
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

Hotărâre 

privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de construire 

şi/sau desființare 

 

 

În temeiul prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 166/2017 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta Hotărâre: 

 

CAPITOLUL I . Dispoziţii generale 

 

Art. 1 

(1) Prezentul act normativ are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfãșurarea activității de 

gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de construire şi/sau desființare, denumite în 

continuare lucrări de construcţii precum și reducerea impactului asupra mediului rezultat din aceste 

activități. 

(2) Obiectivul este gestionarea eficientă a deșeurilor  provenite din lucrările de construcţii şi creşterea 

gradului de valorificare şi reciclare al acestora în vederea protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei. 

(3) Deşeurile care fac obiectul prezentului act normativ provin  din toate activitățile care se supun 

autorizării conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(4) Se exclud din domeniul de aplicare al prezentului act normativ deșeurile radioactive provenite din   

lucrările de construire precum și materialele menționate la art. 2 alin. (1) lit. c din Legea nr. 211/2011, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   
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Art. 2 

(1) Prezentul act normativ se aplică categoriilor de deşeuri provenite din lucrările de construcţii  

clasificate în conformitate cu Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei Comisiei 

2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 

1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile. 

(2) Deșeurile provenite din locuințe ori activități socio-economice, care nu necesită autorizație de 

construire,  se gestionează de către autoritățile publice locale, prin serviciile publice de salubritate 

și/sau alți operatori de salubritate pe bază de contracte comerciale, cu respectarea  obligațiilor  

prevăzute în anexa nr. 6 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și 

completările ulterioare și în conformitate cu prevederilor art. 2, alin. (3),  lit. b din Legea nr. 101/2006 

privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Acceptarea la depozitare a deşeurilor din lucrările de construcții se face în conformitate cu 

prevederile Ordinului   Nr. 95 emis de Ministerul Mediului și Gospodăriri Apelor la 12 februarie 

2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor 

la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri şi ale 

Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Art. 3 

Pentru aplicarea prevederilor prezentului act normativ, prin ,,titularul autorizației’’ se înțelege  

solicitantul autorizației de construire, în conformitate cu prevederile art. 2 şi art. 5 alin.(2) din Legea 

nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 4  

(1) Titularul autorizației de construire/desființare este responsabil pentru gestionarea deșeurilor din 

construcții şi atingerea obiectivelor de reciclare/valorificare în conformitate cu prevederile art. 17 

alin.(3) din Legea 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare.    

(2) Pentru lucrările de construcţii executate fără autorizaţie de construire în situația prevăzută la art. 

33 din Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, gestionarea deșeurilor provenite  

din activitatea de desființare revine administrației publice locale. 
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CAPITOLUL II. Gestionarea deşeurilor provenite din lucrări de construcții  

Art. 5 

(1) Operațiile de gestionare a deşeurilor provenite din lucrările de construcţii, precum şi îndeplinirea 

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

specificate în anexa nr. 6 din Legea nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se 

stabilesc de autoritățile competente pentru protecția mediului prin departamentele de deșeuri la 

solicitarea titularului, urmare a depunerii documentației ce va conține și planul de gestionare a 

deșeurilor, în vederea obținerii actului de reglementare, depusă în conformitate cu prevederile art. 2 

din Legea nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Gestionarea deșeurilor provenite din lucrări de construcții se poate face: 

a) direct de titularul autorizației de construcție/desființare, cu respectarea prevederilor legale în 

domeniul gestionării deşeurilor; 

b) prin contract de prestări servicii cu operatori  economici, autorizaţi din punct de vedere al protecției 

mediului. 

(3) Sortarea, colectarea, pretratarea, tratarea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea și valorificarea 

deşeurilor provenite din lucrări de construcţii se efectuează la locul producerii acestora și sunt 

utilizate cu prioritate pentru activități de construcții şi finisaje pe amplasament ori într-o unitate de 

reciclare/valorificare. 

(4) Tratarea, reciclarea și valorificarea deşeurilor provenite din lucrările de construcţii se efectuează 

de către operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului. 

(5) Tratarea, neutralizarea și eliminarea deșeurilor periculoase se realizează în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

(6) Transportul deşeurilor provenite din lucrările de construcţii se realizează în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (CE) NR. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind transferurile de deșeuri, publicat în Jurnalul Oficial seria L nr. 190/12.07.2006 şi ale 

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

teritoriul României. 

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

eliminarea deşeurilor provenite din clădirile distruse în totalitate, sau parțial distruse şi cele similare 

acestora, se efectuează conform prevederilor prezentului act normativ, obligația gestionării deşeurilor 

provenite din lucrări de construcții revenind autorităţii administrației publice locale în a cărei rază 

administrativ teritorială s-a produs evenimentul, sau, după caz, autorităţii responsabile pentru 

gestionarea măsurilor dispuse prin decret prezidenţial, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 453/2004. 

 

CAPITOLUL III. Obligaţii şi responsabilităţi 

Art. 6 

(1) Titularul autorizației de construire/desființare este responsabil de întocmirea planului de 

gestionare a deșeurilor cu respectarea conținutului cadru prevăzut în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

(2) Planul de gestionare a deșeurilor rezultate din  lucrările de construcții se realizează de către 

titularul autorizației menționat la alin. (1) şi va fi elaborat cu stabilirea  acțiunilor care indică modul 

în care materialele vor fi utilizate și reciclate cu respectarea obligațiilor din art. 17 alin. (3) din Legea 

nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  

(3) Titularul autorizației de construire/desființare are obligația să desemneze o persoană din rândul 

angajaților proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezentul 

act normativ sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. 

(4) Titularul autorizației de construire are obligația stabilirii unui sistem de trasabilitate a deșeurilor 

generate, parte a planului de gestionare a deșeurilor. 

(5) Titularul autorizației de construire/desființare trebuie să aibă o evidență şi o caracterizare a 

fiecărui tip de deşeu generat, în conformitate cu prevederile art. 49 din  Legea nr. 211/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

(6) Departamentul de deșeuri din cadrul autorității competente pentru protecția mediului asigură 

suportul tehnic pentru elaborarea actului de reglementare și stabilește condițiile din acesta,  prin 

îndeplinirea următoarelor:    

a) să prevadă obligația aplicării ierarhiei deşeurilor conform prevederilor art. nr. 4 din Legea nr. 

211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.  

b) să verifice încadrarea deșeurilor provenite din lucrări de construcții, ale titularului, potrivit 

prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei Comisiei 2000/532/CE de 

înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit . a) din Directiva 

75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile, cu completările ulterioare, fiecare tip de deşeu generat 

din propria activitate a titularului, pe baza originii, a documentelor de introducere pe piață potrivit 

legii, a produselor din care provin deșeurile și/sau a buletinelor de analiză emise de laboratoarele 

acreditate;  

c) pentru a se asigura că deșeurile provenite din lucrările de construcții sunt gestionate corespunzător, 
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autoritatea competentă de protecție a mediului stabilește datele, informațiile, formatul și 

periodicitatea raportărilor pe care titularul autorizației de construire trebuie să o transmită  autorității 

competente pentru protecția mediului. 

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

de construcţii. 

(8) În cazul deşeurilor provenite din lucrări de construcţii prin a căror manipulare se degajă praf, 

operatorul economic care efectuează transportul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru 

reducerea  cantităţii  de praf degajată în aer, inclusiv umectarea deşeurilor. 

(9) Eliminarea deșeurilor periculoase trebuie să se facă sistematic și obligatoriu cu respectarea Legii 

nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

(10) În cazul activităților de desființare de construcții ale căror cărți tehnice nu conțin date de 

securitate ale produselor componente, deșeurile suspectate a fi periculoase se gestionează conform 

art. 5 alin. (5). 

(11) Autoritatea publică locală emitentă a autorizației de construire/desființare, pe raza căreia își 

desfășoară activitatea titularul autorizației are obligația să monitorizeze activitatea de gestionare a 

deșeurilor provenite din lucrări de construcții, să asigure informarea prin mijloace adecvate a 

locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deşeurilor provenite din lucrările de construcție din 

cadrul localităţilor, alături de celelalte obligații și responsabilități  ce decurg din Legea nr. 211/2011, 

cu modificările și completările ulterioare. 

(12)  Autoritatea publică locală menționată la alin. (11) are obligația ca în termen de 180 de zile de 

la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de guvern, să înființeze  centre de colectare  a deșeurilor 

nepericuloase provenite din lucrările de construcții, dacă pe o rază de cel mult 15 km nu există un 

astfel de centru de colectare și/sau o stație de transfer pe o rază de cel mult 35 km, care să opereze 

inclusiv deșeurile provenite din lucrările de construcții. 

(13)  Centrele de colectare a deșeurilor nepericuloase din lucrările de construcții  menționate  la       

alin. (12), înființate de Autoritățile publice locale, pot fi administrate direct de către acestea sau prin  

Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară sau  pot fi date în administrarea societăților de salubritate 

care au deja contracte comerciale încheiate cu autoritatea publică locală respectivă, pe servicii de 

salubritate, sau unui agent economic autorizat din punct de vedere a protecției mediului, conform 

legilor în vigoare. 

(14) Activitățile specifice de desființare trebuie să se deruleze separat pe fluxuri de deșeuri inerte și 

deșeuri periculoase pentru a se asigura colectarea selectivă și creşterea gradului de tratare. 

(15) Materialele rezultate în timpul proceselor de desființare și/sau construire trebuie păstrate separat, 
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pentru a se înlătura orice posibilitate de amestecare ulterioară, pentru a garanta calitatea agregatelor 

și a materialelor reciclate.  

 

Art.  7 

Deşeurile cu conţinut de azbest provenite din activităţile de desființare sunt eliminate prin  depozitare 

cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea și 

controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 8 

Autoritățile publice locale stabilesc în cadrul Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor acțiunile 

pentru gestionarea deşeurilor provenite din lucrări de construcții, conform prevederilor din Legea nr. 

211/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Capitolul IV. Garanția financiară 

Art. 9 

(1) Autoritatea  emitentă a autorizației de construire/desființare stabilește o garanție financiară ce se 

constituie pentru acoperirea cheltuielilor cu gestionarea deșeurilor provenite din lucrările de 

construcții. 

(2) Cuantumul garanției financiare se stabilește prin estimarea cantităților de materiale folosite, a 

cantităților de deşeuri ce pot fi generate conform Documentației Tehnice (DT) din autorizația de 

construire/desființare şi detaliate în planul de gestionare a  deşeurilor și conține estimarea costurilor 

reciclare, valorificare, eliminare a deșeurilor rezultate, dar nu mai puțin de 0,50 % din valoarea totală 

a lucrării declarată în autorizația de construire. 

(3) Cuantumul garanției financiare se depune de către solicitantul autorizației de 

construire/desființare la o instituție bancară agreată de administrația publică locală emitentă a 

autorizației de construire. 

(4) Cuantumul garanției financiare se cesionează în favoarea  administrației publice locale emitente 

a autorizației de construire/desființare pe toată perioada desfășurării activităților de 

construire/desființare. 

(5) Garanția financiară se restituie titularului autorizației de construire/desființare în termen de 90 

zile de la data depunerii documentelor prin care se dovedește recepția finală a lucrării 

construite/desființate și/sau îndeplinirii în totalitate a condițiilor stabilite în planul de gestionare a 
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deșeurilor. 

(6) Pentru cantitățile de deşeuri pentru care nu există documente justificative privind 

reciclarea/valorificarea, din garanția instituită se reține o sumă proporțională în vederea acoperirii 

costurilor de recuperare a acestora, de reciclare,valorificare sau eliminare. 

 (7) Un procent de 2,5% din cuantumul total al garanției, dar nu mai puțin de 50 de lei pentru 

persoanele fizice, respectiv 1500 lei pentru persoanele juridice, se reține la dispoziția autorității 

publice locale emitentă a autorizației, pentru gestionarea exclusivă a deşeurilor abandonate și/sau 

provenite din lucrările de construcții ale operatorilor economici care intră în procedura de 

insolvență/faliment. 

 

CAPITOLUL V. Contravenţii 

Art. 10 

(1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, 

potrivit legii, să fie considerate infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează: 

a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoane fizice și de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru 

persoanele juridice pentru gestiunea incorectă a deșeurilor prin:  

i. nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), (2);  

ii. nerespectarea prevederilor  art. 5. alin. (3), (4), (5);  

b) cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoane fizice și de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru 

persoanele juridice pentru nerespectarea  obligațiilor prevăzute de art. 6 alin. (8), ( 11), (12)  (14) și 

(15); 

(2) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanţei Guvernului nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 

procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii 

prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-

verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. 

 

Art. 11 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către comisarii din cadrul Gărzii 

Naţionale de Mediu și de către persoanele împuternicite ale autorităților administrației publice locale,  

potrivit atribuțiilor prevăzute prin lege. 
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Art. 12 

Prezenta hotărâre  de Guvern se completează cu prevederile Legii nr. 101/2011 pentru prevenirea şi 

sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului, republicată, a Legii nr. 211/2011 privind 

gestionarea deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare și a Ordonanței de Urgență a 

Guvernului  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

a) nerespectarea art. 6, alin. (5) și art. 7 ale căror consecințe  pot provoca decesul ori vătămarea 

gravă a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului se pedepsește în 

conformitate cu prevederile  art. 3 din Legea nr. 101/2011; 

b) nerespectarea art. 6, alin. (7) ale căror consecințe  au fost de natură să pună în pericol viaţa 

ori sănătatea umană, animală sau vegetală se pedepsește în conformitate cu prevederile  art. 

98 din OUG nr. 195/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) nerespectarea art. 6, alin. ( 8), ( 9), ( 10) se pedepsește în conformitate cu prevederile  art. 63, 

alin. (1), (2) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL VI  Dispoziţii finale 

Art. 13 

Responsabilitățile pentru gestionarea deșeurilor se stabilesc în conformitate cu prevederile 

prezentului act normativ și se regăsesc în cadrul actului de reglementare emis de către autoritatea 

competentă de protecție a mediului.    

 

PRIM-MINISTRU 

Vasilica - Viorica DĂNCILĂ 

 


