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Nr. înreg.2357/CJ Olt/16.11.2018 
 
 
 

Raport privind gestionarea deseurilor periculoase la nivelul 
judetului Olt 

 
 

  În  anul 2018 GNM-CJ Olt a efectuat un numar de 70 de inspectii 
planificate si neplanificate la  operatorii economici care genereaza deseuri 
periculoase cat si operatori economici  autorizati pentru  colectarea, tratarea și 
eliminarea deșeurilor periculoase de pe raza judetului Olt.  
            Agenții economici care genereaza deșeuri au obligația să țina o evidentă a 
gestiunii acestora, în conformitate cu modelul prevazut în anexa nr. 1 a HGH H nr.H
856 /2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei 
cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase,   pentru fiecare tip de deseu. 
Toate deseurile generate pe un amplasament  sunt incadrate de catre generator pe 
categorii de deseuri,  fiindui atribuit fiecarui deseu un cod,  stabilit in conformitate 
cu prevederile HG 856/2002.  
           In conformitate cu prevederile LegiiH nr.H 211H /H 2011 privind regimul 
deșeurilor, producatorii si deținatorii de deșeuri au obligatia să asigure 
valorificarea sau eliminarea deșeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea 
deșeurilor proprii unor unitați autorizate, in vederea valorificării sau eliminarii 
acestora. 
            Procedura de control al transportului deseurilor periculoase si 
nepericuloase pe teritoriul României este reglementata de HGH H nr.H 1061H dinH 10H

septembrieH 2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe 
teritoriul României 
 Transportul deseurilor se realizeaza numai catre operatorii economici care 
dețin autorizatie de mediu conform prevederilor legislatiei în vigoare pentru 
activitatile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare. 
 Transportul deseurilor periculoase se efectueaza de la generator sau 
detinator, denumit  expeditor, catre operatorul economic care realizeaza operatia 
de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare, denumit  destinatar, 
insotit de urmatoarele formulare: 
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- Formular pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase 
- Formular de expeditie/ transport deșeuri periculoase  
            Formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase se 
intocmeste pentru deseurile periculoase transportate >1to/an, se initiaza de catre 
generator si se aproba de catre Agentia pentru Protectia Mediului din judetul unde 
are loc eliminarea/valorificarea deseurilor periculoase si pentru avizarea rutei de 
transport se obtine viza Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Acest document 
se intocmeste in 6 exemplare si se pastreaza cate un exemplar la fiecare operator 
economic implicat (generator/colector/valorificator/eliminator) si la autoritatile 
implicate in aprobarea trasportului.  

Avand in vedere ca gestionarea si eliminarea/valorificarea deseurilor 
periculoase implica o atentie sporita din partea autoritatilor de control in anul 2018 
au fost efectuate verificari in comun  cu reprezentantii IPJ Olt –  Biroul Arme, 
Explozivi, Substanţe Periculoase în baza Planului de acţiune „Periculoase 2018”  
cu privire la organizarea şi desfăşurarea de acţiuni de control pentru prevenirea, 
identificarea şi sancţionarea faptelor de natură penală şi/sau contravenţională la 
regimul substanţelor şi deşeurilor periculoase la nivelul judeţului Olt.  

Pentru  verificarea respectarii prevederilor legale in gestionarea deseurilor 
periculoase  rezultate din activitatea medicala, trasabilitatea si eliminarea acestora, 
controalele au fost realizate in comun cu reprezentantii DSP Olt.  

La nivelul judetului Olt societatile care genereaza deseuri periculoase sunt: 
SC Pirelli Tyres SRL, SC OMV Petrom SA, SC Electrocarbon SA, SC Bekaert 
SRL, SC Alro SA, SC Astra Rails SA, SC TMK Artrom SA, SC Prismian Cabluri 
si Siteme SRL, SC Sovecord SA, SC GF Casting Solutions SRL, Alro Extrusion 
SRL, Spitalul Judetean de Urgenta Slatina , Spitalul Municipal Caracal, Spitalul 
orasenesc Corabia, Spitalul orasenesc Bals,  Centrul de Transfuzie Sanguina Olt, 
Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci.  
            Tipurile de deșeuri periculoase rezultate din activitațile desfașurate pe 
amplasamentele verificate au fost urmatoarele: 
- ulei uzat- 13.03.07  , 13.01.10 (cod deseu conform HG 856/2002) 
- deșeu cu continut de substante periculoase-16.03.03  

- gudron – cod 10 08 12*   
-filtre ulei -16 01 07* 
-solvenți – 18 01 06* 
- ambalaje cu conținut de substanțe periculoase- 15.01.10  
- deseuri din activ sanitară- 18.01.03, 18.01.01  
-deșeuri medicale cod 18 01 03 
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-filtre vopsitorie cod 15 02 02* 
-butelii de gaz sub presiune 16 05 04* 
-deșeu soluție revelator cod 09 01 03  
-pamânt si pietre cu conținut de substanțe periculoase 17 05 03* 

- emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni – cod CAEN-12 01 09 *  
- namol de la masini-unelte cu continut de substante periculoase – cod   12 01 14 * 
-ceruri si grasimi uzate cod deseu 12 01 12*  
-lichide apoase de spalare- cod 12 03 01 *  
-namoluri rezultate de statia de tratare ape reziduale, cod deseu 19 08 13*  
-deseuri anorganice cu continut de substante periculoase, cod deseu 16 03 03* 
 -scorii si cruste de la topirea primara si secundara, cod deseu 10 04 02*  

In urma controalelor s-a constatat ca toti generatorii verificati gestioneaza 
corespunzator deseurile periculoase si predau aceste deseuri catre societati 
autorizate in vederea valorificari/eliminarii iar pentru deficiente minore au fost 
impuse masuri de remediere. 

Societatile care efectueaza operatii de colectare/eliminare deseuri 
periculoase si care isi desfasoara activitatea pe raza judetului Olt sunt: SC MA 3 R 
Colect SRL,  SC Xtrem Ecogren SRL, Xtrem Ecoenergy Group SRL, SC Rommar 
SRL, SC Maxibreb SRL, SC Agro Nef Gica SRL, SC Remat SA, SC Telpacom 
NEF SRL, SC OMV Petrom SA Statia de bioremediere Barasti, SC Salubris 
Waste Management SRL, SC Iclam Ecologis SRL. 

In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca societatile verificate respecta   
in general prevederile legale privind gestionarea deseurilor periculoase si pentru 
deficiente minore au fost impuse masuri cu termene precise cu o singura exceptie 
si anume  SC Salubris Waste Management SRL.  

PentruH nerespectareaH prevederilorH art.94,H alin.1,H lit.g)H dinH OUGH 195/2005H

cuH modificarileH siH completarileH ulterioareH (nuH aH realizatH H laH termenH masurileH

impuseH deH GNM-CJH Olt)H aH fostH sanctionataH SCH SalubrisH WasteH ManagementH SRLH

cuH amedaH contraventionalaH inH valoareH deH 50000H leiH inH conformitateH cuH prevederileH

art.96,H alin.3),H pct.9H dinH OUGH 195/2005H cuH modificarileH siH completarileH ulterioare.H

PentruH nerespectareaH prevederilorH autorizatieH deH mediuH H s-aH trasmisH AgentieiH

pentruH ProtectiaH MediuluiH OltH H NotificareaH inH vedereaH suspendariiH autorizatieiH deH

mediu.H

H
H

H

H
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H

GNM-CJH OltHmultumeste:H

H

- tuturorH institutiilorH cuH careH aH colaboratH pentruH realizareaH

inspectiilorH privindH gestionareaH deseurilorH periculoaseH siH inH

specialH InspectoratuluiH deH PolitieH alH JudetuluiH Olt,H InspectoratulH

pentruH SituatiiH deHUrgentaH OltH siHDirectieiH deHSanatateH PublicaH Olt.H H

- PreseiH localeH pentruH H informatiileH primiteH inH decursulH anuluiH 2018H

privindH situatiileH careH H arH H puteaH aveaH efecteH negativeH asupraH

mediului.H H

H

H

H

H

H

H

H
Cu deosebita consideraties 

 

 

 

H

COMISAR ŞEF  
 

Gheorghe NEACSA 

 

 
Nume şi Prenume Funcţia Data Semnătura 

Avizat:     
Verificat:     
Întocmit: Mihai CHIVU comisar 16.11.2018  
 Red. 4 ex. / 3 ex. transmise prin delegat la Institutia Prefectului Judetul Olt  şi 1 exemplar arhivat la CJ Olt 
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