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Pentru aprobarea Regulamentului  

privind gestionarea anvelopelor uzate 

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

 

În temeiul prevederilor art. 60 alin. (2) și art. 12 alin. (15) din Legea 

privind deșeurile nr. 209/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, 

nr. 459-471, art. 916), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Prezenta hotărâre transpune parțial Directiva nr. 2000/53/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind 

vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) 

nr. 269 din 21 octombrie 2000, așa cum a fost modificată ultima dată prin 

Directiva (UE) 2018/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 

2018 de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a 

Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și 

acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente 

electrice și electronice (text cu relevanță pentru SEE). 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind gestionarea anvelopelor uzate (se 

anexează). 

 

2. Monitorizarea și implementarea prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Agenției de Mediu. 

 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Mediului prin intermediul Inspectoratului pentru Protecția 

Mediului. 
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4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data 

publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor externe 

și integrării europene    Nicolae POPESCU 

 

 

Ministrul mediului     Iuliana Cantaragiu 
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 Aprobat 

                                                     prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

 

REGULAMENT  

privind gestionarea anvelopelor uzate 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Scopul Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate (în 

continuare – Regulament) constă în instituirea unui cadru juridic de reglementare 

a gestionării anvelopelor uzate în vederea prevenirii sau reducerii impactului 

asupra mediului și a sănătății umane, contribuind astfel la o dezvoltare durabilă a 

societății, precum  și punerea în aplicare a prevederilor art. 60 din Legea 

nr. 209/2016 privind deșeurile. 

 

2. Prezentul Regulament se aplică categoriilor de deșeuri generate de la 

tipurile de anvelope enumerate în anexa nr. 1, pentru prevenirea sau reducerea 

efectelor negative ale generării și gestionării anvelopelor uzate, precum și pentru 

eficientizarea utilizării acestora. 

 

3. Prezentul Regulament stabilește cerințele privind colectarea, 

reutilizarea, refolosirea ca atare, reșaparea, precum și valorificarea energetică 

și/sau reciclarea anvelopelor uzate.  

 

4. Producătorii, distribuitorii, consumatorii și agenții economici implicați 

în gestionarea anvelopelor uzate vor întreprinde măsurile prevăzute în prezentul 

Regulament pentru optimizarea colectării separate a anvelopelor uzate, 

minimizarea eliminării, inclusiv realizarea nivelului ridicat de reutilizare, 

refolosire ca atare, reșapare, valorificare energetică și/sau reciclare a acestora, 

contribuind astfel la implementarea principiului responsabilității extinse a 

producătorului prin punerea în aplicare a prevederilor art. 12 din Legea 

nr. 209/2016 privind deșeurile. 

 

5. În sensul prezentului Regulament, suplimentar la noțiunile din Legea 

nr. 209/2016 privind deșeurile, se utilizează următoarele noțiuni: 

1) anvelopă nouă – anvelopele admise de legislația pentru introducerea pe 

piața Republicii Moldova, cu condiția omologării în conformitate cu prevederile 

standardelor și reglementărilor tehnice specifice; 

2) anvelopă uzată – orice anvelopă de tipul celor prevăzute în anexa nr. 1, 

pe care deţinătorul, în urma utilizării, are intenţia sau obligaţia de a o scoate din 

uz; 
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3) anvelopă uzată destinată reutilizării – orice anvelopă uzată care are 

valoare de întrebuinţare şi este destinată utilizării ca atare în activitatea de 

transport rutier sau este destinată reşapării cu respectarea cerințelor tehnice şi 

ecologice prevăzute la alin. 5) pct. 122 din Regulamentul circulației rutiere, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2009; 

4) anvelopă reșapată – orice anvelopă obținută în urma unui proces 

tehnologic de reşapare a anvelopelor uzate, aflată înainte de prima montare după 

reşapare, în termen de garanţie, neexploatată; 

5) consumator final – orice persoană fizică sau juridică care dobândeşte 

anvelope noi în scopul utilizării lor, şi nu al distribuirii;  

6) distribuitor – un comerciant sau orice altă persoană fizică sau juridică 

din lanțul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la 

dispoziție pe piață anvelope noi;  

7) obiective de reutilizare, refolosire ca atare, reșapare – cantitatea totală 

de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reșapate, raportată la cantitatea 

totală de deșeuri de anvelope uzate colectate; 

8) obiectivele de valorificare și/sau reciclare – cantitatea totală de 

anvelope uzate valorificate și/sau reciclate, raportată la cantitatea totală de 

deșeuri de anvelope uzate colectate; 

9) producător – persoană fizică sau juridică, care introduce pe piață, 

fabrică, vinde/revinde indiferent de tehnica de vânzare utilizată pentru anvelope 

noi și care este supusă regimului de responsabilitate extinsă a producătorului, 

conform prevederilor art. 12 alin.  (1) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile;  

10) plan de operare – documentația elaborată de către producătorii de 

anvelope noi, care prezintă ansamblul activităților desfășurate pe perioada de 

valabilitate a planului și modalitatea prin care vor îndeplini obligațiile ce le revin 

privind gestionarea anvelopelor uzate și care se prezintă Agenției de Mediu în 

scopul evaluării și al aprobării acestuia;  

11) ținte de colectare – procentaj obținut prin împărțirea cantității de 

anvelope uzate colectate separat în tone pe parcursul anului calendaristic la masa 

medie a cantității totale de anvelope noi introduse pe piață în ultimii 3 ani; 

12) sistem colectiv – organizație nonprofit înregistrată în Registrul de stat 

al organizațiilor necomerciale, creată de cel puțin 3 producători de anvelope noi 

în scopul preluării și îndeplinirii de către aceștia a obligațiilor cu privire la 

gestionarea anvelopelor uzate reglementate în prezentul Regulament; 

13) sistem individual – sistem prin care producătorii de anvelope noi 

asigură gestionarea anvelopelor uzate generate conform cerințelor din prezentul 

Regulament prin crearea propriilor puncte de colectare;  

14) reşapare – procesul tehnologic de recondiţionare prin care se reface 

potenţialul de utilizare a anvelopei, constând în aplicarea unei benzi de rulare noi 

pe o anvelopă uzată reşapabilă, care îndeplineşte toate condiţiile tehnice pentru 

realizarea acestui proces; 
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15) refolosire ca atare  – operaţia de utilizare fără reprocesare a 

anvelopelor uzate, în scopul realizării de diguri, ţarcuri, apărătoare pentru 

debarcadere, garduri de siguranţă pentru şosele, autostrăzi etc.; 

16) valorificare energetică – operaţia de utilizare a anvelopelor uzate drept 

combustibil alternativ sau suplimentar, prin incinerare și/sau coincinerare în 

cuptoarele de ciment ori în alte instalaţii, care să asigure recuperarea valorii 

energetice a acestora, în condiţiile prevăzute de standardele și reglementările 

tehnice specifice. 

 

II. ȚINTE DE COLECTARE, REUTILIZARE, REFOLOSIRE 

CA ATARE, REȘAPARE, VALORIFICARE ENERGETICĂ 

ȘI/SAU RECICLARE 

 

6. Producătorii de anvelope noi care își onorează responsabilitatea extinsă 

în mod individual sau prin intermediul sistemelor colective, începând cu data de 

1 ianuarie 2024, sunt obligați să realizeze colectarea anvelopelor uzate etapizat, 

în procentele stabilite conform anexei nr. 2, în baza cantităților introduse pe piață 

în ultimii 3 ani. 

 

7. Obiectivele privind reutilizarea, refolosirea ca atare, reșaparea, 

valorificarea energetică și/sau reciclarea care trebuie atinse la nivel național 

etapizat, din ținând cont de cantitatea anvelopelor colectate, sunt următoarele: 

1) reutilizarea, refolosirea ca atare, reșaparea, cu realizarea următoarelor 

valori:  

a) minimum 25% din cantitatea totală de deșeuri de anvelope uzate 

colectate până în 2026; 

b) minimum 35% din cantitatea totală de deșeuri de anvelope uzate 

colectate până în 2028;  

c) minimum 55% din cantitatea totală de deșeuri de anvelope uzate 

colectate până în 2030;  

2) valorificarea energetică și/sau reciclarea, cu realizarea următoarelor 

valori:  

a) minimum 75% din cantitatea totală de deșeuri de anvelope uzate 

colectate până în 2026; 

b) minimum 65% din cantitatea totală de deșeuri de anvelope uzate 

colectate până în 2028;  

c) minimum 45% din cantitatea totală de deșeuri de anvelope uzate 

colectate până în 2030.   

 

8. Agenția de Mediu stabilește dacă a fost atinsă ținta minimă de colectare 

a anvelopelor uzate, precum și obiectivele de reutilizare, refolosire ca atare, 

reșapare, valorificare energetică și/sau reciclare a anvelopelor uzate prin 

realizarea următoarelor acțiuni:  
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1) asigurarea stabilirii țintelor de colectare pentru prima dată în privința 

celui de-al 3-lea an întreg după intrarea în vigoare a prezentului Regulament; 

2) monitorizarea anuală a țintelor de colectare în conformitate cu schema 

prevăzută în anexa nr. 2; 

3) evaluarea anuală a obiectivelor de reutilizare, refolosire ca atare, 

reșapare, valorificare energetică și/sau reciclare a anvelopelor uzate. 

 

III. COLECTAREA 

 

9. Anvelopele uzate sunt supuse colectării prin intermediul sistemelor 

individuale sau colective, doar de producători supuși regimului de 

responsabilitate extinsă a producătorului, în conformitate cu art 12. alin. (2) din 

Legea nr. 209/2016 privind deșeurile. 

 

10. Producătorii de anvelope noi, care își onorează responsabilitatea 

extinsă în mod individual sau prin intermediul sistemelor colective autorizate 

pentru activități de colectare a anvelopelor uzate, în temeiul art. 60 alin. (4) din 

Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, vor asigura respectarea următoarelor 

condiții: 

1) să preia de la consumătorul final, să sorteze și să depoziteze pe 

suprafețe betonate anvelopele uzate, colectate separat în două categorii: anvelope 

uzate destinate reutilizării și nereutilizabile, precum și transportarea acestora la 

punctele de colectare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 209/2016 privind 

deșeurile; 

2) să asigure capacități de colectare pentru producătorii de la care au 

preluat responsabilitatea, prin intermediul unei reţele de colectare a anvelopelor 

uzate, formată din centre de deservire tehnică a automobilelor, centre comerciale 

auto, parcări şi alte obiecte autorizate conform Legii nr. 209/2016 privind 

deșeurile; 

3) să colecteze separat anvelopele uzate în vederea îndeplinirii țintelor de 

colectare prevăzute la pct. 6, inclusiv stocarea corespunzătoare a acestora până la 

predare; 

4) să predea anvelopele uzate destinate reutilizării agenților economici care 

distribuie astfel de anvelope sau operatorilor autorizați care desfășoară activitatea 

de refolosire ca atare și reșapare; 

5) să predea anvelopele nereutilizabile operatorilor autorizați care 

desfășoară activitatea de reciclare sau valorificare energetică. 
6)  să asigure evidența anvelopelor uzate intrate și ieșite din punctele de 

colectare prevăzute la subpct. 1).  

 

11. Distribuitorii de anvelope noi sunt obligați:  

1) să preia anvelopele uzate de la consumatorul final și să le depoziteze pe 

suprafețe betonate; 
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2) să predea anvelopele uzate preluate agenților economici către care 

aceștia au transferat obligațiile, în conformitate cu pct. 16 (individual sau 

colectiv); 

3) să afișeze la loc vizibil anunțul cu următorul conținut: „Predați anvelope 

uzate în vederea valorificării acestora”; 

4) să distribuie doar anvelope noi şi/sau uzate provenite de la producătorii 

înregistraţi în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de 

responsabilitate extinsă a producătorilor (în continuare – Lista producătorilor); 

5) să asigure evidența anvelopelor uzate colectate; 

6) să nu admită descărcări necontrolate de anvelope uzate în mediu. 

 

12. Agenții economici care distribuie, cumpără sau primesc prin donație 

ori recepționează prin alte mijloace, în vederea vânzării sau pentru uz propriu 

anvelope noi, precum și entitățile publice și private care cumpără, primesc prin 

donație ori recepționează prin alte mijloace pentru uz propriu anvelope noi, 

solicită agenților economici existenți pe piață numărul de înregistrare din Lista 

producătorilor. 

 

13. Persoanele fizice și persoanele juridice care dețin anvelope uzate sunt 

obligate: 

1) să nu le înhumeze, abandoneze pe sol sau în apele de suprafață; 

2) să le predea doar operatorilor autorizați de Agenția de Mediu pentru 

colectarea și reciclarea sau valorificarea energetică a anvelopelor uzate sau la 

unul din punctele de colectare create de sistemele individuale și/sau cele 

colective autorizate conform legislației. 

 

14. Punctele de colectare ale producătorilor de anvelope noi care își 

onorează responsabilitatea extinsă în mod individual sau prin intermediul 

sistemelor colective trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

1) anvelopele uzate trebuie să fie depozitate fără a afecta sănătatea 

populației, mediul sau împrejurimile imediate; 

2) anvelopele uzate trebuie să fie depozitate pe suprafețe impermeabile 

pentru zonele adecvate; 

3) punctul de colectare trebuie să fie îngrădit, pentru a preveni accesul 

persoanelor neautorizate și trebuie să aibă o capacitate adecvată de prevenire și 

stingere a incendiilor; 

4) în timpul colectării, anvelopele uzate sunt manipulate de către 

personalul instruit într-o manieră organizată și regulată; 

5)  anvelopele uzate sunt colectate în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 209/2016 privind deșeurile și ale prezentului Regulament; 

6)  colectarea continuă este garantată prin transmiterea către operatorii 

autorizați pentru reutilizare, refolosire ca atare, reșapare, valorificare energetică 



9 

 

Y:\300\2022\HOTARARI\20522\20522-redactat-ro.docx 

și/sau reciclare a anvelopelor uzate colectate separat în spații special amenajate, 

cu respectarea prevederilor pct. 15.  

 

15. Amplasarea punctelor de colectare se aprobă de Agenția de Mediu și 

este parte integrantă a planului de operare, elaborat în conformitate cu 

prevederile art. 25 alin. (6) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, după 

modelul din anexa nr. 3. 

 

IV. SISTEME DE COLECTARE, REUTILIZARE 

ȘI VALORIFICARE ENERGETICĂ, RECICLARE 

 

16. Colectarea anvelopelor uzate se realizează în două moduri: 

1) individual; sau 

2) prin transferarea responsabilităților, pe bază de contract, către un sistem 

colectiv autorizat de către Agenția de Mediu. 

 

17. Producătorii de anvelope noi care își îndeplinesc responsabilitățile 

individual conform pct. 16 sunt obligați să preia anvelopele uzate de la 

consumătorul final prin intermediul propriilor puncte de colectare a acestora. 

 

18. Sistemele colective autorizate în conformitate cu prevederile art. 25 

din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, care acționează în numele 

producătorilor, în scopul onorării responsabilităților acestora privind colectarea 

separată a anvelopelor uzate pentru asigurarea țintelor de colectare, prevăzute la 

pct. 6, precum și al obiectivelor de reutilizare, refolosire ca atare, reșapare, 

valorificare energetică și/sau reciclare cu respectarea prevederilor pct. 7, asigură 

îndeplinirea condițiilor contractuale privind gestionarea anvelopelor uzate, prin: 

1) încheierea contractelor de aderare la sistemul colectiv cu oricare dintre 

producătorii care solicită acest lucru și care acceptă condițiile contractuale; 

2) acceptarea în rândul membrilor sistemului colectiv a producătorilor care 

solicită acest lucru și care corespund criteriilor prevăzute în statutul sistemului 

colectiv. Sistemul colectiv nu poate refuza cererea de aderare, cu excepția 

cazului în care prezintă o justificare întemeiată și primește aprobarea Agenției de 

Mediu; 

3) preluarea anvelopelor uzate, precum și facilitarea transferului către 

operatorii autorizați care asigură refolosirea ca atare, reșaparea, valorificarea 

energetică și/sau reciclarea acestora; 

4) reinvestirea eventualului profit în aceleași tipuri de activități întreprinse 

în vederea îndeplinirii responsabilităților ce le revin producătorilor în numele 

cărora au preluat responsabilitatea; 

5) asigurarea acoperirii întregii zone unde sunt distribuite anvelope noi, 

pentru producătorii de la care au preluat responsabilitatea; 
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6) stabilirea tarifelor pe care le percep de la producătorii în numele cărora 

au preluat responsabilitatea la un nivel corespunzător, în vederea atingerii 

țintelor de colectare, în conformitate cu prevederile pct. 6, precum și a gestionării 

întregii cantități de anvelope uzate solicitate de către unitățile administrativ-

teritoriale și de producătorii prevăzuți la pct. 12; 

7) afișarea costurilor nete de gestionare a anvelopelor uzate pe pagina web 

oficială a entității în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea autorizației; 

8) afișarea listei cu agenții economici afiliați sistemului colectiv pe pagina 

web oficială a entității în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea autorizației 

și actualizarea ei când este cazul; 

9) încheierea contractelor direct cu operatorii autorizați de Agenția de 

Mediu, pentru activitatea de refolosire ca atare, reșapare, valorificare energetică 

și/sau reciclare a anvelopelor uzate. 

 

19. Pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 18, sistemele colective 

pot avea și calitatea de comerciant de deșeuri, în condițiile Legii nr. 209/2016 

privind deșeurile, prin investirea profitului în propriul sistem. 

 

20. Suplimentar la obligațiile prevăzute în pct. 18, producătorii de 

anvelope noi sau sistemele colective care își onorează obligațiile în numele lor 

sunt obligați: 

1) să țină o evidență ce cuprinde informații privind tipul, numărul și 

cantitatea anvelopelor noi introduse pe piață, precum și tipul, numărul și 

cantitatea anvelopelor uzate colectate și predate pentru reutilizare, refolosire ca 

atare,  reșapare, valorificare energetică și/sau reciclare, inclusiv numărul și 

distribuția punctelor de colectare organizate;  

2) să creeze sisteme de colectare separate pentru anvelopele uzate în 

vederea îndeplinirii țintelor de colectare, prevăzute la pct. 6, inclusiv depozitarea 

corespunzătoare până la predare; 

3) să asigure refolosirea ca atare, reșaparea, valorificarea energetică și/sau 

reciclarea anvelopelor uzate prin mijloace proprii, dacă acest lucru este posibil și 

dacă sunt autorizați sau să predea anvelopele uzate operatorilor autorizaţi pentru 

desfăşurarea unor asemenea activităţi; 

4) să elaboreze planul de operare prevăzut la pct. 30; 

5)  să transmită Agenției de Mediu informații privind numărul și cantitatea 

anvelopelor noi introduse pe piață și/sau colectate separat, precum și a celor 

predate pentru reutilizare, refolosire ca atare, reșapare, valorificare energetică 

și/sau reciclare, conform Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și 

transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 501/2018. 

6) să prezinte la Agenția de Mediu, în formă liberă, raportul narativ cu 

datele privind tipul, numărul și cantitatea anvelopelor uzate colectate și predate 
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pentru reutilizare, refolosire ca atare, reșapare, valorificare energetică și/sau 

reciclare după caz, în conformitate cu prevederile pct. 6 și 7; 

7) să pună la dispoziția publicului, pe pagina web oficială a entității și la 

punctele de vânzare a anvelopelor noi şi/sau anvelopelor uzate destinate 

reutilizării, lista cu punctele de colectare, lista operatorilor autorizați să 

desfășoare activități de reutilizare, refolosire ca atare, reșapare, valorificare 

energetică și/sau reciclare cu care au semnat contract, listele ce includ datele de 

contact ale acestora; 

8) să păstreze evidența datelor menționate la subpct. 1), 5) și 6) pentru o 

perioadă de 5 ani. 

 

21. La solicitarea sistemului colectiv, administrația publică locală, în 

limitele resurselor financiare, pune la dispoziție spațiu pentru crearea punctelor 

de colectare a anvelopelor uzate prin intermediul contractării în conformitate cu 

legislația civilă; 

 

22. Reutilizarea, refolosirea ca atare, reșaparea, valorificarea energetică 

și/sau reciclarea se va realiza doar de deținătorii autorizației de mediu pentru 

gestionarea deșeurilor, cu indicarea explicită a operațiilor de valorificare pe care 

le poate aplica asupra acestora, conform anexei nr. 2 din Legea nr. 209/2016 

privind deșeurile. 

 

23. Anvelopele uzate vor fi tratate, acordându-se prioritate reutilizării, 

refolosirii ca atare,  reșapării, în cazul în care acestea se potrivesc operaţiei 

respective sau, alternativ, altor operații de reciclare care au un rezultat global 

echivalent sau mai bun, în conformitate cu prevederile art. 3 și 4 din Legea 

nr. 209/2016 privind deșeurile. 

 

V. MODUL DE FUNCȚIONARE A SISTEMELOR 

INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE 

 

24. Sistemele colective prevăzute la pct. 16 efectuează, în baza autorizației 

de mediu, operații privind gestionarea deşeurilor în scopul desfășurării 

activităților ce țin de implementarea responsabilității extinse a producătorului, în 

conformitate cu art. 25 alin. (4)-(6) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile. 

 

25. Derogările de la obligația de autorizare se acordă numai pentru 

cazurile reglementate în art. 27 și art. 28 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 209/2016 

privind deșeurile. 

 

26. Producătorii de anvelope noi care își onorează responsabilitatea extinsă 

în mod individual sau prin intermediul sistemelor colective notifică Agenției de 

Mediu, printr-o scrisoare de intenție, desfășurarea activității în anul următor. 
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Scrisoarea de intenție se transmite până la data de 20 noiembrie a fiecărui an, în 

conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4. 

 

27. Producătorii de anvelope noi care își onorează responsabilitatea extinsă 

în mod individual sau prin intermediul sistemelor colective își desfășoară 

activitatea în baza unui plan de operare, elaborat în conformitate cu cerințele 

prevăzute în anexa nr. 3, aprobat de Agenția de Mediu. Planul de operare se 

depune la Agenția de mediu odată cu depunerea cererii de înregistrare în Lista 

producătorilor, obligație prevăzută în art. 25 alin. (6) din Legea nr. 209/2016 

privind deșeurile. 

 

28. Agenția de Mediu ia o decizie cu privire la aprobarea planului de 

operare în termen de 10 zile lucrătoare, termenul poate fi extins în cazul 

solicitării unor clarificări și informații necesare pentru a permite o evaluare 

substanțială a planului de operare. 

 

29. Sistemele colective transmit producătorilor individuali pentru care au 

preluat responsabilitatea, până la data de 1 aprilie a anului de gestiune, rezultatul 

implementării planului de operare pentru anul anterior, indicând cantitățile de 

anvelope uzate colectate, reșapate, reutilizate și refolosite ca atare, valorificate 

energetic și/sau reciclate. 

 

30. Producătorii de anvelope noi care își onorează obligațiile individual 

raportează anual Agenției de Mediu îndeplinirea planului de operare, elaborat în 

conformitate cu anexa nr. 3, privind cantitatea de deșeuri colectate, reșapate, 

reutilizate și refolosite ca atare, reciclate sau valorificate energetic, după care 

primesc o aprobare anuală. 

 

31. Agenția de Mediu aprobă anual planul de operare în cazul în care 

sistemul colectiv: 

1) afișează valoarea tarifelor de preluare a responsabilității de gestionare a 

anvelopelor uzate pentru care a solicitat și a primit autorizație pe pagina web 

oficială a entității în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea autorizației; 

2) afișează lista cu producătorii afiliați sistemului colectiv pe pagina web 

oficială a entității; 

3) implementează planul de operare elaborat în conformitate cu cerințele 

din anexa nr. 3 și realizează țintele anuale de colectare, reșapare, reutilizare și 

refolosire ca atare, valorificare energetică și/sau reciclare; 

4) respectă obligațiile specificate la pct. 18. 

 

32. Agenția de Mediu comunică, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

prezentării raportului, obiecțiile sau lipsa acestora și, în termen de 30 de zile 

lucrătoare de la data comunicării obiecțiilor, producătorii de anvelope noi, care 
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își onorează responsabilitatea extinsă în mod individual sau prin intermediul 

sistemelor colective, remediază neregulile constatate, informând ulterior Agenția 

de Mediu.  

 

33. În cazul în care Agenția de Mediu, în urma analizei planului de operare 

a producătorilor de anvelope noi, care își onorează obligațiile individual sau prin 

intermediul sistemelor colective, constată neconformarea țintelor de colectare 

prevăzute la pct. 6 și a obiectivelor de reutilizare, refolosire ca atare, reșapare, 

valorificare energetică și/sau reciclare prevăzute la pct. 7, aceasta sesizează, în 

termen de 5 zile lucrătoare, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, care aplică 

măsuri de sancționare în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.  

 

34. Inspectoratul pentru Protecția Mediului aplică sancțiuni după expirarea 

termenului de 30 de zile lucrătoare acordat pentru remediere, dacă producătorii 

de anvelope noi, care își onorează responsabilitatea extinsă în mod individual sau 

prin intermediul sistemelor colective, nu au înlăturat abaterile constatate. 

 

35. Refuzul aprobării anuale a planului de operare de către Agenția de 

Mediu nu împiedică desfășurarea activității în anul următor pentru producătorii 

de anvelope noi care își onorează responsabilitatea extinsă în mod individual sau 

prin intermediul sistemelor colective. 

 

36. După remedierea situației constatate la pct. 32, producătorii de 

anvelope noi care își onorează responsabilitatea extinsă în mod individual sau 

prin intermediul sistemelor colective primesc aprobarea anuală de la Agenția de 

Mediu. 

 

37. În cazul în care se refuză aprobarea anuală în doi ani succesivi 

producătorilor de anvelope noi care își onorează responsabilitatea extinsă în mod 

individual sau prin intermediul sistemelor colective, Agenția de Mediu inițiază 

procedura de retragere a autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor în 

conformitate cu art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 160/2011 privind 

reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. 

 

38. Producătorii de anvelope noi care își onorează obligațiile individual și 

nu au primit aprobarea anuală într-un an sunt obligați, începând cu anul imediat 

următor, să transfere responsabilitatea îndeplinirii obligațiilor către un sistem 

colectiv autorizat, în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicarea măsurii 

de refuz a aprobării anuale, prin notificarea Agenției de Mediu în acest sens. 

 

39.  În cazul în care producătorii de anvelope noi care își onorează 

obligațiile individual își pierd calitatea de producători, aceștia solicită radierea 

din evidențe, informând Agenția de Mediu. 
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40.  În cazul radierii din Lista producătorilor, se suspendă dreptul de a 

introduce pe piață anvelope noi până la obținerea unui nou număr de înregistrare. 

 

VI. TEHNOLOGII NOI DE RECICLARE ȘI ÎMBUNĂTĂŢIRE 

A PERFORMANŢEI DE MEDIU 

 

41. Agenții economici care efectuează activităţi de reșapare, valorificare 

energetică și/sau reciclare favorizează dezvoltarea de noi tehnologii din punctu 

de vedere a protecţiei mediului.  

 

42. Agenții economici care efectuează activităţi de tratare, autorizați în 

conformitate cu art. 25 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, sunt obligați să 

introducă în instalaţiile de tratare a anvelopelor uzate sisteme de management de 

mediu certificate cu îndeplinirea standardului ,,SM SR EN ISO 14001:2016”. 

 

VII. RAPORTAREA ȘI VERIFICAREA 

 

43. Agenția de Mediu ține evidența producătorilor de anvelope noi, 

întocmește și menține Lista producătorilor, prin intermediul Sistemului 

informațional automatizat ,,Managementul deșeurilor” (în continuare – 

SIA ,,MD”) conform Conceptului Sistemului informațional automatizat 

„Managementul deșeurilor”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2018, în 

care sunt centralizate anual informaţii, inclusiv estimări cu privire la:  

1) tipul, numărul și cantitatea anvelopelor noi introduse pe piaţă;  

2) tipul, numărul și cantitatea anvelopelor uzate, care au fost colectate prin 

toate mijloacele, reșapate, reutilizate și refolosite ca atare, reciclate și/sau 

valorificate energetic. 

 

44. Producătorii de anvelope noi existenţi pe piaţă se înscriu în Lista 

producătorilor, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (6) din Legea 

nr. 209/2016 privind deșeurile, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a 

prezentului Regulament, respectând cerințele prevăzute în anexa nr. 5 și primind 

un număr de înregistrare care este comunicat de aceștia, în maximum 30 de zile 

lucrătoare de la atribuire, tuturor reţelelor comerciale de distribuire a 

anvelopelor. 

 

45. Obligația de înregistrare în Lista producătorilor se referă atât la agenții 

economici nou-intraţi pe piaţă, cât şi la producătorii existenţi până la data intrării 

în vigoare a prezentului Regulament. 

 

46. La depunerea cererii de înregistrare în Lista producătorilor, 

producătorii depun la Agenția de Mediu, în format electronic, prin intermediul 
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SIA ,,MD”, cererea completată conform modelului prezentat în anexa 

nr. 6, inclusiv următoarele documente: 

1) în cazul sistemului individual:  

a) dovada existenței unui sistem individual;  

b) planul de operare, conform pct. 27;  

c) informaţiile generale, completate conform modelului prezentat în 

anexa nr. 7;  

2) în cazul sistemului colectiv:  

a) dovada înființării unui sistem colectiv;  

b) setul de documente pentru obținerea autorizației, conform art. 25 

alin. (4) și (6) din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile; 

3) în cazul producătorilor membri ai sistemului colectiv:  

a) dovada calităţii de membru al unui sistem colectiv, conform art. 12 

alin. (5) lit. e) din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile;  

b) informaţiile generale, completate conform modelului prezentat în 

anexa nr. 7. 

 

47. Agenția de Mediu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii 

cererii de înregistrare, eliberează numărul de înregistrare pentru producători. 

Înregistrarea este valabilă pentru o perioadă de 5 ani. 

 

48. Cererea de actualizare a înregistrării se înaintează cu două luni înainte 

de expirarea perioadei de valabilitate, folosind modelul de cerere prezentat în 

anexa nr. 6. 

 

49. Producătorii care renunță la punerea pe piață a anvelopelor noi, în 

termen de 30 de zile lucrătoare de la data încetării activității, notifică, în scris, 

Agenției de Mediu încetarea activității, conform modelului prevăzut în anexa 

nr. 4, în scopul de a fi radiați din Lista producătorilor. 

 

50. Producătorii de anvelope noi care își onorează responsabilitatea extinsă 

în mod individual sau prin intermediul sistemelor colective prezintă Agenției de 

Mediu până la data de 30 aprilie a anului imediat următor în format electronic 

date despre: 

1) tipul, cantitatea și numărul anvelopelor noi introduse pe piață; 

2) tipul, cantitatea și numărul anvelopelor uzate generate; 

3) tipul, cantitatea și numărul anvelopelor uzate colectate separat și 

reutilizate, refolosite ca atare, reșapate, valorificate energetic și/sau reciclate; 

4) raportul narativ în formă liberă, privind sinteza (descrierea) activităților 

derulate pentru realizarea responsabilității extinse a producătorului, conform 

planului de operare și în corespundere cu modalitatea de verificare a raportului 

narativ privind îndeplinirea țintelor prezentate la anexa nr. 8. 
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51. La solicitarea Agenției de Mediu, agenții economici au obligația să 

justifice, prin documente confirmative, corectitudinea datelor raportate. 

 

52. Producătorii care au transferat responsabilitatea privind realizarea 

țintelor anuale de colectare și a obiectivelor de reutilizare, refolosire ca atare, 

reșapare, valorificare energetic și/sau reciclare transmit Agenției de Mediu, până 

la data de 20 noiembrie a fiecărui an, datele de identificare a sistemului colectiv 

autorizat cu care au încheiat contractul de transfer al responsabilității. 

 

53. Producătorii menționați la pct. 52 sunt informați trimestrial de către 

sistemul colectiv autorizat cu care au încheiat contractul de transfer de 

responsabilitate cu privire la îndeplinirea obligațiilor de raportare a țintelor și a 

obiectivelor. 

 

54. Agenția de Mediu verifică rapoartele prezentate de către producătorii 

de anvelope noi care își onorează responsabilitatea extinsă în mod individual sau 

prin intermediul sistemelor colective, conform prevederilor pct. 20 subpct. 6), 

având la bază cerințele enumerate în anexele nr. 8 și nr. 9 și comunică, în termen 

de 10 zile lucrătoare, producătorului individual sau sistemului colectiv obiecțiile 

sau lipsa acestora. 

 

55. Producătorii de anvelope noi care își onorează responsabilitatea extinsă 

în mod individual sau prin intermediul sistemelor colective au la dispoziție 30 de 

zile lucrătoare de la data comunicării obiecțiilor pentru remedierea neregulilor 

constatate și pentru remiterea raportului definitivat. 

 

56. Producătorii de anvelope noi care își onorează responsabilitatea extinsă 

în mod individual sau prin intermediul sistemelor colective autorizate țin 

evidența și raportează conform modului de evidență și de raportare a 

informațiilor stabilit în art. 12, 32, 33 și 60 din Legea nr. 209/2016 privind 

deșeurile. 

 

57. Prima raportare se efectuează în anul imediat următor înregistrării. 

 

58. Producătorii de anvelope noi care își onorează responsabilitatea extinsă 

în mod individual sau prin intermediul sistemelor colective, la solicitarea 

Inspectoratului pentru Protecția Mediului, au obligația să prezinte documente 

confirmative, în corespundere cu Lista de verificare în domeniul gestionării 

deșeurilor și substanțelor chimice, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, 

dezvoltării regionale și mediului nr. 5/2019.  
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59. Agenții economici autorizați pentru desfășurarea activității de 

reutilizare, refolosire ca atare, reșapare, valorificare energetică și/sau reciclare a 

anvelopelor uzate sunt obligați: 

1)  să țină și să transmită Agenției de Mediu o evidență care să cuprindă 

informații privind tipul și cantitatea de anvelope uzate primită pentru reutilizare, 

refolosire ca atare, reșapare, valorificare energetică și/sau reciclare în 

conformitate cu Instrucțiunea cu privire la ținerea evidenței și transmiterea 

datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 501/2018, prin intermediul SIA ,,MD”; 

2) să elaboreze politica de prevenire a accidentelor majore și să asigure  

implementarea acesteia în mod corespunzător, ca măsură de prevenire a 

accidentelor majore și de limitare a consecințelor acestora asupra sănătății umane 

și asupra mediului în corespundere cu prevederile Legii nr. 108/2020 privind 

controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase. 

  

VIII. FINANȚAREA 

 

60. Producătorii de anvelope noi care își onorează responsabilitatea extinsă 

în mod individual sau prin intermediul sistemelor colective finanțează toate 

costurile nete ce decurg din colectarea și reutilizarea, refolosirea ca atare, 

reșaparea, valorificarea energetică și/sau reciclarea anvelopelor uzate, colectate 

în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

 

61. Producătorii de anvelope noi care își onorează responsabilitatea extinsă 

în mod individual sau prin intermediul sistemelor colective asigură finanțarea 

costurilor nete necesare campaniilor de informare publică privind colectarea, 

reutilizarea, refolosirea ca atare, reșaparea, valorificarea energetică și/sau 

reciclarea anvelopelor uzate. 

 

62. Costurile colectării și reutilizării, refolosirii ca atare, reșapării, 

valorificării energetice și/sau reciclării nu sunt prezentate separat consumatorilor 

finali în momentul vânzării anvelopelor noi. 

 

63. Prevederile pct. 60 se aplică tuturor anvelopelor uzate. 

  

64. Producătorii de anvelope noi care își onorează responsabilitatea extinsă 

în mod individual sau prin intermediul sistemelor colective, care acționează în 

numele acestora, pot încheia acorduri care să prevadă alte metode de finanțare 

decât cele prevăzute la pct. 60. 

 

IX. INFORMAREA 
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65. Producătorii de anvelope noi care își onorează responsabilitatea extinsă 

în mod individual sau prin intermediul sistemelor colective furnizează 

consumatorilor finali, în special prin campanii de informare, informații complete 

privind: 

1) efectele potențiale ale substanțelor existente în anvelopele noi şi/sau 

anvelopele uzate asupra mediului și a sănătății umane; 

2) interesul de a nu se elimina anvelopele uzate ca deșeuri municipale și 

posibilitatea de participare la colectarea lor separată, astfel încât să se faciliteze 

reutilizarea, refolosirea ca atare, reșaparea, valorificarea energetică și/sau 

reciclarea acestora; 

3) sistemele de colectare, reutilizare, refolosire ca atare, reșapare, 

valorificare energetică și/sau reciclare disponibile pentru aceștia; 

4) rolul pe care trebuie să-l aibă în reutilizarea, refolosirea ca atare, 

reșaparea, valorificarea energetică și/sau reciclarea anvelopelor uzate; 

5) modul de predare a anvelopelor uzate la punctele de vânzare a acestora. 

 

66. Producătorii de anvelope noi care își onorează responsabilitatea extinsă 

în mod individual sau prin intermediul sistemelor colective, în coordonare cu 

Agenția de Mediu, precum și cu autoritățile administrației publice locale, 

promovează și cofinanțează campanii de informare, educare a consumatorilor, 

pentru a-i încuraja să faciliteze procesul de colectare, reutilizare, refolosire ca 

atare, reșapare, valorificare energetică și/sau reciclare a anvelopelor uzate. 

 

X. TRANSPORTAREA 

 

67. Transportarea anvelopelor uzate la întreprinderile de valorificare și/sau 

reciclare se efectuează în conformitate cu art. 44, 45 și 64 din Legea 

nr. 209/2016 privind deșeurile. 

 

68. În timpul transportării pe teritoriul național, se asigură trasabilitatea 

anvelopelor uzate transportate, prin completarea formularelor corespunzătoare, 

în conformitate cu Regulamentul privind transferurile de deșeuri, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 411/2022.  

 

XI. RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI 

 

69. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancționează 

conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova 

nr. 218/2008. 

 

70. Inspectoratul pentru Protecția Mediului va exercita funcția de 

supraveghere și control privind respectarea prevederilor prezentului Regulament 

în baza Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 
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întreprinzător, Legii nr. 1515/1993 privind protecţia mediului înconjurător și a 

Legii nr. 209/2016 privind deşeurile. 
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                                                                                 Anexa nr. 1 

                                                                           la Regulamentul privind gestionarea  

                                                                           anvelopelor uzate 

 

 
I. LISTA 

anvelopelor reglementate și codurile tarifare conform 

Nomenclaturii combinate a mărfurilor 

 

Codul poziției 

tarifare 

Denumirea  

4011 Anvelope pneumatice noi, din cauciuc: 

4011 10 000 Anvelope pentru autoturisme (inclusiv cele de tip ,,break” și cele de 

curse)  

4011 20 Anvelope de tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane 

4011 20 100 Anvelope cu un indice de sarcină de maximum 121 

4011 20 900 Anvelope cu un indice de sarcină de peste 121 

4011 30 000 Anvelope de tipul celor utilizate pentru aeronave 

4011 40 000 Anvelope de tipul celor utilizate pentru motociclete 

4011 50 000 Anvelope de tipul celor utilizate pentru biciclete 

4011 70 000 Anvelope de tipul celor utilizate pentru vehicule și mașini agricole și 

forestiere 

4011 80 000 Anvelope de tipul celor utilizate pentru vehicule și mașini de construcție, 

miniere sau de manipulare industrială 

4012 Anvelope pneumatice reșapate sau uzate, din cauciuc; bandaje, benzi 

de rulare amovibile pentru anvelope și „flapsuri”, din cauciuc: 

 Anvelope pneumatice reșapate: 

4012 11 000 Anvelope de tipul celor utilizate pentru autoturisme (inclusiv mașinile de 

tip „break” și mașinile de curse)  

4012 13 000 Anvelope de tipul celor utilizate pentru aeronave 

4012 20 000 Anvelope pneumatice uzate 

4012 90 200 Bandaje pline sau cave 

4012 90 300 Benzi de rulare amovibile pentru pneuri 

4013 Camere de aer, din cauciuc: 

4013 10 000 Anvelope de tipul celor utilizate pentru autoturisme (inclusiv vehicule de 

tip „break” și vehicule de curse), pentru autobuze sau pentru camioane 

4013 20 000 Anvelope de tipul celor utilizate pentru biciclete 

[1] Codul tipului de deșeuri, care se indică pentru raportarea anvelopelor 

scoase din uz  - 1 6 01 03. 
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                                                                                                       Anexa nr. 2 

                                                                                  la Regulamentul privind gestionarea 

                                                                                  anvelopelor uzate 

 

Calculul țintelor de colectare 

 

Anul plasării pe 

piață 

 

Cantitatea 

plasată pe 

piață 

(tone) 

Colectate 

separat 

(tone) 

Țintele de colectare (%) 

X2 CP1 CS1 - 

X+1 CP2 CS2 - 

X+2 CP3 CS3 Țintelor  de colectare (TC1) = 

32CS3/(CP1 + CP2 + CP3) (Obiectiv 

stabilit la 20%) 

X+3 CP4 CS4 Țintelor  de colectare (TC1) = 

32CS4/(CP2 + CP3 + CP4) (Obiectiv 

stabilit la 30%) 

X+4 CP5 CS5 Țintelor  de colectare (TC2) = 

32CS5/(CP2 + CP4 + CP5) (Obiectiv 

stabilit la 30%) 

X+5 CP6 CS6 Țintelor  de colectare (TC2) = 

32CS6/(CP4 + CP5 + CP6) (Obiectiv 

stabilit la 40%) 

X+6 CP7 CS7 Țintelor  de colectare (TC3) = 

32CS7/(CP5 + CP6 + CP7) (Obiectiv 

stabilit la 50%) 

X+7 CP8 CS8 Țintelor  de colectare (TC3) = 

32CS7/(CP5 + CP6 + CP7) (Obiectiv 

stabilit la 60%) 

X+8 CP9 CS9 Țintelor  de colectare (TC3) = 

32CS7/(CP5 + CP6 + CP7) (Obiectiv 

stabilit la 80%1) 

[1]80 % reprezintă întreaga cantitate de anvelope introduse pe piaţă, devenite anvelope uzate, 

ţinându-se cont de pierderile în greutate a anvelopelor, prin uzură, de până la 20 %. 

[2] Anul X este anul 2022. 
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         Anexa nr. 3 

       la Regulamentul privind gestionarea 

       anvelopelor uzate 

 

Structura planului de operare a sistemului individual și colectiv 

Structura planului de operare este stabilită în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (6) 

din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile 

 

Datele de identificare 

1. Datele de identificare; 

2. Adresa juridică și indicarea adreselor tuturor filialelor din țară, după caz; 

3. Datele de contact; 

4. Cuprinsul planului de operare; 

5. Numele și funcția semnatarului planului de operare; 

Pentru producătorii de anvelope noi, care își onorează responsabilitatea în mod colectiv, planul 

de operare reprezintă un plan comun întocmit de sistemul colectiv. 

6. Suplimentar la cerințele menționate la pct. 1-5, un plan colectiv conține cel puțin o 

descriere a: 

- producătorilor care prezintă planul colectiv; 

- angajamentelor specifice și a obiectivelor fiecărui producător 

Obiectul planului de operare 

1. Indicarea categoriei/categoriilor de deșeuri care fac obiectul planului de operare și originea 

acestuia (conform codurilor din anexa nr. 1); 

2. Descrierea clară și indicarea tipului de anvelope noi pe care compania le introduce pe piață 

ca producător/importator (conform anexei nr. 1); 

3. Cantitățile anuale de anvelope noi introduse pe piață pe tipuri și care fac obiectul planului 

de operare 

Acțiunile întreprinse pentru atingerea țintelor de colectare 

1. Descrierea măsurilor întreprinse pentru îndeplinirea prevederilor prezentului Regulament: 

1) rețeaua punctelor de colectare, cu indicarea adreselor exacte unde pot fi livrate anvelopele 

uzate; 

2)  colectarea selectivă a anvelopelor uzate; 

3) reutilizarea, refolosirea ca atare, reșaparea, valorificarea energetică și/sau reciclarea optimă 

a anvelopelor uzate, în conformitate cu cerințele de mediu; 

4) acoperirea costurilor de operare a punctelor de colectare; 

5) măsuri întreprinse pentru sensibilizarea și informarea utilizatorilor finali; 

6) dovada contractelor cu operatorii autorizați de Agenția de Mediu pentru colectarea și 

reutilizarea, refolosirea ca atare, reșaparea, valorificarea energetică și/sau reciclarea optimă a 

anvelopelor uzate 

Planul financiar 

1. Un plan financiar pe durata planului de operare, care să justifice: 

1) în cazul sistemelor colective – gestionarea corectă a resurselor financiare acumulate din 

plata tarifelor de preluare a responsabilității de către producătorii de anvelope noi pentru 

acoperirea costurilor aferente; 

2) în cazul sistemelor colective – gestionarea corectă a resurselor financiare este justificată 

printr-o structură estimată a costurilor necesare pentru atingerea țintelor de colectare și/sau a 

obiectivelor de reutilizare, refolosire ca atare, reșapare, valorificare energetică și/sau reciclare. 

Atașat la planul financiar se va prezenta o copie a dovezii de disponibilitate a resursei 

financiare pe contul bancar al producătorului 

Angajamente 
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1. Angajamentul specific semnat și datat de producător sau, după caz, de către o persoană 

fizică autorizată să reprezinte societatea, precum că deșeurile care fac obiectul planului de 

operare și care sunt colectate de acesta pentru atingerea țintelor de colectare sunt: 

1) reutilizate, refolosite ca atare, reeșapate în conformitate cu cerințele prevăzute în prezentul 

Regulament; 

2) sunt valorificate energetic și/sau reciclate de acesta în conformitate cu cerințele prevăzute 

în prezentul Regulament; 

2. De asemenea, angajamentul precizează modul în care sunt acoperite costurile de colectare 

și reutilizare, refolosire ca atare, reșapare, valorificare energetică și/sau reciclare a anvelopelor 

uzate 

Aprobarea planului de operare 

1. Planul de operare se aprobă în conformitate cu următoarea procedură: 

1) cererea de aprobare a planului de operare (în continuare – cerere) se depune la Agenția de 

Mediu, prin scrisoare recomandată, de preferință în numele solicitantului, semnată și datată de 

solicitant sau, după caz, de către o persoană fizică autorizată să reprezinte societatea și include 

următoarele anexe: 

a) copia acordului de asociere împreună cu oricare amendamente la acest acord în ultimii 

cinci ani, după caz; 

b) proiectul planului de operare pentru care este solicitată autorizarea; 

c) Agenția de Mediu verifică cererea: 

d) în cazul în care cererea este incompletă, în termen de 10 zile de la depunerea acesteia 

Agenția de Mediu informează solicitantul prin scrisoare recomandată, cu privire la informațiile 

și la detaliile care lipsesc; 

e) în cazul în care cererea este completă, în termen de 10 zile de la depunerea ei Agenția de 

Mediu informează solicitantul despre aceasta prin scrisoare recomandată; 

2)  planul de operare se aprobă pentru o perioadă de maximum cinci ani; 

3)  în cazul în care planul se aprobă pentru o perioadă mai scurtă, Agenția de Mediu trebuie să 

argumenteze decizia luată; 

4)  cererea poate fi depusă repetat, în conformitate cu procedura prevăzută la lit. a)-d) pentru o 

perioadă de maximum cinci ani; 

5) Agenția de Mediu: 

a) la solicitarea producătorului/reprezentantului producătorului restituie cererea de aprobare a 

planului de operare, fără examinare; 

b) restituie, fără examinare, cererea de aprobare a planului de operare în cazul în care a 

constatat încălcarea de către producător a cerințelor prezentului Regulament; 

6) deținătorul planului de operare este obligat să informeze imediat Agenția de Mediu, prin 

scrisoare recomandată, privind modificarea următoarelor informații din dosarul său: 

a) datele de identificare ale companiei; 

b) adresa sau datele de contact; 

c) obiectul planului de operare aprobat; 

d) angajamentele din planul de operare aprobat; 

7)  persoana fizică sau juridică trebuie să respecte cu strictețe angajamentele incluse în planul 

de operare aprobat; 

8) planul de operare este prezentat, anual, înainte de data de 1 octombrie a anului care precede 

anul la care se referă planul de operare. Planul de operare anual conține un rezumat al 

acțiunilor planificate și un grafic clar al acestora, rezultatele scontate și divizarea sarcinilor; 

9) până la data de 1 aprilie a fiecărui an, trebuie depus un raport privind implementarea 

planului de operare în cursul anului precedent 



24 

 

Y:\300\2022\HOTARARI\20522\20522-redactat-ro.docx 

         Anexa nr. 4 

       la Regulamentul privind gestionarea 

       anvelopelor uzate 

 

 

Modele de notificări  

 

Antet solicitant 

Nr. ............../............... 

 

NOTIFICARE 

privind intenția de a desfășura activitate în anul următor 

 

Prin prezenta, <Denumire Completa a organizației>, <Forma Juridică>, cu număr de 

înregistrare <IDNO> din <Registrul>, cu sediul <Adresa Juridică>, notifică <intenția de a 

desfășura activitatea ce ține de implementarea responsabilității extinse a producătorului în 

raport cu anvelope noi în anul următor <în mod individual/prin aderarea la sistem 

colectiv<denumirea sistemului colectiv>. 

În conformitate cu prevederile legale, ne asumăm răspunderea că documentele 

prezentate în copie sunt conforme cu originalul. 

 

Data________ 

 

Persoana autorizată  

 

____________________ 
          (semnătura) 

 

 

Antet solicitant 

Nr. ............../............... 

 

NOTIFICARE 

privind intenția de a înceta activitatea în anul următor 

 

Prin prezenta, <Denumire Completa a organizației>, <Forma Juridică>, cu număr de 

înregistrare <IDNO> din <Registrul>, cu sediul <Adresa Juridică>, notifică <intenția de a sista 

activitatea și solicită radierea din Lista producătorilor supuși reglementării extinse a 

producătorilor>. 

În conformitate cu prevederile legale, ne asumăm răspunderea că documentele 

prezentate în copie sunt conforme cu originalul. 

 

Data________ 

 

Persoana autorizată  

 

____________________ 
          (semnătura) 
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         Anexa nr. 5 

       la Regulamentul privind gestionarea 

       anvelopelor uzate 

 

Cerințe procedurale pentru înregistrare 

 

1. Cerințe pentru înregistrare  

Înregistrarea agenților economici care importă și/sau distribuie anvelope noi destinate 

reutilizării se face în Lista producătorilor, parte integrantă a Sistemului informațional 

automatizat ,,Managementul deșeurilor”, deținută de către Agenția de Mediu, în format 

electronic, precum și pe suport de hârtie.  

Agenții economici care importă și/sau distribuie anvelope noi, care introduc pentru 

prima dată cu titlu profesional se înregistrează doar o singură dată pe piața Republicii 

Moldova și li se furnizează un număr de înregistrare. 

 

2. Informații furnizate de către producători  

Agenții economici care importă și/sau distribuie anvelope noi furnizează Agenției de 

Mediu următoarele informații:  

1) denumirea și denumirea comercială a acestuia (după caz) sub care își desfășoară 

activitatea pe teritoriul național;  

2) adresa/adresele agentului economic: codul poștal și localitatea, denumirea străzii și 

numărul, țara, numărul de telefon, numele unei persoane de contact, numărul de fax și adresa 

de e-mail ale agentului economic, dacă este cazul;  

 3) precizări cu privire la tipurile de anvelope noi introduse pe piață; 

4) informații cu privire la modul în care agentul economic își îndeplinește obligațiile 

printr-un sistem individual sau colectiv; 

5) data cererii de înregistrare; 

6) codul național de identificare fiscală al agentului economic (opțional); 

7) declarația prin care se precizează că informațiile furnizate sunt adevărate; 

8) datele de identificare ale organizatiei colective. 

 

3. În cazul modificării datelor furnizate de agentul economic în conformitate cu 

subpct. 1)-8), acesta, în termen de maximum o lună de la data modificării, informează Agenția 

de Mediu.  

 

4. Radierea  

În cazul în care agentul economic își pierde calitatea de producător, solicită radierea 

din evidențe, informând Agenția de Mediu. 



26 

 

Y:\300\2022\HOTARARI\20522\20522-redactat-ro.docx 

         Anexa nr. 6 

       la Regulamentul privind gestionarea  

       anvelopelor uzate 

 

CERERE 

de acordare a numărului de înregistrare privind 

introducerea pe piață  a anvelopelor noi  

 

Solicităm înregistrarea persoanei juridice în Lista producătorilor de produse supuse 

reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor și acordarea numărului de 

înregistrare pentru introducerea pe piață a anvelopelor noi, pentru care fapt comunicăm 

următoarele date: 

1. Denumirea completă: <DenumireCompletă a organizației> 

prescurtata: ,,<DenumirePrescurtatăa organizației>” 

2. Forma juridică de organizare a persoanei juridice: <FormaJuridică> 

3. IDNO: <Nr. de Identificare> din <Registrul> 

4. Sediul persoanei juridice: <AdresaJuridică>Număr de contact 

5. Administratorul: <AdministratorNume>, numit pe termen nelimitat/peperioada  

6. Genurile principale de activitate: <GenuriList> 

7. Fondator(i): <FondatorCotaList> 

8. Modul în care se asumă responsabilitățile: <sistem individual sau colectiv> 

9. În cazul sistemului colectiv: <numele și datele de contact ale sistemului> 

 

Pentru susținerea cererii prezentăm următoarele acte specifice: 

 

În conformitate cu prevederile legale, ne asumăm răspunderea că documentele 

prezentate în copie sunt conforme cu originalul.  

 

Data___________ 

 

 Persoana autorizată 

____________________ 
               (semnătura) 

 

Declarație: Subsemnatul, ________________, sunt informat și sunt de acord că datele 

cu caracter personal furnizate vor fi prelucrate de către registratorul/subregistratorul 

_______________ în scopul asigurării trasabilității anvelopelor noi şi/sau anvelopelor uzate 

destinate reutilizării, refolosirii ca atare, reeșapării, valorificării energetice și/sau reciclării, cu 

respectarea regimului de securitate și confidențialitate, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Sub sancțiunile aplicate faptei de 

fals în acte publice, declar pe propria răspundere că datele indicate în cerere sunt veridice și 

complete, iar informația furnizată nu va fi folosită în scopuri incompatibile sau remisă fără 

temei terților neautorizați. Conștientizez că anumite categorii de date cu caracter personal 

furnizate, și anume numele/prenumele, datele de contact și adresa, vor fi făcute publice prin 

intermediul paginii web oficiale a Agenției de Mediu, având în vedere scopul de a asigura 

trasabilitatea anvelopelor noi şi/sau anvelopelor uzate destinate reutilizării, refolosirii ca atare, 

reeșapării, valorificării energetice și/sau reciclării. 
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         Anexa nr. 7 

       la Regulamentul privind gestionarea  

       anvelopelor uzate 

 

 

Informații 

generale estimate pe anul pentru care se face înregistrarea 

 

Societatea________________ 

 

Categoriile de anvelope noi introduse pe 

piață/colectate în anul ___________ 
Cantitatea 

 tone unități 

Total 
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         Anexa nr. 8 

                                                                                   la Regulamentul privind gestionarea  

                                                                       anvelopelor uzate 

 
Modalitatea de verificare a raportului narativ privind îndeplinirea 

țintelor/obiectivelor în conformitate cu pct. 6 și  7 

 

Aspecte de verificare a  raportului narativ privind îndeplinirea țintelor/obiectivelor:    

1. îndeplinirea responsabilităților descrise în capitolele II-VII;     

2. acuratețea raportărilor privind stadiul îndeplinirii țintelor/obiectivelor, conform 

prevederilor prezentului Regulament;     

3. verificarea conformității raportărilor în relația cu generatorii, colectorii și 

valorificatorii de anvelope uzate;      

4. verificarea trasabilității deșeurilor colectate de la punctul de colectare/colector până 

la instalația de reciclare/valorificare;      

5. rezultatele controalelor efectuate de către autoritățile de mediu, după caz;    

6. respectarea elementelor din autorizația de mediu privind gestionarea deșeurilor, 

după caz;    

7. îndeplinirea obiectivelor anuale de colectare/finanțare, reutilizare, refolosire ca 

atare, reșapare, valorificare energetică și/sau reciclare, conform prevederilor prezentului 

Regulament; 

8. asigurarea transparenței față de toți producătorii pentru care au preluat 

responsabilitatea;      

9. specificarea dacă s-a reinvestit profitul în aceleași tipuri de activități întreprinse în 

vederea îndeplinirii obligațiilor pentru care au preluat responsabilitatea de către sistemele 

colective;      

10. evidențierea riscurilor la care sunt expuși și modul lor de remediere;     

11. elementele interne și externe care împiedică producătorul individual/sistemul 

colectiv să își îndeplinească țintele/obiectivele.  
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  Anexa nr. 9 

       la Regulamentul privind gestionarea  

       anvelopelor uzate 

 

Procedura de raportare a datelor privind introducerea pe piață a anvelopelor noi 
Codul 

deșeului 

Cantitatea 

introdusă 

pe piață 

(tone) 

Cantitatea 

de 

anvelope 

uzate 

generată  

(tone) 

Cantitatea 

de 

anvelope 

uzate 

colectată 

separat 

(tone) 

Cantitatea de 

anvelope 

uzate 

reutilizată, 

refolosită ca 

atare 

(tone) 

Cantitatea 

de 

anvelope 

uzate 

reeșapată 

(tone) 

Cantitatea de 

anvelope 

uzate 

valorificată 

energetic 

(tone) 

Cantitatea 

de 

anvelope 

uzate   

reciclată 

(tone) 

16 01 03        

        

        

        

Cantitățile de anvelope uzate generate pot fi calculate pe baza statisticilor naționale. 

 



1    „Programul     Naţional     pentru     gestionarea     deşeurilor     pentru     anii     2022-2027"

https://www.madrm.gov.md/sites/default/files/Documente%20atasate%20Advance%20Pagines/Program%20pentru

%20audieri_NP WM%20RO%20%20%2018.09.2021 _0.pdf

Sursa: rapoartele anuale către Convenţia de la Basel1
Proiectul propus spre aprobare prevede măsuri stimulative pentru dezvoltarea, inovaţiei care are drept scop

consolidarea reutilizării şi prevenirii, reciclării şi alte tipuri de valorificare a anvelopelor uzate. Legislaţia
precedentă punea accentul doar pe principiul poluatorul plăteşte, responsabilităţile fiind pasate către autorităţi, fapt
ce descuraja realizarea activităţilor de reciclare şi reutilzare a anvelopelor uzate.

Anvelopele uzate sunt colectate de către 4 companii, autorizate în domeniul colectării, transportării,

depozitării şi prelucrării deşeurilor din cauciuc. O singură companie reciclează cauciucurile prin metoda de
piroliză. materia primă secundară obţinută în urma reciclării este compusă din combustibil lichid, carbon tehnic,
resturi de metal. Datele prezentate în Sistemul Informaţional Automatizat „Managementul Deşeurilor" (SIA MD),

de către 3 colectori privind colectarea şi prelucrarea anvelopelor uzate în 2020 reflectă cantitatea totală de cea 600
tone, ceea ce prezintă doar o mică parte a anvelopelor uzate generate.

Totodată, în vederea compoziţiei şi proprietăţilor sale unice, folosirea repetată a anvelopelor reprezintă

sursa de materie secundară preţioasă care este raţional să fie prelucrată pe cale economică oportună. De aceea,
rezolvarea cu succes a problemei reciclării anvelopelor constă nu în eliminarea lor din ciclul economic, dar în

prelucrare, în urma căreia materialul preţios să fie returnat în procesul de producere.

7433

2019

8033

2018

7298

2017

8041

2016

6665

2015

Anvelope, tone

Anii

Problema principală abordată prin prezentul proiect de Regulament este prevenirea formării de deşeuri
provenite de la anvelopele uzate, asigurând gestionarea corespunzătoare a anvelopelor uzate în scopul de a

preveni sau a reduce impactul direct asupra mediului şi sănătăţii umane, contribuind astfel la o dezvoltare durabilă
a societăţii.

Lipsa măsurilor de reglementare privind prevenirea formării de deşeuri provenite de la anvelopele uzate
cu stabilirea rolurilor şi relaţiilor între multiplii participanţi în procesul bazat pe principiul Responsabilităţii Extinse
a Producătorului creează consecinţe grave; precum anvelopele uzate aruncate de-a lungul drumurilor sau arderea

anvelopelor care sunt arse în gospodării, în fâşii forestiere, câmpuri. Totodată, în urma procesului de ardere a
acestora, se emite în atmosferă o listă enormă de substanţe periculoase, cum ar fi bifenilul, antracenul, florantenul,
pirenul, benzopirenul şi multe altele. Două dintre acestea - bifenilul şi benzopirenul - reprezintă nişte cancerogene

puternice. In acelaşi timp, dacă se arde o tonă anvelope - în atmosferă se vor emite circa 270 kg. negru de fum şi

450 kg. gaze toxice.

Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate
este propus spre aprobare cu scopul acoperirei lacunei normative existente în gestionarea corespunzătoare a acestui

tip de deşeuiri în temeiul prevederilor art. 60 din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile, care conţine prevederi
generale cu privire la aspecte privind gestionarea anvelopelor uzate.

Printre problemele cheie a deşeurilor generate de anvelopele uzate se enumera un volum mare de aceste

deşeuri care sunt lipsite de evidenţă. Pe când numărul anvelopelor importate este în continuă creştere, faptul că ele
nu sunt colectate şi gestionate în mod corespunzător şi nevalorificate, în final provoacă incertitudini economico-

fiscale şi nu permite instituţiilor să supravegheze şi să impoziteze obţinerea veniturilor de la circuitul valorificării
deşeurilor.

în lipsa datelor privind generarea anvelopelor uzate, se utilizează coeficientul de 0,6 pentru a deduce
cantitatea de deşeuri generată în baza datelor privind importurile anvelopelor. Această metodă este aplicată pentru
întocmirea raportului anual pentru Convenţia Basel.

Tab.l
Date privind generarea anvelopelor uzate, tone, anii 2015-2019

2.  Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile acestuia

Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate a fost

elaborat de către Ministerul Mediului.

I.  Denumirea autorului, şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind

gestionarea anvelopelor uzate
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La elaborarea proiectului s-au depistat un şir de lacune normative ce se referă la definirea termenilor specifici
din legislaţia de specialitate, noţiuni care explică diferenţa dintre anvelopa uzată şi anvelopă uzată destinată
reutilizării sau reşapării, precum şi necesitatea stabilirii unor noţiuni care vor explica atribuţiile producătorilor de
anvelope noi, reglementări clare privind stabilirea rolurilor şi relaţiilor între multiplii participanţi în procesul
gestionării acestui tip de deşeuri, care îşi onorează responsabilitatea extinsă a producătorului în mod îndîvidual sau
prin intermediul sistemelor colective.

Scopul Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate constă în instîtuîrea unui cadru juridic de

reglementare a gestionării anvelopelor uzate în scopul prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului şi a
sănătăţii umane, contribuind astfel la o dezvoltare durabilă a societăţii şi punerea în aplicare a prevederilor art. 60
din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile.

Prin implementarea acestui act regulatoriu va fi stabilit cuantumul ţintelor etapizate de colectare şi obiectivelor
de reutilizare, refolosire ca atare, reeşapare, valorificare energetică şi/sau reciclare a anvelopelor uzate.

Proiectul de Hotărâre a Guvernului este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire
la actele normative. Regulamentul privind gestionarea anvelopelor uzate este constituit din 11 secţiuni, inclusiv 69

puncte şi 9 anexe, stabilind:
- prin secţiunea I. „Dispoziţii generale^, obiectul şi definiţii, reglementarea domeniului de aplicare privind
gestionarea anvelopelor uzate în scopul prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului şi a sănătăţii umane;
- prin secţiunea II.„ Ţinte de colectare, reutilizare şi valorificare, reciclare " prevederile privind realizarea de către

agenţii economici care introduc pe piaţă anvelope, fabrică, vând/revând anvelope noi, omologate în conformitate
cu prevederile legislaţiei în vigoare şi respectă ţintele anuale de colectare a anvelopelor uzate pe baza cantităţilor
introduse pe piaţă în anul precedent;
Agenţii economici care introduc pe piaţă anvelope noi sunt obligaţi: să colecteze etapizat anvelopele uzate, în limita
cantităţilor introduse de ei pe piaţă în anul precedent;

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Transpunerea şi implementarea Directivei 2000/53/CE este imperativă în contextul realizării obligaţiilor
Republicii Moldova, ce rezultă din ari. 86, Capitolul 16 „Mediul înconjurător", Titlul IV „Cooperarea economică
şi alte tipuri de cooperarea sectorială", a Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană.

Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate

transpune parţial Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind
vehiculele scoase din uz, aşa cum a fost modificat ultima dată prin Directiva (UE) 2018/849 a Parlamentului
European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz,
a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi a Directivei
2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (Text cu relevanţă pentru SEE), prin
transpunerea doar a prevederilor relevante ale Directivei aferente gestionării anvelopelor uzate. Transpunerea

integrală a Directivei 2000/53/CE urmează a fi realizată prin proiectul HG cu privire la gestionarea vehiculelor
scoase din uz, prezentul proiect a transpus doar normele UE care se aplică componentelor vehiculelor, respectiv,

anvelopelor uzate.

In conformitate cu prevederile Regulamentului privind armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu
legislaţia Uniunii Europene, aprobat prin HG nr. 1171/2018 a fost elaborat tabelul de concordanţă la proiectul
Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate, care a fost trimis

spre avizare la Centrul de Armonizare a Legislaţiei.

3.  Descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu

legislaţia Uniunii Europene

Adoptarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
anvelopelor uzate este condiţionată de necesitatea trecerii la o economie circulară, bazată pe reciclare, faţă de cea

liniară existentă în Republica Moldova, de la care să genereze un mediu sănătos pentru generaţiile de astăzi şi
viitoare.



Proiectul propus spre aprobare prevede măsuri stimulative pentru dezvoltarea, inovaţiei care are drept scop

consolidarea reutilizării şi prevenirii, reciclării şi alte tipuri de valorificare a anvelopelor uzate. Legislaţia
precedentă punea accentul doar pe principiul poluatorul plăteşte, responsabilităţile fiind pasate către autorităţi, fapt
ce descuraja realizarea activităţilor de reciclare şi reutilzare a anvelopelor uzate. Prin implementarea acestui act

regulatoriu va fi stabilit cuantumul ţintelor etapizate de colectare, reciclare/valorificare a anvelopelor uzate în
scopul implementării mecanismului responsabilităţii extinse a producătorului Responsabilitatea extinsă a
producătorului (REP) este un mecanism de reglementare economică, conform căruia producătorul şi importatorul

de mărfuri sunt obligaţi să dispună de produse, proprii sau de import, la sfârşitul ciclului, după pierderea

5.  Fundamentarea economico-financiară

2030| 80%
80 % reprezintă întreaga cantitate de anvelope introduse pe piaţă, devenite anvelope uzate, ţinându-se cont de
pierderile în greutate a anvelopelor, prin uzură, de până la 20%
Obiectivele privind reutilizarea, refolosirea ca atare, reeşaparea, valorificarea energetică şi/sau reciclarea, care

trebuie atinse la nivel naţional, etapizat din greutatea anvelopelor colectate, sunt următoarele:

1)reutilizarea, refolosirea ca atare, reeşaparea cu realizarea următoarelor valori:

a)minimum 25% până în 2026 din cantitatea totală de deşeuri de anvelope uzate colectate;
b)minimum 35% până în 2028 din cantitatea totală de deşeuri de anvelope uzate colectate;
c)minimum 55% până în 2030 din cantitatea totală de deşeuri de anvelope uzate colectate.

2)valorificarea energetică şi/sau reciclarea cu realizarea următoarelor valori:

a)minimum 75% până în 2026 din cantitatea totală de deşeuri de anvelope uzate colectate;
b)minimum 65% până în 2028 din cantitatea totală de deşeuri de anvelope uzate colectate;
c)minimum 45% până în 2030 din cantitatea totală de deşeuri de anvelope uzate colectate.

-prin secţiunea l\l.„Colectarea", procedurile de colectare a anvelopelor uzate şi obligaţiile de respectare a acestor

proceduri de către persoanele fizice şi agenţii economici care generează acest tip de deşeuri;
prin secţiunea IV.„Sisteme de colectare, reulilizarea, valorificarea, reciclarea" - prevederi privind activitatea

sistemelor individuale şi colective;
-prin secţiunea V.„ Modul de funcţionare a sistemelor individuale şt colective " - drepturile şi obligaţiile agenţilor
economici, să activeze prin sistemele individuale şi colective, în implementarea prevederilor Regulamentului în

baza unui plan de operare stabilit în conformitate cu prevederile art. 25, alin. (6) al Legii nr. 209/2016 privind
deşeurile;
-prin secţiunea VI.-„ Tehnologii noi de reciclare şt îmbunătăţire a performanţei de mediu "- cerinţe de tratare,

valorificare şi reciclare, care va favoriza dezvoltarea de noi tehnologii din punct de vedere al protecţiei mediului,
pentru anvelopele uzate;
-prin secţiunea VII.,, Raportarea şt verificarea "- prevederile privind procedura de ţinere a evidenţei importatorilor

de anvelope noi în Lista producătorilor, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (6) din Legea nr. 209/2016
privind deşeurile prin intermediul subsistemului informaţional,  a  Sistemului Informatic  Automatizat
Managementul Deşeurilor (SI A MD), cât şi verificarea conformităţii raportărilor.
-prin secţiunea VIII.„Finanţarea"- reglementările privind asigurarea de către importatorii şi distribuitorii de
anvelope noi şi/sau anvelope uzate a costurilor pentru colectarea, tratarea, valorificarea şi eliminarea nepoluată a
anvelopelor uzate.

-prin secţiunea IX.„Informarea"- prevederile despre obligaţiile de informare a utilizatorilor privind reciclarea şi
tratarea anvelopelor uzate şi efectele potenţiale asupra mediului şi sănătăţii umane.
-prin secţiunea X..„ Transportarea "- reglementările privind procedurile respectate la transportarea pe teritoriului

ţării.
-prin secţiunea XI.„Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei"- reglementările privind sancţionarea în urma

încălcării legislaţiei şi recuperarea prejudiciului cauzat mediului şi sănătăţii umane.
Colectarea şi reciclarea anvelopelor uzate este identificată ca fiind cea mai eficace şi rentabilă modalitate

pentru punerea în aplicare a mecanismelor eco-inovative de reutilizare şi valorificare a anvelopelor uzate, folosind

practicile tehnologice, cât mai durabil posibile.
Obiectivul proiectului HG pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate constă

în reducerea efectelor negative asupra mediului determinate de activităţile de depozitare a anvelopelor uzate, prin

stimularea efectuării de investiţii pentru achiziţionarea şi punerea în funcţiune a unor instalaţii noi de prelucrare şi
valorificare a acestor deşeuri. Aceste investiţii vor contribui la îndeplinirea obiectivului de reciclare a deşeurilor
din volumul total de deşeuri formate în proporţie de 30 % stabilit pentru 2030 prevăzut în Strategia Naţională de
Dezvoltare „Moldova 2030" aprobată prin HG nr. 377/2020 şi creşterea calităţii mediului înconjurător, precum şi,
la dezvoltarea zonelor în care vor fi realizate.



proprietăţilor de consum. Pentru producătorii (importatorii) de anvelope, se stabileşte o obligaţie de a asigura în
mod independent standardul pentru eliminarea acestora după ce pierd proprietăţile conform destinaţiei sau plătesc

o taxă de mediu
Impactul economic
Reciclarea conservă energia. Mult mai putină energie este necesară pentru a transforma materialele

reciclate în produse noi, comparativ cu procesul de producţie a materialelor primare, brute. Prin reciclarea unei

tone de materiale într-un program obişnuit de reciclare, sunt economisiţi cel puţin 187 USD prin realizarea de
economii la electricitate, petrol, gaze naturale şi cărbune, chiar în condiţiile în care ţinem cont de consumurile

datorate colectării şi transportării materialelor. Reciclarea elimină costurile depozitării reziduurilor sau a
incinerărilor.

Prin intermediul unor parteneriate la nivel internaţional, naţional şi local, sunt încurajate şi atrase

investiţiile necesare pentru dezvoltarea durabilă a sectorului, conform priorităţilor şi ritmului accesibil pentru
societate.

Astfel, în luna iunie 2020, Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Contractul de finanţare dintre
Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii privind implementarea Proiectului „Deşeuri solide în
Republica Moldova", în mărime de 25 milioane euro. Prin Acordul semnat la data de 18 octombrie 2019 între
Banca Europeană de Investiţii şi Guvernul Republicii Moldova, va fi acordat un împrumut de 100 milioane de euro
pentru îmbunătăţirea serviciilor de gestionare a deşeurilor solide în ţară. Proiectele respective, vor avea drept

obiectiv reducerea impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii oamenilor, prin modernizarea sistemelor de

colectare a deşeurilor şi colectare separată a materialelor reciclabile şi a deşeurilor biologice, precum şi reabilitarea
gropilor de gunoi sau închiderea acestora.

Costurile pentru agenţi economici
în anul 2021, Guvernul Republicii Moldova a reiterat angajamentele şi importanţa sporirii procesului de

decuplare a creşterii economice de degradare a mediului prin integrarea măsurilor economiei verzi în procesele de

producere ale diverselor ramuri ale economiei naţionale, prin asocierea la proiectul inţerguvernamenţal al ţărilor

partenerialului Estic „EU4Environmenţ" şi reflectarea măsurilor în principalele documente de politici ale
Guvernului.

Evaluarea efectuată arată că obiectivele stabilite de Regulamentul propus spre aprobare generează beneficii

substanţiale aţâţ de mediu, cât şi economice, şi că revocarea sau reducerea acestor obiective ar micşora beneficiile
în cauză. Amploarea beneficiilor generate este strâns legată de procesul de eco-inovare, fără de care difuzarea

tehnologiei existente va duce la beneficii economice şi de mediu reduse, pe când însoţită de eco-inovare, va genera

beneficii semnificativ mai mari. Aceste beneficii provin din creşterea proporţiei de materiale reciclate şi recuperate,
precum şi din reducerea numărului de anvelope uzate eliminate în depozitele de deşeuri.

în acest context, încurajarea dezvoltării şi comercializării tehnologiilor de tratare, vor spori eficienţa
utilizării resurselor prin facilitarea reciclării unor procente mai mari de caucicuri. Chiar dacă, inovaţiile ar fi reduse

la număr, cele mai bune tehnologii disponibile în prezent vor fi mai profitabile decât practicile curente.
Cauciucul capătă o serie de utilizări finale valoroase odată re-procesat, printre care se numără şi:

•industria construcţiilor- ţiglă, bariere acustice, membrane impermeabile;
•peisagistică - pasarele, conducte poroase;

•etanşări şi umpluturi industriale;
•construcţii civile;

•terenuri dejoacă;
•construcţii sportive - piste de atletism, terenuri de tenis;

•bază pentru covoare;

•depozitarea deşeurilor;
•combustibil în cuptoare de ciment;
•încălţăminte;
•transport - piese pentru vehicule, asfalt cauciucat.

Susţinerea schemelor REP este condiţionată de taxele achitate de producători, taxa care trebuie să reflecte
adevăratele costuri de gestionare a anvelopelor uzate pe baza aplicării stricte a ierarhiei deşeurilor, adică cu
prioritate clară acordată prevenirii, reutilizării, pregătirea pentru reutilizare şi reciclare.

La nivelul ţărilor membre UE, în conformitate cu „Ghidul privind responsabilitatea extinsă a

producătorului (REP); Raport final, Comisia Europeană - DG Mediu, 2014", costurile plătite de producători pe
tonă de materiale puse pe piaţă variază de la 14 Euro/tonă (Marea Britanie) la 200 Euro/tonă (Austria), cu o medie

de 92 Euro/ţonă sau de la 0,17 la 0,72 € I per locuitor.      



Costuri estimative pentru valorificatori.
Urmare a analizei efectuate, principalele tipuri de costuri care vor fi suportate de agenţii economici care

intenţionează să valorifice (reutilizeze, să refolosească, să reşapeze şi să recicleze) anvelopele uzate sunt:
Mărunţirea mecanică - costul estimativ pentru tocare primară -15 euro per tonă. Un cost mediu pentru

granule - 80-90 eur per tonă;

Metoda prin acţiunea jetului - costul estimativ - 100 eur per tonă;
Dizolvarea anvelopelor - costul estimativ -100 eur per tonă;

Piroliza - costul estimativ 80-90 eur per tonă.
Potrivit unui studiu- costul anual de mentenanţă este de aproximativ 3% din total capital investit în

echipamente şi tehnologii.
Conform datelor Agenţiei de Mediu, la data elaborării Regulamentului, la nivel naţional, 4 operatori

economici deţin autorizaţie de mediu pentru activităţi de colectare, transport şi tratare (prelucrarea deşeurilor din

cauciuc prin metoda de piroliza) a deşeurilor, inclusiv a celor municipale şi anume:
-S.R.L. "ECOELASTIC LUX";

-S.R.L. „TRISUMG";
-Î.M. „ARTESA CONS" S.R.L.;

-S.R.L. „ECO RECYCL1NG".

Costurile pentru consmător final
în general, sistemele colective sau individuale acoperă toate costurile pentru colectarea şi tratarea fluxurilor

de deşeuri relevante, prin faptul vînzării materialului obţinut în rezultatul prelucrării. Drept exemplu poate servi

experienţa Î.M. „ARTESA CONS" S.R.L., care prelucrează anvelopele uzate prin metoda pirolizei. La preluarea
anvelopelor uzate pentru tratarea, costurile pentru agenţii economici constituie circa 1500 MD Lei per tonă. Pentru

persoanele fizice, care aduc până la opt anvelope, nu există nicio taxa.
Experinţa unor state vecine arată stabilirea unor taxe nesemnificative aplicabile persoanelor fizize, în

limitele 10-30 în echivalent MD Lei.
Costurile pentru autorităţile publice

9,7

1,1

4,4

4,2

Costuri de
operare şi
întreţinere

(Euro/tonă)

TOTAL
Sortare

Transfer

Colectare separată şi transport

Componenţa de gestionare a

anvelopelor uzate

Exemplu ţărilor UE denotă faptul că, introducerea principiului răspunderii extinse a producătorului nu a
avut impact asupra preţului mărfurilor comercializate, deoarece acestea sunt de ordinul 2-30 Euro, ceea ce

constituie 1-3 % din preţurile de comercializare şi pot fi suportate de producători fără a majora preţul.
O primă estimare a costurilor pe tonă de gestionare a anvelopelor în Republica Moldova se poate realiza

pe baza costurilor estimate în versiunile proiect ale studiilor de fezabilitate privind sistemele de management
integrat al deşeurilor, care sunt, în prezent, în proces de elaborare.

Costul estimativ de colectare, transfer şi sortare pentru prima etapă de implementare a sistemului de

gestionare a deşeurilor de anvelope uzate cu aplicarea principiului responsabilităţii extinse a producătorului,
indiferent de schema care va fi aplicată, va fi de circa 9,7 Euro/tonă.

Urmare a analizei efectuate, principalele tipuri de costuri care vor fi suportate de agenţii economici care
intenţionează să reutilizeze, să refolosească, să reşapeze şi să recicleze anvelopele uzate sunt:

autorizaţia activităţii de colectare, transport, tratare, eliminare se eliberează gratuit de către Agenţia de
Mediu;
principalul cost suportat de producătorii de anvelope vor fi cele pentru acoperirea transportului,
precum şi sortarea deşeurilor de anvelope uzate pe măsura ce acestea vor fi extinse în vederea atingerii

obiectivelor de valorificare, precum şi costurile de investiţii pentru gestionarea deşeurilor de anvelope
uzate.

Tabel 1: Costuri estimative de operare pentru gestionarea anvelopelor uzate



Proiectul  elaborat     a   fost     supus   expertizei   anticorupţie  de   către   Centrul   Naţional
Anticorupţie în conformitate cu Legea integrităţii nr. 82/2017. Obiecţiile Avizului nr. 06/2-1454 din 14.03.2022 au

8.Constatările expertizei anticorupţie

izate/844:
Intenţia de elaborare a proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea

anvelopelor uzate a fost examinată şi susţinută în cadrul şedinţei Grupului de lucru cu implicarea reprezentanţilor
instituţiilor de resort şi organizaţilor neguvernamentale din 14.12.2021 şi în cadrul proiectului „îmbunătăţirea
cadrului instituţional şi legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deşeuri în Republica Moldova",
implementat de Instituţie Publică „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului" cu susţinerea

financiară a Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GiZ) au fost organizate consultări publice cu
participarea reprezentanţilor instituţiilor de resort şi agenţilor economici la data de 01.03.2022.

asupra-proiectului-hotararii-guvernului-cu-privire-la-aprobarea-regulamentului-privind-gestionarea-anvelopelor-

www.particip.gov.md - https://particip.gov.md/ru/document/stages/anunt-privind-organizarea-consultarii-publice-

In procesul de elaborare a proiectului de act normativ 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, Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, şi Hotărârea Guvernului nr.

610 din 03.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului. Proiectul HG, Regulamentul şi Nota informativă
sunt disponibile publicului pentru consultare pe pagina web oficială a Ministerului Mediului
www.mediu.gov.md/transparenta  în  procesul  decizional/proiecte  de  documente  şi   pe  pagina  web

7. Avizare şi consultarea publică a proiectului

Actuala Lege nr. 1515/1993 privind protecţia mediului înconjurător prevede obligaţia autorităţii centrale
de mediu privind respectarea acordurilor interstatale şi internaţionale, prevenirea poluării mediului înconjurător şi
asigurarea monitorizării informării opiniei publice despre starea mediului.

Legea nr.209/2016 privind deşeurile, a preluat majoritatea reglementărilor din Directiva nr.2008/98/CE,
care uniformizează practici contemporane de gestionare a deşeurilor şi concepe reglementarea aplicării principiului
„poluatorul plăteşte" şi principiilor de precauţie şi prevenire, cât şi responsabilităţii extinse a producătorului.
Măsurile prevăzute de Legea nr.209/2016 privind deşeurile, vor încuraja dezvoltarea, producerea şi comercializarea

produselor cu utilizări multiple, care sunt durabile din punct de vedere tehnic şi care pot, după ce au devenit deşeuri,
să facă obiectul unei valorificări sigure şi a unei eliminări ce nu poluează mediul.

Pentru implementarea Legii nr. 209/2016 privind deşeurile, au fost aprobate prin HG. nr. 682/11.07.2018
Conceptul SIA „Managementul deşeurilor", un concept de sistem informaţional automatizat în domeniul

managementului deşeurilor şi prin HG. nr. 501/29.05.2018. o instrucţiune cu privire la ţinerea evidenţei şi
transmiterea datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea acestora.

Modul de ţinere a evidenţei şi de transmitere a datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea
acestora, precum şi responsabilităţile deţinătorilor de deşeuri pentru pregătirea şi prezentarea datelor şi
informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea acestora; clasificarea şi modalitatea de administrare a datelor şi
informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea acestora; managementul datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi

gestionarea acestora; procedurile de monitorizare, conformare şi aplicare sunt reglementate de Instrucţiunea cu

privire la (inerea evidentei şi transmiterea dalelor şi informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea acestora^ adoptată
prin H.G.nr. 501/2018.

în scopul operaţionalizării mecanismelor stabilite prin Legea nr.209/2016 privind deşeurile, au fost
elaborate şi aprobate Regulamentul privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) HG 212/
07.03.2018 şi Regulamentul privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, HG 561/31.07.2020. Ambele
Regulamente stabilesc măsurile prioritare destinate prevenirii producerii deşeurilor şi principiile privind reducerea
eliminării finale a deşeurilor prin reutilizare, reciclare şi valorificare a acestora.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 68 din Legea nr. 209/ 2016 privind deşeurile, în termen de 12
luni de la data publicării legii, Guvernul va elabora cadrul normativ aferent punerii în aplicare a acesteia, inclusiv
Regulamentul privind gestionarea anvelopelor uzate.

6.  Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare.

Implementarea prevederilor proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea anvelopelor uzate nu necesită careva măsuri instituţionale sau organizatorice suplimentare (crearea

unor noi instituţii sau subdiviziuni în instituţiile existente).
Proiectul Hotărârii Guvernului, fiind un document axat pe instituţionalizarea funcţiilor de monitorizare a

respectării măsurilor normative şi de autorizare, nu va avea un impact direct asupra activităţii autorităţilor publice.



Secretar de Stat^?^ ~̂̂ Z ^Iordanca-Rodica IORDANOV

Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Apărării au prezentat avizele positive. Obiecţiile
Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Interne şi
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare au fost acceptate şi operate modificările respective.

11. Constatările altor expertize

Obiecţiile Ministerului Justiţiei au fost acceptate şi operate modificările respective. Prin urmare, clauza de
adoptare şi noţiunile au fost revăzute. Nota informativă a fost revăzută prin indicarea întrunirii condiţiilor care au
impus definirea termenului în actul normativ, precum şi a circumstanţelor care justifică definirea termenului în
sensul propus de autori.

10. Constatările expertizei juridice

Centrul de Armonizare a Legislaţiei a eliberat declaraţia de compatibilitate. Obiecţiile Centrului de
Armonizare a Legislaţiei au fost acceptate şi operate modificările respective.

Clauza de armonizarea a fost exclusă din proiectul de hotărâre, plasată în Regulament şi completată cu date
despre seria, numărul şi data Jurnalului Oficial al Uniunii Europene în care a fost publicată Directiva respectivă.

Nota Informativă a proiectului a fost revizuită în vederea respectării cerinţelor stabilite în art. 30 din Legea
100/2017 privind actele normative coroborat cu prevederile pct. 26 din Regulamentul privind armonizarea
legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia Uniunii Europene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1171/2018.

Tabelul de concordanţă al Regulamentului a fost revăzut în strictă conformitate cu instrucţiunile de
completare, stabilite de Anexa nr. 3 la HG 1171/2018.

9. Constatările expertizei de compatibilitate

fost acceptate şi proiectul actului normativ revăzut. Prin urmare, a fost inclusă noţiunea de anvelopă reşapată, au

fost revizuite pct. 35 şi pct. 36, în sensul precizării clare căror subiecţi se atribuie prevederile menţionate şi a fost
revăzut textul proiectului, în sensul uniformizării noţiunilor de „producători individuali" şi „agenţi economici care
îşi onorează responsabilitatea extinsă în mod individual sau colectiv".


	HG
	Nota informativă
	Sinteza
	Expertiza juridica avizare
	AIR_anvelope final
	Aviz Eco Contact-avizare
	CAL avizare anvelope
	CAL reavizare
	CALM avizare anvelope
	CALM-reavizare
	CNA reavizare
	Eco Contact reavizare
	Ecoelastic Lux avizare
	Tabelul de Concordanta _anvelope final
	Expertiza CNA avizare
	MA avizare anvelope
	MAEIE avizare anvelope
	MAEIE reavizare
	MAI avizare anvelope
	MAIA avizare anvelope
	MAIA-reavizare
	MAI-reavizare
	MA-reavizare
	ME avizare anvelope
	MEC avizare anvelope
	MEC-reavizare
	ME-reavizare
	MFavizare anvelope
	MIDR avizare anvelope
	MIDR-reavizare
	Min Fin-reavizare
	MJ reavizare
	MMPS avizare anvelope
	MMPS-reavizare
	MS avizare anvelope
	MS-reavizare
	Pr. verbal AI anvelope



