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Genul de activitate: Colectarea, transportarea deșeurilor periculoase și nepericuloase.
Locul activității: str. Industrială 63/1, mun. Chișinău. 

OBLIGAȚIILE DE BAZĂ ALE TITULARULUI AUTORIZAȚIEI DE MEDIU
Respectarea în procesul activităţii ale  cerinţelor următoarelor acte legislative din domeniul
protecţiei mediului:

- Legea nr.1515 din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător;
- Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;
- Legea nr. 851 din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică;
- Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile;
- Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor;
- Hotărîrea Guvernului nr. 501 din 29 mai 2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la 

ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora;
- Hotărîrea Guvernului nr. 373 din 24 aprilie 2018 cu privire la Registrul național al emisiilor și 

al transferului de poluanți;
- Hotărîrea Guvernului nr. 682 din 11 iulie 2018 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului 

informațional automatizat „Managementul deșeurilor”.  
- Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind 

deșeurile de echipamente electrice și electronice;
- Hotărîrea Guvernului nr. 81 din 02.02.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind bifenilii

policlorurați.       



Respectarea în procesul activităţii a cerinţelor specifice din domeniul protecției mediului:

 1) pentru activitate  a   de colectare a deșeurilor.
 -  să asigure predarea deșeurilor unui operator economic pe bază de contract, care desfășoară
activități  de  eliminare  prin  depozitare,  de  export,  tratare  și/sau  reciclare/valorificare  și  sunt
autorizați în acest domeniu;  
-   să  realizeze  o  evidență  care  să  cuprindă  informații  privind  tipul,  greutatea  sau  cantitatea
colectată și predată pentru  tratare/reciclare a deșeurilor;
-  să  asigure  colectarea  separată  a  deșeurilor  pe categorii,  și  în funcţie de tipul  şi  natura
deşeurilor;
- colectarea continuă este garantată prin transmiterea către operatori autorizați pentru valorificare
a DEEE colectate separat;
-   colectarea DEEE în numele producătorilor supuși responsabilității extinse a producătorilor și
autorizați în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, se va
realiza în bază de contract, iar evidența DEEE recepționate/colectate se va realiza în conformitate
cu actele normative în vigoare;
- se interzice amestecarea deșeurilor periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau alte
deșeuri, substanțe sau materiale, amestecarea include diluarea substanțelor periculoase;

     - să asigure etichetarea deșeurilor periculoase în corespundere cu cerințele privind clasificarea, 
      etichetarea și ambalarea substanțelor și amesticurilor, aprobate de Guvern și cu tratatele  
      internaționale la care Republica Moldova este parte;

- să asigure gestionarea uleiurilor care conțin bifenili policlorurați sau alți compuși similari în

concentrații  mai  mari  de  50  ppm  în  conformitate  cu  art.  53  din  Legea  nr.  209/2016  și  cu
Regulamentul privind bifenilii policlorurați, aprobat de Guvern.

   2) pentru activitate de depozitare temporară a deșeurilor:
- să asigure în timpul depozitării deșeurilor, manipularea într-o manieră organizată și regulată; 
-  să evite  formarea de stocuri  care urmează să fie  depozitate,  care ar putea genera poluarea
mediului sau care prezintă riscuri asupra sănătății populației, a mediului sau a împrejurimilor
imediate;
- se interzice eliminarea finală prin depozitare a deșeurilor;
- să se întreprindă măsuri pentru a nu se depăși capacitatea de stocare a deșeurilor pe teritoriul
depozitului;
- să respecte Cerințele tehnice privind depozitarea DEEE colectate menționate în anexa nr. 4 din
Regulamentul cu privire la echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG 212/2018, prin
asigurarea următoarelor cerințe:
a)  suprafețele  impermiabile  pentru  zonele  adecvate,  prevăzute  cu  instalții  de  colectare  a
pierderilor prin scurgere și dacă este cazul, cu decantoare și epuratoare-degresatoare;
b) prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate.
- să asigure condiții necesare pentru stocare (depozitarea) temporară a DEEE care prezintă riscuri
prin contaminarea mediului  și  pot  avea impact  asupra  sănătății  personalului  din punctele  de
colectare, în caz contrar acestea vor fi refuzare la colectare;
- se interzice în procesul de gestionare a deșeurilor amestecarea diferitor categorii  de uleiuri
uzate,  cu una sau mai  multe din proprietățile specificate în anexa nr.  3 al  Legii  nr.209/2016
privind deșeurile și/sau cu alte tipuri conținînd bifenili policlorurați sau alți compuși similari,
și/sau alte tipuri de compuși periculoși;
- să asigure condițiile de  păstrare a deșeurilor cu conținut de BPC în zone speciale destinate în
conformitate cu anexa nr. 2 la Regulamentul privind bifenilii policlorurați aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 81 din 02.02.2009 pînă la momentul decontaminării sau eliminării definitive.
- se interzice colectarea, stocarea și transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deșeuri.
- se interzice deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafață, în apele subterane și în sistemele
de canalizare.



      3) pentru activități de transportare a deșeurilor:
       - să utilizeze pentru transportarea deșeurilor numai mijloace de transport specializate, astfel încât
     să fie respectate reglementările privind protecția mediului și sănătății populației;

- să asigure instruirea personalului pentru încărcare, transportarea și descărcarea deșeurilor în

condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente;
      - să dețină toate actele de însoțire necesare pentru deșeurile transportate, din care să rezulte

informațiile  privind  deținătorul,  destinatarul,  tipurile  de  deșeuri,  locul  de  încărcare,  locul  de
destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;
- să nu abandoneze deșeurile pe traseu și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;
- să posede dotarea tehnică pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente apărute în 
timpul transportării deșeurilor și/ sau să asigure acest lucru prin unități specializate.
- să respecte cerințele de ținere a evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri
și gestionarea acestora;
- deșeurile  periculoase,  inclusiv  DEEE și  alte  tipuri  de  deșeuri  care  sunt  transportate  peste

frontiere, trebuie  să  fie  ambalate,  etichetate  în  conformitate  cu  prevederile  art.  45  din  Legea
nr.209/2016 privind deșeurile;

- transportarea  deșeurilor  nepericuloase,  periculoase  inclusiv  DEEE   pe  teritoriul  Republicii
Moldova se va efectua conform cerințelor stabilite de art. 4, 44, 45 al Legii nr. 209 din 29 iulie
2016 privind deșeurile și ale Regulamentului transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul
Republicii Moldova aprobat de Guvern; 

- să  elaboreze  în  condițiile  Legii  nr.209/2016  privind  deșeurile,  planurile  de  intervenție  pentru
situații de accident și să asigurați condițiile de aplicare a deșeurilor periculoase;

- să asigurați predarea deșeurile municipale nerecilabile menționate la poziția 20 din Lista deșeurilor
aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 99/2018 către agenții economici autorizați, care desfășoară
activițăți de eliminare prin depozitare.

5) pentru cerințele de ținerea evidenței, transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și
gestionarea acestora:

-  să se conformeze prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018 pentru aprobarea
Listei  deșeurilor  şi  să  asigure  raportarea  în  conformitate  cu  cerinţele  stabilite  de  Hotărârea
Guvernului nr. 501 din 29 mai 2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și
transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora cât şi în conformitate cu
cerinţele  stabilite  de  Hotărârea  Guvernului  nr.  682  din  11  iulie  2018  cu  privire  la  aprobarea
Conceptului Sistemului  informațional automatizat „Managementul deșeurilor”.

-  să  raporteze  anual  în  Sistemul  informațional  automatizat  „Managementul  deșeurilor”  (SIA
MD)  cantitățile  totale  a  fiecărei  categorii  de  deșeuri  pe  care  le
generează/recepționează/colectează,  precum și  informațiile  cu  privire  la  gestionarea  acestora,
pînă la data de 30 aprilie a anului ce urmează dupa anul gestionar;  

     Lista deșeurilor și categoriilor de deșeuri care pot fi colectate, transportate:
13 Deșeuri uleioase și deșeuri de combustibili lichizi (cu excepția uleiurilor comestibile și
acelor din capitolele 05, 12 și 19)
13 02 04* uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere
15  Deșeuri  de  ambalaje;  materiale  absorbante,  materiale  de  lustruire,  filtrante  și
îmbrăcăminte de protecție, nespecificate în altă parte.
15 01 01 ambalaje de hârtie și carton
15 01 02 ambalaje de materiale plastice
15 01 03 ambalaje de lemn
15 01 06 ambalaje amestecate
15 01 07 ambalaje de sticlă



15 01 10 * ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sînt contaminate cu substanțe
periculoase
16 Deșeuri nespecificate în altă parte. 
16 01 03 anvelope scoase din uz
16 02 09 *  transformatoare și condensatoare cu conținut de BPC
16  02  10*  echipamente  casate  cu  conținut  de  BPC  sau  contaminate  cu  BPC,  altele  decît  cele
specificate la 16 02 09
16 02 13* echipamente casate cu conținut de componente periculoase provenite din echipamente
electrice și electronice pot include acumulatori și baterii, conform mențiunii de la 16 06, fiind marcate
ca periculoase; comutatoarele cu mercur, sticlă de la tuburile catodice și alte tipuri de sticlă activată
etc., altele decît cele specificate de 16 02 09-16 02 12
16 02 14 echipamente casate, altele decît cele specificate la 16 02 09-16 02 13
16 02 15* componente periculoase demontate din echipamente casate
16 02 16 componenete demontate din echipamente casate, altele decît cele specificate la 16 02 15
16 06 01* baterii cu plumb
16 06 02  baterii cu Ni-Cd
16 06 03* baterii cu conținut de mercur
16 06 04 baterii alcaline (cu excepția 16 06 03)
16 06 05 alte baterii și acumulatori
17 Deșeuri din contrucție  și demolări (inclusiv pămînt excavat din amplasamente contaminate)
17 02 01 lemn
17 02 02 sticlă
17 02 03 materiale plastice
17 02 04* sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase
17 09 04 deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decît cele specificate la 17 09 01, 17
09 02, 17 09 03
19  Deșeuri  provenite  de  la  instalații  de  tratare  a  re-ziduurilor,  de  la  stațiile  din  afara
amplasamentului de tratare a apelor uzate și de la prepara-rea apei pentru consumul uman și a
apei pentru uz industrial
19 12 02 metale feroase
19 12 03 metale neferoase
20  Deșeuri  municipale  (deșeuriși  provenite  din  gospodării  și  deșeuri  similare,provenite  din
comerț, industrie și instituții), inclusiv fracțiuni colectate separat.
20 01 01 hîrtie și carton
20 01 02 sticlă
20 01 08 deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine
20 01 10 îmbrăcăminte
20 01 11 materiale textile
20 01 17* substanțe chimice fotografice
20 01 19* pesticide
20 01 21* tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur
20 01 23* echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi
20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi și rășini, altele decît cele specificate la 20 01 27
20 01 31* medicamente citotoxice și citostatice
20 01 32 medicamente, altele decît cele specificate la 20 01 31
20 01 33* baterii și acumulatoare incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatoare
nesortate conținînd aceste baterii
20 01 34 baterii și acumulatoare, altele decît cele specificate la 20 01 33



20 01 35* echipamente electrice și electronice casate, altele decît cele menționate la 20 01 21, 20 01
23, cu conținut de componente periculoase, provenite din echiapamente electricie și electronice pot
include  acumulatori  și  baterii,  conform  mențiunii  de  la  16  06,  fiind  marcate  ca  periculoase;
comutatoarele cu mercur, sticlă de la tuburile catodice și altele tipuri de sticlă activată etc.
20 01 36 echipamente electrice și electronice casate, altele decît cele specificate la 20 01 21, 20 02
23, și 20 01 35
20 01 37* lemn cu conținut de substanțe periculoase
20 01 38 lemn, altul decît cel specificat la 20 01 37
20 01 39 materiale plastice
20 01 40 metale
20 03 01 deșeuri municipale amesticate 

Alte condiții obligatorii:

1) Reexaminarea prezentei autorizații va fi realizată în următoarele cazuri:
- schimbarea substanțială a circumstanțelor în baza cărora s-a eliberat autorizația;
- constatarea, în cadrul acțiunilor de inspecție și control, a unor aspecte noi, neprecizate de

documentația  depusă  pentru  obținerea  autorizației  sau  a  unor  modificări  operate  ulterior
emiterii actului de autorizare;

- emiterea unor noi reglementări legale cât și modificarea substanțială a conținutului actelor

normative care au stat la baza emiterii prezentei autorizații;
- organizarea unor noi puncte de colectare a deșeurilor;
- nerespectarea prevederilor Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile. 

Revizuirea prezentei autorizații se va realiza ori de cate ori există o schimbare de fond a datelor
care au stat la baza emiterii acesteia.

2) Suspendarea valabilității prezentei autorizații va fi realizată în următoarele cazuri:

Suspendarea  valabilității  prezentei  autorizații  va  fi  dispusă  în  caz  de  nerespectare  a
prevederilor  specificate  în  prezenta  autorizație,  după  o  notificare  prealabilă,  expediată
titularului autorizației 
în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.160  din  22  iulie  2011  privind  reglementarea  prin
autorizare a activității de întreprinzător și al Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la
principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător:
- nerespectarea prevederilor  Legii nr. 209/2016 privind deșeurile;
- nerespectarea prevederilor Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului

și al Legii nr. 851/1996 privind expertiza ecologică.
  

 3)   În conformitate cu prevederile art. 30 al Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, Inspectoratul
pentru   Protecția  Mediului  va  asigura/efectua  după  necisitate  verificarea  condițiilor  de
colectare,    depozitare temporară, transportare a deșeurilor periculoase și nepericuloase din
adresa dată, cu  informarea despre rezultatele obținute privind masurile de protecție a mediului
către Agenției de Mediu.

Termenul de suspendare a valabilității prezentei autorizații nu poate depăși două luni, dacă
legea care reglementează activitatea respectivă nu prevede altfel, până la înlăturarea cauzelor
care  au  dus  la  suspendarea  acesteia.  Pe  perioada  suspendării,  desfășurarea  activității  este
interzisă.



Titularul prezentei autorizații este obligat să înștiințeze în scris autoritatea emitentă despre
înlăturarea circumstanțelor care au dus la suspendarea valabilității acesteia.

Neînlăturarea în termenul stabilit a circumstanțelor care au dus la suspendarea valabilității
prezentei  autorizații,  servește drept temei pentru retragerea acesteia de către autoritățile în
domeniul protecției mediului conform procedurilor stabilite de legislația în vigoare.

Eliberat:  21.09.2020                                     Termenul de valabilitate: 21.09.2025

Director                                                         

                         
                            Veaceslav DERMENJI                        
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