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HOT√R¬RE
privind depozitarea de∫eurilor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art 54 pct. 2 lit. b) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul de∫eurilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 426/2001,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Prezenta hot„r‚re are ca obiect stabilirea
cadrului legal pentru desf„∫urarea activit„˛ii de depozitare a
de∫eurilor,
at‚t
pentru
realizarea,
exploatarea,
monitorizarea, Ónchiderea ∫i urm„rirea postÓnchidere a
depozitelor noi, c‚t ∫i pentru exploatarea, Ónchiderea ∫i
urm„rirea postÓnchidere a depozitelor existente, Ón condi˛ii
de protec˛ie a mediului ∫i a s„n„t„˛ii popula˛iei.
(2) Reglementarea acestei activit„˛i are drept scop
prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra
mediului, Ón special poluarea apelor de suprafa˛„,
subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de ser„,
precum ∫i a oric„rui risc pentru s„n„tatea popula˛iei, pe
Óntreaga durat„ de exploatare a depozitului, c‚t ∫i dup„
expirarea acesteia.

(3) Prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea ∫i controlul
integrat al polu„rii, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 645/2002, se consider„ realizate pentru depozitele de
de∫euri, dac„ sunt realizate cerin˛ele prezentei hot„r‚ri.
(4) Semnifica˛ia termenilor specifici utiliza˛i este
prev„zut„ Ón anexa nr. 1.
Art. 2. — Prevederile prezentei hot„r‚ri se aplic„
oric„rui depozit, definit conform anexei nr. 1 lit. b).
Art. 3. — (1) Prezenta hot„r‚re nu se aplic„
urm„toarelor activit„˛i:
a) Ómpr„∫tierea pe sol, Ón scopul amelior„rii calit„˛ii sau
fertiliz„rii, a n„molurilor de la sta˛iile de epurare or„∫ene∫ti,
a n„molurilor de dragare sau a altor tipuri de n„moluri
similare;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 394/10.V.2005

b) folosirea unor de∫euri inerte la lucr„ri de
reamenajare/restaurare, umplere sau pentru construc˛ii Ón
depozite de de∫euri;
c) depunerea n„molurilor de dragare, nepericuloase, Ón
lungul apelor din care au fost extrase sau Ón albia r‚urilor;
d) depozitarea solului necontaminat sau a de∫eurilor
inerte rezultate Ón urma activit„˛ilor de prospectare ∫i
extrac˛ie, trat„rii ∫i stoc„rii resurselor minerale, c‚t ∫i cele
din exploatarea carierelor.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor
pct. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 ∫i 2.1 din anexa nr. 2 depunerea
de de∫euri nepericuloase, altele dec‚t de∫eurile inerte,
rezultate de la prospec˛iuni ∫i extrac˛ie, tratare ∫i stocare a
resurselor minerale, precum ∫i din exploatarea carierelor ∫i
care sunt depozitate Óntr-o manier„ ce previne poluarea
mediului ∫i riscurile pentru s„n„tatea popula˛iei.
(3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 7
alin. (3), art. 11, art. 13 alin. (5), art. 15 alin. (1) ∫i (2),
art. 19 ∫i 20, ale pct. 1.3, 2.1 ∫i 2.2 din anexa nr. 2, ale
anexei nr. 3, cu excep˛ia pct. 3.1, nivelul 3, ∫i ale pct. 2.2,
2.3 ∫i 2.4 din anexa nr. 4 depozitele pentru de∫euri
nepericuloase sau inerte Ón a∫ez„ri izolate ∫i numai dac„
depozitul este destinat elimin„rii de∫eurilor generate Ón
acea localitate izolat„; aceast„ excep˛ie se face cu
respectarea prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul de∫eurilor, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 426/2001.
(4) Lista localit„˛ilor izolate prev„zute la alin. (3) se
aprob„ prin ordin al ministrului autorit„˛ii centrale de
protec˛ie a mediului p‚n„ la data de 31 decembrie 2005.
(5) F„r„ a prejudicia prevederile art. 5 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 78/2000, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 426/2001, se
excepteaz„ stocarea subteran„, astfel cum este definit„ Ón
anexa nr. 1 lit. v), de la aplicarea prevederilor art. 25
alin. (1), (2) ∫i (3) ∫i a prevederilor pct. 1.1.2, 2.1 ∫i 2.2
din anexa nr. 2 ∫i ale pct. 2.1—2.4 din anexa nr. 4.
(6) Se excepteaz„ de la aplicarea prevederilor prezentei
hot„r‚ri spa˛iile de depozitare existente din zona rural„ ∫i
numai dac„ acestea sunt destinate elimin„rii de∫eurilor
generate Ón localit„˛ile pe care le deservesc.
(7) Spa˛iile de depozitare din zona rural„ se reabiliteaz„
p‚n„ la data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei ∫i
reintroducerea acesteia Ón circuitul natural sau prin
Ónchidere conform îŒndrumarului de Ónchidere a depozitelor
existente neconforme de de∫euri nepericuloase“, care face
parte integrant„ din procedura de Óncetare a activit„˛ii de
depozitare, care se aprob„ prin ordin al ministrului
autorit„˛ii centrale pentru protec˛ia mediului Ón termen de
60 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri.
Art. 4. — Depozitele se clasific„ Ón func˛ie de natura
de∫eurilor depozitate, astfel:
a) depozite pentru de∫euri periculoase;
b) depozite pentru de∫euri nepericuloase;
c) depozite pentru de∫euri inerte.
Art. 5. — De∫eurile care nu se accept„ la depozitare
Óntr-un depozit sunt:
a) de∫euri lichide;
b) de∫euri explozive, corozive, oxidante, foarte
inflamabile sau inflamabile, propriet„˛i ce sunt definite Ón
anexa nr. I E la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 78/2000, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 426/2001;
c) de∫euri periculoase medicale sau alte de∫euri clinice
periculoase de la unit„˛i medicale sau veterinare cu
proprietatea H9, definit„ Ón anexa nr. I E ∫i av‚nd
categoria prev„zut„ la lit. A pct. 14 din anexa nr. I C la
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 78/2000, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 426/2001;

d) toate tipurile de anvelope uzate, Óntregi sau t„iate,
excluz‚nd anvelopele folosite ca materiale Ón construc˛ii
Óntr-un depozit;
e) orice alt tip de de∫eu care nu satisface criteriile de
acceptare, conform prevederilor anexei nr. 3.
Art. 6. — (1) Autoritatea central„ pentru protec˛ia
mediului elaboreaz„ Ómpreun„ cu autorit„˛ile administra˛iei
publice locale ∫i cu autorit„˛ile regionale de protec˛ia
mediului Strategia na˛ional„ privind reducerea cantit„˛ii de
de∫euri biodegradabile depozitate, care face parte
integrant„ din Strategia na˛ional„ de gestionare a
de∫eurilor.
(2) Strategia na˛ional„ privind reducerea cantit„˛ii de
de∫euri biodegradabile cuprinde m„suri referitoare la
colectarea selectiv„, reciclarea, compostarea, producerea
de biogaz ∫i/sau recuperarea materialelor ∫i energiei, astfel
Ónc‚t s„ conduc„ la realizarea urm„toarelor obiective:
a) reducerea cantit„˛ii de de∫euri biodegradabile
municipale depozitate la 75% din cantitatea total„,
exprimat„ gravimetric, produs„ Ón anul 1995, Ón maximum
5 ani de la data de 16 iulie 2001;
b) reducerea cantit„˛ii de de∫euri biodegradabile
municipale depozitate la 50% din cantitatea total„,
exprimat„ gravimetric, produs„ Ón anul 1995, Ón maximum
8 ani de la data de 16 iulie 2001;
c) reducerea cantit„˛ii de de∫euri biodegradabile
municipale depozitate la 35% din cantitatea total„,
exprimat„ gravimetric, produs„ Ón anul 1995, Ón maximum
15 ani de la data de 16 iulie 2001.
(3) Termenele prev„zute la alin. (2) lit. a), b) ∫i c)
pentru atingerea obiectivelor de reducere a cantit„˛ilor de
de∫euri biodegradabile depozitate se pot prelungi cu
maximum 4 ani, dac„ aceast„ prelungire este autorizat„ de
autoritatea central„ pentru protec˛ia mediului.
Art. 7. — (1) Œn depozitele de de∫euri periculoase este
permis„ numai depozitarea de∫eurilor periculoase ce
Óndeplinesc criteriile prev„zute Ón anexa nr. 3.
(2) Œn depozitele de de∫euri nepericuloase este permis„
depozitarea urm„toarelor de∫euri:
a) de∫euri municipale;
b) de∫euri nepericuloase de orice alt„ origine, care
satisfac criteriile de acceptare a de∫eurilor la depozitul
pentru de∫euri nepericuloase;
c) de∫euri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele
solidificate, vitrificate, care la levigare au o comportare
echivalent„ cu a celor prev„zute la lit. b) ∫i care satisfac
criteriile relevante de acceptare; aceste de∫euri periculoase
nu se depoziteaz„ Ón celule destinate de∫eurilor
biodegradabile nepericuloase, ci Ón celule separate.
(3) Œn depozitele de de∫euri inerte este permis„ numai
depozitarea de∫eurilor inerte.
(4) Se interzice amestecarea de∫eurilor Ón scopul de a
satisface criteriile de acceptare la o anumit„ clas„ de
depozite.
(5) Depozitarea de∫eurilor, conform prevederilor alin. (1)
∫i (2) este permis„ numai dac„ de∫eurile sunt supuse Ón
prealabil unor opera˛ii de tratare fezabile tehnic ∫i care
contribuie la Óndeplinirea obiectivelor stabilite Ón prezenta
hot„r‚re.
(6) Criteriile care trebuie Óndeplinite de de∫euri pentru a
fi acceptate la depozitare pe fiecare clas„ de depozit ∫i
lista na˛ional„ de de∫euri acceptate pentru fiecare clas„ de
depozit sunt stabilite prin Ordinul ministrului mediului ∫i
gospod„ririi apelor nr. 95/2005 ∫i se revizuiesc Ón func˛ie
de modificarea condi˛iilor tehnico-economice.
Art. 8. — (1) Cerin˛ele ∫i m„surile opera˛ionale ∫i
tehnice pentru depozitarea de∫eurilor Ón scopul prevenirii
sau reducerii c‚t de mult posibil a efectelor negative
asupra mediului ∫i s„n„t„˛ii umane, generate de
depozitarea de∫eurilor, pe toat„ durata de exploatare a
unui depozit, sunt cuprinse Ón Normativul tehnic privind
depozitarea de∫eurilor, aprobat prin Ordinul ministrului
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mediului ∫i gospod„ririi apelor nr. 757/2004. Normativul
tehnic se revizuie∫te Ón func˛ie de modificarea prevederilor
legislative na˛ionale ∫i europene ∫i a condi˛iilor tehnicoeconomice.
(2) Prevederile normativului tehnic se aplic„ depozitelor
de de∫euri inerte, nepericuloase ∫i periculoase pentru toate
etapele de proiectare, construc˛ie, exploatare, Ónchidere ∫i
monitorizare postÓnchidere a unui depozit de de∫euri.
Art. 9. — (1) Autorit„˛ile administra˛iei publice locale
trebuie s„ ˛in„ seama de prevederile Strategiei na˛ionale
de gestionare a de∫eurilor ∫i ale Planului na˛ional de
gestionare a de∫eurilor, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.470/2004, precum ∫i de planurile regionale de
gestionare a de∫eurilor, pentru realizarea depozitelor zonale
de de∫euri municipale.
(2) Depozitele prev„zute la alin. (1) trebuie s„ fie
depozite de de∫euri zonale care deservesc cel pu˛in
150.000 de locuitori, av‚nd la baz„ abordarea regional„ a
gestiunii de∫eurilor.
(3) Consiliile locale ∫i/sau jude˛ene iau m„surile
necesare pentru construirea depozitelor de de∫euri
municipale numai pe terenuri aflate Ón proprietatea lor.
(4) Œn situa˛ia Ón care depozitele deservesc dou„ sau
mai multe jude˛e, programul de func˛ionare ∫i costurile
opera˛iilor de depozitare se stabilesc de comun acord cu
toate autorit„˛ile administra˛iei publice locale implicate.
Art. 10. — (1) Costurile aferente activit„˛ii de depozitare
se suport„ de c„tre generatorii ∫i de˛in„torii de de∫euri.
(2) Autorit„˛ile administra˛iei publice locale iau m„suri ca
at‚t costurile prev„zute pentru organizarea ∫i exploatarea
unui depozit de de∫euri municipale, c‚t ∫i costurile
estimate pentru Ónchiderea ∫i urm„rirea postÓnchidere a
depozitului s„ fie acoperite de pre˛ul practicat de operator
pentru depozitarea fiec„rui tip de de∫eu Ón acel depozit.
(3) Autorit„˛ile administra˛iei publice locale iau m„surile
necesare pentru ca operatorii de salubritate care
desf„∫oar„ activit„˛i de precolectare, colectare ∫i transport
s„ depun„ aceste de∫euri la depozitele la care a fost
arondat„ localitatea Ón care ace∫tia Ó∫i desf„∫oar„
activitatea conform contractului de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare prin concesiune. Localit„˛ile care
sunt arondate la depozit sunt indicate Ón acordul/autoriza˛ia
de mediu, dup„ caz.
(4) Tarifele pentru activitatea de depozitare a de∫eurilor
trebuie s„ includ„ cheltuielile aferente tuturor opera˛iilor
precizate de autoritatea central„ pentru protec˛ia mediului.
(5) Operatorii economici generatori de de∫euri industriale
care opereaz„ propriile depozite eviden˛iaz„ separat Ón
registrele contabile costurile prev„zute pentru organizarea,
exploatarea ∫i Ónchiderea depozitului de de∫euri.
(6) Operatorii depozitelor de de∫euri industriale care
ofer„ servicii de depozitare pentru ter˛i vor lua m„suri ca
at‚t costurile prev„zute pentru organizarea ∫i exploatarea
depozitului, c‚t ∫i costurile estimate pentru Ónchiderea ∫i
urm„rirea postÓnchidere a depozitului s„ fie acoperite de
pre˛ul practicat de operator pentru depozitarea fiec„rui tip
de de∫eu Ón acel depozit.
Art. 11. — (1) Solicitantul unei autoriza˛ii de mediu
pentru un depozit de de∫euri trebuie s„ fac„ dovada
existen˛ei unei garan˛ii financiare, conform legisla˛iei Ón
vigoare, Ónainte de Ónceperea opera˛iilor de eliminare,
pentru a asigura c„ sunt Óndeplinite obliga˛iile privind
siguran˛a depozitului pentru respectarea cerin˛elor de
protec˛ie a mediului ∫i a s„n„t„˛ii popula˛iei, care decurg
din autoriza˛ie. Aceast„ garan˛ie va fi men˛inut„ pe toat„
perioada de operare, Ónchidere ∫i urm„rire postÓnchidere a
depozitului.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic„ depozitelor de
de∫euri inerte.
Art. 12. — (1) Operatorul depozitului este obligat s„ Ó∫i
constituie un fond pentru Ónchiderea ∫i urm„rirea
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postÓnchidere a depozitului, denumit Fond pentru Ónchiderea
depozitului de de∫euri ∫i urm„rirea acestuia postÓnchidere.
(2) Fondul prev„zut la alin. (1) se p„streaz„ Óntr-un cont
purt„tor de dob‚nd„ deschis la o banc„ comercial„, cu
excep˛ia cazului Ón care operatorul depozitului are calitatea
de institu˛ie public„ ∫i fondul se p„streaz„ Óntr-un cont
deschis la unitatea de trezorerie ∫i contabilitate public„ Ón
a c„rei raz„ acesta Ó∫i are sediul fiscal. Dob‚nda ob˛inut„
constituie surs„ suplimentar„ de alimentare a fondului.
(3) Fondul se constituie Ón limita sumei stabilite prin
proiectul depozitului pentru Ónchiderea ∫i urm„rirea
postÓnchidere a depozitului ∫i se realizeaz„ prin e∫alonarea
anual„ a acestei sume, astfel:
a) din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de
operator din prima zi a intr„rii Ón func˛iune a depozitului
unde se realizeaz„ depozitarea de∫eurilor pentru ter˛a
persoan„;
b) cota-parte anual„ din suma stabilit„ prin proiectul
depozitului la depozitele unde operatorii realizeaz„
eliminarea propriilor de∫euri.
(4) Cota-parte din tarifele de depozitare care
alimenteaz„ fondul se stabile∫te ini˛ial prin proiect ∫i se
recalculeaz„ la cel mult 3 ani Ón vederea asigur„rii sumei
stabilite la alin. (3).
(5) Fondul se alimenteaz„ trimestrial, dup„ finalizarea
Óncas„rilor contravalorii opera˛iunilor de depozitare pe
perioada acelui trimestru, iar controlul depunerii sumelor
previzionate se face anual pe toat„ perioada exploat„rii
depozitului; aceste sume sunt previzionate.
(6) Consumul fondului se face pe baza situa˛iilor de
lucr„ri care se Óntocmesc o dat„ cu realizarea lucr„rilor, la
Ónchiderea depozitului sau a unei p„r˛i a depozitului.
Operatorul utilizeaz„ fondurile previzionate constituite Ón
acest scop pe baza situa˛iilor de lucr„ri justificative.
(7) Fondul prev„zut la alin. (1) nu se include la masa
credal„ Ón caz de lichidare judiciar„, el urm‚nd s„ fie
folosit numai Ón scopul pentru care a fost constituit.
(8) Controlul aliment„rii ∫i utiliz„rii fondului se realizeaz„
de c„tre autorit„˛ile competente ale administra˛iei publice
locale pentru finan˛e publice, Ón conformitate cu prevederile
legisla˛iei Ón vigoare.
(9) Autorit„˛ile administra˛iei publice locale asigur„
transparen˛a informa˛iei privind costul depozit„rii de∫eurilor
∫i al implica˛iilor realiz„rii depozitului de de∫euri.
CAPITOLUL II
Cerin˛e specifice Ón cadrul procedurii de emitere
a acordului ∫i autoriza˛iei de mediu pentru depozitele
de de∫euri
Art. 13. — (1) Reglementarea activit„˛ii privind
depozitarea de∫eurilor se face cu respectarea prevederilor
legisla˛iei de mediu Ón vigoare, prin emiterea acordului ∫i
autoriza˛iei integrate de mediu, dac„ depozitele cad sub
inciden˛a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2002,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 645/2002, ∫i prin
emiterea acordului ∫i/sau autoriza˛iei de mediu pentru
depozitele care nu se supun prevederilor legale men˛ionate.
(2) Documenta˛ia care se Ónainteaz„ autorit„˛ii
competente pentru protec˛ia mediului, Ón vederea ob˛inerii
acordului/acordului integrat de mediu, con˛ine, pe l‚ng„
cerin˛ele prev„zute Ón legisla˛ia na˛ional„ Ón vigoare, ∫i
urm„toarele elemente specifice depozitelor de de∫euri:
a) identitatea solicitantului ∫i a operatorului, atunci c‚nd
sunt entit„˛i diferite;
b) dovada c„ proiectul depozitului este Ón conformitate
cu Planul na˛ional de gestionare a de∫eurilor ∫i cu planurile
regionale de gestionare a de∫eurilor;
c) descrierea tipului ∫i a cantit„˛ii totale de de∫euri care
urmeaz„ s„ fie depozitate;
d) capacitatea de depozitare propus„ pe amplasament;
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e) descrierea amplasamentului, conform pct. 1.1.2 din
anexa nr. 2, inclusiv gestiunea apelor, caracteristicile sale
hidrogeologice ∫i geologice; aceste informa˛ii se vor asigura
prin studii de specialitate Óntocmite conform prevederilor
legale Ón vigoare;
f) avizul de gospod„rire a apelor emis de autoritatea
competent„;
g) metodele propuse de prevenire ∫i reducere a polu„rii;
h) planul de func˛ionare propus;
i) planul de Ónchidere propus ∫i procedurile de urm„rire
postÓnchidere;
j) planul de interven˛ie;
k) orice informa˛ii suplimentare necesare.
(3) Pentru emiterea acordului/acordului integrat de mediu
pentru un depozit trebuie Óndeplinite, Ón mod cumulativ,
urm„toarele condi˛ii:
a) proiectul de depozit s„ fie Ón conformitate cu
cerin˛ele prezentei hot„r‚ri ∫i ale prevederilor Normativului
tehnic privind depozitarea de∫eurilor;
b) gestionarea depozitului s„ se Óncredin˛eze unei
persoane fizice care este competent„ tehnic pentru
conducerea lui ∫i s„ se asigure instruirea profesional„ ∫i
tehnic„ a operatorilor ∫i personalului depozitului;
c) depozitul s„ se exploateze astfel Ónc‚t s„ se poat„
lua m„surile necesare pentru a preveni accidentele ∫i a
limita consecin˛ele lor.
(4) Œnainte de Ónceperea opera˛iilor de depozitare a
de∫eurilor, autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului
efectueaz„ un control de specialitate pentru verificarea
respect„rii tuturor cerin˛elor impuse prin acordul/acordul
integrat de mediu. Aceasta nu va reduce Ón nici un fel
responsabilitatea operatorului Ón condi˛iile autoriza˛iei.
(5) Autoriza˛ia/autoriza˛ia integrat„ de mediu pentru un
depozit de de∫euri trebuie s„ con˛in„, Ón afara cerin˛elor
generale prev„zute Ón legisla˛ia de autorizare, ∫i
urm„toarele cerin˛e specifice:
a) clasa depozitului;
b) lista cu tipurile de de∫euri, conform art. 7 alin. (6), ∫i
cantitatea total„ de de∫euri care este autorizat„ s„ fie
depozitat„ Ón depozit;
c) cerin˛ele pentru preg„tirea depozitului, opera˛iile de
depozitare, procedurile de monitorizare ∫i control, inclusiv
planuri de interven˛ie Ón caz de accidente, precum ∫i planul
∫i opera˛iile de Ónchidere ∫i opera˛iile de urm„rire
postÓnchidere, cu respectarea prevederilor prezentei hot„r‚ri
∫i ale Normativului tehnic privind depozitarea de∫eurilor;
d) obliga˛ia operatorului depozitului de a raporta anual
autorit„˛ii competente tipurile ∫i cantit„˛ile de de∫euri
eliminate ∫i rezultatele programului de monitorizare;
e) autoriza˛ia emis„ de autoritatea administra˛iei publice
centrale competent„ pentru reglementarea serviciilor de
salubrizare, care s„ ateste c„ operatorul depozitului de˛ine
licen˛a pentru desf„∫urarea activit„˛ii de administrare a
depozitului;
f) autoriza˛ia de gospod„rire a apelor emis„ de
autoritatea competent„;
g) dovada constituirii garan˛iei financiare prev„zute la
art. 11 alin. (1).
Art. 14. — Datele privind autoriza˛iile de mediu emise
pentru depozitele de de∫euri sunt transmise, la cerere,
Institutului Na˛ional de Statistic„.
CAPITOLUL III
Proceduri de acceptare a de∫eurilor Ón depozitul
de de∫euri
Art. 15. — (1) Operatorii depozitelor de de∫euri sunt
obliga˛i s„ respecte, la primirea de∫eurilor Ón depozit,
urm„toarele proceduri de recep˛ie:
a) verificarea documenta˛iei privind cantit„˛ile ∫i
caracteristicile de∫eurilor, originea ∫i natura lor, inclusiv
buletine de analiz„ pentru de∫eurile industriale, iar pentru

de∫eurile municipale, c‚nd exist„ suspiciuni, precum ∫i date
privind identitatea produc„torului sau a de˛in„torului
de∫eurilor;
b) inspec˛ia vizual„ a de∫eurilor la intrare ∫i la punctul
de depozitare ∫i, dup„ caz, verificarea conformit„˛ii cu
descrierea prezentat„ Ón documenta˛ia Ónaintat„ de
de˛in„tor, conform procedurii stabilite la pct. 3.1 nivelul 3
din anexa nr. 3;
c) p„strarea, cel pu˛in o lun„, a probelor reprezentative
prelevate pentru verific„rile impuse conform prevederilor
cuprinse la pct. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din anexa nr. 3,
precum ∫i Ónregistrarea rezultatelor determin„rilor;
d) p„strarea unui registru cu Ónregistr„rile privind
cantit„˛ile, caracteristicile de∫eurilor depozitate, originea ∫i
natura, data livr„rii, identitatea produc„torului, a
de˛in„torului sau, dup„ caz, a colectorului — Ón cazul
de∫eurilor municipale, iar Ón cazul de∫eurilor periculoase, a
localiz„rii precise a acestora Ón depozit. Pentru depozitele
de de∫euri zonale, datele se introduc ∫i pe suport
electronic tip baz„ de date.
(2) Œn mod obligatoriu, operatorul depozitului elibereaz„
celui care pred„ de∫eurile o confirmare scris„ a recep˛iei
fiec„rei cantit„˛i livrate acceptate la depozit, conform anexei
nr. 3
la Procedura de reglementare ∫i control al
transportului de∫eurilor pe teritoriul Rom‚niei, aprobat„ prin
Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului,
al ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului ∫i al
ministrului economiei ∫i comer˛ului nr. 2/211/118/2004.
(3) Pentru depozitele care au fost exceptate de la
prevederile prezentei hot„r‚ri Ón temeiul art. 3 alin. (3),
autorit„˛ile competente pentru protec˛ia mediului iau
m„surile necesare pentru a asigura:
a) inspec˛ia vizual„ regulat„ a de∫eurilor Ón punctul de
depozitare, pentru a se asigura c„ doar de∫eurile
nepericuloase din localitatea izolat„ sunt acceptate la
depozit; ∫i
b) ˛inerea unui registru al cantit„˛ilor de de∫euri care
sunt depozitate la depozit.
Art. 16. — (1) La controlul efectuat de autoritatea
competent„ pentru protec˛ia mediului, operatorul depozitului
este obligat s„ demonstreze cu documente c„ de∫eurile au
fost acceptate Ón conformitate cu condi˛iile din autoriza˛ie ∫i
c„ Óndeplinesc criteriile prev„zute Ón anexa nr. 3 pentru
clasa de depozit respectiv„.
(2) Œn cazul Ón care de∫eurile nu sunt acceptate Ón
depozit, operatorul are obliga˛ia de a informa imediat
autorit„˛ile competente pentru protec˛ia mediului cu privire
la refuzul de a accepta de∫eurile.
CAPITOLUL IV
Proceduri de control ∫i urm„rire Ón faza de exploatare
a depozitului de de∫euri
Art. 17. — (1) Operatorul depozitului este obligat s„
instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de
de∫euri ∫i s„ suporte costurile acestuia. Procedurile de
control ∫i monitorizare Ón faza de exploatare a unui depozit
de de∫euri cuprind:
a) automonitorizarea tehnologic„;
b) automonitorizarea calit„˛ii factorilor de mediu.
(2) Operatorii depozitelor existente prev„zute Ón anexa
nr. 5 instituie sistemul de monitorizare conform programului
de conformare din autoriza˛ia de mediu emis„ Ón vederea
sist„rii sau conform„rii depozitelor de de∫euri.
Art. 18. — (1) Automonitorizarea tehnologic„ const„ Ón
verificarea permanent„ a st„rii ∫i func˛ion„rii urm„toarelor
amenaj„ri ∫i dot„ri posibile din depozite:
a) starea drumului de acces ∫i a drumurilor din incint„;
b) starea impermeabiliz„rii depozitului;
c) func˛ionarea sistemelor de drenaj;
d) comportarea taluzurilor ∫i a digurilor;
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e) urm„rirea anual„ a gradului de tasare a zonelor deja
acoperite;
f) func˛ionarea instala˛iilor de epurare a apelor uzate;
g) func˛ionarea instala˛iilor de captare ∫i ardere a
gazelor de depozit;
h) func˛ionarea instala˛iilor de evacuare a apelor
pluviale;
i) starea altor utilaje ∫i instala˛ii existente Ón cadrul
depozitului, cum ar fi cele de compostare, sortare materiale
reciclabile, sp„lare/dezinfec˛ie auto, incinerare.
(2) Automonitorizarea tehnologic„ are ca scop reducerea
riscurilor de accidente prin incendii ∫i explozii, distrugerea
stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemelor de
drenaj ∫i tas„ri inegale ale de∫eurilor Ón corpul depozitului.
Art. 19. — (1) Automonitorizarea calit„˛ii factorilor de
mediu pentru faza de exploatare se realizeaz„ conform
prevederilor din anexa nr. 4 ∫i ale Normativului tehnic
privind depozitarea de∫eurilor.
(2) Determin„rile prev„zute Ón anexa nr. 4 ∫i Ón
Normativul tehnic privind depozitarea de∫eurilor se
efectueaz„ de laboratoare acreditate, conform prevederilor
legale Ón vigoare, iar rezultatele acestor determin„ri se
p„streaz„ Óntr-un registru pe toat„ perioada de
monitorizare.
Art. 20. — Operatorul depozitului este obligat s„
raporteze autorit„˛ii competente pentru protec˛ia mediului
dup„ cum urmeaz„:
a) semestrial, datele Ónregistrate Ón urma monitoriz„rii,
pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din
autoriza˛ia/autoriza˛ia integrat„ de mediu, precum ∫i stadiul
Óndeplinirii m„surilor din programul pentru conformare, dac„
este cazul;
b) Ón maximum 12 ore de la constatare, orice efecte
ecologice negative semnificative constatate prin programul
de monitorizare.
Art. 21. — Autoritatea competent„ pentru protec˛ia
mediului stabile∫te m„surile de remediere care se impun
din analiza inform„rilor prezentate de operator, Ón urma
producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra
mediului, iar costul acestora este suportat de operator.
CAPITOLUL V
Proceduri de Ónchidere a depozitelor de de∫euri
∫i urm„rirea postÓnchidere a acestora
Art. 22. — (1) Depozitul sau o sec˛iune a depozitului se
Ónchide Ón urm„toarele situa˛ii:
a) c‚nd sunt Óndeplinite condi˛iile cuprinse Ón
autoriza˛ia/autoriza˛ia integrat„ de mediu referitoare la
perioada de func˛ionare;
b) la cererea operatorului depozitului ∫i dup„ analiza ∫i
aprobarea acesteia de c„tre autoritatea competent„ pentru
protec˛ia mediului;
c) prin decizie motivat„ a autorit„˛ii competente pentru
protec˛ia mediului.
(2) Œnchiderea depozitelor se realizeaz„ conform
prevederilor prezentei hot„r‚ri ∫i ale Normativului tehnic
privind depozitarea de∫eurilor.
Art. 23. — Etapele de aprobare a Ónchiderii depozitului
sau a unei p„r˛i din depozit sunt urm„toarele:
a) autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului
evalueaz„ toate rapoartele Ónaintate de operator conform
art. 20 ∫i efectueaz„ o inspec˛ie final„ a amplasamentului;
b) autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului
stabile∫te opera˛iunile de Ónchidere a depozitului; aceast„
decizie nu afecteaz„ responsabilitatea operatorului
depozitului prev„zut„ Ón autoriza˛ia de mediu;
c) autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului
comunic„ operatorului depozitului decizia de Ónchidere.
Art. 24. — (1) Pentru depozitele de de∫euri municipale
∫i industriale nepericuloase existente, care sisteaz„
depozitarea p‚n„ la data de 31 decembrie 2006, conform
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calendarului de sistare a activit„˛ii din tabelele 5.1 ∫i 5.6
din anexa nr. 5, autoritatea competent„ pentru protec˛ia
mediului poate stabili, Ón func˛ie de rezultatele evalu„rilor de
mediu, aplicarea unor cerin˛e simplificate de Ónchidere
prev„zute Ón Œndrumarul de Ónchidere a depozitelor
neconforme de de∫euri nepericuloase.
(2) Suprafe˛ele care au fost ocupate de depozite de
de∫euri se Ónregistreaz„ Ón registrul de cadastru ∫i se
marcheaz„ vizibil pe documentele cadastrale.
Art. 25. — (1) Operatorul depozitului este responsabil
de Óntre˛inerea, supravegherea, monitorizarea ∫i controlul
postÓnchidere al depozitului, conform autoriza˛iei/autoriza˛iei
integrate de mediu.
(2) Perioada de urm„rire postÓnchidere este stabilit„ de
autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului. Aceast„
perioad„ este de minimum 30 de ani ∫i poate fi prelungit„
dac„ prin programul de monitorizare postÓnchidere se
constat„ c„ depozitul nu este Ónc„ stabil ∫i prezint„ un risc
poten˛ial pentru factorii de mediu.
(3) Monitorizarea postÓnchidere va fi efectuat„ conform
procedurilor prev„zute Ón anexa nr. 4, iar rezultatele
determin„rilor efectuate sunt p„strate de operator Óntr-un
registru pe toat„ perioada de monitorizare.
(4) Operatorul depozitului este obligat s„ anun˛e Ón mod
operativ autorit„˛ii competente pentru protec˛ia mediului
producerea de efecte semnificativ negative asupra mediului,
relevante prin procedurile de control, ∫i s„ respecte decizia
autorit„˛ii teritoriale pentru protec˛ia mediului privind
m„surile de remediere impuse Ón perioada postÓnchidere.
CAPITOLUL VI
Depozite existente
Art. 26. — (1) Depozitele de de∫euri municipale
conforme existente sau care se conformeaz„ prevederilor
prezentei hot„r‚ri p‚n„ la data de 31 decembrie 2006
continu„ s„ func˛ioneze p‚n„ la epuizarea capacit„˛ii
proiectate.
(2) Depozitele existente de de∫euri industriale
nepericuloase care se conformeaz„ p‚n„ la data de
16 iulie 2009 continu„ s„ func˛ioneze p‚n„ la epuizarea
capacit„˛ii proiectate.
(3) Depozitele existente neconforme prev„zute Ón anexa
nr. 5 sisteaz„ activitatea conform calendarului de sistare a
activit„˛ii prev„zut Ón anex„ ∫i aplic„ prevederile legale de
operare ∫i monitorizare Ón vederea Ónchiderii sau aplic„
prevederile legale Ón vederea Ónchiderii ∫i urm„ririi
postÓnchidere.
Art. 27. — (1) Operatorii depozitelor prev„zute la art. 26
alin. (3) au obliga˛ia ca p‚n„ la data de 31 decembrie
2005 s„ Óndeplineasc„ urm„toarele cerin˛e:
a) Óntocmesc bilan˛ul de mediu nivel I ∫i II ∫i, dac„ este
cazul, evaluarea de risc, conform prevederilor legale Ón vigoare;
b) prezint„ autorit„˛ii competente pentru protec˛ia mediului
o evaluare a costurilor realiz„rii obliga˛iilor de mediu
stabilite ∫i sursele de finan˛are Ón vederea Ónchiderii.
(2) Pe baza rezultatelor evalu„rilor de mediu ∫i a
calendarului de sistare a activit„˛ii prev„zut Ón anexa nr. 5,
se emite autoriza˛ie de mediu cu program de conformare
Ón vederea Ónchiderii depozitelor sau aviz de mediu pentru
stabilirea obliga˛iilor de mediu la Óncetarea activit„˛ii,
conform prevederilor legale Ón vigoare.
Art. 28. — (1) Operatorii depozitelor existente care
primesc autoriza˛ie de mediu au obliga˛ia s„ Ó∫i constituie
fondul pentru Ónchiderea ∫i urm„rirea postÓnchidere a
depozitului, conform prevederilor art. 12, aplicabile depozitelor
existente, pe perioada r„mas„ p‚n„ la sistarea activit„˛ii.
(2) Pentru depozitele de de∫euri municipale aflate Ón
proprietatea autorit„˛ilor administra˛iei publice locale sau
care au fost concesionate de c„tre acestea, Ón situa˛ia Ón
care constituirea fondului pentru Ónchidere ∫i urm„rire
postÓnchidere conduce la costuri excesive din punct de
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vedere social, autorit„˛ile administra˛iei publice locale
identific„ sursele de finan˛are pentru completarea fondului.
Art. 29. — Pentru depozitele care sunt Ón exploatare la
data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri ∫i care trebuie s„
se Ónchid„ conform calendarului de Ónchidere cuprins Ón
anexa nr. 5, autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului
decide ca acestea s„ Ó∫i Ónceteze activitatea Ón conformitate
cu procedurile de Ónchidere prev„zute Ón cap. V.
Art. 30. — Autorit„˛ile administra˛iei publice locale vor
ini˛ia ac˛iuni pentru deschiderea unui depozit zonal Ón
situa˛ia Ón care depozitul Ón operare atinge circa 75% din
capacitatea proiectat„.
Art. 31. — (1) Depozitele de de∫euri industriale
periculoase existente Ón eviden˛a autorit„˛ii competente
pentru protec˛ia mediului, conforme din punct de vedere
constructiv, se supun urm„toarelor prevederi:
a) se clasific„ conform prevederilor art. 4, respect„
procedura de primire a de∫eurilor Ón depozit, conform
prevederilor art. 15 ∫i ale anexei nr. 3, p‚n„ la data de
31 decembrie 2005;
b) nu primesc la depozitare de∫eurile de natura celor
prev„zute la art. 5 Óncep‚nd de la data de 1 ianuarie 2007;
c) accept„ la depozitare doar de∫euri periculoase tratate
conform prevederilor art. 7 ∫i 8, Óncep‚nd cu data de
1 ianuarie 2007.
(2) Depozitele de de∫euri industriale periculoase care nu
sunt conforme cu prevederile prezentei hot„r‚ri, cuprinse Ón
tabelele nr. 5.5 ∫i 5.9 din anexa nr. 5, sisteaz„ activitatea
p‚n„ la data de 31 decembrie 2006, Ón conformitate cu
procedurile de Ónchidere prev„zute Ón cap. V.
CAPITOLUL VII
Contraven˛ii
Art. 32. — Constituie contraven˛ii urm„toarele fapte ∫i
se sanc˛ioneaz„ dup„ cum urmeaz„:
a) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2), ale
art. 20 lit. a) de c„tre operatorii depozitelor de de∫euri, cu
amend„ de la 25.000.000 lei (2.500 RON) la 75.000.000 lei
(7.500 RON);
b) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) de c„tre
titularul activit„˛ii, art. 12 alin. (1), (3), (4), (5) ∫i (6) de
c„tre operatorii depozitelor ∫i operatorii economici, cu
amend„ de la 25.000.000 lei (2.500 RON) la 75.000.000
lei (7.500 RON);
c) nerespectarea prevederilor referitoare la respectarea
termenului prev„zut la art. 27 alin. (1) de c„tre operatorii
depozitelor de de∫euri, cu amend„ de la 25.000.000 lei
(2.500 RON) la 75.000.000 lei (7.500 RON);
d) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) de c„tre
operatorii depozitelor de de∫euri, cu amend„ de la
50.000.000 lei (5.000 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON);
e) nerespectarea prevederilor art. 16 de c„tre operatorii
depozitelor de de∫euri, cu amend„ de la 50.000.000 lei
(5.000 RON) la 150.000.000 lei (15.000 RON);
f) neÓndeplinirea prevederilor art. 10 alin. (5) ∫i (6) de
c„tre operatorii depozitelor de de∫euri, cu amend„ de la
75.000.000 lei (7.500 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON);

g) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) de c„tre
operatorii depozitelor de de∫euri, cu amend„ de la
80.000.000 lei (8.000 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON);
h) nerespectarea prevederilor art. 5 de c„tre operatorii
depozitelor ∫i ale art. 7 alin. (1)—(5) de c„tre operatorii
depozitelor de de∫euri, cu amend„ de la 80.000.000 lei
(8.000 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON);
i) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (3), art. 26
alin. (2) ∫i ale art. 28 alin. (1) de c„tre operatorii
depozitelor de de∫euri, cu amend„ de la 75.000.000 lei
(7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON);
j) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) ∫i (2), ale
prevederilor pct. 1.1.2.1.1 din anexa nr. 2 de c„tre
autorit„˛ile administra˛iei publice locale, cu amend„ de la
75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON);
k) nerespectarea prevederilor pct. 1.2, 1.3 ∫i 2 din
anexa nr. 2 de c„tre proiectan˛ii ∫i constructorii de depozite
∫i autorit„˛ile administra˛iei publice locale dac„ accept„
proiecte de depozite de de∫euri care nu respect„
prevederile prezentei hot„r‚ri, cu amend„ de la 75.000.000 lei
(7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON);
l) nerespectarea prevederilor art. 19, ale art. 20 lit. b),
ale art. 25 alin. (4) de c„tre operatorii depozitelor de
de∫euri, cu amend„ de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la
250.000.000 lei (25.000 RON);
m) nerespectarea prevederilor art. 31 alin. (2) de c„tre
operatorii depozitelor de de∫euri, cu amend„ de la
75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON).
Art. 33. — Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea
sanc˛iunilor prev„zute la art. 32 se fac de c„tre personalul
Ómputernicit din cadrul autorit„˛ilor competente centrale sau
locale, conform atribu˛iilor stabilite de legisla˛ia Ón vigoare.
Art. 34. — Prevederile art. 33 se completeaz„ cu
dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
CAPITOLUL VIII
Dispozi˛ii finale
Art. 35. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 36. — Raportarea c„tre Comisia European„ pentru
implementarea Directivei nr. 1999/31/CE privind depozitarea
de∫eurilor se realizeaz„ Óncep‚nd cu data ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„.
Art. 37. — Prezenta hot„r‚re intr„ Ón vigoare la 30 de
zile de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
Art. 38. — (1) Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 162/2002
privind depozitarea de∫eurilor, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 164 din 7 martie 2002.
(2) Prezenta hot„r‚re transpune Directiva nr. 1999/31/EC
privind depozitarea de∫eurilor, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 182 din 16 iulie 1999.
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Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
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Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
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Ministrul integr„rii europene,
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Ministrul finan˛elor publice,
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ANEXA Nr. 1

S E M N I F I C A fi I A
unor termeni Ón Ón˛elesul prezentei hot„r‚ri
a) autoritate competent„ — autoritatea teritorial„
(regional„ sau local„) c„reia Ói revin atribu˛ii ∫i
responsabilit„˛i ce decurg din prezenta hot„r‚re;
b) depozit — un amplasament pentru eliminarea final„
a de∫eurilor prin depozitare pe sol sau Ón subteran,
inclusiv;
— spa˛ii interne de depozitare a de∫eurilor, adic„
depozite Ón care un produc„tor de de∫euri execut„ propria
eliminare a de∫eurilor la locul de producere;
— o suprafa˛„ permanent amenajat„ (adic„ pentru o
perioad„ de peste un an) pentru stocarea temporar„ a
de∫eurilor, dar exclusiv:
— instala˛ii unde de∫eurile sunt desc„rcate pentru
a permite preg„tirea lor Ón vederea efectu„rii unui transport
ulterior Ón scopul recuper„rii, trat„rii sau elimin„rii finale Ón
alt„ parte;
— stocarea de∫eurilor Ónainte de valorificare sau
tratare pentru o perioad„ mai mic„ de 3 ani, ca regul„
general„, sau stocarea de∫eurilor Ónainte de eliminare,
pentru o perioad„ mai mic„ de un an;
c) depozit existent — depozit care a Ónceput s„
func˛ioneze Ónainte de intrarea Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri;
d) de∫eu — definit Ón anexa nr. I A la Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul de∫eurilor,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 426/2001;
e) de∫euri biodegradabile — de∫euri care sufer„
descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi de∫eurile
alimentare ori de gr„din„, h‚rtia ∫i cartonul;
f) de∫euri inerte — de∫euri care nu sufer„ nici o
transformare semnificativ„ fizic„, chimic„ sau biologic„, nu
se dizolv„, nu ard ori nu reac˛ioneaz„ Ón nici un fel fizic
sau chimic, nu sunt biodegradabile ∫i nu afecteaz„
materialele cu care vin Ón contact Óntr-un mod care s„
poat„ duce la poluarea mediului ori s„ d„uneze s„n„t„˛ii
omului. Levigabilitatea total„ ∫i con˛inutul de poluan˛i al
de∫eurilor, precum ∫i ecotoxicitatea levigatului trebuie s„ fie
nesemnificative ∫i, Ón special, s„ nu pericliteze calitatea
apei de suprafa˛„ ∫i/sau subterane;
g) de∫euri lichide — orice de∫euri Ón form„ lichid„,
inclusiv apele uzate, dar exclusiv n„molurile;
h) de∫euri municipale — de∫euri menajere ∫i alte
de∫euri, care, prin natur„ sau compozi˛ie, sunt similare cu
de∫eurile menajere;
i) de∫euri nepericuloase — de∫euri care nu sunt incluse
Ón categoria de∫eurilor periculoase conform lit. j);
j) de∫euri periculoase — de∫euri definite Ón anexele
nr. 1C, 1D ∫i 1E la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 78/2000, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 426/2001;

k) de˛in„tor — definit Ón anexa nr. 1A la Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 78/2000, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 426/2001;
l) eluat — solu˛ia ob˛inut„ printr-un test de levigare a
de∫eurilor efectuat Ón laborator;
m) garan˛ie financiar„/securitate financiar„ — dovada pe
care trebuie s-o prezinte proprietarul depozitului la
solicitarea autoriza˛iei de mediu, care s„ ateste c„ are
resursele financiare necesare pentru remedierea unor
deficien˛e de construc˛ie sau ap„rute Ón timpul oper„rii ori
Ón vederea desp„gubirilor Ón caz de accidente determinate
de activitatea depozitului;
n) gaz de depozit — amestecul de compu∫i Ón stare
gazoas„ generat de de∫eurile depozitate;
o) levigat — orice lichid care a percolat de∫eurile
depozitate ∫i este eliminat sau men˛inut Ón depozit;
p) localitate izolat„ — o a∫ezare cu un num„r de
maximum 500 de locuitori ∫i cu maximum 5 locuitori/km2,
aflat„ la o distan˛„ de cel pu˛in 50 km fa˛„ de cea mai
apropiat„ aglomerare urban„ cu minimum 250 de
locuitori/km2 sau av‚nd drumuri cu acces dificil p‚n„ la
cele mai apropiate aglomer„ri urbane, determinat de condi˛ii
meteorologice aspre pe o perioad„ semnificativ„ din cursul
unui an;
q) operatorul depozitului — orice persoan„ juridic„,
Ónvestit„ cu atribu˛ii ∫i responsabilit„˛i pentru administrarea
unui depozit conform legisla˛iei na˛ionale; aceast„ persoan„
juridic„ poate fi alta la faza de preg„tire fa˛„ de cea de la
urm„rirea postÓnchidere;
r) program pentru conformare — definit Ón Ordinul
ministrului apelor, p„durilor ∫i protec˛iei mediului
nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a
bilan˛urilor de mediu, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
s) prag de alert„ — nivelul peste care exist„ un risc
pentru s„n„tatea oamenilor Ón urma unei expuneri de
scurt„ durat„ ∫i fa˛„ de care trebuie s„ se ia m„suri
imediate conform legisla˛iei Ón vigoare;
t) solicitant — orice persoan„ care solicit„ un acord sau
o autoriza˛ie de mediu pentru depozitarea de∫eurilor,
conform prezentei hot„r‚ri;
u) spa˛iu de depozitare Ón zona rural„ — una sau mai
multe zone existente pentru depozitarea de∫eurilor
menajere generate la nivelul unei localit„˛i rurale;
v) stocare subteran„ — mod de stocare permanent„ a
de∫eurilor Óntr-o cavitate geologic„ ad‚nc„, cum sunt
minele de sare sau de potasiu;
x) tratare — definit„ Ón anexa nr. 1A din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 78/2000, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 426/2001.
ANEXA Nr. 2

C E R I N fi E G E N E R A L E
pentru toate clasele de depozite de de∫euri
1. Cerin˛e generale la amplasarea ∫i proiectarea unui
depozit
1.1. Cerin˛e generale pentru amplasarea unui depozit

1.1.1. Amplasarea unui depozit de de∫euri se face
˛in‚ndu-se seama de planurile de urbanism general ∫i de
planurile de urbanism zonal.
1.1.2. Alegerea unui amplasament se face conform
urm„toarei scheme:

1.1.2.1. Faza preliminar„
1.1.2.1.1. Se interzice amplasarea depozitelor de de∫euri
Ón urm„toarele zone:
a) zone carstice sau zone cu roci fisurate, foarte
permeabile pentru ap„; excep˛iile sunt posibile doar pentru
depozite de tip c, dac„ din verific„rile Ón fiecare caz rezult„
c„ amplasamentul este corespunz„tor;
b) zone inundabile sau zone supuse viiturilor;
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c) zone ce se constituie Ón arii naturale protejate ∫i
zone de protec˛ie a elementelor patrimoniului natural ∫i
cultural;
d) zone de protec˛ie a surselor de ap„ potabil„ sau
zone izolate temporar, prev„zute Ón acest scop de
autorit„˛ile competente, zone cu izvoare de ap„ mineral„
sau termal„ cu scop terapeutic;
e) Ón excava˛ii din care nu este posibil„ evacuarea
levigatului prin c„dere liber„ Ón conductele de evacuare
plasate Ón afara zonei de depozitare;
f) zone portuare, zone libere.
1.1.2.1.2. Verificarea amplasamentului unui depozit ˛ine
seama de:
a) condi˛iile geologice, hidrogeologice, pedologice ∫i
geotehnice de pe amplasamentul depozitului ∫i Ón zonele
imediat Ónvecinate;
b) pozi˛ionarea fa˛„ de zonele locuite existente sau
planificate; distan˛a de protec˛ie fa˛„ de corpul depozitului
trebuie s„ fie de cel pu˛in 1.000 m pentru depozitele de
de∫euri nepericuloase ∫i periculoase; construc˛iile
individuale vor fi luate Ón considerare separat;
c) pozi˛ionarea Ón zone seismice sau Ón zone active
tectonic;
d) pozi˛ionarea Ón zone Ón care pot ap„rea alunec„ri de
teren ∫i c„deri de p„m‚nt Ón mod natural, respectiv Ón care
exist„ posibilitatea apari˛iei acestor fenomene Ón urma
exploat„rilor miniere Ón subteran sau la suprafa˛„.
1.1.2.1.3. Amploarea investiga˛iilor geologice, pedologice
∫i hidrogeologice depinde de condi˛iile specifice fiec„rui
amplasament ∫i de clasa de depozit ce inten˛ioneaz„ s„
se realizeze. Œn fiecare caz se va avea grij„ s„ existe
posibilitatea unei investiga˛ii a terenului de fundare p‚n„ la
o ad‚ncime destul de mare.
1.1.2.1.4. Terenul de fundare trebuie s„ aib„ stabilitatea
necesar„ pentru a prelua sarcinile rezultate din corpul
depozitului, astfel Ónc‚t s„ nu apar„ deterior„ri ale
sistemului de impermeabilizare la baz„ ∫i s„ nu fie
periclitat„ stabilitatea corpului depozitului.
1.1.3. Analiza amplasamentelor acceptate:
a) se define∫te clasa de depozit care se inten˛ioneaz„
a se realiza;
b) se identific„ ∫i se inventariaz„ amplasamentele
acceptate;
c) se analizeaz„ amplasamentele, Ón func˛ie de clasa de
depozit ∫i de tipurile de de∫euri ce vor fi acceptate la
depozitare, pe baza unei compara˛ii pluricriteriale;
d) amplasamentul considerat, Ón urma analizei
pluricriteriale, ca fiind cel mai favorabil realiz„rii obiectivului
propus trebuie evaluat din punct de vedere ecologic Ón
conformitate cu prevederile legale Ón vigoare prin
Óntocmirea studiului de evaluare a impactului, dup„ care
solicitantul va parcurge etapele legale pentru ob˛inerea
acordului/acordului integrat de mediu;
e) autoritatea competent„ analizeaz„ Raportul la studiul
de evaluare a impactului ∫i a solu˛iei de proiectare ∫i
stabile∫te, dup„ consultarea publicului, oportunitatea alegerii
amplasamentului Ón func˛ie de care se ia decizia realiz„rii
obiectivului.
1.1.4. Distan˛ele minime de amplasare fa˛„ de anumite
repere se stabilesc pentru fiecare caz pe baza
concentra˛iilor de poluan˛i Ón atmosfer„, estimate Ón cadrul
unor studii de evaluare a impactului asupra mediului ∫i
s„n„t„˛ii.
1.1.5. Criteriile pentru analiza amplasamentelor sunt:
• Criterii geologice, pedologice ∫i hidrogeologice:
a) caracteristicile ∫i dispunerea Ón ad‚ncime a straturilor
geologice;

b) folosin˛ele actuale ale terenurilor ∫i clasa de fertilitate,
evaluarea lor economic„, financiar„ ∫i social„ pentru
popula˛ia din zon„;
c) structura (caracteristici fizico-chimice ∫i bacteriologice),
ad‚ncimea ∫i direc˛ia de curgere a apei subterane;
d) distan˛a fa˛„ de cursurile de ap„, fa˛„ de albiile
minore ∫i majore ale acestora, fa˛„ de apele st„t„toare,
fa˛„ de apele cu regim special ∫i fa˛„ de sursele de
alimentare cu ap„;
e) starea de inundabilitate a zonei;
f) aportul de ap„ de pe versan˛i la precipita˛ii.
• Criterii climatice:
a) direc˛ia dominant„ a v‚nturilor Ón raport cu a∫ez„rile
umane sau cu alte obiective ce pot fi afectate de emisii de
poluan˛i Ón atmosfer„;
b) regimul precipita˛iilor.
• Criterii economice:
a) capacitatea depozitului ∫i durata de exploatare;
b) distan˛a pe care se efectueaz„ transportul de∫eurilor
de la sursa de producere/colectare la locul de depozitare;
c) necesitatea unor amenaj„ri secundare pentru depozit
(drumuri de acces, utilit„˛i).
• Criterii suplimentare:
a) vizibilitatea amplasamentului;
b) accesul la amplasament;
c) topografia terenului.
1.1.6. Depozitul poate fi autorizat numai Ón cazul Ón care
caracteristicile amplasamentului din punct de vedere al
condi˛iilor men˛ionate anterior sau al m„surilor de
remediere care trebuie luate respect„ legisla˛ia de mediu
Ón vigoare.
1.2. Cerin˛e generale la proiectarea ∫i realizarea unui depozit

1.2.1. Proiectul depozitului trebuie s„ respecte
urm„toarele:
a) dimensiunile depozitului trebuie s„ fie corelate cu
volumul total de de∫euri ce urmeaz„ a fi acceptat la
depozitare din zona sau zonele deservite, pe baza
prognozelor de dezvoltare municipal„ ori zonal„;
b) perioada de exploatare s„ fie de minimum 20 de ani.
1.2.2. Proiectul unui depozit trebuie s„ prezinte:
a) natura ∫i provenien˛a de∫eurilor care urmeaz„ s„ fie
depozitate;
b) cantit„˛ile de de∫euri care vor fi eliminate final prin
depozitare;
c) tehnologiile de tratare a de∫eurilor Ónainte de
depozitare ∫i/sau Ón incinta depozitului;
d) modul de realizare a bazei depozitului, adic„:
— modul de impermeabilizare a cuvei depozitului (baza
∫i taluzurile interioare ale digurilor de protec˛ie);
— modul de protec˛ie a sistemului de impermeabilizare;
— sistemul de drenare, colectare, epurare ∫i evacuare
a levigatului, apelor pluviale ∫i a apelor exfiltrate;
e) sistemul de colectare, Ónmagazinare ∫i valorificare a
gazelor de depozit, unde este cazul, sau sistemul de
ardere controlat„ a gazelor de depozit;
f) organizarea tehnic„ a depozitului, utilit„˛ile;
g) instruc˛iunile de exploatare a depozitului;
h) procedura de Ónchidere a depozitului;
i) sistemul de control ∫i de supraveghere a depozitului;
j) m„surile de siguran˛„ Ón timpul exploat„rii, cum ar fi
prevenirea incendiilor, prevenirea ∫i combaterea exploziilor
∫i planul de interven˛ie Ón caz de accidente sau avarii
Óntr-un depozit;
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k) m„suri pentru asigurarea condi˛iilor igienico-sanitare:
deratizare, dezinsec˛ie;
l) m„suri de protec˛ie a muncii.
Solu˛ia tehnologic„ care va fi adoptat„ este op˛iunea
proiectantului, Ón limita prevederilor prezentei hot„r‚ri ∫i a
cerin˛elor Normativului tehnic privind depozitarea de∫eurilor,
adoptat prin Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„ririi
apelor nr. 757/2004, acesta asum‚ndu-∫i r„spunderea c„
depozitul nu va prezenta riscuri pentru factorii de mediu ∫i
pentru s„n„tatea popula˛iei.
1.2.3. Dup„ atingerea cotei finale de depozitare trebuie
realizat„ acoperirea final„ cu continuarea ac˛iunii de
captare a gazelor de depozit ∫i a dren„rii apelor infiltrate
prin stratul de sol vegetal.
1.3. Cerin˛e generale pentru impermeabilizarea depozitelor

1.3.1. Œn vederea protec˛iei solului ∫i a apei subterane ∫i
de suprafa˛„, baza, taluzurile interioare ale digurilor de
protec˛ie ∫i acoperi∫ul depozitelor trebuie impermeabilizate.
Solu˛iile de impermeabilizare se stabilesc de c„tre
proiectant astfel Ónc‚t depozitul s„ r„spund„ cerin˛elor
prezentei hot„r‚ri, inclusiv ale anexelor.
1.3.2. Un depozit trebuie s„ fie amplasat ∫i proiectat
astfel Ónc‚t s„ satisfac„ condi˛iile necesare pentru a
preveni poluarea solului, apei subterane ∫i/sau de suprafa˛„
∫i a asigura colectarea eficient„ a levigatului Ón
conformitate cu sec˛iunea 2.1 îControlul apei ∫i gestiunea
levigatului“; aceasta se realizeaz„ prin combinarea barierei
geologice naturale cu
o impermeabilizare a bazei
depozitului Ón timpul fazei de exploatare/active ∫i prin
combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare
superioar„ Ón cursul fazei pasive/postÓnchidere.
1.3.3. Bariera geologic„ este creat„ de condi˛iile
geologice ∫i hidrogeologice de sub ∫i din vecin„tatea unui
depozit ∫i trebuie s„ confere o capacitate suficient„ de

atenuare ∫i prevenire a unui poten˛ial risc ecologic pentru
sol ∫i apa subteran„.
Bariera geologic„ a bazei ∫i taluzurilor depozitului va
consta Óntr-un strat mineral care satisface cerin˛ele de
permeabilitate ∫i grosime cu un efect combinat din punct
de vedere al protec˛iei solului, apei freatice ∫i de suprafa˛„
cel pu˛in echivalent cu cel rezultat din urm„toarele condi˛ii:
— depozit pentru de∫euri periculoase: K ≤ 1,0 x 10-9 m/s;
grosime ≥ 5 m;
— depozit pentru de∫euri nepericuloase: K ≤ 1,0 x 10-9 m/s;
grosime ≥ 1 m;
— depozit pentru de∫euri inerte:
K ≤ 1,0 x 10-7 m/s;
grosime ≥ 1 m.
1.3.4. Metoda folosit„ pentru determinarea coeficientului
de permeabilitate pentru depozite, pe suprafa˛a analizat„ ∫i
pentru tot amplasamentul, trebuie s„ fie metod„
standardizat„ sau recunoscut„ interna˛ional.
1.3.5. Acolo unde bariera geologic„ nu satisface Ón mod
natural condi˛iile men˛ionate anterior, ea poate fi completat„
Ón mod artificial ∫i Ónt„rit„ prin alte mijloace care s„
realizeze o protec˛ie echivalent„.
O barier„ geologic„ construit„ nu trebuie s„ fie mai
sub˛ire de 0,5 m (tabelul nr. 2.1).
1.3.6. Œn afara barierei geologice descrise anterior
depozitul trebuie s„ fie prev„zut cu o impermeabilizare
artificial„ care Óndepline∫te cerin˛ele de rezisten˛„ fizicochimic„ ∫i de stabilitate Ón timp, corespunz„toare condi˛iilor
de etan∫are cerute, ∫i cu un sistem etan∫ de colectare a
levigatului pentru a se asigura c„ acumularea de levigat la
baza depozitului se men˛ine la un nivel minim.
Tabelul nr. 2.1

Categoria depozitului

De∫euri nepericuloase

Impermeabilizare artificial„
Strat drenant ≥ 0,5 m

necesar„
necesar

1.3.7. Dac„ autoritatea central„ sau regional„ pentru
protec˛ia mediului, dup„ evaluarea poten˛ialelor pericole fa˛„
de mediu, consider„ c„ este necesar„ prevenirea form„rii

De∫euri periculoase

necesar„
necesar

de levigat, se poate prescrie o impermeabilizare a
suprafe˛ei superioare. Recomand„rile pentru etan∫area
suprafe˛ei sunt:
Tabelul nr. 2.2

Categoria depozitului

De∫euri nepericuloase

Strat filtrant de gaze
Impermeabilizare artificial„
Impermeabilizare natural„
Strat drenant > 0,5 m
Acoperire superioar„ cu p„m‚nt > 1 m
(din care p„m‚nt vegetal ≥ 0,15 m)

De∫euri periculoase

necesar
nu este necesar
necesar„
necesar

nu este necesar
necesar
necesar„
necesar

necesar„

necesar„

1.3.8. Autoritatea central„ sau regional„ pentru protec˛ia
mediului stabile∫te condi˛ii generale ori specifice pentru
depozitele de de∫euri inerte ∫i pentru caracteristicile
mijloacelor tehnice men˛ionate anterior.
1.3.9. Autoritatea central„ pentru protec˛ia mediului
stabile∫te condi˛iile generale sau specifice pentru depozitele
de de∫euri subterane ∫i pentru caracteristicile mijloacelor
tehnice men˛ionate anterior.

2. Cerin˛e generale de control ∫i protec˛ia factorilor de
mediu
2.1. Controlul apei ∫i gestiunea levigatului

2.1.1. Œn corela˛ie cu caracteristicile depozitului ∫i cu
condi˛iile
meteorologice
vor
fi
luate
m„surile
corespunz„toare pentru:
a) controlul cantit„˛ii de ap„ din precipita˛iile care
p„trund Ón corpul depozitului;
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b) prevenirea p„trunderii apei de suprafa˛„ ∫i/sau
subterane Ón de∫eurile depozitate;
c) colectarea apei contaminate ∫i a levigatului;
d) epurarea apei contaminate ∫i a levigatului colectat
din depozit la standardul corespunz„tor cerut pentru
evacuarea lor din depozit.
2.1.2. Prevederile de mai sus nu se aplic„ la depozitele
de de∫euri inerte; decizia este luat„ de autoritatea
competent„ pentru protec˛ia mediului dac„ evaluarea,
˛in‚ndu-se seama de amplasarea depozitului ∫i a de∫eurilor
care trebuie acceptate, arat„ c„ depozitul nu reprezint„ un
pericol poten˛ial pentru mediu.
2.1.3. Levigatul colectat la baza depozitului prin
intermediul sistemului de drenaj se evacueaz„ conform
urm„toarelor variante:
a) la o sta˛ie de epurare proprie ∫i apoi Óntr-un receptor
natural;
b) la o sta˛ie de preepurare proprie ∫i apoi Óntr-o sta˛ie
de epurare or„∫eneasc„.
2.1.4. ™an˛urile de gard„ trebuie prev„zute pe tot
conturul depozitului pentru colectarea apelor meteorice care
cad pe suprafe˛ele Ónvecinate depozitului.
2.1.5. Dac„ autoritatea competent„, pe baza unui studiu
de impact ∫i/sau bilan˛ de mediu, decide, Ón conformitate
cu sec˛iunea 2.1 îControlul apei ∫i gestiunea levigatului“, c„
nu este necesar„ colectarea ∫i tratarea levigatului sau a
stabilit c„ depozitul nu prezint„ pericol poten˛ial pentru sol,
apa freatic„ sau de suprafa˛„, condi˛iile prev„zute la
pct. 1.3.3—1.3.7 nu se aplic„.
2.2. Controlul gazului

2.2.1. Sistemul de colectare ∫i evacuare a gazelor de
fermentare const„ din conducte, pu˛uri, drenuri, dispozitive
de colectare ce conduc la instala˛ii de prelucrare/
valorificare.
2.2.2. Gazul de depozit se colecteaz„ Ón toate
depozitele care accept„ de∫euri biodegradabile. Dac„ gazul
colectat nu poate fi folosit pentru a produce energie, el
trebuie ars.
2.2.3. Colectarea, tratarea ∫i folosirea gazului de depozit
conform pct. 2.2.2 se efectueaz„ astfel Ónc‚t s„ nu
produc„ pagube sau distrugerea mediului ∫i s„ reduc„
riscurile pentru s„n„tatea popula˛iei.
2.2.4. Controlul acumul„rii ∫i migr„rii gazului de depozit,
precum ∫i cantitatea ∫i compozi˛ia gazului se realizeaz„
conform prevederilor din anexa nr. 4, pct. 2.2.4 ∫i tabelul
nr. 4.2.
2.3. Asigurarea stabilit„˛ii

2.3.1. Repartizarea de∫eurilor Ón depozit trebuie f„cut„
astfel Ónc‚t s„ se asigure stabilitatea masei de de∫euri ∫i a
structurilor asociate (sistemele de impermeabilizare,

sistemele de colectare ∫i evacuare a apelor exfiltrate ∫i a
gazelor etc.), Ón special pentru evitarea alunec„rilor.
2.3.2. Dac„ exist„ impermeabilizare artificial„, trebuie
apreciat dac„ substratul geologic — ˛in‚ndu-se seama de
morfologia depozitului — este suficient de stabil pentru a
preveni deteriorarea impermeabiliz„rii.
2.4. Sisteme de siguran˛„ ∫i paz„

2.4.1. Depozitele se Ómprejmuiesc ∫i se instituie paza lor
pentru reducerea posibilit„˛ilor de p„trundere ilegal„ pe
amplasament a oamenilor ∫i animalelor.
2.4.2. Por˛ile se Ónchid Ón afara orelor de lucru.
2.4.3. Sistemul de control ∫i de acces la fiecare depozit
trebuie s„ con˛in„ un program de m„suri pentru a detecta
∫i a descuraja aruncarea ilegal„ de de∫euri Ón depozit.
2.5. Combaterea altor inconveniente ∫i riscuri

2.5.1. La amenajarea depozitelor trebuie luate m„suri
pentru diminuarea ∫i a altor noxe ∫i riscuri, precum:
a) emisia de mirosuri ∫i praf;
b) particule materiale antrenate de v‚nt;
c) zgomot ∫i trafic;
d) p„s„ri, parazi˛i ∫i insecte;
e) formarea de aerosoli;
f) incendii, explozii, alunec„ri.
2.5.2. Depozitul trebuie echipat astfel Ónc‚t noxele
provenite de pe amplasament s„ nu fie dispersate pe
drumurile publice ∫i Ón zonele Ónvecinate.
2.6. Œncadrarea Ón peisaj

Amenaj„rile pentru reducerea impactului vizual
determinat de amplasarea unui depozit de de∫euri se
realizeaz„ Ón func˛ie de folosin˛ele terenurilor adiacente,
prin:
a) realizarea unei perdele vegetale de protec˛ie cu o
l„˛ime ce se va stabili Ón proiect ∫i, dac„ este cazul,
plantarea unei perdele formate din mai multe etaje de
arbori ∫i arbu∫ti repede cresc„tori;
b) amplasarea Ón frontul vizual a construc˛iilor socialadministrative;
c) amplasarea unor panouri metalice pentru diverse
reclame;
d) Ónierbarea cu plante ierboase (graminee) ∫i plantarea
unor specii rezistente la poluan˛i pe suprafe˛ele acoperite
ale depozitului care au ajuns la cota final„, pentru
refacerea structurii solului ∫i a biocenozei, Ón paralel cu
eliminarea poluan˛ilor ∫i introducerea treptat„ a acestor
terenuri Ón peisajul natural al zonei.
Prin executarea lucr„rilor tehnice de Ónchidere a
depozitului trebuie s„ i se confere terenului Óncadrarea Ón
peisajul zonal.
ANEXA Nr. 3

ASPECTE GENERALE
abordate la aplicarea criteriilor ∫i procedurilor de acceptare a de∫eurilor Ón depozit
1. Principii generale
1.1. Criteriile pentru acceptarea de∫eurilor la o anumit„
clas„ de depozite trebuie s„ ˛in„ cont Ón special de:
a) protec˛ia factorilor de mediu, Ón special apa subteran„
∫i de suprafa˛„;
b) sistemele de impermeabilizare a depozitelor,
sistemele de colectare ∫i tratare a levigatului, sistemele de
colectare ∫i evacuare a gazului de depozit;
c) asigurarea desf„∫ur„rii normale a proceselor de
stabilizare a de∫eurilor Ón depozit;
d) protec˛ia s„n„t„˛ii umane.

1.2. Acceptarea de∫eurilor la o anumit„ clas„ de
depozite se bazeaz„ pe:
a) liste de de∫euri acceptate, definite dup„ natur„ ∫i
origine;
b) caracteristicile de∫eurilor determinate prin metode de
analiz„ standardizate, excep˛ie f„c‚nd de∫eurile menajere.
2. Criterii de acceptare
2.1. Autoritatea central„ pentru protec˛ia mediului, conform
prevederilor art. 7 alin. (6) din prezenta hot„r‚re, stabile∫te
listele na˛ionale de de∫euri acceptate (sau refuzate) pentru
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fiecare clas„ de depozite ∫i define∫te criteriile ce trebuie
Óndeplinite de de∫euri pentru a fi incluse Ón liste.
2.2. Lista na˛ional„ de de∫euri acceptate pe fiecare
clas„ de depozite ∫i criteriile de acceptare servesc la
Óntocmirea listei specifice fiec„rui depozit sau a listei cu
de∫euri acceptate ce vor fi specificate Ón autoriza˛ia de
mediu a depozitului.
2.3. Criteriile de acceptare a de∫eurilor Óntr-o clas„ de
depozite, bazate pe caracteristicile de∫eurilor, se vor referi la:
a) compozi˛ia fizico-chimic„;
b) con˛inutul de materie organic„;
c) biodegradabilitatea compu∫ilor organici din de∫euri;
d) concentra˛ia compu∫ilor poten˛ial periculo∫i/toxici Ón
rela˛ie cu criteriile enun˛ate anterior;
e) levigabilitatea prognozat„ sau testat„ a compu∫ilor
poten˛ial periculo∫i/toxici Ón rela˛ie cu criteriile enun˛ate mai sus;
f) propriet„˛ile ecotoxicologice ale de∫eurilor ∫i ale
levigatului rezultat.
2.4. Criteriile de acceptare la depozitare a de∫eurilor
inerte, bazate pe caracteristicile de∫eurilor, vor fi corelate
cu nivelul sc„zut al dot„rilor ∫i amenaj„rilor pentru protec˛ia
factorilor de mediu a depozitelor de de∫euri inerte.
3. Proceduri generale pentru testarea ∫i acceptarea
de∫eurilor
3.1. Procedurile generale pentru caracterizarea ∫i
testarea de∫eurilor Ón vederea accept„rii la depozitare se
stabilesc pe trei niveluri ierarhice:
Nivelul 1: Caracterizare general„, realizat„ cu metode
de analiz„ standardizate pentru determinarea compozi˛iei
fizico-chimice a de∫eurilor ∫i pentru testarea comport„rii la
levigare ∫i/sau a varia˛iei caracteristicilor de∫eurilor pe
termen scurt ∫i lung.

Nivelul 2: Testarea Óncadr„rii corecte a de∫eurilor
Óntr-un depozit, care se realizeaz„ prin verific„ri periodice
efectuate prin analize simple, standardizate ∫i metode de
caracterizare a comport„rii, pentru a determina dac„ un
de∫eu Ó∫i men˛ine Óncadrarea Ón condi˛iile din autoriza˛ie
∫i/sau criteriile specifice de referin˛„. Testele se vor
concentra pe variabile cheie (indicatori variabili) ∫i pe
comportarea identificat„ prin caracterizarea general„.
Nivelul 3: Verificarea la fa˛a locului, printr-un control
rapid, pentru a confirma c„ de∫eul depozitat este acela∫i
cu cel care a fost supus la testarea de nivel 2 ∫i c„ este
cel descris Ón documentele de Ónso˛ire. Ea poate consta
Óntr-o inspec˛ie vizual„ a Ónc„rc„turii de de∫euri, Ónainte ∫i
dup„ desc„rcarea la depozit.
3.2. Pentru a figura pe o list„ de referin˛„, un de∫eu
este caracterizat la nivelul 1 ∫i trebuie s„ satisfac„ criteriile
corespunz„toare, care vor fi stabilite pentru fiecare tip de
depozit.
3.3. Pentru a r„m‚ne pe o list„ specific„ a depozitului,
un de∫eu se testeaz„ la nivelul 2 la intervale regulate de
timp, semestrial sau anual, ∫i trebuie s„ satisfac„ criteriile
corespunz„toare pentru fiecare tip de depozit.
3.4. Toate Ónc„rc„turile de de∫euri ce intr„ Óntr-un
depozit se supun nivelului 3 de verificare. Nivelurile 1 ∫i 2
se realizeaz„ Ón m„sura Ón care este posibil.
3.5. Œn situa˛ia Ón care testarea nu se poate realiza, nu
sunt accesibile procedurile de testare sau exist„ alte prevederi
legislative ce prevaleaz„, anumite de∫euri pot fi exceptate
permanent sau temporar de la testarea la nivelul 1.
3.6. Informa˛iile furnizate de determin„rile efectuate pot
fi completate cu informa˛ii de la produc„torii de∫eurilor,
laboratoarele de cercetare ∫i din literatura de specialitate.
ANEXA Nr. 4

PROCEDURI DE CONTROL ™I URM√RIRE A DEPOZITELOR DE DE™EURI
1. Prevederi generale
1.1. Procedurile de control ∫i urm„rire se aplic„:
a) amplasamentelor viitoarelor depozite de de∫euri,
pentru ob˛inerea unor date de referin˛„ pe factori de mediu,
anterior construc˛iei ∫i exploat„rii acestora;
b) depozitelor Ón exploatare;
c) depozitelor dup„ Ónchidere.
1.2. Prin activitatea de urm„rire ∫i control se garanteaz„
c„:
a) depozitul este realizat conform proiectului ∫i sistemele
de protec˛ie a mediului func˛ioneaz„ integral;
b) depozitul existent, ce func˛ioneaz„ Ón baza unui
program pentru conformare, Óndepline∫te m„surile de
remediere la termenele prev„zute;
c) depozitul Óndepline∫te condi˛iile din autoriza˛ie;
d) de∫eurile acceptate la depozitare sunt cele ce
Óndeplinesc criteriile pentru categoria respectiv„ de depozit.
1.3. Metodele aplicate pentru controlul, prelevarea ∫i
analiza probelor sunt cele standardizate la nivel na˛ional

sau european ori sunt metodologii cuprinse Ón Normativul
tehnic privind depozitarea de∫eurilor.
1.4. Probele prelevate pentru determinarea unor
indicatori, Ón vederea definirii nivelului de afectare a calit„˛ii
factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare
acreditate.
2. Sistemul de control ∫i urm„rire a calit„˛ii factorilor
de mediu
Sistemul de control ∫i urm„rire cuprinde:
2.1. Datele meteorologice
2.1.1. Datele meteorologice servesc la realizarea
balan˛ei apei din depozit ∫i implicit la evaluarea volumului
de levigat ce se acumuleaz„ la baza depozitului sau se
deverseaz„ din depozit.
2.1.2. Datele necesare Óntocmirii balan˛ei apei se
colecteaz„ de la cea mai apropiat„ sta˛ie meteorologic„
sau prin monitorizarea depozitului. Frecven˛a urm„ririi at‚t
Ón faza de exploatare, c‚t ∫i Ón cea de urm„rire
postÓnchidere este prezentat„ Ón tabelul nr. 4.1.
Tabelul nr. 4.1

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Date meteorologice

Cantitatea de precipita˛ii
Temperatura minim„, maxim„, la ora 15,00
Direc˛ia ∫i viteza dominant„ a v‚ntului
Evapotranspira˛ia
Umiditatea atmosferic„, la ora 15,00

Œn faza de
func˛ionare

zilnic
zilnic
zilnic
zilnic
zilnic

Œn faza de urm„rire postÓnchidere

zilnic, dar ∫i ca valori lunare medii
medie lunar„
nu este necesar
zilnic, dar ∫i ca valori lunare medii
medie lunar„
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2.2. Controlul apei de suprafa˛„, al levigatului ∫i al gazului
de depozit
2.2.1. Controlul calit„˛ii apei de suprafa˛„, a levigatului,
a gazului de depozit ∫i frecven˛a determin„rilor se
realizeaz„ conform tabelului nr. 4.2.
2.2.2. M„surarea volumului levigatului, prelevarea ∫i
analizarea probelor de levigat se efectueaz„ pentru fiecare
punct de evacuare a acestuia din depozit.

2.2.3. Urm„rirea calit„˛ii apei de suprafa˛„, aflat„ Ón
vecin„tatea unui depozit, se efectueaz„ Ón cel pu˛in dou„
puncte, unul amonte ∫i unul aval de depozit.
2.2.4. Urm„rirea cantit„˛ii ∫i calit„˛ii gazului de depozit
se efectueaz„ pe sec˛iuni reprezentative ale depozitului.
2.2.5. Frecven˛a prelev„rii probelor se adapteaz„
morfologiei depozitului (rambleu, debleu etc.)
Tabelul nr. 4.2

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Œn faza
de func˛ionare

Parametrii urm„ri˛i

Volum levigat
Compozi˛ie levigat2)
Volumul ∫i compozi˛ia apei de suprafa˛„7)
Posibile emisii de gaz ∫i presiune
atmosferic„4) CH4, CO2, H2S, H2 etc.

lunar1), 3)
trimestrial3)
trimestrial3)
lunar3), 5)

Œn faza de urm„rire
postÓnchidere3)

la
la
la
la

6
6
6
6

luni
luni
luni
luni6)

1) Frecven˛a prelev„rii poate fi adaptat„ pe baza morfologiei depozitului (rambleu, debleu etc.). Aceasta trebuie
specificat„ Ón autoriza˛ie.
2) Parametrii ∫i indicatorii analiza˛i variaz„ Ón func˛ie de compozi˛ia de∫eurilor depozitate; ele trebuie s„ fie
stabilite Ón autoriza˛ie ∫i s„ reflecte caracteristicile de∫eurilor.
3) Dac„ Ón punctele de prelevare volumul ∫i compozi˛ia apei de suprafa˛„ sunt relativ constante, m„sur„torile se
pot face la intervale mai mari de timp.
4) M„sur„torile sunt legate Ón special de con˛inutul de materie organic„ din de∫euri.
5) CH , CO , O — regulat, alte gaze dup„ necesitate, Ón func˛ie de compozi˛ia de∫eurilor depozitate, Ón scopul
4
2
2
de a reflecta caracteristicile levigatului.
6) Sistemul de colectare a gazului trebuie verificat regulat.
7) Pe baza caracteristicilor amplasamentului depozitului, autoritatea competent„ poate decide c„ aceste m„sur„tori
nu sunt necesare.

2.3. Protec˛ia apei subterane
2.3.1. Urm„rirea calit„˛ii apei subterane ofer„ informa˛ii
privind contaminarea acesteia datorat„ depozit„rii de∫eurilor.
2.3.2. Controlul calit„˛ii apei subterane se realizeaz„ prin
foraje de control Ón cel pu˛in trei puncte, un punct amplasat
amonte ∫i dou„ aval fa˛„ de depozit, pe direc˛ia de
curgere.
2.3.3. Num„rul punctelor de urm„rire se poate m„ri pe
baza unor prospec˛iuni hidrogeologice ∫i a necesit„˛ii
depist„rii urgente a infiltra˛iilor accidentale de levigat Ón
ap„.

2.3.4. Œnaintea intr„rii Ón exploatare a depozitelor noi, se
preleveaz„ probe din cel pu˛in trei puncte pentru a stabili
valori de referin˛„ pentru prelev„rile ulterioare.
2.3.5. Indicatorii care se analizeaz„ Ón probele prelevate
se aleg pe baza calit„˛ii apei freatice din zon„ ∫i a
compozi˛iei prognozate a levigatului (tabelul nr. 4.3).
Alegerea corect„ a indicatorilor de analizat ∫i datele privind
mobilitatea apei subterane Ón zon„ asigur„ identificarea
rapid„ a schimb„rii calit„˛ii apei.
Tabelul nr. 4.3

Nr.
crt.

Œn faza
de func˛ionare

Parametrii urm„ri˛i

1. Nivelul apei subterane
2. Compozi˛ia apei subterane

la fiecare ∫ase luni1)
frecven˛a Ón func˛ie
de viteza de curgere2),

Œn faza de urm„rire
postÓnchidere

3)

la fiecare ∫ase luni1)
frecven˛a Ón func˛ie
de viteza de curgere2),

3)

1)
2)
3)

Dac„ nivelul apei freatice variaz„, se m„re∫te frecven˛a prelev„rii probelor.
Frecven˛a se stabile∫te pe baza cuno∫tin˛elor ∫i a evalu„rii vitezei fluxului de ap„ subteran„.
C‚nd, prin determin„rile efectuate pe probele prelevate, se constat„ atingerea unui prag de alert„, se repet„
prelevarea ∫i se reiau determin„rile efectuate. Dac„ nivelul de poluare este confirmat, trebuie urmat planul de interven˛ie
specificat Ón autoriza˛ie.

2.3.6. Pragurile de alert„ se determin„ ˛in‚ndu-se cont
de forma˛iunile hidrogeologice specifice zonei Ón care este
amplasat depozitul ∫i de calitatea apei. Nivelul de control
al polu„rii se bazeaz„ pe compozi˛ia medie determinat„ din
varia˛iile locale ale calit„˛ii apei subterane pentru fiecare

foraj de control. Dac„ exist„ date ∫i este posibil, pragul de
alert„ se specific„ Ón autoriza˛ie.
2.4. Topografia depozitului
Urm„rirea topografiei depozitului se realizeaz„ conform
datelor Ónscrise Ón tabelul nr. 4.4.
Tabelul nr. 4.4

Nr.
crt.

Parametrii urm„ri˛i

1. Structura ∫i compozi˛ia depozitului1)
2. Comportarea la tasare
∫i urm„rirea nivelului depozitului

Œn faza
de func˛ionare

Œn faza de urm„rire
postÓnchidere

anual
anual

citire anual„

1) Date pentru planul de situa˛ie al depozitului: suprafa˛a ocupat„ de de∫euri, volumul ∫i compozi˛ia de∫eurilor,
metode de depozitare, timpul ∫i durata depozit„rii, calculul capacit„˛ii remanente de depozitare.
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ANEXA Nr. 5*)

CALENDARUL

de sistare/Óncetare a activit„˛ii sau conformare pentru depozitele de de∫euri existente

*) Anexa nr. 5 este reprodus„ Ón facsimil.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL EDUCAfiIEI ™I CERCET√RII
Nr. 3.328 din 23 februarie 2005

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARIT√fiII SOCIALE
™I FAMILIEI
Nr. 80 din 21 februarie 2005

ORDIN
pentru modificarea ∫i completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor
de formare profesional„ a adul˛ilor, aprobat„ prin Ordinul ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale
∫i familiei ∫i al ministrului educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului nr. 353/5.202/2003
Œn temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i ale art. 17 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 30 alin. (4) ∫i ale art. 32 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesional„ a adul˛ilor, aprobate prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 522/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii ∫i ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei emit urm„torul ordin:
Art. I. — Metodologia de autorizare a furnizorilor de
formare profesional„ a adul˛ilor, aprobat„ prin Ordinul
ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei ∫i al ministrului
educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului nr. 353/5.202/2003,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 774
din 5 noiembrie 2003, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Œn sensul prezentei Metodologii de autorizare
a furnizorilor de formare profesional„ a adul˛ilor, denumit„
Ón continuare metodologie, autorizarea reprezint„ procesul
Ón urma c„ruia furnizorii de formare profesional„, prev„zu˛i
la art. 2 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 129/2000 privind
formarea profesional„ a adul˛ilor, aprobate prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 522/2003, cu modific„rile ulterioare, denumite
Ón continuare norme metodologice, pot organiza programe
de formare profesional„ finalizate cu certificate de calificare
sau de absolvire cu recunoa∫tere na˛ional„.“
2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Œn vederea autoriz„rii furnizorilor de formare
profesional„, Consiliul Na˛ional de Formare Profesional„ a
Adul˛ilor Ónfiin˛eaz„ comisii de autorizare jude˛ene, respectiv
a municipiului Bucure∫ti, denumite Ón continuare comisii de
autorizare.“
3. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 4. — (1) Autorizarea furnizorilor de formare
profesional„ se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru
o perioad„ de 4 ani, pentru fiecare dintre calific„rile,
ocupa˛iile, grup„rile de competen˛e pentru care furnizorii de
formare profesional„ organizeaz„ programe de formare
profesional„.“
4. Dup„ alineatul (2) al articolului 7 se introduce un nou
alineat, alineatul (2)1, cu urm„torul cuprins:
î(2)1 Œn situa˛ia Ón care, Ón urma evalu„rii ini˛iale sau Ón
baza certificatelor de competen˛„, se constat„ c„
participan˛ii la programul de formare profesional„ de˛in
anumite competen˛e, durata preg„tirii se va reduce
corespunz„tor, f„r„ a dep„∫i Óns„ 50%, potrivit anexei nr. 3.“

5. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 9. — (1) Procedura de evaluare a programului de
formare profesional„ de c„tre beneficiarii acestuia vizeaz„:
con˛inutul programului, modul de desf„∫urare a procesului
de formare, presta˛ia formatorilor ∫i aspectele organizatorice.“
6. Alineatele (1) ∫i (4) ale articolului 10 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 10. — (1) Resursele umane ale programului de
formare profesional„ se refer„ la persoanele cu atribu˛ii de
preg„tire teoretic„ ∫i practic„, denumite Ón continuare
formatori.
.........................................................................................
(4) Pe durata efectu„rii practicii la agen˛ii economici,
supravegherea ∫i Óndrumarea participan˛ilor la programul de
formare profesional„ sunt asigurate at‚t de formatori numi˛i
de furnizorul de formare profesional„, c‚t ∫i de personalul
de specialitate numit de fiecare agent economic.“
7. Literele a), b) ∫i c) ale alineatului (1) al articolului 11
vor avea urm„torul cuprins:
îa) furnizorul de formare profesional„ trebuie s„ asigure
spa˛ii adecvate pentru preg„tirea teoretic„ ∫i practic„,
pentru cel pu˛in un ciclu de preg„tire Ón avans fa˛„ de
momentul Ón care se solicit„ autorizarea;
b) furnizorul de formare profesional„ trebuie s„ Ói asigure
fiec„rui participant la programul de formare profesional„
posibilitatea s„-∫i desf„∫oare activitatea practic„ ∫i totodat„
s„ fie supravegheat ∫i Óndrumat de c„tre formator ∫i de
personalul de specialitate numit de agentul economic;
c) spa˛iile pentru preg„tirea teoretic„ trebuie dotate cu
echipamente de prezentare de tipul: tabl„, flipchart,
calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatur„ video/TV etc.
∫i cu materiale demonstrative (plan∫e, casete video,
software specializat etc.), conform programei de preg„tire;“
8. Dup„ alineatul (2) al articolului 11 se introduc dou„
noi alineate, alineatele (3) ∫i (4) cu urm„torul cuprins:
î(3) Œn situa˛ia Ón care preg„tirea practic„ se desf„∫oar„
la agen˛ii economici, dovada existen˛ei spa˛iilor de
desf„∫urare a preg„tirii practice, prev„zute la alin. (1)
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lit. d), se face prin contract Óncheiat Óntre furnizor ∫i
agentul economic respectiv.
(4) Prin contract furnizorul de formare profesional„ se
asigur„ c„ agentul economic are autoriza˛iile prev„zute de
lege ∫i pune la dispozi˛ie participan˛ilor spa˛ii de preg„tire,
dotarea corespunz„toare programei de preg„tire ∫i personal
specializat pentru supravegherea ∫i Óndrumarea participan˛ilor
la programul de formare profesional„.“
9. Alineatul (1) al articolului 14 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 14. — (1) Cererea de autorizare, Ónso˛it„ de
dosarul de autorizare, se depune, direct sau prin po∫t„, cu
confirmare de primire, la secretariatul tehnic al comisiei de
autorizare din jude˛ul Ón care furnizorul de formare
profesional„ are sediul social. Modelul cererii de autorizare
este prev„zut Ón anexa nr. 5.“
10. Alineatul (2) al articolului 15 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Œn cazul Ón care se constat„ nereguli ale
documenta˛iei depuse, secretariatul tehnic comunic„ acest
fapt furnizorului de formare profesional„ care a solicitat
autorizarea, Ón termen de 5 zile de la data Ónregistr„rii
cererii de autorizare. Furnizorul de formare profesional„ are
o singur„ dat„ posibilitatea de a remedia aceste nereguli,
Ón termen de 30 de zile de la data notific„rii.“
11. Alineatele (1), (2) ∫i (4) ale articolului 16 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 16. — (1) Potrivit art. 21 din normele
metodologice, pentru evaluarea furnizorilor de formare
profesional„ Ón vederea autoriz„rii, comisiile de autorizare
folosesc speciali∫ti ale c„ror preg„tire ∫i experien˛„ au
leg„tur„ direct„ cu ocupa˛ia pentru care se solicit„
autorizarea.
(2) Desemnarea speciali∫tilor pentru evaluarea
furnizorului se face, prin rota˛ie, dintre speciali∫tii ale c„ror
preg„tire ∫i experien˛„ au leg„tur„ cu ocupa˛ia pentru care
se solicit„ autorizarea.
..............................................................................................
(4) Œn cazul Ón care comisia de autorizare nu poate
selecta speciali∫ti pe plan local, apeleaz„ la speciali∫ti din
listele altor comisii.“
12. Alineatul (1) al articolului 17 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 17. — (1) Dosarele de autorizare complete sunt
analizate de c„tre comisia de autorizare.“
13. Alineatul (2) al articolului 18 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Fiecare specialist consemneaz„ independent
rezultatele evalu„rii Ón Raportul de evaluare, al c„rui model

este prezentat Ón anexa nr. 8, ∫i Ól depune la secretariatul
tehnic.“
14. Dup„ alineatul (2) al articolului 18 se introduc dou„
noi alineate, alineatele (3) ∫i (4), cu urm„torul cuprins:
î(3) Dac„ specialistul constat„ c„ anumite criterii nu
sunt Óndeplinite, notific„ acest fapt furnizorului de formare
profesional„ evaluat ∫i ata∫eaz„ o copie a notific„rii la
raportul de evaluare.
(4) Œn termen de 30 de zile de la data notific„rii, pentru
continuarea procedurii de autorizare, furnizorul de formare
profesional„ trebuie s„ prezinte comisiei de autorizare
dovezi privind Óndeplinirea criteriilor de autorizare.“
15. Alineatul (1) al articolului 19 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 19. — (1) Comisia de autorizare, Óntrunit„ la
cererea pre∫edintelui acesteia, conform art. 18 ∫i 19 din
normele metodologice, solu˛ioneaz„ cererea de autorizare
Ón termen de maximum 45 de zile de la data Ónregistr„rii
acesteia sau, dup„ caz, de la data remedierii neregulilor
constatate potrivit art. 15 alin. (2), art. 17 alin. (2),
respectiv art. 18 alin. (3) din prezenta metodologie.“
16. Articolul 20 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 20. — Secretariatul tehnic transmite furnizorului de
formare profesional„ decizia comisiei de autorizare privind
acordarea sau neacordarea autoriza˛iei, inclusiv motivarea
acestei decizii, Ón termen de 5 zile de la data lu„rii
acesteia.“
17. La articolul 22 se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Autoriza˛ia este valabil„ 4 ani de la data deciziei
de autorizare.“
18. Articolul 38 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 38. — Furnizorii de formare profesional„ care
organizeaz„ programe de formare profesional„ a c„ror
form„ de preg„tire este Ónv„˛„m‚ntul la distan˛„, prin
coresponden˛„, e-learning etc. nu se supun reglement„rilor
de autorizare cuprinse Ón prezenta metodologie.“
19. Anexele nr. 1—11 se Ónlocuiesc cu anexele 1—11*)
care fac parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,

Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,

Mircea Miclea

Gheorghe Barbu

*) Anexele nr. 1—11 sunt reproduse Ón facsimil.
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