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Noi reglementări privind gestionarea deșeurilor
nepericuloase compostabile
În Monitorul Oficial al României nr. 762 / 20.08.2020 a fost publicată Legea nr. 181 / 2020 privind
gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile (deșeuri biodegradabile) (denumită pe scurt
“Legea 181 / 2020” sau “Legea compostului”).
Cu titlu prealabil, precizăm că prevederile Legii 181 / 2020 vor fi completate prin norme tehnice, ce
urmează a fi elaborate și aprobate prin ordin comun al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii 181 / 2020.
De asemenea, Legea - cadru privind gestionarea deșeurilor, care reglementează și regimul biodeșeurilor,
urmează a se modifica semnificativ, aflându-se în prezent în stadiul de dezbatere publică pe site-ul
Ministerului Mediului.

I. Principalele prevederi privind colectarea separată a deșeurilor biodegradabile
Legea 181 / 2020 preia obligațiile instituite începând cu data de 01.01.2021 în sarcina autorităţilor
administraţiei publice locale sau, după caz, a subdiviziunilor administrativ - teritoriale ale municipiilor,
respectiv a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ale acestora, din Legea - cadru nr. 211 / 2011, și
care au incidență și asupra gestionării biodeșeurilor, după cum urmează:
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implementarea sistemului de colectare separată a deşeurilor biodegradabile;



extinderea colectării separate din uşă în uşă a biodeşeurilor în mediul urban, dublată de
implementarea schemei "plăteşte pentru cât arunci"; şi



încurajarea compostării individuale în gospodăriile din mediul rural.

Persoanele fizice şi juridice care generează deşeuri biodegradabile au obligaţia să depună aceste
deşeuri în spaţiile indicate sau să le predea operatorilor autorizaţi pentru colectarea lor.

II. Principalele obligații ale operatorilor instalațiilor de compostare și digestie anaerobe
Legea 181 / 2020 instituie obligații punctuale tuturor operatorilor instalaţiilor de compostare şi digestie
anaerobe:


obținerea actului de reglementare emis de către autorităţile competente pentru protecţia
mediului în conformitate cu legislaţia în vigoare;



utilizarea unei tehnologii și a unei instalații care îndeplinesc cerințele documentelor de referință
în domeniu;



deținerea spaţiilor special amenajate pentru depozitarea deşeurilor compostabile în condiţii care
să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;



evitarea formării de stocuri de deşeuri, precum şi de produs final – compost / digestat – care ar
putea genera fenomene de poluare a mediului sau să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;



utlizarea exclusivă a categoriilor de deşeuri biodegradabile destinate compostării / digestiei
anaerobe prevăzute în Normele tehnice;



recepționarea materialelor compostabile / deşeuri biodegradabile însoţite de certificate de
conformitate privind calitatea materialului compostabil, curățarea şi dezinfectarea containerelor,
recipientelor şi vehiculelor utilizate pentru transportul materialelor compostabile într-o zonă
desemnată în acest sens;



stabilirea procedurii de curăţare pentru toate zonele din incintă, folosindu-se echipamente şi
agenţi de curăţare adecvaţi;



respectarea valorilor - limită ale parametrilor / indicatorilor cuprinse în Normele tehnice;



păstrarea evidenţelor privind cantităţile de deşeuri utilizate în procesul de compostare / digestie
anaerobă, calitatea compostului rezultat şi datele de identificare ale operatorilor economici de la
care primesc deşeurile;



raportarea semestrială şi la solicitarea expresă a Agenției pentru Protecția Mediului a
informaţiilor privind cantităţile de deşeuri utilizate în procesul de compostare / digestie anaerobă,
calitatea compostului rezultat şi datele de identificare ale operatorilor economici de la care
primesc deşeurile.

Totodată, operatorul instalației de compostare trebuie să se asigure că instalația de compostare are un
laborator acreditat sau utilizează un laborator extern autorizat de Asociaţia de Acreditare din România.

III. Principalele prevederi privind compostul și digestatul
Compostul reprezintă un material solid, igienizat şi stabilizat, obţinut printr-un tratament biologic aerob.
Digestatul reprezintă un material lichid sau semisolid igienizat şi stabilizat printr-un tratament biologic
anaerob.
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În urma procesului de tratare biologică a deşeurilor biodegradabile se obţine compost şi digestat
clasificat în trei categorii de folosinţă:


categoria A - produs de calitate foarte bună



categoria B - produs de calitate bună



categoria C - produs de calitate inferioară.

În cazul în care materialul rezultat în urma procesului de compostare (compostul sau digestatul) nu
îndeplineşte cerinţele categoriilor de folosinţă menționate anterior, acesta poate fi supus din nou
compostării. Dacă, după repetarea operaţiunii, acesta este neconform, este eliminat în conformitate cu
legislaţia specifică de mediu.
Compostul nu poate conţine substanţe străine care nu pot fi introduse în circuitul biologic, substanţe
antigerminative, inhibitori de creştere, seminţe de buruieni de carantină, respectiv părţile vegetative ale
acestora, macro şi microorganisme dăunătoare, contagioase din punctul de vedere al sănătăţii umane,
al animalelor şi al plantelor, substanţe otrăvitoare, poluante şi radioactive.

IV. Contravenții
Încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea 181 / 2020 constituie contravenții, ce pot fi constatate de
către personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naționale de Mediu și care pot fi sancționate cu amenzi
cuprinse între 400 LEI și 30.000 LEI.
Contravenientul va putea însă achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului - verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii
prevăzute de Legea 181 / 2020.

Prevederile Legii 181 / 2020 vor intra în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul
Oficial, respectiv începând cu data de 20.02.2021.
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