşeurilor provenite din activităţile de construcţii,   

construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora precum şi construcţiilor suport ale 

instalaţiilor tehnologice şi de producţie. 

Art. 2. Deşeurile provenite din activităţile de construcţii care fac obiectul prezentei hotărâri, 

provin din lucrările prevăzute în Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL II. Definiţii 

Art. 3. (1) – În înţelesul prezentei hotărâri, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează: 

a) deşeuri provenite din activităţi de construcţii: de�euri din construc�ii �i desfiin�ări 

corespunzătoare codurilor de de�euri prevăzute la categoria 17 din anexa nr. 2  la 

Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea 

listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, 

exclusiv de�eurile periculoase �i materialele geologice naturale prevăzute la categoria 

17 05 04; 
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b) titularul activităţii de construcţii: persoană fizică sau juridică pe numele căruia a fost emisă 

autorizaţia de construire/desfiinţare, având calitatea de proprietar, investitor, administrator, 

după caz, care desfăşoară activităţi de construcţii; 

c) deţinător de deşeuri: persoană fizică sau juridică care generează sau are în posesie deşeuri     

rezultate din activităţi de construcţii; 

d) deşeuri colectate: deşeuri provenite din strângerea, sortarea şi/sau deşeuri amestecate din 

activităţi de construcţii, în vederea  transportării lor; 

e) deşeuri sortate: deşeuri provenite din activitatea de separare pe sortimente a deşeurilor din 

activităţi de construcţii; 

f) deşeuri tratate: deşeuri provenite din totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care 

schimbă caracteristicile deşeurilor din activităţi de construcţii, în scopul reducerii 

volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor; 

g) acord de preluare a deşeurilor: acceptul exprimat în scris al operatorului economic privind 

gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de construcţii, condiţie care se impune, în 

vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii.  

      h)  reciclare: orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt 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 

umplere; 

       i) pregătirea pentru reutilizare: operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare prin 

reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deşeuri sunt 

pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio altă operaţiune de pre-tratare ; 

          j)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 sau 

în economie în general.  

         k)operaţiuni de umplere: înseamnă o opera�iune de valorificare în cadrul căreia se folosesc 

de�euri adecvate fie în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări, fie în 

scopuri de amenajare a teritoriului �i în cadrul căreia de�eurile înlocuiesc materiale care nu 

sunt de�euri. 

         l) delegare de responsabilitate: a însărcina operatorul economic sau operatorul serviciilor de 

salubritate, pe timp limitat, cu gestionarea corespunzătoare a deşeurilor provenite din 

activităţi de construcţii, precum şi cu atingerea obiectivelor de pregătire pentru reutilizare, 

reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, 
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m) fondul de garantare – suma de bani calculată potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) şi vărsată 

într-un cont de trezorerie al autorităţii administraţiei publice locale, care are drept scop 

acoperirea costurilor de gestionare a deşeurilor provenite din activităţi de construcţii  

n) operatori economici - operatori economici autorizaţi pentru colectarea, reciclarea, 

transportul, valorificarea deşeurilor  provenite din activităţile de construcţii de către ministerul 

mediului şi pădurilor  

 

    (2) Definiţiile unor termeni specifici utilizaţi în prezenta hotărâre se completează cu cei 

prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, în anexa nr. 1A din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 

privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 

10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, Regulamentul privind 

urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările si completările ulterioare, 

Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor 

tehnologice industriale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 440/2002, 

Hotărârea Guvernului  nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice 

şi private asupra mediului, Ordinul ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului 

administra�iei �i internelor, al ministrului agriculturii �i dezvoltării rurale �i al 

ministrului dezvoltării regionale �i turismului nr. 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea 

Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi 

private, precum şi Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea 

Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau 

proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.  
   

CAPITOLUL III. Gestionarea deşeurilor 

Art. 4. – (1) Gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de construcţii prevăzute la art.2  

se realizează: 

a) direct de către titularul activităţii de construcţii, cu respectarea prevederilor legislative în 

domeniul gestionării deşeurilor; 

b) prin contract al titularului activităţii de construcţii sau autorităţii administraţiei publice 

locale cu operatori economici  sau cu un  operator al serviciilor de salubritate 
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(2) Titularul activităţii de construcţii şi autoritatea administraţiei publice locale au obligaţia 

atingerii obiectivelor de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare 

materială, specificate în anexa nr. 3,  cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3). 

(3) În scopul îmbunătăţirii operaţiilor de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de 

valorificare materială titularul activităţii de construcţii şi autoritatea administraţiei publice locale 

pot delega prin contract responsabilitatea atingerii obiectivelor de pregătire pentru reutilizare, 

reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială operatorilor economici autorizaţi din punct de 

vedere al protec�iei mediului  sau  operatorilor serviciilor de salubritate. 

 (4) Gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de construcţii trebuie prevăzută, în mod 

obligatoriu, în documentaţiile tehnico-economice  care stau la baza autorizării executării  lucrărilor 

de construcţii. 

(5) Operaţiunile privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de construcţii respectiv: 

sortarea, colectarea, pretratarea, tratarea, pregătirea pentru reutilizare, valorificarea, eliminarea, se 

efectuează, după caz, la locul producerii acestora, în amplasamente ale operatorilor economici, ale 

autorităţilor administraţiei publice locale.. 

(6) Toţi operatorii economici, prevăzuţi la alin.(1) lit.b), au obligaţia să solicite şi să deţină 

autorizaţie de mediu, emisă în condiţiile legii. 

(7) Transportul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii se face în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi 

nepericuloase pe teritoriul României.  

(8) În cazul producerii unei calamităţi naturale colectarea, transportul, tratarea, valorificarea, 

eliminarea deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi cele similare acestora, se 

efectuează, respectând prevederile prezentei hotărâri, de către operatori economici, cu acordul 

titularului activităţii de construcţii,  responsabilitatea încheierii contractelor cu aceştia revenind 

autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ teritorială s-a produs 

evenimentul, sau, după caz, autorităţii responsabile pentru gestionarea măsurilor dispuse prin 

decret prezidenţial, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de 

asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004. 

(9) Contravaloarea serviciilor prevăzute la alin.(8) se achită din bugetele locale ale unităţilor 

administrativ teritoriale respective inclusiv din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului 

potrivit prevederilor art.30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările ulterioare. 

 

CAPITOLUL IV. Obligaţii şi responsabilităţi 

Art. 5. –  (1) Titularul activităţii de construcţii are următoarele obligaţii:     

a) să respecte ierarhia deşeurilor (prevenirea,  pregătirea  pentru reutilizare, reciclarea,  

valorificarea şi eliminarea deşeurile provenite din activităţile de construcţii);  
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b) să ţină evidenţa cantitativă a diferitelor categorii de deşeuri, provenite din activităţile de 

construcţii de pe amplasamentul respectiv, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

856/2002, cu completările ulterioare, înainte ca acestea să fie transportate, 

valorificate/reciclate sau eliminate; 

c) să sorteze deşeurile provenite din activităţile de construcţii de pe amplasamentul 

respectiv, la locul de producere;  

d) să predea deşeurile reciclabile/valorificabile, provenite din activităţile de construcţii, unor 

operatori economici autorizaţi în vederea reutilizării, reciclării şi/sau valorificării;  

e) să asigure reutilizarea, valorificarea, reciclarea deşeurilor prin mijloace proprii în cazul 

art. 4 alin.(1) lit. a); 

f) să asigure finanţarea gestionării corespunzătoare a deşeurilor provenite din activităţi de 

construcţii; 

g) să depună o sumă de bani într-un cont de trezorerie administrat de autoritatea 

administraţiei publice locale, înainte de începerea lucrărilor de construire sau desfiinţare,  

care să asigure gestionarea corectă a deşeurilor provenite din activităţile de construcţii, 

cuantumul sumei vărsate se va calcula potrivit art. 6 alin. (5) ;   

h) să depună la autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire/desfiinţare, înainte de 

începerea lucrării, un plan de gestionare a deşeurilor din construcţii, potrivit anexelor  nr. 

1 - 2.  

    (2)Titularul activităţii de construcţii are obligaţia să încheie contracte cu operatori economici 

autorizaţi să colecteze si să transporte deşeurile provenite din activităţile de construcţii cu 

respectarea art. 4 alin. (7) din prezenta hotărâre. 

   (3) Se interzice eliminarea prin depozitare a deşeurilor reciclabile/valorificabile provenite din 

activităţile de construcţii.  

 (4)Persoana fizică sau juridică care execută fără autorizaţie de construire lucrările care nu modifică 

structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor, potrivit prevederilor art. 11 din 

Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările �i completările ulterioare, are  obligaţia să predea, 

pe bază de contract, deşeurile unui operator de salubritate sau unui operator economic autorizat. 

 (5) Producătorii materialelor de construcţii  au obligaţia de a respecta gestionarea deşeurilor 

conform ierarhiei deşeurilor, prevăzute la art. 5 alin. (1), lit. a) şi de a pune pe piaţă numai 

materiale de construcţii certificate conform standardelor europene.  

(6) Operatorul serviciilor de salubritate are obligaţia: 

a) asigurării containerelor pentru colectarea deşeurilor din construcţii,  la cererea  titularului 

activităţii de construcţii;   

b) să ridice containerele, la solicitarea titularului lucrarilor de constructie; 

c) sa transporte deseurile provenite din constructii si desfiin�ări la operatorii economici autorizati 

pentru valorificarea acestora. 
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Art. 6. – (1) În vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare autoritatea emitentă, 

potrivit legii, are obligaţia de a informa titularul activităţii de construcţii, prin certificatul de 

urbanism, asupra necesităţii obţinerii acordului de preluare a deşeurilor de către un operator 

economic autorizat sau de către un operator al serviciilor de salubritate  sau, după caz, de a 

prezenta documente justificative care demonstrează că îşi poate gestiona deşeurile prin mijloace 

proprii. 

(2) Acordul de preluare a deşeurilor, se exprimă de către operatorul economic în baza unei 

documentaţii prin care se prevăd cantitatea şi codurile deşeurilor provenite din activităţile de 

construcţii, ce se estimează a fi gestionate. 

(3) Autorităţile administraţiei publice locale având competenţe privind acordarea autorizaţiilor 

de construire/desfiinţare vor condiţiona acordarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare conform 

alin. (4).  

(4) Condiţionarea acordării autorizaţiei de construire/desfiinţare constă în anexarea dovezii 

depunerii fondului de garantare constituit şi administrat de autoritatea administraţiei publice locale 

care să asigure gestionarea corectă a deşeurilor provenite din activităţile de construcţii. 

(5) Cuantumul fondului de garantare pentru construcţii care necesită acordarea autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare este de 2% din valoarea devizului estimat al lucrării. 

(6) Suma de bani depusă  la fondul de garantare va fi returnată persoanei fizice sau juridice la 

finalizarea lucrărilor de construire sau desfiinţare şi dovedirea îndeplinirii ţintelor stabilite conform 

anexei nr. 3 din prezenta hotărâre.  

(7) În cazul neîndeplinirii ţintelor stabilite potrivit anexei nr.3 din prezenta hotărâre banii 

depuşi  la fondul de garantare nu se mai returnează şi vor fi folosiţi de către administraţia publică 

locală exclusiv pentru valorificarea, reciclarea deşeurilor provenite din activităţi de construcţii cu 

scopul atingerii obiectivelor de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de 

valorificare materială, prevăzute în anexa nr.3.   

Art. 7. – Autorităţile competente pentru protecţia mediului stabilesc condiţiile privind 

gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii, în cadrul procedurii de reglementare 

pentru proiectele publice sau private.  

Art. 8. –– (1)  Titularul activităţii de construcţii şi/sau autorităţile administraţiei publice locale 

au obligaţia  să raporteze, anual,  autorităţii locale pentru protecţia mediului realizarea obiectivelor 

naţionale de reciclare/valorificare, şi cantităţile de deşeuri provenite din activităţile de construcţii, 

potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia colectării, reciclării, valorificării, 

eliminării deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii istorice sau a deşeurilor care au fost 

abandonate pe întreg teritoriul administrativ, deşeuri abandonate până la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri de Guvern.   
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Art. 9. – Autorităţile administraţiei publice locale şi/sau operatorii economici care 

administrează depozitele de deşeuri nepericuloase, trebuie să amenajeze amplasamente pentru 

stocarea temporară a deşeurilor nepericuloase provenite din activităţile de construcţii, în vederea  

reciclării/valorificării şi/sau eliminării. 

Art. 10. – (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi/sau operatorii economici care 

administrează depozitele de deşeuri periculoase trebuie să amenajeze amplasamente pentru 

stocarea temporară a deşeurilor periculoase provenite din activităţile de construcţii, în vederea 

tratării, reciclării/valorificării şi/sau eliminării lor ulterioare. 

(2) Deşeurile sortate, provenite din activităţile de construcţii care conţin unul dintre 

constituenţii cuprinşi în anexa nr. I D şi oricare dintre proprietăţile înscrise în anexa nr. I E la OUG 

nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, sunt acceptate în depozitele de deşeuri periculoase  

(3) Deşeurile cu conţinut de azbest provenite din activităţile de construcţii sunt acceptate la  

depozitare cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  

 (4) Deţinătorul de deşeuri este responsabil să efectueze analiza deşeurilor generate, în situaţia 

în care există suspiciuni privind conţinutul de substanţe periculoase, pentru a determina natura 

acestor substanţe, în scopul respectării condiţiilor de depozitare. 

 Art. 11. – Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a exercita, potrivit  prevederilor 

articolului art. 2 alin. 3 lit k) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor  nr. 101/ 2006, cu 

modificările �i completările ulterioare, controlul asupra producerii şi destinaţiei deşeurilor, 

generate în urma activităţilor de construcţii  din gospodăriile populaţiei.  

Art. 12 –Pentru lucrările care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri dispun de autorizaţie 

de construire/desfiinţare acordată de autoritatea emitentă, titularul activităţii de construcţii/ 

autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii: 

(1) Să asigure gestionarea corespunzătoare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţii, 

potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.426/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

(2) Să raporteze autorităţilor locale pentru protecţia mediului,anual, cantităţile de deşeuri 

provenite din activităţile de construcţii, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

856/2002, cu modificările ulterioare; 

(3) Să îndeplinească ţintele stabilite potrivit anexei nr. 3  la prezenta hotărâre. 

CAPITOLUL V. Contravenţii 

Art. 13 – (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează: 

(a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5), art. 5 alin. (1) lit. c), art. 8 alin. (1), art. 10 alin. 

(4), art. 17, art. 5 alin. (4) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoane fizice şi de la 

10.000 lei la 30.000 lei pentru persoane juridice. 
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(b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2 ), (3) şi  (6), art. 5 alin. (1) lit. b), d), e), g) �i h) 

art. 5  alin. (2) şi (3), art. 9 , art. 10 alin. (1), (2) şi (3), art. 11 ,art. 5 alin. (5), (6), art. 12  cu amendă 

de la 5.000 lei la 8.000 lei pentru persoane fizice şi de la 30.000 lei la 50.000 lei pentru persoane 

juridice. 

(c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (4)  şi (8), art. 6 alin. (1), alin. (3), art. (8) alin. 2 cu 

amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru autorităţile responsabile. 

(2) Contraven�iilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozi�iile Ordonanţei 

Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. 14. –(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, prevăzute la art. 13 alin. (1) 

lit a) �i b), se realizează de comisarii din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, potrivit dispoziţiilor 

legale,  persoanele împuternicite ale autorităţii publice locale precum şi ale Inspectoratului de Stat 

în Construcţii. 

 (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, prevăzute la art.13 alin.(1) lit. c) se 

realizează de comisarii din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu şi din cadrul Inspectoratului de Stat 

în Construcţii. 

CAPITOLUL VI.  Dispoziţii finale 

 Art. 15. –În vederea creării şi, după caz, a completării şi actualizării cadrului legal privind 

gestionarea deşeurilor provenite din activitatea de construcţii, se pot elabora reglementări tehnice – 

coduri/normative, ghiduri, metodologii, specificaţii tehnice – bazate, după caz, pe studii, cercetări, 

testări experimentale insitu de materiale, tehnologii şi proceduri, documentaţii, programe pilot şi 

finanţate din veniturile proprii constituite ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în 

baza prevederilor art. 40 lit. a) din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, precum şi din alte 

surse legal constituite. 

Art.16. – Se acordă finanţare din Fondul pentru Mediu pentru proiecte de mediu, în scopul 

reducerii la minimum a efectelor negative asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului, în ceea ce 

priveşte gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de construcţii. 

Art. 17.–  Pentru atingerea obiectivelor naţionale de reciclare/valorificare a deşeurilor 

provenite din activităţile de construcţii, titularul activităţii de construcţii, autorităţile administraţiei 

publice locale au obligaţia să îndeplinească obiectivele de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi 

alte operaţiuni de valorificare materială, în conformitate cu procentele stabilite în anexa nr. 3, 

inclusiv operaţiuni de umplere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, a deşeurilor 

nepericuloase provenite din activităţile de construcţii, cu excepţia materialelor geologice naturale 

prevăzute la categoria 17 05 04 prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările 

ulterioare. 
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Art. 18. – (1) Prezenta hotărâre se aplică categoriilor de deşeuri provenite din activităţi de 

construcţii, conform Listei Europeane a Deşeurilor,  transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 

856/2002, cu completările ulterioare. 

 (2) Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre a Guvernului  

       Art. 19. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţii contrare se abrogă. 

Art. 20. – Prezenta hotărâre de Guvern a fost adoptată cu respectarea prevederilor Hotărârii de 

Guvern nr. 1016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în 

domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile 

societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia 

Europeană, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PRIM - MINISTRU 

EMIL BOC 
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ANEXA nr.1 

Plan de gestionare a deşeurilor nepericuloase provenite din activităţile de construire şi/sau 

desfiinţare 

 

1. Declaraţia şi semnătura titularului activităţii de construcţii   

2. Semnătura persoanei juridice care întocmeşte planul 

3. Semnătura persoanei cu pregătire tehnică necesară care participă la proiectarea sau la executarea unei 

lucrări de construc�ie  

*Notă: În cazul în care cantitatea reală diferă semnificativ faţă de cea declarată, titularul activităţii de 

construcţii trebuie să justifice şi să dovedească separat 

Puncte în schemă Observaţii 

1. Plan   

Tipul de deşeu  Se împart deşeurile  pe coduri conform 

Listei Europene a Deşeurilor,  transpusă prin 

Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu 

completările ulterioare. 

Măsuri de prevenire   

Cantitatea estimată(KG) Fracţiuni care se vor sorta 

Raportul final (Documentaţia se va anexa) Anexarea chitanţelor de la receptorul 

autorizat pentru deşeurile predate 

Cantitatea reală (KG)  

Excepţii (KG) Explicaţia excepţiilor semnificative pe o 

foaie separată * 

Modalitatea de utilizare. Cantitatea predată 

operatorului economic autorizat 

 

Modalitatea de utilizare. Cantitatea reutilizată pe 

şantierul de construcţii 

 

Modalitatea de utilizare  

2. Locul de predare  

Total deşeuri sortate Minim 60% din deşeurile provenite din 

activităţile de construire/desfiinţare 

Total deşeuri amestecate  

Total deşeuri  
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ANEXA nr.2 

Plan de gestionare a deşeurilor  periculoase provenite din activităţile de construire şi/sau desfiinţare 

 

 

11. Declaraţia şi semnătura titularului activităţii de construcţii   

2. Semnătura persoanei juridice care întocmeşte planul 

3. Semnătura persoanei cu pregătire tehnică necesară care participă la proiectarea sau la executarea unei 

lucrări de construc�ie  

*Notă: În cazul în care cantitatea reală diferă semnificativ faţă de cea declarată titularul activităţii de 

construcţii trebuie să justifice şi să dovedească separat 

Puncte în schemă Observaţii 

1. Plan   

Tipul de deşeu  Se impart deşeurile  pe coduri  conform 

Listei Europeane a Deşeurilor,  transpusă 

prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu 

completările ulterioare. 

Măsuri de prevenire   

Cantitatea estimată(KG)  

Raportul final (Documentaţia se va anexa) Se anexează chitanţele de la receptorul 

autorizat pentru deşeurile predate 

Cantitatea reală (KG)  

Excepţii (KG) Explicaţia excepţiilor semnificative pe o 

foaie separată * 

Modalitatea de utilizare 

Cantitatea pentru instalaţia de deşeuri autorizată 

 

Modalitatea de utilizare. Cantitatea pentru 

reutilizare sau pentru reciclare 

 

Modalitatea de utilizare  

2. Locul de predare  

Total deşeuri sortate  

Total deşeuri amestecate  

Total deşeuri  
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ANEXA nr.3 

 

  

Obligaţii anuale ale autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau titularului activităţii de 

construcţii privind  pregătirea pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială 

a deşeurilor provenite din activităţile de construcţii în perioada 2010-2020, inclusiv operaţiuni de 

umplere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale: 

 

a) minim 15%   din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în  anul 2011; 

b) minim 20% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în  anul 2012; 

c) minim 25% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în  anul 2013; 

d) minim 30% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în  anul 2014; 

e) minim 35% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în  anul 2015; 

f) minim 40% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în  anul 2016; 

g) minim 50% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în  anul 2017; 

h) minim 60% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în  anul 2018; 

i) minim 70% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în  anul 2019; 

j) minim 75% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în  anul 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: 

Obligaţiile anuale se calculează pe baza cantităţilor de deşeuri generate în anul respectiv. 

 

 

 


