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Anexa 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. ..../.....................  

(Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005)  

Taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile 

nepericuloase şi deşeurile inerte eliminate final prin depozitare 

 

 

Tipuri de deseuri 

Taxa (lei/tona deseuri depozitate) 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

Anul 

2021 

Incepand cu 

anul 2022 

Deseuri municipale 

nepericuloase 
- - - 80 120 180 

Deseuri municipale inerte, 

inclusiv deseurile provenite din 

locuinte generate de activitati 

de reamenajare si realibilitare 

interioara si/sau exterioara a 

acestora 

- - - 40 60 100 

Deseuri inerte si nepericuloase 

altele decat deseurile 

municipale, inclusiv deseurile 

provenite din locuinte generate 

de activitati de reamenajare si 

realibilitare interioara si/sau 

exterioara a acestora, cu 

exceptia cenușii și zgurii 

provenite de la centralele de 

producție a energiei termice și 

electrice 

80 80 80 80 120 180 
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Anexa 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. ..../.....................  

(Anexa nr. 2.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005)  

Obiective privind cantitatile de deseuri municipale depozitate 

Activitatile serviciului de 

salubrizare 
Descrierea obiectivului 

Valoarea obiectivului 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Colectarea separata si transportul 

separat al deseurilor municipale, 

inclusiv fractiile colectate separat, 

fara a aduce atingere fluxului de 

echipamente electrice si 

electronice, baterii si acumulatori  

Ponderea cantității de deseuri menajere si asimilabile celor 

menajere din comerț, industrie si instituții predata la depozitare, 

direct sau prin intermediul statiei de transfer proprii sau operata de 

alt operator al serviciului de salubrizare, din totalul cantitatii de 

deseuri menajere si asimilabile colectate din aria in care este 

prestata activitatea (%) 

80 % 60 % 50% 

Colectarea si transportul deseurilor 

provenite din locuinte generate de 

activitati de reamenajare si 

realibilitare interioara si/sau 

exterioara a acestora  

Ponderea cantitatii de deseuri provenite din locuinte generate de 

activitati de reamenajare si realibilitare interioara si/sau exterioara 

a acestora predata la depozitare, direct sau prin intermediul statiei 

de transfer proprii sau operata de alt operator al serviciului de 

salubrizare, din totalul cantitatii de deseuri provenite din locuinte 

generate de activitati de reamenajare si realibilitare interioara 

si/sau exterioara a acestora colectate din aria in care este 

prestata activitatea (%) 

80 % 60 % 50% 
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Activitatile serviciului de 

salubrizare 
Descrierea obiectivului 

Valoarea obiectivului 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Operarea statiilor de compostare a 

deseurilor municipale 

Ponderea cantitatii de deseuri reziduale rezultate in urma 

procesului de compostare predata la depozitare, direct sau prin 

intermediul statiei de transfer proprii sau operata de alt operator al 

serviciului de salubrizare, din totalul cantitatii de deseuri acceptate 

la instalatia de compostare (%) 

10% 5% 2% 

Operarea statiilor de sortare 

deseuri municipale 

Ponderea cantitatii de deseuri reziduale rezultate in urma 

procesului de sortare predata la depozitare, direct sau prin 

intermediul statiei de transfer proprii sau operata de alt operator al 

serviciului de salubrizare, din totalul cantitatii de deseuri acceptate 

la instalatia de sortare (%) 

30% 25% 20% 

Operarea instalatiilor de tratare 

mecano-biologica a deseurilor 

municipale 

Ponderea cantitatii de deseuri reziduale rezultate in urma 

procesului de tratare mecano-biologica predata la depozitare, direct 

sau prin intermediul statiei de transfer proprii sau operata de alt 

operator al serviciului de salubrizare, din totalul cantitatii de deseuri 

acceptate la instalatia de tratare mecano-biologica (%) 

70% 65% 65% 

 


