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1. INTRODUCERE 

Prezentul ghid prezintă aspecte tehnice şi de siguranţa privind staţiile de transfer pentru deşeurile  
municipale solide nepericuloase şi deşeurile  asimilabile medicale nepericuloase. 
 
În România, prin intermediul planurilor de gestionare a deşeurilor se prevede construcţia a 
numeroase staţii de transfer în fiecare judeţ. Se estimează ca prin intermediul fiecărei staţii se vor 
transfera, în general, între 5.000 şi 40.000 t/an de deşeuri municipale solide provenite atât din 
mediul urban, cât şi din cel rural la facilităţii de tratare sau eliminare. În cazul în care depozitul 
judeţean nu este amplasat în imediata vecinătate a centrului de generare a deşeurilor municipale 
(municipiul reşedinţă de judeţ), este posibil ca staţiile de transfer să aibă capacităţi mai mari, 
ajungând chiar până la 100.000 tone/an. 
 
La nivel naţional vor fi construite în total circa 100 staţii de transfer. 
 
Cu toate că staţiile de transfer deşeuri municipale solide sunt de mai multe mărimi şi tipuri 
constructive, principalele operaţii care se desfăşoară sunt:  
 
• Descărcarea, în zona de recepţie, a vehiculelor ce colectează deşeurile    
• Stocarea deşeurilor în containere de capacitate mare şi pregătirea lor pentru transport în vederea 

eliminării sau tratării 
• Compactarea deşeurilor pentru un transport mai eficient (deşeurile municipale solide colectate 

liber pot fi compactate, operaţie care reduce în mod semnificativ volumul acestora) 
• Transportă deşeurile  cu costuri totale mai mici la facilităţile de eliminare sau tratare. 
 
Staţiile de transfer se amplasează în aşa fel încât să se reducă costul transportului în comparaţie cu 
utilizarea mai multor vehicule cu ajutorul cărora deşeurile  ar fi transportate direct din zonele de 
colectare la facilitatea indicată de tratare sau eliminare1. 
 
Alte funcţii importante ale staţiilor de transfer deşeuri municipale solide includ: 
 
• înregistrarea cantităţilor de deşeuri care sunt recepţionate şi livrate; 
• caracterizarea deşeurilor recepţionate;  
• urmărirea posibilelor focare de incendii şi stingerea acestora şi alte aspecte privind siguranţa şi 

mediu înconjurător; 
• controlul accesului neautorizat pe amplasament pentru prevenirea actelor de vandalism şi a 

activităţii colectorilor neautorizaţi  
 
În funcţie de capacitate, principalele categorii de staţii de transfer sunt: 
 

 T1 – Staţii de transfer de capacitate medie (10.000-20.000 t/an) şi mare (peste 20.000 t/an). 
Acestea sunt prevăzute cu unul sau mai multe docuri pentru descărcarea deşeurilor din 
vehicule pentru a fi transferate şi compactate în containere mari care sunt transportate cu 
ajutorul unor vehicule specializate la facilităţile de valorificare sau eliminare. Pot exista şi 
staţii de transfer cu capacitate şi mai mare (peste 50.000 t/an).- Acestea sunt dotate cu mai 
multe docuri pentru recepţia şi livrarea deşeurilor. În unele ţări europene, transportul 

                                                 
1 Acest subiect este discutat mai pe larg în Raportul privind estimarea costurilor pentru stocarea temporară a deşeurilor 
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deşeurilor de la staţiile de transfer de capacitate mare la facilităţile de tratare sau eliminare 
se realizează şi pe cale feroviară sau navală; 

 T2 – Staţii de transfer de capacitate mică, mai mici de 10.000 tone/an (cele mai frecvente 
fiind de aproximativ 5.000 t/an). Deşeurile  municipale solide sunt colectate în containere 
simple care atunci când sunt pline sunt încărcate într-un vehicul de transport specific 
(autocontainieră) şi transportate la facilităţile de tratare sau eliminare. 

 
În practică este posibil ca staţia de transfer să fie situată pe acelaşi amplasament cu staţia de sortare 
a deşeurilor reciclabile, cu staţia de compostare sau cu centrul de colectare. Acest mod de 
organizare scade costul de investiţii (o singură clădire administrativă, căi de acces comune etc.), 
precum şi costurile de operare (serviciul de pază comun, alte utilităţi comune), iar în final conduce 
la optimizarea costurilor de transport. 

Septembrie 2008 
6 



Ghid privind Staţiile de transfer pentru deşeurile municipale solide 

 

2. ELEMENTE PRIVIND PROIECTAREA FACILITĂŢII 

2.1 Criterii de selecţie a amplasamentului 

Staţiile de transfer deşeuri municipale solide trebuie să fie amplasate la o distanta de minimum 60 
de km de facilitatea de eliminare sau de tratare a deşeurilor unde sunt transportate deşeurile. 
Această distanţă poate fi mai mică numai în cazuri justificate. 
 
În general, este recomandat ca staţiile de transfer să aibă o capacitate de peste 10.000 tone/an sau să 
deservească minim 25.000 locuitori. În general, variantele de amplasare ale staţiei de transfer pot fi: 
 
• în apropierea celei mai mari concentrări de populaţie urbană din zona de colectare; 
• în apropierea intersecţiei celor mai importante căi de acces care străbat zona de colectare; 
• pe calea de acces cea mai scurtă către facilitatea de tratare sau eliminare, în partea zonei de 

colectare cea mai apropiată de aceasta. 
 
Tabel 1: Descrierea amplasamentului 
 

Caracteristică Cantităţi 
Mărime amplasament 0,3 până la 2 ha în funcţie de activităţi şi mărime 
Servicii realizate Stocare pe termen scurt, eventual compactare şi transfer deşeuri municipale 

solide la facilităţi de tratare şi eliminare 
Locaţie Pentru staţiile amenajate pe platforme deschise distanţa până la zonele 

rezidenţiale de min. 500 m. 
Pentru staţiile de capacitate mai mare amenajate în clădiri – amplasarea în 
intravilan – în zone industriale sau în extravilan 

Teren de fundare Sarcinile transmise de clădiri la teren nu impun existenţa unui teren de fundare 
cu rezistenţe deosebite 
Terenul de fundare să nu prezinte risc de alunecări de teren 

Căi de acces şi rute de 
transport 

Căi rutiere pentru trafic greu în adiacente sau la nu mai mult de 1000 m de 
amplasament 

• drum pavat pentru trafic greu, rezistenţă la dezgheţ 
• drum cu lăţime de 7 m, marcarea drumului 
• pantă de 4 grade, în general, (maxim 7 grade) 
• iluminat 
• înălţime liberă de nu mai puţin de 5 m 
• evitarea trecerii prin centrul oraşului sau zonele rezidenţiale 

Alte caracteristici Subsolul liber de reţele de alimentare cu gaze sau apă potabilă 
Amplasamentul să nu fie traversat de cabluri electrice aeriene 

Utilităţi În vecinătatea amplasamentului sunt utilităţi precum: 
• energie electrică; 
• canalizare; 
• alimentare cu apă potabilă. 
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2.2 Tipul şi volumul deşeurilor stocate 

În ceea ce priveşte staţiile de transfer deşeuri municipale solide, acestea au în principal rolul de a 
aduna şi transfera deşeurile  municipale solide la facilităţi de tratare sau eliminare. După cum s-a 
menţionat anterior, această facilitate poate fi de tipul T1 (mai mari de 10.000 tone/an), dar în unele 
situaţii se pot amenaja staţii de transfer chiar de tipul T2 (mai mici de 10.000 tone/an).  
 
Se estimează că în staţie se vor stoca deşeuri reziduale pe perioade scurte de timp (1 sau 2 zile în 
cazul staţiilor T2 sau maximum 3 – 7 zile în cazul staţiilor T1). Motivul principal pentru aceasta este 
că deşeurile  municipale solide se descompun şi generează levigat şi mirosuri neplăcute, în special 
în perioadele mai calde. Cu cât este mai scurtă perioada de stocare temporară în staţiile de transfer, 
cu atât neajunsurile provocate mediului şi sănătăţii umane sunt mai mici. 
 
Cu toate acestea trebuie prevăzută o capacitate tampon de stocare de câteva zile în cazul în care 
transferul este întrerupt sau în cazul în care facilităţile de tratare sau eliminare sunt în incapacitate 
de a primi deşeuri municipale solide. 
 
Tabel 2: Cantităţi transferate 
 

Starea de agregare a deşeurilor Capacitate de stocare maximă 
recomandată*, [tonă] 

Mişcări medii, vrac, 
[t/an] 

85 – 400 10000 – 20000 Deşeuri vrac în staţie T1 
350 - 800 40000 

Deşeuri vrac în staţie T2 15 – 30 (3 – 6 containere de 15 mc) 5000 
• cantitate zilnică medie de deşeuri municipale solide estimată a fi transferată 
 
În staţiile de transfer pot fi acceptate următoarele tipuri de deşeuri (conform Listei Europene a 
Deşeurilor) 
 
Tabel 3: Tipuri de deşeuri municipale reciclabile acceptate în staţiile de transfer 
 

Cod deşeu Denumire deşeu 

15 01 01  ambalaje de hârtie şi carton  

15 01 02  ambalaje de materiale plastice  

15 01 03  ambalaje de lemn  

15 01 04   ambalaje metalice  

15 01 05  ambalaje de materiale compozite  

15 01 06  ambalaje amestecate  

15 01 07  ambalaje de sticlă 

15 01 09  ambalaje din materiale textile  

15 02 03  absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele 
decât cele specificate la 15 02 02  

20 01 01  hârtie şi carton  

20 01 02  sticlă  

20 01 08  deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine  

20 01 10  îmbrăcăminte  

20 01 11  textile  
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20 01 25  uleiuri şi grăsimi comestibile  

20 01 28  vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini, altele decât cele specificate la 20 01 27  

20 01 30  detergenţi, alţii decât cei specificaţi la 20 01 29  

20 01 32  medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 31 

20 01 34  baterii şi acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33 

20 01 36  echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 
23 şi 20 01 35 

20 01 38  lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 

20 01 39  materiale plastice  

20 01 40  metale  

20 01 41  deşeuri de la curăţatul coşurilor  

20 01 99  alte fracţii, nespecificate  

20 02 01  deşeuri biodegradabile  

20 02 02  pământ şi pietre  

20 02 03  alte deşeuri nebiodegradabile  

20 03 01  deşeuri municipale amestecate  

20 03 02  deşeuri din pieţe  

20 03 03  deşeuri stradale  

20 03 06  deşeuri de la curăţarea canalizării  

20 03 07  deşeuri voluminoase  

20 03 99  deşeuri municipale, fără altă specificaţie  

 

2.3 Administrarea şi controlul staţiilor de transfer 

În cadrul staţiei de transfer pentru deşeurile  municipale solide trebuie prevenite situaţiile în care la 
facilitate ajung alte tipuri de deşeuri decât cele cuprinse în tabelul 3, de asemenea, trebuie 
prevenite actele de vandalism şi controlate cantităţile şi tipurile de deşeuri ce urmează a fi 
transferate. Prin staţia de transfer se poate organiza pe lângă transferul deşeurilor municipale 
reziduale, şi transferul deşeurilor reciclabile colectate separat, care urmează a fi transportate spre 
staţia de sortare.  
 
În cazul în care pe amplasamentul staţiei de transfer există şi alte facilităţi (staţie de sortare deşeuri 
reciclabile, staţie de compostare, centru de colectare), spaţiile administrative şi de control pot fi 
comune. 
 
Tabel 4: Descrierea spaţiilor administrative şi de control ale staţiei de transfer 
 

Obiect Nr. Mărime Cerinţe tehnice 
Punct control acces 
amplasament  

1  5 - 10 m2 

Spaţii administrative (numai 
la staţii T1 incorporate în 
clădirea staţiei de transfer) 

1 (la T1) 10 – 30 
m2 

Sisteme de comunicaţii, telefoane 
Echipament birou 
Sistem de încălzire/aer condiţionat 
Spaţii sociale (toalete, duş, zonă de odihnă pentru 
şoferi, o mică bucătărie) 
Dotare cu: cântar, barieră, sistem de colectare 
scurgeri, alarmă incendiu, extinctoare  
Clădiri rezistente la incendii 
Gard (2.5 m înălţime) 
Iluminat local şi perimetral 
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Obiect Nr. Mărime Cerinţe tehnice 
Indicatoare Potrivit regulilor de 

circulaţie 
Montate la vedere, utilizare semne standard ISO 

Parcare/platformă de 
aşteptare 

1 50 - 200 
m2 

Pavată şi marcată 
Iluminat 
Căi de acces cu lăţime de 7 m 
Sistem de colectare a scurgerilor 

Utilităţi   Curent, trifazic, 50 Hz, 380/220 V / transformator 
reducere tensiune 
Apă potabilă sau puţuri alimentare cu apă (în acest 
caz, în funcţie de calitatea apei, ar putea fi necesar 
un agent de dedurizare a apei 
Apă pentru stingerea incendiilor şi rezervor pentru 
apă pentru stingerea de incendii, min. 100 m3 
Canalizare sau fosă septică 
Generator de urgenţă pentru sistemul de protecţie 
împotriva incendiilor (senzori, pompe), iluminat, 
decuplare automată curent în caz de incendiu 

 

2.4 Zona de stocare 

În pofida faptului că pe amplasament se gestionează deşeuri municipale (nepericuloase), staţiile de 
transfer prezintă riscuri privind siguranţa în exploatare şi protecţia mediului. Printre principalele 
riscuri în ceea ce priveşte staţia de transfer sunt  următoarele: 
 
• aprinderea deşeurilor 
• pericole de la vehiculele de transport cu gabarit mare aflate în mişcare şi echipamentele 

hidraulice de compactare care lucrează la presiuni înalte (în cazul în care se realizează 
compactarea deşeurilor). 

 
În ceea ce priveşte protecţia împotriva incendiilor, staţiile de transfer de capacitate mare şi medie 
trebuie să fie închise şi rezistente la incendiu, inclusiv construcţiile betonate pentru platforme, 
zonele de descărcare şi pereţii pe o înălţime de cel puţin două treimi. Tavanul trebuie să fie 
rezistent la incendii şi întreaga structură protejată de incendii prin intermediul unui sistem de 
stropitori. 
 
Constituie o problemă şi animalele, rozătoarele şi emisiile de mirosuri neplăcute. Emisiile de 
mirosuri neplăcute trebuie reduse prin: 
 
• zone de descărcare închise (pentru staţiile cu capacităţi T1) sau cel puţin împrejmuite (pentru 

staţiile cu capacităţi T2) 
• presiune negativă a aerului şi filtrare (atunci când este fezabil). 
 
În ceea ce priveşte reducerea emisiilor de mirosuri neplăcute, din cauza costurilor ridicate, aceasta 
poate fi opţională. Trebuie instalat sistemul pentru controlul emisiilor de mirosuri neplăcute în cazul 
în care există plângeri de la populaţia din jur sau în cazul în care staţia de transfer deşeuri 
municipale solide trebuie amplasată în apropierea zonelor de locuit sau comerciale. 
 
Apar probleme în ceea ce priveşte adunarea deşeurilor periculoase sau incompatibile pentru care 
nu a fost proiectată facilitatea. Pentru a preveni această situaţie este necesară verificarea tuturor 
deşeurilor ce intră pe amplasament. 
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Datorită acestor riscuri, zonele pentru stocarea şi transferul deşeurilor din cadrul facilităţii trebuie 
proiectate corespunzător pentru a reduce riscurile ce pot apărea privind mediul şi sănătatea umană. 
Tabelul de mai jos prezintă cele mai importante măsuri de protecţie necesare pentru evitarea 
riscurilor prezentate mai sus. 
 
Tabel 5: Condiţii de stocare/transfer 
 

Măsuri de siguranţă şi proiectare 
Clădire staţie de transfer 

deşeuri municipale solide T1 
sau T2 

Platforma staţiei de 
transfer deşeuri 

municipale solide T2 

Mărime Min. 400 m2, respectiv 150 m2 Min. 150 m2 
Podea din beton rezistent la acţiunea agenţilor 
chimici pe platforme, rampe, căi de acces x x 

Acoperiş, pereţi ignifugaţi x x (opţional) 
Pereţi (beton sau material ignifugat) x  
Încălzire Opţional  
Sistem de menţinere a unei presiuni interioare sub 
presiunea atmosferică x  

Sistem de detectare, alarmare şi protecţie 
împotriva incendiilor (inclusiv stropitoare şi 
hidrant) 

x x 

Echipamente rezistente la explozii: întrerupătoare, 
echipamente de iluminat, motoare, sisteme 
electrice 

x x 

Vestiare şi grup sanitar x x (opţional) 
Sistem pentru colectarea apelor pluviale / a apelor 
pentru stingerea incendiilor x x 

Sistem de colectare a scurgerilor x x 
 

2.5 Rampe pentru transferul deşeurilor 

În ceea ce priveşte staţiile de transfer deşeuri municipale solide, principala funcţie este cea de 
transfer a deşeurilor din vehiculele de colectare de la generatori în containere de mare capacitate. 
Aceasta include compactarea acestora (cu excepţia staţiilor de capacitate mică), plasarea lor în 
containere şi ulterior preluarea acestora în vehicule specializate în vederea transportului. Tabelul de 
mai jos prezintă caracteristicile rampelor de transfer din clădirea (în cazul facilităţilor  T1) sau de pe 
platforma (în cazul facilităţilor  T2) staţiilor de transfer deşeuri municipale solide. 
 
Tabel 6: Echipamentul şi dotarile  unei staţii de transfer  
 

Zonă echipamente Nr. Mărime Echipament 
Platforma/rampa de 
descărcare 
(înăuntrul clădirii 
de stocare/transfer 
la facilităţile T1) 

1 50/200 m2 Facilitate T1 - 2 porţi automate de acces (intrare-ieşire) pentru 
vehiculele care descărcă deşeuri; 

 - 1 poartă de acces (intrare-ieşire) pentru 
vehiculele care preiau deşeurile. 

Facilitate T2 – 1 poartă de acces (intrare-ieşire) 
Platformă/rampă din beton armat sau pe structură metalică 
supraînălţată faţă de platforma de stocare cu 1 – 1,5 m. 
Bare de protecţie şi limitare a cursei îmbrăcate în cauciuc 
Racorduri rutiere şi pietonale (din beton armat sau structuri 
metalice) între căile de acces exterioare şi platformă de 
descărcare, respectiv între aceasta şi platforma de amplasare 
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Zonă echipamente Nr. Mărime Echipament 
a containerelor 
Indicatoare 
Iluminat 
Sistem de colectare a apelor de pe suprafeţe (ape pluviale, 
spălare, incendiu) 

Platformă pentru 
recipienţii de mare 
capacitate şi 
sistemul de 
compactare 

1 100 – 200 m2 Platformă din beton armat la nivelul solului sau în excavaţie 
Permite accesul şi manevrele autovehiculelor de gabarit 
mare pentru transportul containerelor 
Iluminat general pe platformă 
Sistem de colectare a apelor de pe suprafaţa platformei (ape 
pluviale, din spălare, levigat, de la stingerea incendiilor) 

Sistem de 
compactare (la 
facilităţi T1) 

2  Echipament hidraulic (de preferinţă cu acţionare în plan 
orizontal) pentru asigurarea unui raport de compactare de 
minimum 1:5 
Sisteme de oprire de urgenţă  
Pâlnie de preluare a deşeurilor amplasate la buza platformei 
de descărcare 

Recipienţi de mare 
capacitate 

C
on

fo
rm

 
ce

rin
ţe

lo
r 24 – 35 m3  la 

facilităţile T1 
10 – 15 m3 la 
facilităţile T2 

Containere metalice închise cu dispozitive de prindere 
pentru autohevicule cu cârlig 
Containere metalice deschise cu dispozitive de prindere 
pentru autocontainiere sau autovehicule cu cârlig 

Alţi recipienţi 
pentru stocare 
(recipienţi pentru 
alte fracţii de 
deşeuri, reciclare) – 
la facilităţi T1 

C
on

fo
rm

 
ce

rin
ţe

lo
r 

 Recipienţi metalici sau din plasă de sârmă amplasaţi pe 
platformă pentru recipienţi de mare capacitate 
Opţional în cazul facilităţilor  T2 - acoperiş asupra 
recipienţilor şi platformei de descărcare 

Gestionare ape pe 
platforme acoperite 

1  
5 m3 

Sistem de colectare levigat 
Bazin de colectare, decantare 
Sistem de monitorizare pH şi explozimetru 
Echipamente rezistente la explozii 
Evacuare cu vidanje la staţii de tratare ape uzate 

Gestionare ape în 
platforme 
descoperite 

1 
 
1 

 
 

200 m3 

Sistem de colectare ape pluviale şi levigat de pe suprafeţe 
descoperite 
Bazin de colectare 
Evacuare cu vidanje la staţii de tratare ape uzate 

 

2.6 Vehicule şi echipamente specializate 

Există diferite tipuri de vehicule necesare pentru buna operare a staţiilor de transfer deşeuri 
municipale solide. Acestea includ vehicule pentru transportul (mutatul) containerelor de capacitate 
mare (autocontainiere sau autovehicule cu cârlig) şi opţional, un camion mic pentru executarea de 
diferite sarcini. 
 
Trebuie luate în considerare şi vehiculele pentru transportul deşeurilor de la staţia de transfer 
deşeuri solide municipale. În general, vehiculele ce intră pe amplasament includ tractoare cu 
remorcă, autocontainiere, autogunoiere, basculante. Având în vedere că există un trafic mare pe 
amplasament, trebuie implementat un sistem pentru coordonarea traficului şi trebuie prevăzută o 
zonă de parcare. Staţiile de transfer de capacitate mare pot avea un trafic ridicat, mai ales dacă este 
admis şi accesul terţilor. 
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Vehiculele care părăsesc amplasamentul sunt în mare parte cele care transportă containere cu 
deşeuri compactate sau autovehicule de mare tonaj de peste 20 m3. Acestea sunt în număr mult mai 
scăzut decât cele care intră pe amplasament. 
 
Tabel 7: Utilaje şi vehicule în staţiile de transfer deşeuri solide municipale 
 

Tip utilaj/vehicul Număr Cerinţe tehnice 
Cântar 1 Determinarea cantităţilor de deşeuri recepţionate/livrate 

Pentru mase cuprinse între 5 şi 30 de tone 
Vehicul utilitar/ camion 1 Pentru soluţionarea unor probleme generale, mutare 

obiecte mici 
Containieră sau autotransportor cu 
cârlig pentru mutat containere 

1 Pentru mutarea recipienţilor sau altor tipuri de containere 
în funcţie de cerinţe 
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3. AUTORIZAREA STAŢIEI DE TRANSFER ŞI CONŞTIENTIZAREA 
PUBLICULUI 

3.1 Autorizarea staţiei de transfer 

Staţiile de transfer pentru deşeuri municipale solide sunt activităţi independente, care necesită 
autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului. 
 
Procedura de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului se realizează conform 
prevederilor legale în vigoare şi cuprinde două etape: 
 
• Procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu; 
• Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu. 
 
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu 
 
Staţiile de transfer pentru deşeurile  municipale solide nu sunt cuprinse în Anexa 1 sau Anexa 2 a 
HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru 
anumite proiecte publice şi private.  
 
Întrucât staţia de transfer pentru deşeurile  municipale solide nu se regăseşte nici în Anexa 1 şi nici 
în Anexa 2, în procesul de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de 
mediu, autorităţile publice competente trebuie să se asigure că sunt respectate măsurile constructive 
prevăzute în acest Ghid. 
 
Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu 
 
Autorizarea staţiilor de transfer se realizează conform prevederilor legislaţiei în vigoare.  
 
În timpul procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului, în cadrul vizitei efectuate pe amplasament, verifică dacă staţia de transfer a respectat toate 
măsurile constructive prevăzute în prezentul Ghid. 
 
În autorizaţia de mediu trebuie să fie cuprinse toate măsurile prevăzute în prezentul Ghid referitoare 
la operarea, controlul, monitorizarea, închiderea şi urmărirea post-închidere a facilităţii.  
 

3.2 Informarea şi conştientizarea publicului 

Informarea şi conştientizarea publicului privind activitatea de stocare temporară a deşeurilor 
municipale solide se realizează în doua etape: 
 
• în perioada de autorizare a facilităţii; 
• în perioada de funcţionare a facilităţii. 
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3.2.1 Informarea şi participarea publicului în perioada de autorizare a facilităţii 

După cum s-a menţionat în capitolul 3.1, autorizarea facilităţii de stocare temporară din punct de 
vedere al protecţiei mediului cuprinde două etape 
 
• Procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu; 
• Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu. 
 
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului 
 
Cetăţenii au un rol important în procesul de luare a deciziilor cu privire la aprobarea realizării unor 
proiecte/investiţii, fie ele publice sau private. 
 
Mai concret, aceasta înseamnă ca cetăţenii care au un cuvânt de spus atunci când se proiectează o 
instalaţie/facilitatea nouă trebuie să fie luaţi în considerare de către autorităţile publice de protecţia 
mediului. 
 
În cazul staţiilor de transfer atât autoritatea compententă de protecţia mediului, cât şi titularul 
proiectului au obligaţia de a informa publicul privind etapa de încadrare a proiectului. 
 
Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu 
 
Conform prevederilor legale în vigoare (Ordin nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de 
emitere a autorizaţiei de mediu), titularul proiectului/facilităţii trebuie să facă publică solicitarea de 
obţinere a autorizaţiei de mediu. De asemenea, autoritatea competentă face publică decizia de 
emitere a autorizaţiei de mediu, precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la 
baza acesteia. 
 
În cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, atât titularul, căt şi autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului trebuie să informeze publicul referitor la caracteristicile şi modul de 
operare a facilităţii de stocare temporară a deşeurilor industriale periculoase, precum şi a riscurilor. 

3.2.2 Informarea şi conştientizarea publicului în perioada de funcţionare a facilităţii 

Ca orice activitate de informare şi conştientizare, şi cea desfăşurată în perioada de funcţionare a 
facilităţii de stocare temporare a deşeurilor industriale periculoase trebuie să urmeze următorii paşi: 
 
• stabilirea publicului ţintă; 
• stabilirea mesajului; 
• stabilirea căilor şi mijloacelor de transmitere a mesajului; 
• monitorizare şi evaluare (urmată de continuarea/reluarea procesului). 

 
Publicul ţintă al unei astfel de activităţi se împarte în două mari categorii: 
 
• intern – personalul angajat al staţiei de transfer; 
• extern – publicul larg, inclusiv locuitorii din vecinătatea facilităţii, organizaţii 

neguvernamentale cetăţeneşti inclusiv de protecţia mediului etc. 
 
Mesajul care trebuie comunicat privitor la facilităţile de stocare temporară se împarte la rândul sau 
în doua mari categorii: 
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• existenţa unor factori de risc (incendiu, explozie, contaminare etc.), care impun măsuri de 
securitate (interzicerea surselor de foc deschis în apropierea facilităţii, folosirea echipamentului 
de protecţie la intrarea în facilitate etc.) 

• existenta unor posibili factori de disconfort (miros, zgomot etc.). 
 
După stabilirea mesajului, trebuie stabilite căile şi mijloacele de transmitere a mesajului. Acestea 
pot fi unidirecţionale (informare propriu-zisă - spre exemplu panouri care să avertizeze că există 
pericol de explozie în cazul folosirii unei surse de foc deschis), sau bidirecţionale (comunicare în 
sens mai larg, care să permită dialogul, precum şi obţinerea de feedback – spre exemplu întâlniri cu 
cetăţenii). Căile şi mijloacele se stabilesc atât în funcţie de nevoi, cât şi potrivit posibilităţilor 
(resursele financiare, materiale/tehnice, umane disponibile). În practică se foloseşte o combinaţie de 
căi şi mijloace, pentru a face cât mai eficientă şi efectivă transmiterea mesajului. 
 
Monitorizarea şi evaluarea permit verificarea faptului că mesajul a ajuns la publicul ţintă, precum şi 
că a fost recepţionat corect şi complet. Principala diferenţă între monitorizare şi evaluare constă în 
faptul că prima se face în mod permanent şi consta în principal dintr-o analiză cantitativă, în timp ce 
a doua se face la intervale mai lungi de timp şi permite şi o analiza calitativă. 
 
O etapă necesară în cadrul procesului de comunicare este menţinerea interesului, ceea ce implică 
repetarea periodică a mesajului (posibil în forme şi pe căi diferite, bazat şi pe informaţiile primite în 
cadrul procesului de monitorizare şi evaluare). 
 
În cele ce urmează sunt prezentate principale activităţi de informare/conştientizare pentru cele două 
categorii de public ţintă pentru staţia de transfer pentru deşeuri municipale solide: personalul 
angajat al operatorului economic şi publicul larg. 
 
Tabel 8: Principalele activităţi de informare/conştientizare pentru personalul angajat al staţiei de 
transfer 
 

Activitate Descriere Exemple 
Staţia de transfer prezintă factori de risc (incendiu, 
etc.) 

• „Accesul interzis 
persoanelor neautorizate!” 

Mesaj 

Staţia de transfer prezintă potenţiali factori de 
disconfort (miros, zgomot etc.) 

 

Căi şi mijloace 
de transmitere 
a mesajului 

• Informări şi instruiri periodice 
• Panouri de afişaj în apropierea facilităţii, pe 

diferitele locaţii din interiorul facilităţii, pe utilaje 
şi echipamente 

• Buletin informativ intern pentru angajaţi 
• Pagina intranet pentru angajaţi 
• Raport anual 

 

Monitorizare şi 
evaluare 

• Evaluări periodice făcute personalului cu ocazia 
informărilor şi instruirilor 

• Observaţii directe făcute la faţa locului  
• Feedback spontan primit de la personalul propriu   

 

 
Tabel 9: Principalele activităţi de informare/conştientizare pentru publicul larg 
 

Activitate Descriere Exemple 
Staţia de transfer prezintă factori de risc 
(incendiu) 

„Intrarea persoanelor neautorizate 
este strict interzisă” 

Mesaj 

Staţia de transfer prezintă potenţiali factori de 
disconfort (miros, zgomot etc.) 
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Activitate Descriere Exemple 
Căi şi mijloace 
de transmitere 
a mesajului 

Informare unidirecţională (pliante, broşuri, 
buletine informative pentru publicul larg, 
scrisori personalizate, pagini web, raport anual, 
panouri de afişaj în apropierea facilităţii etc.) 
 
Comunicare în ambele sensuri (audienţe, 
întâlniri publice, mese rotunde, zile ale porţilor 
deschise etc.) 

 

Monitorizare şi 
evaluare 

Feedback direct de la locuitori (pe adresa 
poştală, telefon, poşta electronică, direct la 
audienţe, întâlniri publice etc.) 
 
Feedback indirect (plângeri la diverse autorităţi, 
instituţii etc.) 
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4. OPERAREA ŞI ÎNTREŢINEREA FACILITĂŢII 

După cum rezultă din secţiunile anterioare ale prezentului Ghid, transferul deşeurilor solide 
municipale se poate face, în funcţie de cantitatea de deşeuri, într-un număr de 2 tipuri de instalaţii 
cu capacităţi de transfer medii şi mari (T2 şi T1): 
 
• Staţii de transfer şi compactare a deşeurilor; 
• Staţii de transfer fără compactarea deşeurilor. 
 
Aceste facilităţi se deosebesc parţial prin elementele constructive şi de dotare prezentate anterior, 
dar au în comun o succesiune de proceduri de operare generale precum: 
 
• Transportul deşeurilor până în perimetrul facilităţii pentru stocare temporară; 
• Recepţia deşeurilor; 
• Manipularea deşeurilor în perimetrul facilităţii pentru stocare temporară (descărcarea deşeurilor, 

compactarea deşeurilor, preluarea containerelor); 
• Livrarea deşeurilor. 
 
Totodată, în perimetrul fiecărei facilităţi se stabilesc reguli privind desfăşurarea activităţii, controlul 
şi supravegherea acesteia, inclusiv a bunei funcţionări a echipamentelor tehnologice prin asigurarea 
întreţinerii acestora. 
 

4.1 Transportul deşeurilor 

Transportul deşeurilor de la locul de producere până la locul de stocare se face, în funcţie de 
sistemul de gestionarea a deşeurilor din zona de colectare în autogunoiere compactoare, containere 
de capacitate medie (4 – 15 m3), tractoare cu remorcă, basculante, etc. 
 
Responsabilitatea asigurării condiţiilor de transport, în vederea evitării sau reducerii oricărui impact 
asupra mediului revine operatorului de servicii de colectare şi transport deşeuri sau generatorilor 
care fac transportul în nume propriu. 
 
Transportul deşeurilor se realizează în vrac. Deşeurile  pot proveni din recipienţi destinaţi colectării 
separate sau din recipienţi destinaţi colectării în amestec. 
 
Vehiculele de transport au acces până la rampa de descărcare (situată în clădirea pentru stocare 
transfer în cazul facilităţilor  T1), în situaţia în care după verificarea conţinutului, li se permite 
descărcarea. Deplasarea în interiorul staţiei se face pe căile de acces special destinate vehiculelor 
care descarcă. 
 

4.2 Recepţia deşeurilor 

De la locul de generare deşeurile  sunt transportate de vehiculele de colectare la staţia de transfer. 
Admiterea deşeurilor în staţie se face în etapa de recepţie şi constă în: 
 
• determinarea prin cântărire a cantităţilor stocate şi identificarea sursei de provenienţă; 
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• inspecţia vizuală a deşeurilor pentru identificarea eventualelor componente periculoase; 
inspecţia vizuală se face atât la recepţia deşeurilor (intrarea vehiculelor care transportă deşeurile  
în containere, remorci sau basculante) cât şi în timpul descărcării propriu-zise; 

• înregistrarea transportului de deşeuri şi întocmirea unei Fişe de evidenţă care să conţină: 
cantitatea de deşeuri, sursa de provenienţă (localitatea sau generatorul), date despre vehiculul 
de transport, ora intrării şi ora ieşirii; informaţiile cuprinse în Fişa de evidenţă sunt încărcate 
într-o bază de date, pe baza căreia se face gestionarea stocurilor de deşeuri care tranzitează 
staţia. 

 
În situaţia în care la facilităţile T2 nu se asigură paza permanentă (din cauza capacităţii şi traficului 
redus), nu se efectuează recepţia deşeurilor. 
 
În situaţia în care la inspecţia vizuală se identifică deşeuri periculoase, voluminoase, DEEE sau de 
oricare alt tip care nu este transferat uzual prin staţia de transfer, vehiculul va fi direcţionat către 
platforma pentru recipienţi de mare capacitate, iar deşeurile  vor fi descărcate în containere 
destinate respectivei categorii de deşeuri. 
 
Fişa de evidenţă se întocmeşte de către personalul de recepţie în două exemplare: un exemplar 
rămâne la staţia de transfer, iar cel de-al doilea este predat conducătorului autovehiculului de 
transport. 
 
În timpul procedurilor de recepţie utilajul de transport nu trebuie să ocupe căile de acces sau 
cântarul, gararea acestuia fiind efectuată într-o zonă de aşteptare amplasată de regulă în afara 
perimetrului facilităţii de stocare temporară. 
 

4.3 Manipularea deşeurilor 

Manipularea deşeurilor în perimetrul staţiei de transfer constă din: 
 
• descărcarea deşeurilor; 
• compactarea deşeurilor în containere de mare capacitate; 
• preluarea containerelor de mare capacitate pe vehicule specializate pentru transport. 
 
Containerele în care sunt descărcate deşeurile  sunt numerotate şi inscripţionate sau etichetate cu 
numele fracţiei de deşeuri pentru care sunt destinate, de exemplu: deşeuri solide municipale mixte, 
deşeuri municipale reziduale, deşeuri reciclabile (hârtie şi carton, plastic, metal, lemn, sticlă). 

4.3.1  Descărcarea şi încărcarea deşeurilor 

Descărcarea reprezintă operaţia prin care deşeurile  solide municipale recepţionate în staţia de 
transfer sunt puse în containerele de mare capacitate destinate transportului lor la facilităţile de 
tratare sau eliminare. 
 
Descărcarea deşeurilor se face direct din vehiculul de transport în următoarele moduri: 
 
• prin bascularea benei sau containerului conţinând deşeurile ; 
• prin lopătarea deşeurilor din bena camionului sau a remorcii. 
 
Descărcarea deşeurilor se face în: 
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• gura pâlniei de preluare a deşeurilor cu care este dotat mecanismul hidraulic pentru compactare 
ataşat containerului de mare capacitate – practică uzuală în staţiile T1; 

• direct în containerele de mare capacitate – practică uzuală în staţiile T2; 
 
Pe platforma de descărcare se vor marca poziţiile optime de oprire a vehiculelor de transport astfel 
încât să se asigure alinierea benelor la gura pâlniei de preluare. Vehiculele se vor poziţiona în 
consecinţă, fără a atinge barele de protecţie învelite în cauciuc. 
 
Înainte de descărcare se procedează la verificarea: 
 
 capacităţii disponibile în containerul de mare capacitate; 
 bunei funcţionări a mecanismului hidraulic de compactare; 

 
După descărcare, echipajul vehiculului de transport, curăţă zona de pe platforma de descărcare în 
care a avut loc operaţia. În cazul staţiilor T2, acelaşi echipaj curăţă şi zona aferentă containerului de 
mare capacitate de pe platforma acestuia. În cazul staţiilor T1, platforma containerului de mare 
capacitate este curăţată de personalul staţiei, dar numai după ce echipajul vehiculului de transport a 
încheiat curăţarea zonei de pe platforma de descărcare. 
 
Descărcarea deşeurilor se va face în containere destinate respectivei fracţii de deşeuri. În staţia de 
transfer vor fi disponibile containere pentru fiecare fracţie de deşeuri care este colectată în zona de 
deservire cu respectarea sistemului de colectare selectivă. Nu se admite amestecarea într-un 
container a mai multor fracţii colectate selectiv. 
 
Este cu desăvârşire interzisă descărcarea oricăror categorii de deşeuri în altă parte decât direct în 
containerele de mare capacitate. În cazuri excepţionale, în care personalul care deserveşte staţia 
decide să efectueze un control vizual mai amănunţit al deşeurilor dintr-un vehicul, deşeurile  pot fi 
descărcate pe platforme betonate care asigură o bună preluarea levigatului. 

4.3.2 Compactarea deşeurilor 

În cazul facilităţilor în care sunt instalate echipamente pentru compactarea deşeurilor (de regulă 
facilităţi T1), acestea sunt utilizate pentru preluarea lor în pâlnia de recepţie şi împingerea în 
containerele de mare capacitate. 
 
Compactarea are drept scop creşterea cantităţii de deşeuri transportate într-un utilaj de transport cu 
un volum dat, şi, în acelaşi timp, economisirea timpului consumat de autogunoiere cu transportul 
deşeurilor. 
 
În vederea efectuării compactării, trebuie verificate: 
 
• poziţionarea corectă a containerelor; 
• sistemele de ancorare ale containerelor de mare capacitate şi echipamentului hidraulic de 

compactare; 
• sistemului de prindere a echipamentului de compactare la containerul de mare capacitate, în 

vederea evitării scurgerilor, împrăştierilor şi a scăderii gradului de compactare rezultat; 
• funcţionalitatea echipamentului hidraulic. 
 
Comanda echipamentului de compactare se efectuează numai după parcurgerea etapelor de mai 
sus de către personal instruit pentru lucru cu echipamente sub presiune. 
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Un echipament de compactare poate deservi pe rând mai multe containere. Fie echipamentul de 
compactare, fie containerele trebuie să aibă posibilitatea să fie translatate (de regulă pe şine) către o 
altă poziţie. 

4.3.3 Preluarea containerelor 

Odată încărcate cu deşeuri, containerele de mare capacitate trebuie mutate de pe poziţiile de 
încărcare într-o zonă de aşteptare de pe platformă, sau pot fi direct preluate de către vehiculele de 
transport specializate. 
 
Mutarea se poate face prin translatare (manual, sau prin împingere cu un utilaj), fie prin încărcarea 
pe un vehicul de transport, deplasarea până la zona de aşteptare şi descărcarea containerului pe 
poziţia de aşteptare. 
 
De regulă, prin programul de transfer se va încerca să se evite manevrarea containerelor de mare 
capacitate pe poziţii de aşteptare, luându-se măsuri pentru preluarea acestora direct de către 
vehiculele de transport specializate şi transportul la instalaţiile de tratare sau eliminare. În cazul 
staţiilor de transfer de capacitate T2 numai această variantă este posibilă. 
 

4.4 Livrarea deşeurilor 

La livrarea deşeurilor, pe lângă operaţiile legate de încărcarea deşeurilor în mijlocul de transport 
adecvat, se întocmeşte documentaţia prevăzuta de art. 16 al OM nr. 2/211/118/2004 pentru 
aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României 
modificat şi completat prin OM 986/2006). Documentaţia este întocmită de personalul staţiei de 
transfer şi înmânată conducătorului auto la părăsirea staţiei. 
 
Totodată, se întocmeşte o Fişă de expediţie, în care se menţionează fracţia de deşeuri, cantitatea (în 
urma cântăririi), numărul containerului, data şi ora ieşirii din staţia de transfer, numărul de 
înmatriculare al vehiculului de transport. La staţiile de transfer de dimensiuni T1 această fişă se 
întocmeşte de către personalul de recepţie, în timp ce la staţiile de transfer de dimensiuni mici, şi la 
care nu este asigurată permanenţa, fişa este întocmită, fie de către conducătorul autovehiculului de 
transport containere, fie de către dispecerul operatorului staţiei de transfer.  
 
Vehiculele de transport vor avea acces până la platforma pentru containere de mare capacitate. 
Accesul se va face pe căile de comunicaţie special destinate şi marcate. În măsura posibilului se va 
evita ca în perimetrul staţiilor de transfer traseul vehiculelor care descarcă deşeuri să se intersecteze 
cu cel al vehiculelor care preiau containerele de mare capacitate. 
 

4.5 Întreţinerea facilităţii 

Întreţinerea staţiei de transfer a deşeurilor solide municipale constă în executarea unei serii de 
activităţi care să asigure buna funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor aferente facilităţii. 
 
Toate echipamentele tehnologice au din fabricaţie instrucţiuni referitoare la mentenanţa preventivă 
şi corectivă, la perioadele recomandate de intervenţie, subansamblele şi dispozitivele asupra cărora 
trebuie să se intervină cu precădere, fazele tehnologice care impun o atenţie sporită ş.a.m.d. Aceste 
instrucţiuni trebuiesc respectate cu stricteţe. În acest sens se elaborează planuri de inspecţie şi 
mentenanţă, pentru fiecare echipament în parte, ţinându-se cont de necesitatea asigurării unui 
anumit ritm/continuităţi în recepţia şi livrarea deşeurilor, fără a periclita însă buna funcţionare a 
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echipamentelor proprii. Prin planificarea intervenţiilor preventive se poate cunoaşte din timp, 
momentul şi durata pentru care este necesară suplinirea sau înlocuirea echipamentelor supuse 
mentenanţei. 
 
În acelaşi timp, în vederea scurtării timpilor consumaţi pentru mentenanţă corectivă trebuiesc 
stabilite proceduri standard de intervenţie pentru echipamentele care prezintă un risc mai ridicat de 
defecţiuni şi constituirea unui stoc de piese de schimb. În acest sens se vor stabili proceduri de 
intervenţie şi reglaj pentru: 
 
• pompe şi cilindri hidraulici; 
• motoare electrice; 
• supape de sens şi de presiune (se recomandă înlocuirea subansamblului, până la repararea celui 

defect); 
• cântare şi alte echipamente de măsură şi control. 
 
Echipamentele de supraveghere, control şi intervenţie în caz de urgenţă precum: senzorii de fum, 
foc şi de explozie, stingătoarele de incendiu, stropitoarele de incendiu, stingătoarele cu spumă şi 
elementele de semnalizare aferente trebuie incluse într-un program de verificare periodic (în cadrul 
cerinţelor specifice impuse de legislaţia p.s.i. în vigoare). 
 
Sistemele de colectare a apelor uzate/poluate colectate de pe platforma de descărcare a deşeurilor şi 
de pe platforma containerelor de mare capacitate, trebuie verificate periodic pentru asigurarea 
capacităţii de preluare şi procesare primară la nivel maxim. În caz de necesitate, infrastructura 
acestor sisteme trebuie curăţată şi decolmatată prin acţionare cu apă sau solvenţi sau aer comprimat 
în funcţie de caracteristicile deşeurilor/nămolului acumulat, după caz. Trebuie limitată la minimum 
durata necesară pentru aceste intervenţii. 
 

4.6 Planul de management al staţiei de transfer 

Gestionarea staţiei de transfer a deşeurilor solide municipale constă din activităţi practice şi de 
planificare pe termen scurt (curente) sau mediu şi lung. Chiar dacă unele dintre ele au fost amintite 
anterior, cele mai importante trebuie avute în vedere după cum urmează: 
 
Program operaţional zilnic 
 
A. Asigurarea unui program de funcţionare a staţiei de transfer a deşeurilor solide municipale şi a 

prezenţei personalului de deservire 
 
Unul dintre avantajele utilizării unei staţii de transfer într-un sistem integrat de gestionare a 
deşeurilor solide municipale îl constituie posibilitatea de a deconecta programele de colectare a 
deşeurilor de la generatori de cele de transport al deşeurilor către instalaţiile de tratare sau 
eliminare. 
 
De regulă programele de colectare a deşeurilor municipale se desfăşoară între orele 6.00 – 22.00, 
astfel că este indicat ca programul de recepţie la staţia de transfer să se desfăşoare în acelaşi interval 
orar. 
 
Programele de lucru ale autovehiculelor de transport specializate pentru containere de mari 
dimensiuni pot acoperi, însă şi intervalul 22.00 – 6.00, întrucât, de regulă, numărul de utilaje de 
transport este calculat pentru a acoperi cerinţele lucrând în 3 schimburi. 

Septembrie 2008 
22 



Ghid privind Staţiile de transfer pentru deşeurile municipale solide 

În acest sens staţiile de transfer trebuie să aibă un program zilnic care să permită, pe de o parte, 
recepţia deşeurilor colectate de la populaţie şi ceilalţi generatori de deşeuri solide municipale, iar 
pe de altă parte să permită accesul vehiculelor de transport specializate pentru containerele de mare 
capacitate, atunci când acestea sunt disponibile pentru preluarea containerelor. De aceea în 
intervalul 6.00 – 22.00 staţiile de transfer vor lucra cu personal la capacitatea maximă, iar în 
intervalul 22.00 – 6.00 vor asigura o permanenţă, care să permită accesul în staţie, manevrarea 
containerelor la preluarea de către autovehicule, întocmirea (predarea/primirea) documentelor de 
însoţire şi pază. Această situaţie se întâlneşte de reguă la facilităţi de tip T1. 

 
La facilităţile de tip T2, care de regulă sunt deschise accesului 24 de ore din 24, iar adesea nu sunt 
păzite, nu există necesitatea stabilirii unui program de lucru.  

 
B. Program de transfer 
 
În staţia de transfer trebuie să existe un program clar al autovehiculelor specializate de transport al 
containerelor, ţinând cont de faptul că în nici o situaţie staţia de transfer nu poate refuza recepţia 
unor cantităţi de deşeuri pentru care operatorul de colectare sau generatorul este îndreptăţit să le 
descarce. 
 
Totodată trebuie stabilită, împreună cu operatorul autovehiculelor specializate de transport al 
containerelor de mare capacitate, o procedură de urgenţă, care să prevadă: 
 
• situaţiile în care operatorul este obligat sa răspundă solicitării staţiei de transfer; 
• timpul maxim de răspuns; 
• modului de adresare a solicitării pentru intervenţia de urgenţă. 

 
În funcţie de cantităţile de deşeuri care tranzitează staţia, trebuie stabilit ritmul de preluare a 
containerelor de mare capacitate pline şi înlocuirea cu containere goale. Trebuie constituită o 
rezervă de containere goale pentru cca. 20% din capacitatea zilnică de preluare. 

 
C. Planul de inspecţie şi monitorizare 
 
Programul de inspecţie şi monitorizare este parte componentă a Planului de inspecţie şi 
mentenanţă. 
 
Zilnic este necesar a se realiza inspecţia echipamentelor tehnologice aflate în funcţiune, sau care au 
fost recent utilizate. Această inspecţie se va face în acord cu planul de mentenanţă preventivă, iar 
dacă în aceasta nu sunt prevăzute măsuri specifice pentru acea zi, inspecţia se va rezuma la 
verificarea vizuală a integrităţii şi bunei funcţionări a echipamentului, a disponibilului de 
combustibil sau lubrifiant, a racordului la energia electrică sau a altor caracteristici ale unor 
subansambluri pentru care producătorul a recomandat inspecţii periodice. 
 
Personalul ce deserveşte platforma pentru containere de mare capacitate trebuie să verifice 
permanent, pe toată suprafaţa, existenţa unor scurgeri sau deversări ale deşeurilor din recipientele în 
care sunt stocate, verificându-se inclusiv suprafaţa sau învelitoarea laterală a acestora. 
 
Plan operaţional pe termen mediu şi lung 
 
D. Plan de inspecţie şi mentenanţă 
 
Întocmirea şi aplicarea unui plan de mentenanţă judicios în care preponderente să fie activităţile cu 
caracter preventiv, pot avea ca urmare reducerea la minimum a timpilor morţi în care facilitatea de 
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stocare temporară să nu funcţioneze la capacitatea impusă de necesităţi. În acest sens trebuiesc 
prevăzute, în conformitate cu instrucţiunile producătorilor echipamentelor şi instalaţiilor 
tehnologice o serie de activităţi precum: 
 
• verificarea periodică – la intervalele de timp recomandate în instrucţiunile de exploatare 

specifice – din punct de vedere al integrităţii fizice, etanşeităţii, şi al funcţionării în parametrii 
optimi: presiuni şi debite de lucru, rezerve de combustibil, ulei, lubrifianţi; pentru 
echipamentele aferente instalaţiilor de lucru sub presiune se vor încheia contracte cu socităţi 
agreate de ISCIR pentru asigurarea reviziilor şi controalelor periodice fără de care aceste 
echipamente nu au drept de utilizare 

• semnalarea oricăror neconformităţi şi dispunerea măsurilor de intervenţie necesare; dezvoltarea 
unei baze de date a evenimentelor şi echipamentelor care au impus intervenţii corective (mai 
ales la instalaţiile care funcţionează permanent); 

• stabilirea, în baza istoricului de funcţionare sau a experienţei personalului, a unui necesar de 
piese de schimb şi materiale (inclusiv materiale de intervenţie în caz de urgenţă în vederea 
înlăturării unor efecte negative asupra mediului şi persoanelor), pentru echipamentele 
tehnologice utilizate în facilitatea pentru stocare temporară. 

 
E. Planul de intervenţie 
 
Prin planul de intervenţie se stabileşte modalitatea de acţiune în cazul apariţiei unor situaţii 
excepţionale cum ar fi: 
 
• incidente în stocarea deşeurilor (scurgeri, emisii, împrăştieri generate de deşeurile  stocate în 

staţie) care pot genera poluări ale mediului; 
• incendii care îşi au sursa în interiorul staţiei; 
• explozii. 

 
Planul de intervenţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu trebuie să cuprindă: 
 
• acţiunile personalului prezent în staţie în momentul producerii incidentului în stocare sau al 

semnalării unor efecte ale sale precum: notificarea apariţiei efectelor către conducerea 
operatorului economic şi a deţinătorului staţiei, preluarea coordonării intervenţiei de către 
persoana cu calificarea cea mai înaltă dintre cele prezente în staţie, mobilizarea întregului 
personal al staţiei; 

• modalitatea de identificare a sursei posibilei poluării; 
• stabilirea măsurilor de limitare a efectelor incidentului în stocare. 

 
Conducerea staţiei trebuie să informeze autorităţile de mediu de producerea incidentului, în 
conformitate cu prevederile art. 14(4) şi art. 94(1) litera „l” din OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 în cazul. În care există premise pentru ca 
incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului staţiei de transfer, 
trebuie anunţat şi ISU. Aceste instituţii trebuiesc cooptate pentru stabilirea măsurilor de limitare şi 
înlăturare a efectelor poluării. 
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4.7 Structura organizatorică a facilităţii 

Staţiile de transfer a deşeurilor solide municipale au o structură organizatorică compusă din:  
 

Funcţia Facilitate autonomă pentru stocarea temporară a deşeurilor solide 
municipale 

Conducătorul facilităţii 1 
Recepţia deşeurilor 2 angajaţi studii medii 
Manipularea deşeurilor 2 muncitori necalificaţi 
Întreţinere/reparaţii 1 electromecanic 
Alte funcţiuni 3 paznici 

1 contabil - opţional 
 
În funcţie de cantitatea şi/sau diversitatea de deşeuri stocate temporar în facilitate numărul de 
angajaţi cu studii medii sau necalificaţi poate fi mai mare cu până la 100%. 
 
Funcţiuni precum responsabil cu protecţia muncii respectiv responsabil cu p.s.i. pot fi îndeplinite de 
câte un angajat cu studii medii respectiv cu specializare de electromecanic. 
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5. MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU, PROTECŢIA 
MUNCII ŞI PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR 

5.1 Monitorizarea factorilor de mediu 

În perioada de funcţionare a unei staţii de transfer pentru deşeurile  municipale solide pot rezulta 
următoarele tipuri de emisii: 
 
• emisii în aer; 
• emisii în apă (directe sau indirecte); 
• emisii de zgomot 
 
Emisii în aer 
 
Una din principalele probleme ale unei staţii de transfer este legată de mirosurile determinate de 
deşeurile  putrescibile care se degradează în perioada în care tranzitează staţia de transfer. De 
asemenea, pot apărea şi emisii de particule determinate de mijloacele de transport, precum şi în 
zona de descărcare a deşeurilor. 
 
După cum s-a prezentat în capitolele anterioare, staţiile de transfer pot fi deschise, parţial acoperite 
sau în interiorul unei clădiri. 
 
În cazul în care staţiile de transfer sunt deschise sau parţial acoperite emisiile de particule din zona 
de descărcare sunt emisii necontrolate, iar mirosurile pot afecta populaţia din vecinătatea 
amplasamentului. De aceea, aceste tipuri constructive de staţii de transfer trebuie să fie amplasate 
cât mai departe de zonele locuite. 
 
În cazul în care staţia de transfer este o clădire complet închisă, aceasta trebuie să fie prevăzută cu 
sistem de ventilaţie. Monitorizarea emisiilor în atmosferă se va realiza conform prevederilor 
autorizaţiei de mediu, urmărindu-se, în principal, concentraţia de particule. 
 
Emisii în apă 
 
Pe un amplasament al unei staţii de transfer există următoarele tipuri de ape uzate: 
 
• ape uzate menajere – rezultate de la clădirea administrativă; 
• ape pluviale – colectate de pe întreaga platformă; 
• levigat rezultat de la transferul deşeurilor şi de la stocarea temporară a acestora; 
• ape de spălare a containerelor. 
 
În zona rampei de transfer şi a containerelor de capacitate mare trebuie să se asigure colectarea 
levigatului rezultat din deşeuri. 
 
Apele pluviale, apele uzate menajere, levigatul colectat şi apele de spălare a containerelor colectate 
nu pot fi evacuate direct în emisar. Apele uzate din incinta staţiei de transfer trebuie colectate, pre-
epurate şi deversate în sistemul de canalizare al localităţii. În cazul în care staţia de transfer nu este 
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amplasată într-o zonă cu sistem de canalizare, fie se realizează epurarea apelor pe amplasamentul 
staţiei de transfer, fie apele uzate sunt colectate şi transportate către staţia de epurare cea mai 
apropiată. 
 
Frecvenţa şi tipul indicatorilor monitorizaţi vor fi stabiliţi de autoritatea competentă de reglementare 
în domeniul gospodăririi apelor. 
 
Emisii de zgomot 
 
Emisiile de zgomot în cazul staţiilor de transfer sunt determinate de vehicule de transport care aduc 
deşeurile  precum şi de vehiculele care transportă deşeurile  în containere mari la depozit sau la 
instalaţia de tratare. 
 
Monitorizarea emisiilor de zgomot se recomandă a se realiza anual, la limita amplasamentului. 
 
5.2 Protecţia muncii  
 
Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor reprezintă o activitate complexă şi relativ nouă la nivel 
naţional şi care, datorită dezvoltării, va utiliza un numar din ce în ce mai ridicat de angajaţi. 
Reglementarea activităţilor de gestionare a deşeurilor a avut ca scop principal protecţia mediului, 
sistemele de securitate a muncii nefiind foarte riguros implementate. 
 
Principalele posibile riscuri privind securitatea lucrătorilor implicaţi în activităţile desfăşurate în 
cadrul unei staţii de transfer a deşeurilor municipale nepericuloase sunt generate de: 
 
• zgomotul şi vibraţiile generate de către utilaje în cursul operaţiilor de manipulare a deşeurilor; 
• posibilele pulberi generate în cursul activităţilor de manipulare a deşeurilor (pulberi netoxice 

dar periculoase din cauza dimensiunilor foarte reduse); 
• organe de maşini în mişcare şi echipamente de compactare (în cazul în care acestea există). 
 
Procesul de evaluare a riscului reprezintă o bună practică ce permite implementarea de măsuri 
eficiente în vederea protejării sănătăţii lucrătorilor şi constă in: 
 
• identificarea pericolelor care pot apărea; 
• identificarea grupelor de personal (angajaţi, contractori, public) care pot fi afectate; 
• estimarea potenţialului grad de afectare a personalului; 
• identificarea modalităţilor de eliminare, respectiv reducerea pericolelor; 
• identificarea măsurilor de protecţie a personalului; 
• implementarea şi revizuirea măsurilor de protecţie a personalului; 
• includerea consultării angajaţilor în procesul de evaluare a riscului. 
 
În continuare sunt prezentate principalele măsuri generale de protecţia muncii stabilite de legislaţia 
în vigoare2, aplicabile activităţilor desfăşurate în cadrul unei staţii de transfer a deşeurilor 
municipale nepericuloase: 
 
• obţinerea autorizaţiei de functionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, 

înainte de începerea activităţii; 
• desemnarea de persoane responsabile cu activităţile de protecţie a muncii3; stabilirea atribuţiilor 
şi răspunderilor ce revin personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

                                                 
2 Legea 319/2006 securităţii şi sănătăţii muncii 
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• informarea angajaţilor care pot fi expuşi pericolelor cu privire la riscurile implicate şi la măsurile 
care trebuie luate în vederea protecţiei lor; 

• realizarea unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv pentru 
grupurile sensibile la riscuri specifice; 

• realizarea unui plan de prevenire şi protecţie care să cuprindă măsuri tehnice, sanitare, 
organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor; 

• asigurarea şi controlarea cunoaşterii şi aplicării de către întreg personalul a măsurilor prevăzute 
în planul de prevenire şi de protecţie stabilit; asigurarea instruirii periodice a personalului (la 
angajare, la schimbarea locului de muncă, la introducerea unei noi tehnologii, respectiv a unui 
nou echipament, la executarea unor lucrări speciale); 

• întocmirea pentru fiecare loc de muncă în parte de liste interne de dotare cu echipament 
individual de protecţie, adecvat executării sarcinilor de muncă în condiţii de securitate4; 
asigurarea echipamentelor individuale de protecţie şi instruirea personalului privind modul de 
utilizare şi caracteristicile acestuia; 

• asigurarea supravegherii sănătăţii lucrătorilor la intervale regulate (investigările fiind realizate în 
funcţie de mediul de muncă5; întocmirea unei fişe de expunere la riscuri profesionale); 

• asigurarea şi folosirea instalaţiilor electrice de construcţie adecvată la locurile de muncă unde 
există pericole de incendiu; asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrică a 
echipamentelor de muncă; 

• delimitarea, îngrădirea şi semnalizarea corespunzătoare a zonelor periculoase6; 
• utilizarea, întreţinerea, revizia şi repararea periodică a echipamentelor de protecţie; 
• asigurarea, marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie; 
• asigurarea iluminatului de siguranţă; 
• organizarea activităţii de păstrare, întreţinere şi denocivizare a echipamentului individual de 

protecţie. 
 
Măsuri de igienă: 
• asigurarea de spaţii sociale (inclusiv vestiare), fără a exista riscul contaminării alimentelor şi 

băuturilor consumate; 
• sunt prevăzute locuri special amenajate pentru depozitarea separată a echipamentului 

individual de protecţie sau a echipamentului special, pe de o parte, de îmbrăcămintea 
personală, pe de altă parte; 

• sunt prevăzute grupuri sanitare şi duşuri, suficiente şi adecvate; 
• în zonele de lucru, nu se consumă alimente, băuturi şi nu se fumează. 
 
În tabelul de mai jos sunt prezentate, în cazul fiecarui factor de risc în parte, condiţiile de lucru şi 
măsurile şi echipamentele colective7 şi/sau individuale8 de protecţie a muncii specifice. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           
3 Numărul de persoane responsabile este stabilit conform Normelor de aplicare a Legii 319/2006 a securităţii şi sănătăţii 
muncii, art.60) 
4 Ordin 225/1995 privind aprobarea Normativului cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie 
5 HG 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, Anexa 1 
6 conform HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă 
7 HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a 
echipamentelor de muncă 
8 HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor 
individuale de protecţie la locul de muncă şi OM 225/1995 privind aprobarea Normativului-cadru de acordare şi utilizare 
a echipamentului individual de protecţie 
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Tabel 10: Condiţii de lucru, măsuri şi echipamente specifice de protecţie 
 

Factor de risc Condiţii specifice de lucru Măsuri şi echipamente specifice de protecţie 

Contactul cu 
pulberi netoxice 
de dimensiuni 
mici 

Este obligatorie respectarea 
valorilor limită naţionale de 
expunere profesională prevazute 
în anexa nr. 3 a HG 1093/2006 
privind stabilirea cerinţelor 
minime de securitate şi sănătate 
pentru protecţia lucrătorilor 
împotriva riscurilor legate de 
expunerea la agenţi cancerigeni 
sau mutageni la locul de muncă 

• evacuarea pulberilor la sursă, prin ventilaţie 
adecvată, locală (exhaustare) sau generală, şi 
compatibilă cu necesitatea de a proteja 
sănătatea umană şi mediul înconjurător 

• aplicarea unor măsuri de igienă, în special 
curăţarea cu regularitate a pardoselilor, 
pereţilor şi a altor suprafeţe 

• asigurarea unor mijloace care să permită 
stocarea şi manipularea fără risc a deşeurilor 
(evitarea generării de pulberi)  

 
Echipamente individuale de protecţie 
 
• bonetă sau basma 
• ochelari de protecţie sau vizieră de protecţie 

etanşi 
• mască de protecţie contra prafului 
• costum/şorţ şi mănuşi de protectie 

Zgomot şi vibraţii Valorile limită de expunere la 
zgomot sunt cele prevăzute de 
HG. 493/2006 privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate 
referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscurile generate 
de zgomot, art.5. 
Valorile limită de expunere la 
vibraţii sunt cele prevăzute de 
HG 1876/2005 privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate 
referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscurile generate 
de vibraţii. 

• nivelurile de zgomot şi vibraţii la care sunt 
supuşi angajaţii trebuie măsurate şi/sau 
evaluate 

• mijloacele tehnice pentru reducerea 
zgomotului, cum ar fi ecrane, carcase, 
căptuşeli fonoabsorbante, precum şi 
reducerea zgomotului structural prin 
amortizare sau prin izolare 

 
Echipamente individuale de protecţie 
 
• antifon 
• echipamente auxiliare care reduc riscul 

leziunilor provocate de vibraţii 
Organe de maşini 
în mişcare şi 
echipamente de 
compactare 

- Echipamente individuale de protecţie: 
 
• cască protecţie rezistentă la şocuri 
• combinezon, salopetă ajustate pe corp cu 

elastic la mâneci şi în talie 
 

5.3 Protecţia împotriva incendiilor 

În tabelele următoare sunt prezentate principalele responsabilităţi ale operatorilor staţiilor de 
transfer a deşeurilor municipale nepericuloase în ceea ce priveşte prevenirea şi stingerea 
incendiilor, precum şi condiţiile de lucru care trebuie asigurate în situaţii speciale. 
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Tabel 11: Responsabilităţi P.S.I. 
 

Obligaţie Observaţii 

Obtinerea avizelor şi 
autorizaţiilor de 
securitate la incendiu 

Obţinute şi revizuite ori de câte ori este nevoie 

Indeplinirea cerinţei 
“securitatea la 
incendiu” la executarea 
construcţiilor şi 
instalaţiilor 

Cerinţa esenţială "securitate la incendiu" trebuie asigurată prin măsuri şi reguli 
specifice privind amplasarea, proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor, 
instalaţiilor şi amenajărilor, precum şi privind performanţele şi nivelurile de 
performanţă în condiţii de incendiu ale structurilor de construcţii, produselor 
pentru construcţii, instalaţiilor aferente construcţiilor şi ale instalaţiilor de 
protecţie la incendiu. 
 
Pereţii şi tavanul clădirilor staţiei de transfer trebuie să fie construiţi din materiale 
rezistente la incendiu. 

Identificarea şi 
evaluarea riscurilor la 
incendiu 

Conform metodologiei aprobată prin Ordinul 210/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu. 
Asigurarea corelării măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi 
nivelul riscurilor. 

Elaborare instrucţiuni 
de aparare împotriva 
incendiilor şi planuri de 
intervenţie 

Stabilesc atribuţiile ce revin fiecărui salariat la locurile de muncă. Instruirea 
salariaţilor cu privire la respectarea instructiunilor de apărare împotriva 
incendiilor. Verificarea periodică a nivelului de instruire a salariaţilor – 
completarea fişelor de instruire. 
 
Măsurile de apărare trebuie să fie semnalate corespunzator prin indicatoare de 
avertizare pentru persoanele din exterior care au acces în unitate. 

Asigurarea utilizării, 
verificării, întreţinerii şi 
reparării mijloacelor 
(instalaţii şi 
echipamente) de 
apărare împotriva 
incendiilor. Asigurarea 
întreţinerii şi verificării 
utilajelor, instalaţiilor şi 
sistemelor care pot 
genera incendii 

Instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor care pot fi utilizate în cadrul unei 
staţii de transfer deşeuri municipale sunt: instalaţii de detectare, semnalizare şi 
alarmare la incendiu, instalaţii de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi, 
instalaţii de hidranţi interiori, coloane uscate, hidranţi exteriori, instalaţii speciale 
de stingere cu apă, gaze, spumă, pulberi sau aerosoli. 
 
Echipamente de protecţie împotriva incendiilor – stingătoare portabile, 
echipamente de protecţie individuală (măşti, mănuşi etc.) 
 
Trebuie prevăzute surse de rezervă de alimentare cu energie a acestor instalaţii în 
cazul unui incendiu care întrerupe alimentarea curentă. 
 
Registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor conţin copii 
după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, 
verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în 
domeniu şi certificatele CE şi de conformitate a echipamentelor. 
Completarea unor grafice de întreţinere şi verificare conform instrucţiunilor 
producătorului. 
 
Construcţiile şi instalaţiile tehnologice sunt prevazute cu instalaţţii de protecţie 
împotriva trăsnetului. 

Elaborarea planurilor de 
protecţie împotriva 
incendiilor 

Plan de evacuare a persoanelor – se indică locul mijloacelor tehnice de apărare 
împotriva incendiilor, posibilităţile de refugiu precum şi interdicţia de folosire a 
lifturilor în asemenea situaţii. 
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Obligaţie Observaţii 

 
Planul de intervenţie – avizate de către inspectoratul pentru situaţii de urgenţă 
judeţean. Planul de intervenţie conţine următoarele informaţii: date de 
identificare a operatorului economic, tipul activităţii desfăşurate, planul general 
al unităţii (amplasare clădiri, căi acces, reţele de utilităţi, rezerve de agenţi de 
stingere şi mijloace de protecţie, vecinităţi), planul de organizare şi desfăşurare a 
intervenţiei în caz de incendiu, surse alimentare cu apă în caz de incendiu 
exterioare unităţii, planuri construcţii, instalaţii tehnologice şi platforme de 
depozitare la scară (destinaţia spaţiilor, suprafaţa construită, regim de înălţime, 
căi de acces, natura elementelor constructive, nivelul criteriilor de performanţă 
privind securitatea la incendiu asigurate, instalaţii, sisteme, dispozitive şi aparate 
PSI). 

Instalaţiile pentru 
iluminatul de siguranţă 

Trebuie să funcţioneze pentru o perioadă de timp normată, în zonele specificate, 
la întreruperea iluminatului normal. Tipurile de instalaţii de iluminat de siguranţă 
şi cazurile în care se prevad în construcţii, modul de alimentare cu energie 
electrică a acestora, precum şi nivelurile de iluminare necesare trebuie să 
îndeplinească cerinţele reglementărilor tehnice specifice. 

 
Tabel 12: Condiţii de lucru în situaţii speciale 
 

 Condiţii de lucru 

Lucru cu foc deschis Obţinere permise de lucru cu focul şi ţinerea unui registru pentru evidenţa acestor 
permise. 
Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de 
locurile cu pericol de explozie, respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe 
combustibile, fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzatoare. 
Se stabilesc şi se marchează locurile cu pericol de incendiu în care este interzisă 
utilizarea focului deschis. 
Se nominalizează persoanele care au dreptul să emită permis de lucru cu foc (este 
valabil doar o singură zi).  
Se aprobă instrucţiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări. 

Deşeuri ce conţin 
substanţe 
combustibile (ex. 
deşeuri municipale ce 
conţin cantităţi mari 
de deşeuri reciclabile 
combustibile cum ar fi 
plastic, hârtie şi 
carton, lemn) 

În cazul stocării deşeurilor, acestea se amplasează la distanţă de siguranţă faţă de 
sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor. 
Pe timpul stocării se ţine seama de proprietătile fizico-chimice ale acestora, astfel 
încât să nu se producă ori să nu se propage incendiul. 
La elaborarea planurilor de intervenţie se ţine seama de compatibilitatea lor cu 
substanţele de stingere. 
Cantităţile de deşeuri stocate nu trebuie să conducă la depăşirea densităţii sarcinii 
termice stabilite prin reglementări tehnice sau prin documentaţiile tehnice de 
proiectare şi execuţie. 

 
În cazul producerii unui incendiu la staţia de transfer a deşeurilor municipale nepericuloase, 
intervenţia presupune: 
 
• alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin mijloace 

specifice; 
• anunţarea incendiului la forţele de intervenţie, precum şi la dispecerat, acolo unde acesta este 

constituit; 
• salvarea rapidă şi în siguranţă a personalului, conform planurilor stabilite; 
• întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze şi fluide combustibile a consumatorilor şi 

efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii şi utilaje de către persoanele anume desemnate; 
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• acţionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor 
din dotare şi verificarea intrării în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor automate şi, după caz, 
acţionarea lor manuală; 

• evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate 
în timpul intervenţiei; 

• protecţia personalului de intervenţie împotriva efectelor negative ale incendiului: temperatură, 
fum, gaze toxice; 

• verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot apărea focare 
noi, acţionându-se pentru stingerea acestora. 
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6. ÎNCHIDEREA FACILITĂŢII 

Ulterior încetării activităţilor desfăşurate în staţiile de transfer pentru deşeuri municipale solide pot 
exista următoarele posibilităţi în ceea ce priveşte folosinţa viitoare a terenului sau construcţiilor: 

• sistarea temporară a activităţii şi trecerea în conservare a facilităţii; 
• încetarea activităţii şi schimbarea folosinţei construcţiilor; 
• încetarea activităţii şi dezafectarea construcţiilor. 

 
În toate cele trei situaţii este obligatorie realizarea prealabilă a transferului întregii cantităţi de 
deşeurilor şi materialelor stocate către o facilitate de valorificare sau eliminare, după caz. 
 
Având în vedere durata de derulare a procedurilor administrative, este recomandat ca derularea 
acestora să înceapă înainte de sistarea activităţii de stocare temporară. 
 
De asemenea, în eventualitatea identificării unei contaminări a mediului geologic, autoritatea 
competentă de mediu decide modul de aplicare a prevederilor HG 1408/2007 privind modalităţile 
de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului şi HG 1403/2007 privind refacerea zonelor 
în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate. 
 
Refacerea mediului geologic şi a ecosistemelor terestre afectate constă în aducerea acestora cât mai 
aproape de starea naturală, prin aplicarea unor măsuri de curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie 
ecologică, complementare şi compensatorii, şi prin eliminarea oricărui risc semnificativ de impact 
asupra acestora, conform categoriei de folosinţă a terenului. 
 
Procesul de refacere a mediului geologic constă în îndepărtarea surselor de contaminare de pe 
amplasament, în izolarea şi decontaminarea ariilor contaminate, limitarea şi eliminarea 
posibilităţilor de răspândire a poluanţilor în mediul geologic şi în atingerea valorilor limită admise 
pentru concentraţiile de poluanţi. 
 
Sistarea temporară a activităţii 
 
Proprietarul/operatorul facilităţii decide oprirea activităţii de stocare pentru o perioadă determinată 
sau nu de timp şi trecerea în conservare a construcţiilor şi echipamentelor existente în vederea unei 
utilizări ulterioare în acelaşi domeniu. 
 
Decizia privind sistarea temporară a activităţii va fi notificată prealabil aplicăii la autoritatea 
competentă de mediu. Notificarea va fi însoţită de dovezi privind nivelul de contaminare existent a 
construcţiilor şi factorilor de mediu. În absenţa unei proceduri specifice, prin asimilare, se 
recomandă aplicarea procedurii de aviz de mediu stabilită prin art. 10 din OUG 195/2005 aprobată 
prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului. 
 
Astfel va fi necesară elaborarea unei evaluări a nivelului de contaminare (bilanţ de mediu nivel I sau 
II) iar autoritatea competentă va stabili obligaţiile de mediu (care pot cuprinde şi un program de 
monitorizare) privind obiectivul respectiv. 
 
La reluarea activităţii operatorul are obligaţia notificării şi a reautorizării activităţii. Cu alte cuvinte, 
sistarea temporară a activităţii presupune suspendarea autorizaţiei de mediu în cazul facilităţilor  
independente. 
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Schimbarea folosinţei 
 
Proprietarul/operatorul facilităţii decide sistarea activităţii de stocare temporară şi utilizarea 
construcţiilor şi echipamentelor existente în cadrul altor activităţi. 
 
Pocedura este similară cazului precedent. După stabilirea obligaţiilor de mediu, trebuie efectuate 
eventualele lucrări de decontaminare înainte de demararea noilor activităţi. Pentru noua activitate 
sunt aplicabile prevederile articolului 14 alin. (2) şi (3) din OUG 195/2005 aprobată prin Legea 
265/2006 privind protecţia mediului.  Astfel, este interzisă funcţionarea fără autorizaţie (integrată) 
de mediu a obiectivelor care fac obiectul procedurii de autorizare (integrate) din punct de vedere al 
protecţiei mediului. 
 
Dezafectarea facilităţii 
 
Proprietarul/operatorul facilităţii decide sistarea activităţtii de stocare temporară şi dezafectarea 
(demontarea şi demolarea) construcţiilor şi echipamentelor existente. 
În această situaţie se aplică prioritar prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, art.8 în vederea obţinerii autorizaţiei de desfiinţare. Conform legii 
autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii ca şi autorizaţia de construcţii. În acest sens va 
fi elaborată documentaţia tehnică necesară autorizării proiectului de dezafectare care cuprinde 
Certificat de urbanism şi avizele solicitate (inclusiv avizul autorităţii competente pentru protecţia 
mediului), expertizarea tehnică a construcţiilor şi Proiectul tehnic de dezafectare. 
 
Obţinerea avizului autorităţii competente pentru protecţia mediului presupune parcurgerea etapelor 
prezentate pentru cazul sistării temporare a activităţii.  
 
Orice transfer de proprietate, în oricare dintre cele 3 situaţii specificate, se va realiza în conformitate 
cu prevederile articolului 10 din OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia 
mediului. Astfel, este oblogatorie solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru stabilirea 
obligaţiilor de mediu asociate facilităţii care face obiectul tranzacţionării9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care 
implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, 
conform legii 
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Erată 
 
 
Întrucât în perioada de editare şi tipărire a ghidurilor  a fost aprobată şi publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 672/2008   
 
Hotărîrea Guvernului României nr. 1061/30.09.2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi 
nepericuloase pe teritoriul României  
 
prin care a fost abrogat 
Ordinul comun al Ministrului Agriculturii, Pădurii, Apelor şi Mediului, al Ministrului Transportului 
Construcţiilor şi Turismului şi al Ministrului Economiei şi Comerţului nr. 2/211/118 din 2004 pentru 
aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României 
 
oriunde se întâlneşte în text sintagma: 
 
OM nr. 2/211/118 din 2004 
 
se va înlocui cu 
 
„HG nr. 1061/30.09.2008” 
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