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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire  

la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor  

despre deșeuri și gestionarea acestora 

---------------------------------------------------------- 

În temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 209 din  29 iulie  2016privind 

deșeurile (Monitorul Oficial nr.459-471/916 din 23 decembrie 2016), Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

  

1. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la ținerea evidenței și transmiterea 

datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora (se anexează). 

 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina 

Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare după 3 luni de la data publicării 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Liviu Volconovici 
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         Aprobat prin  

        Hotărîrea Guvernului nr. 

        din                           2018 

 

 

Instrucțiune cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și 

informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora 

 

I. Dispoziții generale  

 

1. Prezenta instrucțiune stabilește modul de ținere a evidenței și de 

transmitere a datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora, în 

conformitate cu art. 32 al Legii privind deșeurile nr. 209 din  29 iulie 2016.  

2. Prezenta instrucțiune stabilește:  

1) responsabilitățile deținătorilor de deșeuri pentru pregătirea și 

prezentarea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora;  

2) clasificarea și modalitatea de administrare a datelor și informațiilor 

despre deșeuri și gestionarea acestora;   

3) managementul datelor și informației despre deșeuri și gestionarea 

acestora 

4) proceduri de monitorizare, conformare și aplicare.  

 

II. Responsabilitățile deținătorilor de deșeuri pentru pregătirea și 

prezentarea datelor și informației despre deșeuri și gestionarea acestora 

 

3. În corespundere cu art. 2 alin. (12) al Legii nr. 209  din  29 iulie 2016 

privind deșeurile, acțiunea prezentei instrucțiuni se extinde asupra deținătorilor 

de deșeuri, indiferent de genul de activitate, tipul de proprietate și forma juridică 

de organizare, de sursa de finanțare, după cum urmează: 

1) entitățile activitatea cărora generează deșeuri, (producătorii de deșeuri) 

în corespundere cu prevederile art. 32 al  Legii nr. 209  din  29 iulie 2016 privind 

deșeurile;  

2) entitățile care colectează, în bază de contract, deșeurile generate de alte 

entități (populație, unitățile comerciale și instituții) în corespundere cu 

prevederile cu art. 11 lit. g) și art. 32 al  Legii nr. 209  din  29 iulie 2016 privind 

deșeurile;   

3) deținătorii autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor, în 

corespundere cu prevederile art. 25 al Legii nr. 209  din  29 iulie 2016  privind 

deșeurile; 

4) unităţile şi întreprinderile care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de 

autorizare, conform art. 27 al Legii nr. 209  din  29 iulie 2016  privind deșeurile; 

și  

5) agenți sau brokeri de deșeuri. 
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4. Întru facilitarea raportării datelor și informațiilor despre deșeuri și 

gestionarea acestora, deținătorii de deșeuri trebuie să: 

1) țină evidența cronologică (lunar) a cantității, naturii și originii 

deșeurilor, generate/recepționate pe același amplasament, completând câte un 

fișier aparte pentru fiecare categorie de deșeu pe care îl generează/recepționează, 

conform Formularului 1 și cerințelor listate în Anexa nr.1 la prezenta 

instrucțiune;   

2) raporteze anual Agenției de Mediu cantitatea totală a fiecărei categorii 

de deșeuri pe care îl generează/recepționează/colectează, precum și informații cu 

privire la gestionarea acestora, până la data de 30 aprilie a anului ce urmează 

după anul gestionar, în conformitate cu Formularul nr. 2 și cerințelor listate în 

Anexa nr. 2 la prezenta instrucțiune, în cazul în care generează: mai mult de 

50 kg de deșeuri periculoase, sau mai mult de 1 tonă de deșeuri ce nu sunt 

periculoase;   

3) să asigure calitatea informațiilor prezentate în raportul transmis Agenției 

de Mediu. 

 

5. Persoanele fizice sunt scutite de cerințele pct. 4. 

6. Întreprinderile mici și mijlocii, instituțiile sau alte entități ale căror 

deșeuri sunt colectate de către autoritățile administrației publice locale, prin 

intermediul operatorilor de gestionare a deșeurilor municipale, sunt scutite de 

cerințele pct. 4. 

7. Întru asigurarea comparabilității datelor transmise de către deținătorii de 

deșeuri, listați în pct. 3, acestea vor corespunde principiilor de exhaustivitate, 

consecvență şi credibilitate, fiind complete, sigure și având la bază aceleași 

criterii de formare.  

8.  Entitățile responsabile de evidența și gestionarea deșeurilor păstrează 

evidența acestora pentru 12 luni, în cazul deșeurilor nepericuloase, și pentru 3 

ani, în cazul celor periculoase, cu excepția unităților și întreprinderilor de 

transport de deșeuri periculoase, care trebuie să o păstreze timp de cel puțin 12 

luni, oferind aceste înregistrări autorității de reglementare, la cerere. 

9. Informația privind cantitatea și categoriile deșeurilor colectate și tratate 

de către sistemele colective sau individuale, stabilite pentru punerea în aplicare a 

principiului responsabilității extinse a producătorului la fel va fi raportată în SIA 

MD, procedura de raportare fiind stabilită prin actele normative privind 

gestionarea categoriilor de deșeuri ce cad sub incidența principiului 

responsabilității extinse a producătorului, aprobate de Guvern. 

 

III. Clasificarea deșeurilor și modalitatea de administrare a datelor 

și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora 

 

10. Producătorii și deținătorii de deșeuri menționați la pct. 5 vor încadra 

fiecare tip de deșeu generat (recepționat/colectat)  într-un cod complet, format 
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din 6 cifre, în conformitate cu Lista deșeurilor aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018;  
11. Clasificarea deșeurilor se realizează în conformitate cu pct. 3-5 din 

Hotărârea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018.  
12. În caz de incertitudine  privind clasificarea deșeului, încadrarea 

acestuia  se realizează de către Agenția de Mediu,  în baza unei analize a originii, 

testelor, buletinelor de analiză și altor documente relevante în conformitate cu 

Art. 7, alin (5) și (6) al Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile. Costul 

analizelor sunt acoperite de către deținătorii de deșeuri.  

13. Deșeul, care este clasificat ca fiind "periculos" în conformitate  cu 

Anexa nr. 3 a Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 nu poate fi  reclasificat.   
14. Prin derogare de la pct. 13,  deținătorul de deșeuri poate solicita 

Agenției de Mediu reclasificarea deșeului, inclusiv din cauza unei erori în 

clasificarea anterioară, cu prezentarea justificărilor de rigoare (analize de 

laborator)  în cazul în care:  
1) deșeul se încadrează în altă categorie, în conformitate cu Lista 

deșeurilor aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018; sau 

2) deșeul nu mai posedă proprietățile periculoase inițiale, care au fost 

cauza ca acesta să fie clasificat ca fiind periculos, în conformitate cu proprietățile 

din Anexa nr. 3 a Legii nr.209 din 29 iulie 2016  privind deșeurile; sau  
3) a parvenit o modificare în definiția "deșeurilor periculoase", care a 

determinat ca  deșeul să nu mai posede proprietățile care fac ca deșeurile să fie 

periculoase. 
15. Deținătorul de deșeuri care solicită reclasificarea deșeului în 

conformitate cu pct.14 prezintă Agenției de Mediu justificarea acestei modificări 

cu următorul raport privind datele și informațiile despre deșeuri și gestionarea 

acestora care va conține și modificarea solictată  (reclasificarea deșeului).   

16. Deținătorii de deșeuri periculoase, responsabili pentru ținerea 

evidenței acestora vor încadra fiecare tip de deșeu periculos, indicând codul Y, 

listat în Formularul 1, în Anexa nr.1 la prezenta Instrucțiune. 

 

IV. Managementul datelor și informației despre deșeuri și gestionarea 

acestora 

 

17.  Operatorii de gestionare a deșeurilor municipale vor raporta anual 

Agenției de Mediu, următoarele: 

1) datele și informațiile despre deșeuri și gestionarea acestora, care le 

primesc de la deținătorii de deșeuri; 

2) indicarea localității conform clasificatorului unităților administrativ-

teritoriale al Republicii Moldova - CUATM (cu specificarea profilului teritorial, 

inclusiv rural/urban); 

3) numărul populației și numărul gospodăriilor care beneficiază de 

salubrizare (cu specificarea profilului teritorial, inclusiv rural/urban). 

18. Autoritățile administrației publice locale vor actualiza datele și 

informațiile despre deșeuri și gestionarea acestora în vederea:  
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1) identificării deficiențelor în datele și informațiile prezentate; 
2) utiliza datele și informațiile prezentate pentru monitorizarea 

performanțelor de gestionare a deșeurilor, politicilor de dezvoltare și de 

planificare a noilor inițiative, precum și pentru alte inițiative de protecție a 

mediului. 
19. Datele și informațiile privind deșeurile și gestionarea deșeurilor vor 

fi publicate periodic pe pagina web a Agenției de Mediu.   

 

        

  V.  Proceduri de monitorizare, conformare și aplicare 

 

20. Agenția de Mediu notifică Inspectoratul pentru Protecția Mediului 

cu privire la deficiențele în datele și informațiile care au fost primite din partea 

deținătorilor de deșeuri. 

21. Agenția de Mediu solicită, în formă scrisă, ca deținătorii de deșeuri 

să corecteze deficiențele din rapoartele de evidență datelor și informațiilor cu 

privire la deșeuri și gestionarea acestora pe care le-au prezentat.   

22. Deținătorii de deșeuri vor lichida deficiențele identificate în raportul 

de evidență a deșeurilor și a datelor și informațiilor cu privire la gestionarea 

acestora timp de 14 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise prevăzute în 

punctul 21.  

23. Nerespectarea prevederilor privind ținerea evidenței și transmiterea 

datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora, duc la răspunderea 

disciplinară, contravențională, penală sau civilă, după caz. 
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     Anexa nr. 1  

    la Instrucţiunea cu privire la ţinerea 

    evidenţei şi transmiterea datelor şi informaţiilor  

    despre deşeuri şi gestionarea acestora 

 

EVIDENŢA DEŞEURILOR ŞI A  GESTIONĂRII ACESTORA  
 

Secţiunea 1 
Formularul 1: Evidența deșeurilor și gestionării acestora 

 

Profilul raportorului:    Compania/municipalitatea: 

 

IDNO  

Amplasamentul/Localitatea: 

Anul: 2018 

 Denumirea deșeului:  

                                   

Codul deșeului:  Date de contact: 

Localitatea: 

Strada: 

Tel:  

Fax: 

Email: 

Web: 

Date de contact: 

Localitatea: 

Strada: 

Tel:  

Fax: 

Email: 

Web: 

Proprietățile periculoase:  

Codul Y:  

Starea fizică: solid  

Unitate de măsură: tonă 

 

Data  Cantitatea de deșeuri Cod 

operațiune de 

gestionare  

Entitatea de la care/căreia i-a fost predat deșeul Note 

 Locul 

depozitării 

Recipient Generate/recepți

onate/colectate 

Gestionate    
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Secţiunea 2 
Lista abrevierilor utilizate în completarea formularelor de ținere a evidenței și 

transmitere a datelor privind deșeurile și gestionarea acestora 
 

1. Profilul raportorului  2. Codul periculozității H 

P (Producător) - Orice persoană ale cărei activități generează deșeuri (producător inițial de 

deșeuri) sau orice persoană care efectuează operațiuni de pre tratare, amestecare sau de alt 

tip, care nu duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri; 

D (Deținător) - Producătorul deșeurilor sau persoana fizică ori juridică care se află în 

posesia acestora. Se va utiliza doar dacă nu puteți folosi un alt cod; 

C (Colectare)  - Strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor,   

în vederea transportării la o instalație de tratare;  

V (Valorificare)-  Operațiune, care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc 

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

faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi sau 

în economie în general. Anexa nr.2 la Legea 209 din 29.07.2016 stabilește o listă a 

operațiunilor de valorificare a deșeurilor; 

E( Eliminare) – Orice operațiune, care nu este  o operațiune de valorificare, chiar și în cazul 

în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de 

energie. Anexa nr.1 la Legea 209 din 29.07.2016 stabilește o listă a operațiunilor de 

eliminare. 

B (Brokeri) - Orice persoană fizică sau juridică care se ocupă de valorificarea sau 

eliminarea deșeurilor în numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intră fizic în 

posesia deșeurilor. 

   HP1 „Explozive” 

HP2 „Oxidante” 

HP3 „Inflamabile” 

HP4 „Iritante – iritarea pielii și leziuni oculare” 

HP5 „Toxicitate asupra unui organ-țintă specific (STOT)/toxicitate prin aspirare” 

HP6 „Toxicitate acută” 

HP7 „Cancerigene” 

HP8 „Corozive” 

HP9 „Infecțioase” 

HP10 „Toxice pentru reproducere” 

HP11 „Mutagene” 

HP12 „Degajarea unui gaz cu toxicitate acută” 

HP13 „Sensibilizante” 

HP14 „Eco toxice” 

HP15 „Deșeuri capabile să dezvolte una dintre proprietățile periculoase menționate 

mai sus, pe care deșeul inițial nu o prezintă în mod direct” 

3. Codul Y 4. Operațiuni de gestionare 

Fluxuri de deșeuri 

Y1 Deșeuri provenite din spitale, centre medicale și clinici.  

Y2 Deșeuri rezultate din fabricarea și prelucrarea produselor farmaceutice.  

Y3 Deșeuri farmaceutice și ale produselor medicamentoase.  

Y4 Deșeuri rezultate din fabricarea și utilizarea biacidelor și produselor fitofarmaceutice.  

Y5  Deșeuri rezultate din fabricarea și utilizarea produselor chimice de conservare a 

lemnului.  

Y6 Deșeuri rezultate din producerea, prelucrarea și utilizarea solvenților organici.  

Y7 Deșeuri rezultate din procesele de tratare termică și alte operații de călire, conținând 

cianuri.  

Y8 Deșeuri de uleiuri minerale, care nu corespund scopului inițial de folosire.  

Y9 Deșeuri petroliere/ape uzate sub formă de hidrocarburi în amestecuri cu apă și emulsii.  

Y10 Deșeuri de substanțe și articole conținând sau contaminate cu difenilpoliclorurat (DPC) 

sau/și terfenilpoliclorinat (TPC) sau/și difenilpolibromurat (DPC).  

Y11 Reziduuri gudronate, provenite de la rafinarea, distilarea și orice alt tratament pirolitic 

al substanțelor organice.  

Y12 Deșeuri rezultate din producerea și utilizarea cernelurilor, coloranților, pigmenților, 

lacurilor și vopselelor.  

Y13 Deșeuri rezultate din producerea și utilizarea rășinilor, latexului, plastifianților și 

adezivilor.  

Y14 Substanțe chimice uzate (provenite din lucrări de cercetare-dezvoltare sau activități în 

învățământ), noi sau neidentificate, ale căror efecte asupra omului și/sau mediului 

înconjurător sunt necunoscute.  

Y15  Deșeuri de natură explozivă care nu fac obiectul altor reglementări.  

Y16 Deșeuri rezultate din producerea, prelucrarea și utilizarea chimicalelor fotografice și 

materialele de lucru aferente.  

Y17 Deșeuri rezultate din procesele de tratare a suprafeței metalelor și materialelor plastice.  

Y18 Reziduuri provenite din operațiunile de eliminare a deșeurilor industriale.  

 

Deșeuri având constituenți ca: 

Y19 Carbonili ai metalelor 

Y20 Beriliu și compuși ai beriliului.  

Y21 Compușii cromului hexavalent.  

Y22 Compușii cuprului.  

Y23  Compușii zincului.  

Y24 Arseniu și compușii arsenului 

Y25 Seleniu și compușii seleniului.  

Y26 Cadmiu și compușii cadmiului.  

Y27 Antimoniu și compușii antimoniului.  

Y28 Telur și compușii telurului.  

Y29 Mercur și compușii mercurului.  

Y30 Taliu și compușii taliului.  

Y31 Plumb și compușii plumbului.  

Y32 Compușii neorganici ai fluorului, cu excepția fluorurii de calciu.  

Y33 Cianuri anorganice.  

Y34 Soluții acide sau acizi în stare solidă.  

Y35 Soluții bazice sau baze în stare solidă.  

Y36 Azbest (praf sau pulberi și fibre).  

Y37 Compuși organofosforici.  

Y38 Cianuri organice.  

Y39 Fenoli și compuși fenolici, inclusiv clorfenolii.  

Y40 Eteri.  

Y41 Solvenți organohalogenaţi.  

Y42 Solvenți organici, exceptând solvenții halogenați.  

Y43 Orice compus policlorurat al dibenzofuranului.  

Y44 Orice compus de dibenzo-p-dioxin- policlorurat.  

Y45 Compuși organohalogenaţi, alții decât substanțele specificate în această anexă (de 

exemplu, la poz.47, 49-52). 

 

Deșeuri care necesită un tratament special 

    Y46 Deșeuri municipale solide  

    Y47 Reziduuri provenind de la incinerarea deșeurilor menajere 

ST – stocare temporară pentru a fi eliminate sau valorificate  

TR - tratate  pentru reutilizare 

TE – tratate pentru eliminare 

AT - utilizate pentru amenajare a teritoriului 

PC- predate comercianților  

PI – predate intermediarilor 

5. Operațiuni de eliminare 

D1 - Depozitarea în sau pe sol (de exemplu, depozite de deșeuri etc.). 

D2 - Tratarea solului (de exemplu, biodegradarea deșeurilor lichide sau nămoloase în 

sol etc.). 

D3 Injectarea în adâncime (de exemplu, injectarea deșeurilor care pot fi pompate în 

puțuri, saline sau depozite geologice naturale etc.). 

D4 Acumularea la suprafață (de exemplu, depunerea de deșeuri lichide sau nămoloase 

în bazine, iazuri sau lagune etc.). 

D5 Depozitele special construite (de exemplu, depunerea în compartimente separate 

etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu etc.). 

D6 Evacuarea într-o masă de apă, cu excepția mărilor/oceanelor. 

D7 Evacuarea în mări/oceane, inclusiv eliminarea în subsolul marin. 

D8 Tratarea biologică nemenționată în altă parte în prezenta anexă, care generează 

compuși sau mixturi finale eliminate prin intermediul unuia dintre procedeele 

enumerate de la D1 la D12. 

D9 Tratarea fizico-chimică nemenționată în altă parte în prezenta anexă, care 

generează compuși sau mixturi finale eliminate prin intermediul unuia dintre 

procedeele enumerate de la D1 la D12 (de exemplu, evaporarea, uscarea, calcinarea 

etc.). 

D12 Stocarea permanentă (de exemplu, plasarea de recipiente într-o mină etc.). 

D13 Amestecarea anterioară oricărei operațiuni enumerate de la D1 la D12. În cazul 

în care nu există niciun alt cod D corespunzător, aceasta include operațiunile 

preliminare înainte de eliminare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, 

sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, uscarea, mărunțirea uscată, 

condiționarea sau separarea înainte de supunerea la oricare dintre operațiunile 

enumerate de la D1 la D12. 

D14 Reambalarea anterioară oricărei operațiuni enumerate de la D1 la D13. 

D15 Stocarea înaintea oricărei operațiuni enumerate de la D1 la D14 (excluzând 

stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor. Stocare 

temporară înseamnă stocare preliminară.). 

6. Operațiuni de valorificare 

R2 Recuperarea/regenerarea solvenților. 

R3 Reciclarea/recuperarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți 

(inclusiv compostarea și alte procese de transformare biologică). Aceasta include și 

gazificarea, și piroliza, care folosesc componentele ca produse chimice. 

R4 Reciclarea/recuperarea metalelor și compușilor metalici. 

R5 Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice. Aceasta include și tehnologiile 

de curățare a solului care au ca rezultat operațiuni de valorificare a solului și de 

reciclare a materialelor de construcție anorganice. 

R6 Regenerarea acizilor sau a bazelor. 

R7 Valorificarea componenților utilizați pentru reducerea poluării. 

R8 Valorificarea componenților catalizatorilor. 

R9 Rerafinarea petrolului sau alte reutilizări ale petrolului. 

R10 Tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau ecologie. 

R11 Utilizarea deșeurilor obținute din oricare dintre operațiunile enumerate de la R2 

la R10. 

R12 Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile enumerate 

de la R2 la R11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, acesta 

include operațiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar 

fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, 

mărunțirea uscată, condiționarea, reambalarea, separarea și amestecarea înainte de 

supunerea la oricare dintre operațiunile enumerate de la R2 la R11. 

R13 Stocarea deșeurilor înaintea oricărei operațiuni enumerate de la R2 la R12 

(excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, la situl unde a fost generat deșeul). 
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Secţiunea 3 

 

Cerințe specifice privind completarea  

Formularului 1. Evidența deșeurilor și gestionarea acestora 

 

1. Utilizați o copie separată a Formularului 1 pentru:  

1) fiecare categorie de deșeu identificat printr-un cod complet format din 6 

cifre conform Listei deșeurilor; 

2) același tip de deșeu, generat de același deținător pe același amplasament 

(în cazul în care activitatea se desfășoară pe diferite amplasamente). 

2. Dacă tabelul este insuficient pentru a introduce toate deșeurile raportate, 

continuați pe verso, iar în partea de sus a fiecărei pagini indicați doar numele 

companiei/municipalității, numărul de identificare sau amplasamentul/localitatea 

pentru care este prezentat raportul, precum și numărul paginii. 

3. Completați informațiile solicitate în preambul, și anume:  

Boxa I 

1) Profilul raportorului – selectați din Lista abrevierilor, rubrica 1 profilul 

care corespunde genului de activitate;   

2) Anul – indicați anul pentru care se ține evidența deșeurilor; 

3) Denumirea deșeului – indicați denumirea deșeului  în conformitate cu 

Anexa 2 a  prezentei instrucțiuni;  

4) Codul deșeului: - indicați  codul din 6 cifre în conformitate cu Lista 

deșeurilor aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018;  

5) Categoria –  indicați litera P dacă deșeul este periculos și litera N dacă 

este nepericulos; 

6) Proprietățile periculoase – selectați din rubrica 2, a Listei abrevierilor, 

codul periculozității deșeului; 

7) Codul Y – în cazul în care deșeul este periculos, indicați codul Y al 

deșeului din Lista abrevierilor, rubrica 3. În cazul în care se pot atribui mai multe 

coduri; se va indica doar codul componentei care este cea mai periculoasă, în 

ceea ce privește impactul asupra sănătății umane și mediului înconjurător; 

8) Starea fizică – indicați starea fizică a deșeurilor; 

9) Unitate de măsură  - indicați unitatea de măsură, „metri cubi” sau 

„tone”, evitând utilizarea unității  de măsură „bucăți”.  

Boxa II 

1) Compania/municipalitatea - indicați denumirea oficială a companiei sau 

a municipalității - în cazul evidenței colectării deșeurilor municipale solide; 

2) Amplasamentul/Localitatea-  se completează în cazul în care activitatea 

companiei se desfășoară pe mai multe amplasamente, sau în cazul colectării 

deșeurilor municipale solide, se completează localitatea de unde se colectează 

acestea; 

3) IDNO – indicați numărul de identificare al 

companiei/municipalității/localității; 
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4) Date de contact – completați cu localitatea, strada, nr. de telefon și fax, 

adresa de email și pagina web.  

 

4. Completați tabelul cu informațiile ce țin de 

generarea/recepționarea/colectarea și gestionarea deșeurilor, după cum urmează: 

1) În primul rând al tabelului se include informația privind cantitatea de 

deșeuri rămasă din anul precedent, după caz, indicând în coloana 8 mențiunea 

AP (anul precedent); 

2) Coloana 1: indicați data când deșeul a fost 

generat/colectat/recepționat/predat;  

3) Coloana 2: locul depozitării (depozit de deșeuri, încăpere amenajată, 

etc.);  

4) Coloana  3: tipul de recipient în care este stocat deșeul (container, butoi, 

etc.); 

5) Coloana 4: cantitatea de deșeuri generate/recepționate/colectate; 

6) Coloana 5: cantitatea de deșeuri asupra cărora a fost efectuată careva 

operațiuni de gestionare a deșeurilor, din cele indicate la coloana 4;  

7) Coloana 6: se indică codul operațiunii de 

gestionare/valorificare/eliminare a deșeurilor, identificate din Lista abrevierilor,  

rubrica 4, 5, 6; 

8) Coloana 7:  se  indică IDNO companiei și numărului contractului 

entității căreia i-a fost predat deșeul sau de la care a fost preluat deșeul, după caz; 

9) Coloana 8: prezintă informațiile / precizări referitoare la datele  

furnizate în coloanele precedente, de exemplu:  

a) AP – abrevierea anul precedent, în cazul indicării deșeurilor rămase din 

anul precedent; 

b) DN – abrevierea pentru deținător nou de deșeuri, în cazul predării 

deșeurilor unui nou deținător; 

c) DP -  abrevierea pentru deținătorul precedent, în cazul în care deșeurile 

au fost preluate de la o altă entitate; 

d) I- pentru operațiunile de import a deșeurilor; 

e) E – în cazul exportului de deșeuri;  

f) ÎSD – în cazul încetării statutului de deșeu (nu se va lua în calcul la 

raportarea anuală); 

g) SB – în cazul în care deșeul este considerat subprodus (nu se va lua în 

calcul la raportarea anuală).  
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       Anexa nr. 1  

      la Instrucţiunea cu privire la ţinerea 

      evidenţei şi transmiterea datelor şi informaţiilor  

      despre deşeuri şi gestionarea acestora 

 

Raportarea deșeurilor și gestionarea acestora 

 

Secţiunea 1 

Formularul 2: Raportarea deșeurilor și gestionarea acestora 
 

Profilul raportorului  A fi completat de autoritatea competentă 

Anul de raportare   Ștampila autorității 

competente:  

 

Data: ___//____//__________ 

 

Raportul primit în numele autorității competente de către:  

______________________________________ 

 

Semnătura ________________________ 

Nr. paginii              __________ 

Nr. total de pagini  __________ 

 

Compania/municipalitatea: 

 

 

IDNO  

Amplasamentul/localitatea: 

                                  

Date de contact: 

Localitatea: 

Strada: 

Tel:  

Fax: 

Email: 

Web: 

Date de contact: 

Localitatea: 

Strada: 

Tel:  

Fax: 

Email: 

Web: 

Cod CAEM: 

Altele (după caz):  

Cod CUATM:                                                                                        Rural     □                           Urban     □ 

Nr. populației deservite de serviciul de salubrizare ____________  

Nr. gospodăriilor deservite de serviciul de salubrizare _____________ 

Autorizație de mediu / nr. înregistrare/ data/ valabilitatea: 

Data: ___//____//__________ 

 

Completat de: 

___________________________ 

 

Semnătura __________________ 

Ștampila Data: ___//____//__________ 

 

Completat de: 

___________________________ 

 

Semnătura __________________ 

Ștampila 

 

N/o  Codul 

deșeului 

Denumirea  

deșeului  

Categoria   

deșeului  

Codul Y   

Cantitatea, 

tone 

Codul 

operațiunii  

Entitatea de la care au 

fost preluate/care a 

preluat deșeurile 

Note  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        

 

 

 

         

        

 

 

    Total      
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Secţiunea 2 

 

Cerințe specifice privind completarea Formularului 2:   

Raportarea deșeurilor și gestionarea acestora 

 

1. Utilizați un formular pentru raportarea sumară a cantității de deșeuri 

generate/primite/colectate și a gestionării acestora pentru anul precedent. 

1) În cazul entităților care generează/colectează deșeurile, fiecare rând din 

formular este format prin însumarea tuturor datelor despre cantitățile de deșeuri 

din evidența deșeurilor, care au același cod pentru deșeuri, același cod pentru 

gestionarea acestora și provin de la aceeași amplasament/municipalitate.  

2) În cazul entităților care primesc deșeurile, fiecare rând din formular 

este format prin însumarea tuturor datelor despre cantitățile de deșeuri din 

evidența deșeurilor, care au același cod pentru deșeuri și același cod pentru 

gestionarea acestora.  

2. Dacă tabelul este insuficient pentru a introduce toate deșeurile raportate, 

continuați pe verso, iar în partea de sus a fiecărei pagini păstrați profilul 

raportorului, anul raportării, numele companiei/municipalității, 

amplasamentul/localitatea, precum și numărul total de pagini și numărul paginii. 

3. Completați informațiile solicitate în preambul, și anume:  

Boxa I: 

1) Profilul raportorului – selectați din Lista abrevierilor, rubrica 1 profilul 

care corespunde genului de activitate;   

2) Anul – indicați anul pentru care se depune raportul privind deșeurile și 

gestionarea acestora; 

3) Nr. paginii  - indicați numărul paginii, în cazul în care raportul cuprinde 

mai multe pagini;             

4) Nr. total de pagini – indicați numărul total de pagini al raportului.    

 

Boxa II urmează a fi completată de autoritatea competentă. 

 

Boxa III :  

1) Compania/municipalitatea - indicați denumirea oficială a companiei sau 

a municipalității - în cazul evidenței colectării deșeurilor municipale solide; 

2) Amplasamentul/Localitatea - se completează în cazul în care activitatea 

companiei se desfășoară pe mai multe amplasamente, sau în cazul colectării 
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deșeurilor municipale solide, se completează localitatea de unde se colectează 

acestea; 

3) IDNO – indicați numărul de identificare al 

companiei/municipalității/localității; 

4) Date de contact – completați cu localitatea, strada, nr. de telefon și fax, 

adresa de email și pagina web; 

5) Cod CAEM - indicați  codul CAEM (Clasificatorul Activităților din 

Economia Moldovei) pentru activitatea aferentă raportării; 

6)  Cod CUATM  - indicați codul CUATM,  cu specificarea profilului 

teritorial, inclusiv rural/urban și a numărul populației și numărul gospodăriilor 

care beneficiază de salubrizare (cu specificarea profilului teritorial, inclusiv 

rural/urban); 

7) Autorizație de mediu / nr. înregistrare/ data/ valabilitatea  - în cazul 

deținătorilor autorizației de gestionare a deșeurilor, indicați numărul acesteia și 

termenul de valabilitate. 

 

4. Completați informațiile cu privire la raportarea deșeurilor, după cum 

urmează: 

1) Coloana 1:  completați numărul de ordine;  

2) Coloana 2: înscrieți codul deșeului format din 6 cifre din Lista 

deșeurilor aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018. În 

cazul deșeurilor municipale solide, înscrieți codul deșeului din capitolul 20 

(deșeuri municipale solide) al Listei deșeurilor aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018, precum și subcapitolul 1501 (ambalaje, 

inclusiv deșeurile de ambalaje municipale colectate separat) și respectiv 

denumirea deșeului.  Pentru cantitățile mici de deșeuri de construcție generate în 

municipiu, indicați codul din șase cifre 179900, iar pentru anvelope uzate 

160103;  

3) Coloana 3: indicați denumirea deșeului în conformitate cu Lista 

deșeurilor aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018;  

4) Coloana 4: indicați categoria deșeului în conformitate cu Lista 

deșeurilor aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018;  

5) Coloana 5: cazul în care deșeul este periculos, indicați codul Y al 

deșeului din Lista abrevierilor, rubrica 3. În cazul în care se pot atribui mai multe 

coduri; atribuiți doar codul componentei care este cea mai periculoasă în ceea ce 

privește impactul asupra sănătății umane și mediului înconjurător. În cazul 

deșeurilor municipale solide, înscrieți codul Y46; 
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6) Coloana 6: indicați cantitatea deșeurilor, care reprezintă:  

a) În cazul entităților care generează/colectează deșeurile - suma 

cantităților de deșeuri generate care au același cod al deșeului, cod al operațiunii 

și provin de pe același amplasament/localitate; 

b) În cazul entităților care primesc deșeurile - suma cantităților de deșeuri 

generate care au același cod al deșeului și același cod al operațiunii. În cazul 

eliminării bifenililor policlorurați, în coloana 6 mai trebuie indicat conținutul de 

bifenili policlorurați din deșeurile respective. 

7) Coloana 7: operațiunea de gestionare/valorificare/eliminare aplicată 

cantității de deșeuri indicate în coloana 6, care  poate fi identificată în Lista 

abrevierilor în rubricile 4, 5 și 6 din Anexa nr. 1, Secțiunea 2; 

8) Coloana 8: entitatea căreia i-a fost predat deșeul sau de la care a fost 

preluat deșeul, după caz, cu indicarea IDNO companiei și a numărului 

contractului; 

9) Coloana 9: prezintă informațiile / precizări referitoare la datele  

furnizate în coloanele precedente,, de exemplu:  

a) DN – abrevierea pentru deținător nou de deșeuri, în cazul predării 

deșeurilor unui nou deținător; 

b) DP -  abrevierea pentru deținătorul precedent, în cazul în care deșeurile 

au fost preluate de la o altă entitate; 

c) I - pentru operațiunile de import a deșeurilor; 

E – în cazul exportului de deșeuri. 



Notă informativă

la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Instrucţiunii cu 

privire la ţinerea evidenţei şi transmiterea datelor şi informaţiilor despre

deşeuri şi gestionarea acestora

Temeiul elaborării proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Instrucţiunii 

cu privire la ţinerea evidenţei şi transmiterea datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi 
gestionarea acestora.

Temei pentru elaborarea prezentului proiect de act normativ au servit 

prevederile art.8 lit. c) art. 32 alin. (3) şi art. „68 alin. (1) din Legea privind deşeurile 

nr. 209 din 29 iulie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459- 
471, art. 916).

Scopul elaborării proiectului dat constituie crearea cadrului normativ necesar 

implementării noii Legi prinvind deşeurile. Prezentul proiect de Hotărâre de Guvern 

prezintă un act nou, elaborat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 
Mediului care stabileşte responsabilităţile deţinătorilor de deşeuri pentru pregătirea şi 

prezentarea datelor şi informaţiei despre deşeuri şi gestionarea acestora şi 

interpretează prevederile Legii privind deşeurile nr. 209 din 29 iulie 2016, care 

transpune Directiva 2008/98/CE privind deşeurile.

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de Hotărâre de Guvern. 
Acestea constau în faptul că Republica Moldova prin ratificarea Acordului de 

Asociere şi-a asumat angajamentul de a transpune în legislaţia naţională directivele 

UE din capitolul Mediu, inclusiv acele din domeniul Gestionarea deşeurilor.

în urma elaborării şi aprobării Legii privind deşeurile s-a creat necesitatea de a 
elabora şi cadrul normativ în vederea respectării tuturor cerinţelor din lege. Evidenţa 

deşeurilor este un gen de activitate nou pentru producătorii de deşeuri din Republica 

Moldova. Astfel, prezenta instrucţiune vine ca un suport, pentru persoanele care se 

vor ocupa nemijlocit de evidenţa şi de raportarea datelor şi informaţiilor despre 

deşeuri şi gestionarea acestora. Această instrucţiune ne va asigura raportarea corectă 

a datelor privind deşeurile generate, iar în urma aprobării Concepţiei Sistemului 

Informaţional Automatizat „Managementul Deşeurilor” populaţia va avea acces la 

informaţia despre evidenţa deşeurilor, care conţine date privind generarea, colectarea, 

transportarea şi tratarea deşeurilor, inclusiv acelor periculoase.
în urma raportării datelor despre deşeurile generate se va putea face o analiză 

asupra situaţiei actuale a tării şi depistarea punctelor slabe pentru elaborarea unor 

soluţii pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu.
Necesitatea elaborării proiectului de Hotărâre de Guvern a fost condiţionată şi 

de faptul că Republica Moldova fiind parte la Convenţia de la Basel privind controlul 

transportării transfrontiere a deşeurilor periculoase şi eliminarea acestora are obligaţia 

de a raporta anual date privind cantităţile de deşeuri generate, exportate, etc. în acest 

sens, se impune evidenţa strictă, conform codurilor stabilite a deşeurilor în vederea 

asigurării prezentării informaţiei veridice şi calitative.



Finalitatea urmărită prin implementarea noilor reglementări.

Prin proiectul Hotărârii Guvernului se urmăreşte aprobarea Instrucţiunii cu privire la 

ţinerea evidenţei şi transmiterea a datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi 
gestionarea acestora.

Această Instrucţiune va servi ca un act indispensabil pentru implementarea 

unui sistem eficient de management al deşeurilor.

Implementarea cerinţelor din Instrucţiune conforme celor europene va 
contribui la obţinerea datelor statistice privind categoriile şi cantităţile de deşeuri, iar 

acest fapt va permite o mai bună administrare a acestui sector.

Principalele prevederi ale proiectului de Hotărâre de Guvern, locul 
acestuia în sistemul de acte normative, elementele noi.

Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost elaborat în conformitate cu 

prevederile din Legea nr. 317-XV din 18,07.2003 privind actele normative ale 

Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la ţinerea 
evidenţei şi transmiterea a datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea 
acestora stabileşte 5 capitole şi 2 anexe.

Conţinutul acestor capitole cuprind:

a) dispoziţii generale;

b) responsabilitatea deţinătorilor de deşeuri pentru pregătirea şi prezentarea

datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea acestora;

c) clasificarea deşeurilor şi modalitatea de administrare a datelor şi informaţiilor
despre deşeuri şi gestionarea acestora;

d) managementul datelor şi informaţiei despre deşeuri şi gestionarea acestora;

e) proceduri de monitorizare, conformare şi aplicare.
Pe lângă aceste capitole Instrucţiunea conţine 2 anexe, cu Formularul 1 „ Evidenţa 

deşeurilor şi gestionarea acestora” unde sunt detaliat explicate acţiunile pentru 

completarea acestui formular, fiind completat de deţinătorul de deşeuri cu toate 

proprietăţile acestuia.
Formularul 2: „Raportarea deşeurilor şi gestionarea acestora” la care de 

asemenea sunt specificate cerinţe pentru completare, care se completează de 

autoritatea competentă pentru raportarea sumară a cantităţii de deşeuri 

generate/primite/colectate şi a gestionării acestora pentru mai mulţi ani.

Impactul noii hotărâri a Guvernului asupra altei legislaţii.

Noul proiect de hotărâre a Guvernului nu va avea impact asupra altor acte 

normative în vigoare.
Gradul de compatibilitate al proiectului de act normativ cu reglementările 

corespondente ale legislaţiei comunitare.
Proiectul de act normativ este elaborat în contextul prevederilor art. art.8 lit. c), 

32alin. (3) şi 68 alin. (1) din Legea privind deşeurile nr. 209 din 29 iulie 2016, care 

transpune Directiva cadru privind deşeurile.
Fundamentarea economico-financiară. Adoptarea şi implementarea 

ulterioară a proiectului nu necesită surse financiare din bugetul statului.

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ.

Impactul asupra activităţii de întreprinzător. Proiectul propus va avea impact 

pozitiv asupra activităţii de întreprinzător, în particular asupra producătorilor iniţiali



de deşeuri şi deţinătorilor de deşeuri, unităţilor şi întreprinderilor care valorifică 

deşeurile, prin faptul că vor dispune de o instrucţiune bine stabilită în baza căreia vor 

putea să ţină evidenţa şi raportarea datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi 

gestionarea acestora conform legislaţiei. Analiza impactului de reglementare a 

proiectului sus-menţionat, a fost examinată şi avizată pozitiv în cadrul şedinţelor 

Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător ( PV nr. 06/2-GL- 
1 din 18.01.2018) şi a proiectului (PV nr. 06/2-GL-5 din 29.01.2018).

Impactul social. Aprobarea instrucţiunii privind evidenţa şi raportarea datelor şi 
informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea acestora va contribui la acumularea datelor 

privind generarea deşeurilor precum şi eliminarea şi valorificarea lor. Totodată se va 

oferi posibilitatea accesului publicului la date şi informaţii despre deşeuri, care va 

permite populaţiei să aibă o imagine adecvată şi să-şi formeze o opinie cît şi să-i 

responsabilizeze. Acest lucru va avea un impact benefic asupra sănătăţii şi bunăstării 
populaţiei.

Impactul asupra mediului va fi pozitiv, deoarece, evidenţa cantitativă şi calitativă 
a deşeurilor şi clasificarea lor conform unor coduri stabilite în UE va permite o 

analiză concretă asupra situaţiei pe acest compartiment contribuind la un 

management mai eficient al deşeurilor. întreprinderea unor măsuri care sunt 

conforme standardelor UE va contribui la protecţia mediului înconjurător.

Respectarea transparenţei în procesul decizional: 

în procesul de elaborare a prezentului proiect de Hotărâre de Guvern au fost 

respectate regulile procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale, 

prevăzute de Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul 
decizional. Proiectul Hotărîrii Guvernului, şi nota informativă sunt disponibile 

publicului pe pagina web oficială a ministerului (http://www.madrm.gov.md/) la 

rubrica Transparenţa decizională/ Proiecte în discuţie.

Proiectul a fost supus examinării şi avizării conform procedurilor stabilite de 

legislaţia în vigoare de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Ministerul 

Finanţelor, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Biroul Naţional de 

Statistică şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova,

Concomitent, conform legislaţiei în vigoare proiectul a fost supus expertizei 

anticorupţie de către Centrul Naţional Anticorupţie şi expertizei juridice de către 

Ministerul Justiţiei.

Ministru Liviu VOLCONOVICI

http://www.madrm.gov.md/
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