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Anexa nr.4 la  PTH nr. 910 /07.02.2023 

 

 

Indicatori tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional (obiectivele şi ţintele 

prevăzute de actele de reglementare) 

A) Începând cu anul 2021, pentru facilitarea sau îmbunătățirea valorificării deșeurilor, se vor 

introduce sisteme de colectare separată pe minimum 5 fracţii respectiv: hârtie, mase plastice, metale 

sticlă şi textile(până la 1 ianuarie 2025).  

 În situaţia în care se indeplineşte una din condiţiile:  

a) colectarea amestecată a anumitor tipuri de deşeuri nu le afectează potenţialul de a fi supuse 

pregătirii pentru reutilizare, reciclării sau altor operaţiuni de valorificare în conformitate cu art. 4, iar 

operaţiunile respective produc un rezultat de o calitate comparabilă cu cea obţinută în urma 

colectării separate; 



b) colectarea separată nu produce rezultatul optim din punct de vedere ecologic dacă se ţine seama 

de impactul integral asupra mediului al gestionării fluxurilor corespunzătoare de deşeuri; 

c) colectarea separată nu este fezabilă din punct de vedere tehnic, având în vedere bunele practici de 

colectare a deşeurilor; 

d) colectarea separată ar presupune costuri economice disproporţionate, având în vedere costurile 

generate de impactul negativ asupra sănătăţii şi mediului al colectării şi tratării deşeurilor mixte, 

potenţialul unor îmbunătăţiri în materie de eficienţă în colectarea şi tratarea deşeurilor, veniturile 

provenite din vânzarea de materii prime secundare, precum şi aplicarea principiului „poluatorul 

plăteşte“ şi răspunderea extinsă a producătorilor, atunci Autoritatea publică teritorială pentru 

protecţia mediului poate autoriza din punctul de vedere al protecţiei mediului, în baza procedurilor 

generale stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului sau ANPM poate acorda 

derogări.(conform art.16 din O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare); 



B) Asigurarea colectării separate cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic, sticlă şi 

textile din deşeurile municipale (conform art.17 din O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor);  

An Activitate ŢINTA/OBIECTIV Valoarea minimă 

a indicatorului 
Sursa de finanţare Responsabil 

Începând cu 

anul 2022 

Colectarea separată a deşeurilor 
municipale prevăzute la art.17 

alin.(5) lit.a) 

Cantitatea de deşeuri 
de hârtie, metal, 

platic, sticlă şi textile 

din deşeurile 

municipale, colectate 

separat, ca procentaj 

din cantitatea totală 
generată de deşeuri 

de hârtie, metal, 

plastic, sticlă şi 

textile din deşeurile 

municipale 

70% (2022) -Taxa/Tarif 

salubrizare 

-Fonduri U.E 

-Fonduri 

guvernamentale 

-Fonduri ale 

administraţiei publice 

locale IVEȘTI 

Comuna / 
Operatorul 

serviciului de 

Salubrizare 

 

C) Atingerea unui nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa 

totală generată, minim pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile 

menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare 

deşeurilor care provin din gospodării 

D) atingerea, până la 31.12.2035, a unui nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi 

reciclarea deşeurilor municipale de 65% din masă (conform art.17 din O.U.G. 92/2021 privind regimul 

deşeurilor şi HG 942/2017 privind aprobarea Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor); 



An Activitate ŢINTA/OBIECTIV Valoarea minimă 

a indicatorului 

Sursa de 

finanţare 

Responsabil 

2025 Colectarea separată şi 

transportul separat al 
deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind 

din activităţi comerciale din 
industrie şi instituţii, inclusiv 

fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de 
deşeuri de echipamente 

electrice şi electronice, baterii 
şi acumulatori 

Nivel de pregătire 

pentru reutilizare 
şi reciclarea 
deşeurilor 

municipale din 
masă 

55%(2025) -Taxa/Tarif 

salubrizare 

-Fonduri U.E 

-Fonduri 
guvernamentale 

-Fonduri ale 

administraţiei 
publice locale 

IVEȘTI 

Comuna / 

Operatorul 
serviciului de 
Salubrizare 

2030 Colectarea separată şi 
transportul separat al 

deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind 
din activităţi comerciale din 

industrie şi instituţii, inclusiv 
fracţii colectate separat, fără a 

aduce atingere fluxului de 
deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice, baterii 

şi acumulatori 

Nivel de pregătire 
pentru reutilizare 

şi reciclarea 
deşeurilor 
municipale din 

masă 

60%(2030) -Taxa/Tarif 
salubrizare 

-Fonduri U.E 

-Fonduri 
guvernamentale 

-Fonduri ale 
administraţiei 

publice locale 

IVEȘTI 

Comuna / 
Operatorul 

serviciului de 
Salubrizare 

2035 Colectarea separată şi 
transportul separat al 
deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind 

Nivel de pregătire 
pentru reutilizare 
şi reciclarea 

deşeurilor 

65%(2035) -Taxa/Tarif 
salubrizare 

-Fonduri U.E 

Comuna / 
Operatorul 
serviciului de 



din activităţi comerciale din 
industrie şi instituţii, inclusiv 
fracţii colectate separat, fără a 

aduce atingere fluxului de 
deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice, baterii 

şi acumulatori 

municipale din 
masă 

-Fonduri 
guvernamentale 

-Fonduri ale 
administraţiei 
publice locale 

IVEȘTI 

Salubrizare 

 

E) atingerea unui nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de 

valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte 

materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie 

şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la 

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei 

liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a (conform art.17 din 

O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor); 

An Activitate ŢINTA/OBIECTIV Valoarea minimă 

a indicatorului 

Sursa de 

finanţare 

Responsabil 

Începând cu 

anul 2021 

Colectarea şi 
transportul deşeurilor 

provenite din locuinţe, 
generate de activităţi 
de reamenajare şi 

reabilitare interioară 

Cantitatea totală 
de deşeuri 

provenite din 
locuinţe generate 
de activităţi de 

reamenajare şi 

70% din masa 
deşeurilor 

nepericuloase 
provenite din 
activităţi de 

construcţie şi 

-Taxa/Tarif 
salubrizare 

-Fonduri U.E 

-Fonduri 

Titularii pe 
numele cărora 

au fost emise 
autorizaţii de 
construire 

şi/sau 



şi/sau exterioară a 
acestora [persoane 
fizice – populaţie] (alţi 

utilizatori decât 
populaţia-persoanele 
fizice); 

 

reabilitare 
interioară şi/sau 
exterioară a 

acestora, predată 
pentru reutilizare, 
reciclare şi alte 

operaţiuni de 
valorificare 

materială, inclusiv 
operaţiuni de 
umplere, 

rambleiere direct 
sau prin 

intermediul unei 
staţii de transfer 
ca procentaj din 

cantitatea de 
deşeuri provenite 
din locuinţe, 

generate de 
activităţi de 

reamenajare şi 
reabilitare 
interioară şi/sau 

exterioară a 
acestora colectate 

desfiinţări, cu 
excepţia 
materialelor 

geologice naturale 
definite la 
categoria 17 05 

04 din anexa la 
Decizia Comisiei 

din 18 decembrie 
2014 de 
modificare a 

Deciziei 
2000/532/CE de 

stabilire a unei 
liste de deşeuri în 
temeiul Directivei 

2008/98/CE a 
Parlamentului 
European şi a 

Consiliului 

guvernamentale 

-Fonduri ale 

administraţiei 
publice locale 

IVEȘTI 

desfiinţare 
potrivit 
prevederilor 

Legii nr. 
50/1991 
privind 

autorizarea 
executării 

lucrărilor de 
construcţii, 
republicată, cu 

modificările şi 
completările 

ulterioare / 
Comuna / 
Operatorul 

serviciului de 
Salubrizare 

 



F) Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea 

totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 în anul 2020 (conform art.5 din H.G. nr. 2/2021 

privind depozitarea deșeurilor şi HG 942/2017 privind aprobarea Planului Naţional de Gestionare a 

Deşeurilor ); 

An Activitate ŢINTA/OBIECTIV  Responsabil 

Începând cu anul 

2020 

Obligaţii anuale privind reducerea 
cantității de deșeuri biodegradabile 

municipale depozitate la 35% din 

cantitatea totală, exprimată 
gravimetric 

minimum 35% 

din cantitatea 
totală 

-Taxa/Tarif 

salubrizare 

-Fonduri U.E 

-Fonduri 

guvernamentale 

-Fonduri ale 

administraţiei 
publice locale 

IVEȘTI 

Comuna / 

Operatorul 
serviciului de 

Salubrizare 

 

G) Reducerea cantităţii de deşeuri menajere şi similare generate pe locuitor în anul 2025 cu cel 

puţin 10% raportat la anul 2017; 

H) Valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie a minimum 

60% din greutatea deşeurilor de ambalaje - termen anual (conform cu Legea 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje); 



I) Reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile 

de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conţinut în 

deşeurile de ambalaje - termen anual: 

 60% din greutate pentru sticlă; 

 60% din greutate pentru hârtie/carton; 

 50% din greutate pentru metal; 

 15% din greutate pentru lemn; 

 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de 

plastic. 

Valorile minime ale obiectivelor de valorificare* şi, respectiv, reciclare** a deşeurilor de ambalaje 

Nr. crt. obiectiv Pentru 

perioada 

2021÷2022 

Anul 

2023 

Anul 

2024 

Începând cu 

data de 

01.01.2025 

Începând 

cu data de 

01.01.2030 

1. Obiectiv global de valorificare 60 65 65 70 75 

2. Obiectiv global de reciclare 55 60 60 65 70 

3. Obiectiv de reciclare hârtie - carton 60 65 70 75 85 

4. Obiectiv de reciclare materiale plastice 

(inclusiv PET) 

22,5 35 40 50 55 



5. Obiectiv de reciclare sticlă 60 65 65 70 75 

6. Obiectiv de reciclare metale feroase*** 50 60 65 70 80 

7. Obiectiv de reciclare aluminiu 20 30 40 50 60 

8. Obiectiv de reciclare lemn 15 20 20 25 30 

 

*) Includ cantitatea de deşeuri de ambalaje reciclată şi cea incinerată în instalaţii de incinerare cu valorificare de 

energie 

**) Includ cantitatea de ambalaje de lemn care este reparată în vederea reutilizării 

***) începând cu data de 01.01.2025 



J) Producătorii de EEE au obligaţia de a asigura o rată de colectare de minim 65 %  începând cu 

anul 2021 ( conform cu OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice); 

An Activitate ŢINTA/OBIECTIV  Responsabil 

Începând cu anul 2021 Obligaţii anuale 
privind asigurarea 

ratei minime de 
colectare EEE 

minimum 65%  -Taxa/Tarif 
salubrizare 

-Fonduri U.E 

-Fonduri 
guvernamentale 

-Fonduri ale 
administraţiei 

publice locale 

IVEȘTI 

Comuna / 
Operatorul 

serviciului de 
Salubrizare 

 

 

 

 

 

 



K) Producătorii de EEE sunt obligaţi să se asigure că pentru toate DEEE colectate separat, 

potrivit art. 9÷12 din OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu 

modificările şi completările ulterioare şi trimise spre tratare în mod individual sau prin organizaţiile 

colective, în conformitate cu art. 20÷26 din OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice, cu modificările şi completările ulterioare, se îndeplinesc obiectivele minime prevăzute în 

anexa nr. 9 la din OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  Obiectivele minime privind valorificarea prevăzute la art. 27 din din OUG 5/2015 privind 

deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare 

  Partea 1: Obiective minime aplicabile per categorie de la data intrării în vigoare a OUG 5/2015 

privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare 

până la data de 14 august 2015 privind categoriile prevăzute în anexa nr. 1 la OUG 5/2015 privind 

deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare: 

  a) pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 10 din anexa nr. 1 la OUG 5/2015 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare: 

  80% se valorifică; şi 

  75% se reciclează; 



  b) pentru DEEE incluse în categoria 3 sau 4 din anexa nr. 1 la OUG 5/2015 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare: 

  75% se valorifică; şi 

  65% se reciclează; 

  c) pentru DEEE incluse în categoriile 2, 5-8 sau 9 din anexa nr. 1 la OUG 5/2015 privind 

deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare: 

  70% se valorifică; şi 

  50% se reciclează; 

  d) pentru lămpile cu descărcare în gaze, 80% se reciclează. 

  Partea 2: Obiective minime aplicabile per categorie de la data de 15 august 2015 până la data de 

14 august 2018 privind categoriile prevăzute în anexa nr. 1 la OUG 5/2015 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare: 

  a) pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 10 din anexa nr. 1 la OUG 5/2015 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare: 

  85% se valorifică; şi 

  80% se pregătesc pentru reutilizare şi se reciclează; 

  b) pentru DEEE incluse în categoria 3 sau 4 din anexa nr. 1 la OUG 5/2015 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare: 



  80% se valorifică; şi 

  70% se pregătesc pentru reutilizare şi se reciclează; 

  c) pentru DEEE incluse în categoriile 2, 5÷8 sau 9 din anexa nr. 1 la OUG 5/2015 privind 

deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare: 

  75% se valorifică; şi 

  55% se pregătesc pentru reutilizare şi se reciclează; 

  d) pentru lămpile cu descărcare în gaze, 80% se reciclează. 

  Partea 3: Obiective minime aplicabile per categorie de la 15 august 2018 privind categoriile 

prevăzute în anexa nr. 2 la OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

  a) pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 4 din anexa nr. 2 la OUG 5/2015 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare: 

  85% se valorifică; şi 

  80% se pregătesc pentru reutilizare şi se reciclează; 

  b) pentru DEEE incluse în categoria 2 din anexa nr. 2 la OUG 5/2015 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare: 

  80% se valorifică; şi 



  70% se pregătesc pentru reutilizare şi se reciclează la OUG 5/2015 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare; 

  c) pentru DEEE incluse în categoria 5 sau 6 din anexa nr. 2 la OUG 5/2015 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare: 

  75% se valorifică; şi 

  55% se pregătesc pentru reutilizare şi se reciclează; 

d) pentru DEEE incluse în categoria 3 din anexa nr. 2 la OUG 5/2015 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare, 80% se reciclează. 

m. Colectarea a minim 45% din deşeurile de baterii şi acumulatori portabili (conform cu HG 

1132/2018 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori cu 

modificările şi completările ulterioare) - Termen permanent. 

  L) Conectarea în proporţie de 100% a populaţiei şi a persoanelor juridice comunei IVEȘTI la 

serviciul de salubrizare - termen 31.12.2023 - Responsabil Autorităţile administraţiei publice locale 

IVEȘTI şi Operatorul serviciului de Salubrizare (Gradul de acoperire cu serviciu de salubrizare 100%). 

 

            P R I M A R,                  SECRETAR GENERAL delegat, 

Gheoca Maricel                     Croitoru Cornelia 

 



 


