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Având în vedere Referatul de aprobare nr. 93.603/DGDSCSP/28.09.2018 al Direcției generale deșeuri, situri
contaminate și substanțe periculoase,
în temeiul prevederilor:
- art. 20 alin. (9) și (11) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor
de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului
și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Se aprobă procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau
prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora, prevăzuți la art. 20 alin. (9)
din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu
modificările și completările ulterioare, la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-
teritoriale a municipiilor unde desfășoară activitatea prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.

Operatorii economici prevăzuți la art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările
ulterioare, au obligația să se înregistreze la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale/subdiviziuni
administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfășoară activitatea potrivit autorizației de mediu, în maximum 30
de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin sau, după caz, de la data obținerii autorizației de
mediu.

Unitatea administrativ-teritorială are obligația să se asigure că înregistrarea nu aduce atingere
prevederilor art. 20 alin. (2) lit. e) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu
modificările ulterioare, și să transmită asociației de dezvoltare intercomunitară din care face parte lista cu
operatorii economici prevăzuți la art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările
ulterioare, precum și datele raportate de către aceștia.

Înregistrarea nu se aplică în cazul operatorilor de salubrizare care achiziționează potrivit atribuțiilor
care le revin deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul

mediului, 

Eugen Constantin Uricec, 

secretar de stat 

București, 29 noiembrie 2018.
Nr. 1.271.
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Art. 2. -

Art. 3. -

Art. 4. -
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dataincarcare:
http://lege5.ro/App/Document/hazdenrqgi/legea-nr-249-2015-privind-modalitatea-de-gestionare-a-ambalajelor-si-a-deseurilor-de-ambalaje?pid=263620605&d=2020-01-30#p-263620605
http://lege5.ro/App/Document/hazdenrqgi/legea-nr-249-2015-privind-modalitatea-de-gestionare-a-ambalajelor-si-a-deseurilor-de-ambalaje?pid=263620607&d=2020-01-30#p-263620607
http://lege5.ro/App/Document/ge2dgojwgayq/hotararea-nr-19-2017-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-mediului-si-pentru-modificarea-unor-acte-normative?pid=152950506&d=2020-01-30#p-152950506
http://lege5.ro/App/Document/hazdenrqgi/legea-nr-249-2015-privind-modalitatea-de-gestionare-a-ambalajelor-si-a-deseurilor-de-ambalaje?pid=263620605&d=2020-01-30#p-263620605
http://lege5.ro/App/Document/hazdenrqgi/legea-nr-249-2015-privind-modalitatea-de-gestionare-a-ambalajelor-si-a-deseurilor-de-ambalaje?pid=263620605&d=2020-01-30#p-263620605
http://lege5.ro/App/Document/gqydimzxgq/legea-serviciului-de-salubrizare-a-localitatilor-nr-101-2006?pid=68407432&d=2020-01-30#p-68407432
http://lege5.ro/App/Document/hazdenrqgi/legea-nr-249-2015-privind-modalitatea-de-gestionare-a-ambalajelor-si-a-deseurilor-de-ambalaje?pid=263620605&d=2020-01-30#p-263620605


PROCEDURA ȘI CRITERIILE  
de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de

ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora
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http://lege5.ro/App/Document/gmytknbugizq/procedura-si-criteriile-de-inregistrare-a-operatorilor-economici-colectori-autorizati-care-preiau-prin-achizitie-deseuri-de-ambalaje-de-la-populatie-de-la-locul-de-generare-a-acestora-din-29112018?d=2020-01-30

