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Rezumat:
În acest material vom explora fenomenul
arderilor de deșeuri din toate perspectivele
știute și vom încerca să determinăm gradul de
pericol pe care îl exercită asupra sănătății
publice, a calității aerului și a mediului.
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CONTEXT: FENOMENUL
ARDERILOR DEȘEURILOR

CLASIFICAREA TIPURILOR DE DEȘEURI
ȘI HOTSPOT-URI IDENTIFICATE

În primul capitol trecem în revistă elementele
pe care le cunoaștem despre aceste arderi
din perspectivă generală, așa cum a fost
el înregistrat pe senzorii de monitorizare a
calității aerului, iar apoi vom analiza datele
științifice, privind gradele de toxicitate a
diferitelor materiale arse, așa cum le descrie
cel mai recent studiu european, care a
analizat arderi din 4 puncte din țara noastră
și la care a participat Institutul Național de
Cercetare- Dezvoltare Optoelectronică INOE.

În Capitolul II apelăm la cunoștințele
oamenilor din teren și la media pentru a
înțelege unde, cine și de ce arde deșeuri și
cum s-a ajuns aici. Am selecționat declarații
ale lui Octavian Berceanu, fost Comisar-Șef al
Gărzii Naționale de Mediu, Raul Pop, expert
în gestionarea deșeurilor și fost Secretar de
stat în ministerul Mediului și cităm un material
cuprinzător al publicației Europa Liberă, care
face o radiografie sintetică a fenomenului.
Am inclus în acest capitol imagini satelitare,
care arată evoluția în timp a depozitărilor de
deșeuri din punctele principale, identificate în
Ilfov.
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AUTORITĂȚILE COMPETENTE ȘI
LEGISLAȚIE ÎN VIGOARE

PROPUNERI DE
POLITICI PUBLICE

Care sunt autoritățile cu competențe și care
sunt perspectivele lor asupra fenomenului,
dar și care sunt inițiativele și propunerile
legislative pentru măsuri privind fenomenul
descriem în Capitolul III Autoritățile
competente și legislație în vigoare.

În cadrul ultimului Capitol, IV Propuneri
de politici Publice, listăm exhaustiv soluții
pentru autorități locale și naționale și
descriem, în Anexele 1 și 2 două politici
publice importante: prima scrisă sub formă
de propunere legislativă pentru introducerea
unui sistem de descurajare a importurilor de
mașini second-hand poluante, iar ce-a de-a
doua este un ghid pentru autorități locale de
implementare a Zonelor de Emisii Reduse în
orașe.
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1 / Context:
fenomenul
arderilor de
deșeuri
Odată cu senzorii de măsurare a calității aerului a devenit
vizibil fenomenul arderilor
ilegale de deșeuri. Acestea au
loc atât în cadrul unor rețele
infracționale, pe câmpuri, dar
și în gospodării, unde oamenii
ard diferite materiale pentru a
se încălzi. Toxicitatea fumului
este foarte ridicată, efectele
pentru sănătate, pe măsură.

LIVE

În decembrie 2019 Ecopolis a lansat
platforma aerlive.ro, care, la momentul
acela număra 10 senzori de măsurare a
calității aerului, dispuși în puncte esențiale
din București, pe axa Nord-Sud. În 2019 nu
aveam pentru București decât date provenite
de la stațiile de monitorizare din Rețeaua
Națională de Monitorizare a Calității Aerului,
respectiv 6 stații în București și două în Ilfov,
care aveau date cam în 60-70% din timp.
Prin urmare, datele erau puține și nu relevau
situația reală din oraș. Senzorii aerlive.ro
au început să dea date și foarte curând au
apărut spike-urile în măsurători, adică valori
foarte mari pentru pulberile în suspensiePM10 și PM2,5, pentru câteva ore,
înregistrate seara sau în zilele de weekend.
Eliminând posibilitatea ca aceste valori să
fie determinate de trafic, principala sursă de
poluare în orașe, echipa platformei a ajuns la
concluzia că aceste valori sunt înregistrate
în urma unor episoade de poluare, fapt
confirmat apoi cu sesizările oamenilor către
Garda de Mediu și poliție, privind unele
episoade de arderi de deșeuri în jurul orașului.

aerARS.ro

2020

2021

Raport privind arderile de deșeuri și alte
materiale valorificabile în București și Ilfov

7

Senzorii s-au înmulțit în București, au apărut
noi platforme de măsurare, noi senzori,
inclusiv în Ilfov, Ministerul Mediului a făcut
o serie de descinderi cu Garda și Poliția în
câteva locații despre care se știa că sunt
focare de asemenea episoade de arderi, au
fost date amenzi, filmate problemele, presa
a acopit subiectul. Numai că fenomenul nu
s-a oprit, ba din contră, a evoluat spre alte
locuri, câmpuri, proprietăți private, au apărut
incendiile în platforme de deșeuri dezafectate,
filmările cu drona au relevat zeci de hectare
de terenuri cu deșeuri abandonate, vetre
de foc și deșeuri îngropate, atât în jurul
Bucureștiului, cât și în județele apropiate.

Practic, la doi ani de la primele relatări
despre datele din senzorii Aerlive, fenomenul
este unul generalizat și aproape în fiecare
weekend avem de-a face cu aceste tipuri de
arderi.

Din 2019 până în 2021 Inspectoratul pentru
Situații de Urgență a raportat la nivelul
București-Ilfov peste 130 de intervenții în
teren pentru incendiere de deșeuri, altele
decât cele vegetale. În total, conform datelor
ISU București-Ilfov, au fost arse peste 870
de tone de deșeuri, numai în București și
localitățile ilfovene, iar acestea sunt numai
accidentele reclamate sau sesizate.
Poliția Județeană Ilfov raportează 186 de
intervenții privind arderile de deșeuri, de
la începutul lui 2020 până în septembrie
2021 și numai 6 sancțiuni aplicate și 2
dosare penale. Aceste cifre se referă numai
la arderile de deșeuri, cauciucuri și anvelope.

Pe lângă arderile ilegale de deșeuri în
București avem o reală problemă cu sistemele
de încălzire în unele zone din oraș și din
afara lui, sisteme foarte vechi și ineficiente, în
care de multe ori se ard diverse materiale ce
generează fum toxic.

Datele pe care le avem până la acest
moment, descoperite de presă și activiști de
mediu, arată că avem de-a face cu grupări
infracționale care au făcut din arderea
deșeurilor o afacere prosperă, iar în Sintești,
de exemplu, unul dintre punctele centrale ale
fenomenului, există nu mai puțin de 120 de
firme de tratare și gestionare a deșeurilor, la o
populație de sub 3.000 de locuitori.

Datele privind efectele poluării aerului
asupra sănătății arată că aproximativ 29.000
de români mor anual prematur din cauze
asociate poluării, iar costurile sociale asociate
problemelor de sănătate se ridică la 3004
euro/cap de locuitor/an în cazul Bucureștiului,
cel mai mare cost înregistrat în orașele din
Uniune și 1800 euro/cap de locuitor/an la
nivelul României. Prin urmare poluarea nu
numai că ne omoară, dar ne și costă din ce în
ce mai mult.
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STUDIUL INOE, PRIVIND ARDERILE
DE DEȘEURI ȘI DIFERITE MATERIALE

Datele celui mai recent studiu
privind efectele arderilor
de deșeuri, care a avut loc și
în România, prin implicarea Institutului Național de
Cercetare-Dezvoltare pentru
Optoelectronica INOE2000,
de la Măgurele, particulele
rezultate în urma arderilor
de deșeuri sunt de 40 ori mai
nocive față cele rezultate din
arderea lemnului, iar plasticul
tip ABS din electrocasnice și
electronice, eliberează compuși cu o toxicitate de 4.050 de
ori mai mare decât a lemnului.
Practic, acest fum toxic provenit din arderea
diverselor tipuri de deșeuri, de la anvelope,
resturi din deșeuri electrice si electronice,
resturi din dezmembrări auto și chiar deșeuri
medicale, ajunge să încarce particulele aflate
în suspensie PM10 și PM2,5 în aer, iar în
funcție de concentrația acestora din aerul
orașului, ajunge în plămânii cetățenilor.

CONCLUZII
Arderile de deșeuri sunt extreme
de toxice prin:
•
•
•

Emisii ridicate de PM10.
Emisii și mai ridicate de PAH-uri.
Emisii extreme de ridicate a celor mai
cancerigene PAH-uri.

RECOMANDĂRI
•
•
•
•
•
•
•

Conștientizarea publică (campanii media
cu implicarea ONG-urilor).
Programe educaționale în școli.
Cooperare între autorități, beneficiari și
mediul academic.
Finanțarea cercetărilor pentru evaluarea
totală a problemei.
Programe pentru reducerea sărăciei
energetice.
Scheme suport pentru modernizarea
sistemelor rezidențiale de încălzire.
Îmbunătățirea legislației.

REZULTATE AȘTEPTATE
•
•
•
•
•
•

Creșterea responsabilității publice.
Îmbunătățirea calității aerului.
Reducerea numărului de depășiri ale
concentrației de PM10.
Reducerea impactului asupra sănătății.
Beneficii financiare și sociale.
Contribuție la atingerea obiectivului
pentru 2050 privind emisiile.
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Cercetarea “Factori de emisii pentru PM10
și hidrocarburi aromatice policlinice (PAH)
de la arderile ilegale de diferite tipuri
de deșeuri municipale în gospodării”,
realizată de un consorțiu internațional din
care a făcut parte și Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica
INOE2000, de la Măgurele a analizat poluanții
emiși ca urmare a arderii deșurilor menajere
(e.g., PET, anvelopele, ambalaje, PVC,
textilele).
Pentru a ilustra pericolele incinerării acestor
deșeuri, cercetătorii au comparat substanțele
degajate la arderea lor cu cele rezultate din
arderea lemnului, folosit în mod obișnuit
pentru încălzirea locuințelor:
Atunci când sunt arse deșeuri de plastic,
cum ar fi PET-urile sau chiar și haine, sunt
eliberate în aer de o mie de ori mai multe
substanțe toxice decât dacă sunt arse lemne
de foc.
Arderea deșeurilor celulozice, cum ar fi hârtia,
este de treizeci de ori mai cancerigenă decât
arderea lemnului uscat.
Cantități uriașe de substanțe nocive care
ne pun în pericol sănătatea sunt eliberate în
aer în timpul incinerării ilegale a deșeurilor
menajere în gospodării.
Rezultatele studiului au arătat că la
incinerarea deșeurilor în sobe de uz
casnic, particule dăunătoare (PM10) ce
conțin substanțele chimice foarte toxice,
(cancerigene) sunt eliberate în aer într-o
cantitate semnificativ mai mare decât atunci
când se ard lemne de foc.
S-a constatat de asemenea că la incinerarea
deșeurilor din plastic (PET, spuma
poliuretanică, îmbrăcăminte) se eliberează
în aer de 100, până la 700 de ori mai multe
hidrocarburi aromatice policiclice (PAH)
cu toxicitate de mii de ori mai ridicată în
comparație cu emisiile generate de arderea
lemnului.
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Toxicitatea particulelor
rezultate din arderile de
deșeuri
Tipuri de deșeuri

Medie (mg kg-1 combustibil)

Raportat la masa lemnoasă

Lemn

0.042

1

PAP

0.16

37

LDF

0.14

32

OSB

0.14

34

RAG

1.63

390

PET1

2.2

520

PE

1.2

280

PU

3.4

800

PP

16

3700

TR

2.0

480

PVC

5.3

1300

PS

11

2500

ABS2

19

4050

Toxicitatea sticlei de plastic
este de 520 de ori mai mare
decât a lemnului.

1

EF al PAHs totale exprimat în toxicitate echivalentă BaP

Toxicitatea plasticului (ABS)
este de 4050 mai mare decât
a lemnului.

2
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MAGURELE / MARTIE 2020

Măsurători de calitatea aerului în timpul unui episod de
poluare severă efectuate la
Măgurele
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PAH-urile sunt printre cele mai periculoase
produse de ardere pentru sănătate,
fiind cancerigene. Incinerarea deșeurilor
celulozice (hârtie, OSB, PAL, mobilier)
ar trebui de asemenea evitată deoarece
poluanții atmosferici pe care rezultă sunt de
aproximativ treizeci de ori mai cancerigeni
decât la arderea lemnului de foc.
Cercetările din cadrul consorțiului vor
continua pentru a identifica contribuțiile
arderilor de deșeuri menajere la poluarea
aerului în anumite localități din Ungaria
și România. Datele preliminare indică
necesitatea unor măsuri imediate pentru
eliminarea incinerării deșeurilor menajere în
gospodării.
În prezent România se confruntă cu un
adevărat fenomen de arderi a deșeurilor în
gospodării și pe câmpuri, arderi care s-au
dovedit a avea o contribuție semnificativă la
gradul mare de poluare înregistrat în orașe.
Este absolut necesară eliminarea incinerării
deșeurilor menajere. Acest lucru necesită
sensibilizarea publicului, ajutarea persoanelor
care trăiesc în sărăcie energetică, asigurarea
eliminării deșeurilor menajere și a gunoiului, și
nu în ultimul rând, susținerea autorităților care
se ocupă de identificarea acestor infracțiuni.
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2 / Clasificarea
tipurilor de
deșeuri și
hotspot-uri
identificate
Am trecut în revistă tipurile de materiale
ce fac obiectul acestor arderi și am văzut
cum acestea, în funcție de proprietățile
lor, afectează aerul și, implicit, sănătatea
populației, dar unde anume se întâmplă
aceste arderi?
În cadrul Seminarului Arde! Privind arderile
de deșeuri și materiale valorificabile,
organizat la Senatul României pe 16
noiembrie 2021, organizatorii au încercat
identificarea celor mai cunoscute locații din
Ilfov și din județele apropiate.
Octavian Berceanu, fostul Comisar-Șef al
Gărzii Naționale de Mediu a fost invitat să
prezinte amploarea fenomenului arderilor de
deșeuri prin nominalizarea zonelor afectate și
a punctelor focale în care au loc aceste arderi.
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Pe Google Earth Pro se poate vedea cum
s-au mărit depozitele de deșeuri din jurul
capitalei: dacă în 2018 depozitul din Glina
avea aproape un hectar, la începutul anului
2020 are deja 5 hectare, iar în martie 2021,
ultimele imagini din satelit arată un poligon,
care reprezintă aproape 14 hectare. Cea mai
mare parte a acestor depozitări a avut loc
în intervalul 2019-2020 și s-a suprapus cu
perioada pandemică.
Locurile cu astfel de depozitări, precum Glina,
Chiajna, Bragadiru, Sintești sunt locuri în care
avem și aceste arderile ilegale de deșeuri,
aceste depozite care au crescut exponențial
în ultimii 2 ani de zile.
O parte din arderile produse pe câmpuri s-au
mutat în proprietăți private îngrădite, în curțile
oamenilor, unde accesul este limitat. Octavian
Berceanu a relatat cum a găsit 7 tone, 10
tone de deșeuri, care urmau să fie arse și
care puteau fi confiscate dacă ar fi existat
legislația optimă, care să ajute comisarii gărzii
de mediu. Este greu pentru un proprietar
privat să spună de unde are 3 tone de cabluri,
care sunt de multe ori cabluri din sistemele
de înaltă tensiune de transport de energie,
iar aici avem o problemă cu lipsa trasabilității
acestor materiale.
Ce ar putea să facă instituțiile statului în
regim de urgență, a mai arătat Octavian
Berceanu, ca să țină sub control situația este
să meargă pe firul acestor structuri de crimă
organizată, împreună cu polița română și cu
procurorii. Parchetul are poate pe masă astfel
de cazuri, există și SRI care poate furniza
informații și poate ajuta foarte mult și să
dezmembreze aceste tipuri de rețele de arderi
ilegale, care afumă 4 milioane de bucureșteni,
dacă includem și populația din metropolă,
din Ilfov. Cazuri similare sunt pe lângă toate
orașele țării.
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TRASEUL DEȘEURILOR ILEGALE
Europa Liberă a publicat în luna noiembrie
2021 o investigație extinsă privind sistemul
organizat în comuna Vidra din județul Ilfov,
din care extrag următoarele informații:
Originea aerului cu pulberi nocivi este în satul
vecin gropii de gunoi de la Vidra, în satul
Sintești, din comuna Vidra. Aici, localnicii ard
deșeuri - în general materiale plastice, mobilă,
diverse metale, poluând aerul. De obicei,
aceste arderi au loc noaptea pentru ca fumul
să nu se vadă.
Mecanismul descris în investigația Europa
Liberă arată că, din estimările obținute de la
Garda Națională de Mediu, între 10.000 și
20.000 de tone de deșeuri intră (legal sau
nu) anual în Sintești, fără ca autoritățile de
mediu să știe care este cantitatea care a fost
reciclată și care este cantitatea dispărută în
focurile din sat.
Minimum 200 de euro este valoarea unei
tone de deșeu care intră în Sintești.
O afacere de minim 10 milioane de euro pe
an de pe urma deșeurilor care intră în satul
ilfovean.
Există, de asemenea, așa-numiții „brokeri
de deșeuri”, cei care aduc deșeurile în satul
ilfovean fără a le putea recicla sau trata. În
acte, aceștia susțin că primesc deșeuri de la
firmele care le produc în scopul de a le vinde
apoi fabricilor de ciment și altor companii care
pot valorifica resturile industriale care nu se
dezintegrează natural.
Doi din ultimii patru șefi ai Gărzii Naționale
de Mediu și un fost comisar-șef al Gărzii de
Mediu Ilfov au explicat pentru Europa Liberă
cum ajung deșeurile în Sintești:
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Totul începe în curtea firmelor a căror
activitate produce resturi metalice, plastice,
textile etc. Sunt, de obicei, societăți mici și, cel
mult, medii. După ce au fost produse în urma
procesului industrial, aceste deșeuri trebuie
tratate și resturile depozitate pe platforme de
gunoi speciale pentru resturi industriale.
Pentru a scăpa de aceste deșeuri, firmele
trebuie să încheie - conform legislației de
mediu - contracte cu societăți de transport,
tratare și valorificare a deșeurilor. O companie
din domeniu care lucrează legal, respectând
toate regulile de mediu, poate cere de la 500
de euro pentru fiecare tonă de deșeu pe care
îl ridică de la societatea care l-a produs.
Administratorii unor firme aleg însă să încheie
contracte cu firme de reciclare din zona
Sinteștiului. Aceste SRL-uri funcționează
legal și susțin la înregistrarea la Registrul
Comerțului că pot trata, transporta sau
valorifica deșeuri.

După ce deșeurile ajung la firmele din
Sintești, gunoiul industrial practic dispare,
uneori în incendii. Toți administratorii firmelor
din Sintești susțin în fața comisarilor de la
Garda de Mediu că au valorificat și au reciclat
deșeurile preluate de firme.’
În realitate, mare parte din aceste deșeuri
sunt preluate de localnici din Sintești, care
le ard în topitorii improvizate (este vorba
de deșeurile de metale) sau le ard în focuri
obișnuite (când e vorba de plastic, hârtie,
textile, cabluri) pentru a le face dispărute.

Cum ajung deșeurile să fie
arse în satul ilfovean Sintești?

1/ În urma unor
activități de
producție rezultă
deșeuri plastice,
metalice, materiale
de construcție și
multe alte tipuri de
resturi.

2/ Managerii acestor
firme sunt obligați
de legislație să
găsească societăți
de specialitate
care să transporte,
recicleze și să
depoziteze astfel de
deșeuri.

5/ O parte din
deșeurile care sunt
„importate" de
firmele din Sintești
ajung în gropile
de gunoi, topitorii
și incineratoare
improvizate în sat.
Deșeurile dispar
în incendii care
poluează grav
aerul Capitalei și a
localităților din jur.

6/ Deșeurile sunt
arse în incendii
care sunt pornite
în special noaptea,
pentru a ascunde
norii de fum formați
de incendierea
gunoiului.

3/ Administratorii
unor firme aleg să
încheie contracte cu
societăți din Sintești,
SRL-uri care practică
tarife de câteva ori
mai mici decât alte
firmelor de profil.
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DIMENSIUNEA SOCIALĂ
Ce se întâmplă când este descoperit un
foc ilegal de deșeuri? Singurele persoane
trase la răspundere sunt de cele mai multe
ori localnicii, oameni care de multe ori nu
au bunuri pe numele lor, trăiesc în sărăcie
extremă și nu sunt alfabetizați. În majoritatea
cazurilor polițiștii renunță să urmărească sau
să sancționeze aceste persoane.
Satul Sintești număra, acum zece ani, în jur
de 2.800 de persoane. Majoritatea sunt de
etnie romă. Circa 200 dintre aceștia au vile
impresionante pe șoseaua care străbate
satul (Strada Principală), restul sunt oamenii
care nu știu să scrie sau să citească, spune
un consilier local din comună pentru Europa
Liberă. Pentru a avea o masă pentru familie,
aceștia sunt gata să caute și în gunoaiele din
groapa de la Vidra.
„Nu înțeleg legea și nici nu vor să o înțeleagă.
De acești oameni analfabeți și săraci se
folosesc cei câteva zeci de oameni din
Sintești care fac diverse afaceri la limita
legii, să spunem. Dacă în prezent localnicii
s-au aplecat mai mult asupra comerțului cu
deșeuri, acum un deceniu satul era celebru
pentru sutele de firme înregistrate la aceeași
adresă, societăți folosite pentru tranzacții
fictive, tranzacții în care statul ajungea să
piardă taxe și impozite. Legislația a fost
îmbunătățită puțin în domeniul evaziunii, așa
că probabil localnicii s-au apucat de afacerile
cu deșeuri”, spune, tot pentru Europa
Liberă, un procuror specializat în anchetarea
criminalității organizate.

Cerasela Bănică, președintele Centrului de
Advocacy şi Drepturile Omului, a observat
că grupările de criminalitate organizată au
tendința de a se muta în comunități mici și
sărace:
„Este mai ușor pentru că sunt mai puțini
polițiști în aceste localități. Nu este ca întrun oraș ca București unde sunt direcții peste
direcții și, până la urmă, nu te poți înțelege cu
toată lumea. Într-un astfel de oraș, protecția
se asigură mult mai ușor, corupția este mai
ușor de realizat. Apoi, localnicii provin din
medii vulnerabile, lipsite de oportunități sau
de o educație solidă. Sunt ușor de ademenit
într-o astfel de rețea și ușor de controlat”, mai
precizează experta, pentru Europa Liberă.
Cazul din Sintești nu este singular. Toate
locațiile identificate ca fiind hotspot-uri de
arderi de deșeuri funcționează pe același
sistem, de exploatare a comunităților sărace
pentru profituri substanțiale. La Conțești,
județul Bâmbovița în satul Bălteni situația
este chiar mai dramatică, situația socială a
locuitorilor fiind și mai precară.
Zone similare se găsesc și în comuna Glina,
Bolintin Vale, Chiajna, Jilava, în jurul orașului
Craiova și altele.

aerARS.ro

DE CE AJUNG DEȘEURILE SĂ FIE ARSE?
Raul Pop - expert în gestionarea deșeurilor
și fost secretar de stat în Ministerul Mediului
a încercat să răspundă la întrebare, tot în
cadrul seminarului Arde!:
Ar trebui să ne punem întrebarea de unde
pleacă acest fenomen, ce îl naște, și după
aceea să identificăm mecanismele prin care
să-l descurajam, să putem să intervenim
ca să întrerupem o practică nocivă pentru
societate.
Raul Pop spune că problematica este foarte
vastă, că practic aproape peste tot unde te
uiți în România vezi fie deșeuri aruncate, fie
deșeuri îngropate, fie arderi de deșeuri.
Un prim efort care ar trebui făcut, spune
Raul Pop, în direcția deșeurilor valorificabile,
de exemplu deșeurile din cupru cu urme de
ardere ar trebui să nu mai aibă valoare de
piață și gestionată piața dezmembrărilor
auto, astfel încât resturile ce rămân în urma
valorificării materialelor valoroase să nu mai
ajungă pe câmpuri.
Trebuie să intrăm mai adânc în fenomen, nu
doar la nivel de intervenție post-factum, mai
spune Pop, ci să decurajăm să se nască acest
sistem paralel.

Trebuie acționat flux cu flux, fie că vorbim
despre cabluri, unde avem problema legată
de arderile din jurul Bucureștiului, fie că
vorbim despre deșeuri pe care primarii sau
diverșii agenți economici le îngroapă în jurul
localităților. De ce fac asta? Pentru că este
mai avantajos financiar să le îngropi pe câmp,
decât să le duci la un depozit de deșeuri,
decât să le faci o sortare, sau alte tipuri de
activități, așa cum spune legea că ar trebui
făcute.
Primăria are astfel de practici pentru că nu
are bani, nu are bani pentru că nu și i-a pus
în buget și nu i-a obținut nici din altă parte și
nici nu a făcut un efort special, pentru că nu a
avut o presiune în sensul ăsta, mai punctează
Raul Pop. Atâta vreme cât vor lucra doar
la rezolvarea unor probleme deja apărute,
întotdeauna vom fi depășiți de amploarea
acestui fenomen care are la bază o eficiență
economică pe care cineva a identificat-o și o
exploatează.
Prin urmare avem de-a face cu un fenomen
cu o evoluție rapidă, care este foarte puțin
documentat și studiat și sunt necesare
reacții legislative rapide pentru oprirea lui. În
capitolul următor încercăm să deslușim ce știu
autoritățile și ce s-a făcut până în prezent.

El mai explică că avem multe categorii de
astfel de deșeuri, care au un regim juridic
incert, iar când regimul juridic este incert,
singurul lucru care mișcă această activitate
este valoarea de piață a unei părți din ele care
se poate valorifica.
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3 / Instituții,
competențe și
legislația în
vigoare
Agenția Națională pentru
Protecția Mediului a prezentat
impactul pe care aceste arderi
de deșeuri le au asupra nivelului de fond al poluării din
București.
Emisiile atmosferice „arderile„ din județul
Ilfov contribuie la nivelul de fond al poluării
din București, chiar dacă nu este depășită
valoarea-limită zilnică pentru PM10 sau alte
valorile limită. „Arderile„ (arderea biomasei
în special) constituie surse de emisii de PM:
PM10, PM2,5 și PM1, dar și de poluanți
gazoși.
•
•

•
•

Incendiile emit PM împreună cu sute de
compuși gazoși.
Compușii gazoși includ oxizi de azot
(NOx), monoxid de carbon (CO), metan
(CH4) și sute de compuși organici volatili
(COV).
Această complexitate chimică face ca
fumul de incendiu să fie foarte diferit de
poluarea industrială tipică.
O provocare cheie pentru înțelegerea
impactului incendiului asupra calității
aerului este variabilitatea mare de la foc
la foc atât în ceea ce privește cantitatea,
cât și compoziția emisiilor.

Odată emis, fumul de incendiu suferă
transformări chimice în atmosferă, care
modifică amestecul de compuși și generează
poluanți secundari.

ANPM propune identificarea tuturor surselor
relevante de emisii, precum și întocmirea unor
inventare locale de emisii complete.
Efectul arderilor asupra calității aerului se
observă pentru mai mulți poluanți la stațiile
din Rețeaua Națională de Monitorizare a
Calității Aerului. Mai trebuie menționată
componenta PM1.0 a Particulelor în
suspensie, respectiv particula ultrafină, care
nu este monitorizată și este inclusă în PM10
sau PM2,5 după caz, dar este cu mult mai
periculoasă pentru sănătatea umană. ANPM
consideră necesară monitorizarea PM1.0,
precum și modelarea și analiza contribuțiilor
surselor individuale asupra poluării de fond.
În ce privește gestionarea calității aerului,
Planul de Monitorizare a Calității Aerului
(PMCA) din Ilfov nu include măsuri care
țintesc aceste incidente, respectiv aceste
surse de emisii atmosferice, mai punctează
ANPM în prezentarea privind efectele
arderilor supra poluării de fond, iar măsurile
din Planul Integrat pentru Calitatea Aerului
al Bucureștiului nu poate ținti surse din alte
zone. Prin urmare ne așteptăm la o eficiență
scăzută a PICA, dacă el va rămâne limitat la
Municipiul București.
ANPM propune elaborarea unui nou PICA
pentru Municipiul București și județul Ilfov, și/
sau revizuirea PMCA în județul Ilfov.
Pentru segmentul controalelor, sancțiunilor
și acțiunilor în teren, reprezentanți ai Poliției
Locale București și Gărzii Naționale de Mediu
au arătat că nu există foarte multe pârghii
legislative și foarte puține resurse umane.
Garda Națională de Mediu are în prezent 450
de comisari angajați, la nivelul întregii țări, 14
în București, în Ilfov 12 comisari, directorul
Marian David din cadrul GNM a recunoscut că
se caută sprijin, dar salută competențele care
au fost alocate cu precădere polițiilor locale,
cu care GNM colaborează și fără de care nu
au nicio șansă.

Raport privind arderile de deșeuri și alte
materiale valorificabile în București și Ilfov

23

În județul Ilfov, relatează Marian David, sunt
două mari cauze care au dus la situația
actuală: nu este stabilit un plan județean
de gestionarea a deșeurilor, prin urmare nu
există un sistem de trasabilitate a deșeurilor
și este foarte greu să urmărim deșeurile de
la generare, colectare separată, transport,
valorificare, reciclare până la eliminare.
Dezavantajul suplimentar în Ilfov este că
nu există poliție locală, iar dacă vorbim
de implicarea Poliției Române, aceasta
colaborează, însă atribuțiile pentru aplicarea
sancțiunilor pe regimul deșeurilor revin
exclusiv către GNM.
Ordonanța 92/2021 publicată în Monitorul
Oficial pe 26 august 2021, care modifică
legea 211 privind regimul deșeurilor
aduce 2 schimbări majore și importante:
În primul rând stabilește unele fapte ca
infracțiuni în ceea ce înseamnă eliminarea
necorespunzătoare a deșeurilor în condițiile
în care această eliminare afectează mediul
înconjurător și a pus în pericol sănătatea
populației. Totodată, foarte important este
faptul că se dau atribuții, în aceste subiecte și
poliției locale, inclusiv atribuția de confiscare
a autovehiculului. Deci din 26 august 2021 și
polițiile locale au posibilitatea de a confisca
autovehiculele care transportă în mod ilegal
deșeuri.
Dar asta nu este suficient. Transportul
deșeurilor în mod ilegal nu poate opri un
fenomen vast și în continua evoluție, cum este
cel al eliminării deșeurilor pe câmpuri și în
gospodării.
O inițiativă care își așteaptă votul final în
camera Deputaților se referă la interzicerea
achiziționării de la persoane fizice a metalelor
feroase și neferoase cu urme de arderi
sau alte procese chimice, care adresează
problema arderilor de materiale compozite
pentru obținerea cuprului și altor metale.

Acesta se referă în special la cablurile arse
pentru obținerea cuprilui din interior, o
afacere preferată de grupările infracționale
din jurul Bucureștiului.
Ultima inițiativă legislativă depusă la Senat se
referă la modificarea Ordonanței 195/2005,
privind protecția mediului, în sensul de
incriminare a arderii deșeurilor și a îngropării
acestora și pedepse cu închizoare de la 6 luni
la 3 ani.
O altă direcție legislativă se referă
la îmbunătățirea monitorizării și la
suplimentarea datelor din Rețeaua Națională
de Monitorizare a Calității Aerului cu date
provenite din senzori sau sisteme de senzori
individuali, aceasta este o inițiativă de
modificare a Legii 104/2011 și are ca scop
susținerea propunerii ANPM, de a avea
inventare de emisii complete și complexe,
care să ne dea dimensiunea reală a
fenomenului.
În lipsa unei viziuni și a unei strategii
naționale pe tema arderilor de deșeuri și,
în final, a proastei gestionări a acestora,
modificările legislative încearcă să repare
sau să creeze premise pentru oprirea, pe
segmente a fenomenului.
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4 / Propuneri de
Politici Publice
Soluțiile par a fi deocamdată
clare: incriminarea acțiunilor de ardere a deșeurilor și
sanțiuni în consecință, întărirea capacității Gărzii Naționale de Mediu și colaborare
inter-instituțională pe această
problemă, cu polițiile locale și
Poliția Română.
Dar ce fel de politici ar trebui să adopte
România, ca stat și București-Ilfov ca
aglomerare urbană, pentru a reduce efectele
acestor fenomene asupra cetățenilor.
Propunem o listă de măsuri și descriem
în anexele prezentului studiu două politici
publice necesare:
1. TIMBRUL VERDE
2. ZONELE DE EMISII REDUSE

Primele soluții pe care le
avansăm sunt:
1. Legislație fermă și adaptată fenomenului
arderilor de deșeuri
2. Coordonarea măsurilor de îmbunătățire a
calității aerului la nivelul regiunii BucureștiIlfov, prin extinderea Planul de Monitorizare
a Calității Aerului (PMCA) din Ilfov și către
zonele unde se ard deșeuri, precum și pentru
realizarea Planului Integrat pentru Calitatea
Aerului al Bucureștiului (PICA), care să
prevadă măsuri pentru limitarea poluării
emise de arderile ilegale de deșeuri.
3. Controale frecvente și identificarea și
urmărirea penală a firmelor care ard ilegal
deșeuri
4. Recensământ la nivelul București-Ilfov
cu privire la sistemele de încălzile existente
și gândirea unui program de înlocuire a
sistemelor vechi și poluante
5. Informarea corectă și frecventă a
cetățenilor cu privire la datele de monitorizare
a calității aerului și riscurile de sănătate
6. Transparentizarea datelor privind
trasabilitatea deșeurilor
7. Oprirea/reducerea substanțială a
importurilor de deșeuri
8. Formularea unei politici de descurajare a
importurilor de autovehicule cu grad mare de
poluare/foarte vechi
`
9. Adaptarea legislației privind calitatea
aerului pentru a identifica cât mai exact
sursele poluării.
10. Programe pentru reducerea sărăciei
energetice.
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Anexa 1:

Propunere:
Timbrul de
mediu
Prin adoptarea prezentului act normativ
se asigură conformarea cu recomandările
Comisiei Europene cuprinse în comunicarea
din 14 decembrie 2012 potrivit căreia
taxarea autoturismelor să nu se bazeze pe
criterii specifice tehnologice, ci pe date de
performanță obiective, disponibile în mod
obişnuit şi relevante din punctul de vedere al
politicilor, cum ar fi emisiile de CO2.
Totodată, în elaborarea prezentului act
normativ s‐a ținut cont de necesitatea
adoptării de măsuri pentru a asigura
respectarea normelor de drept comunitar
aplicabile, având în vedere faptul că aceste
măsuri trebuie adoptate în regim de urgență,
pentru evitarea oricăror consecințe juridice
negative ale situației actuale.
Astfel, promovarea prezentului act normativ
se impune a se realiza în regim de urgență,
având în vedere impactul negativ social şi
de mediu constatat ca urmare a aplicării
taxei pentru emisii poluante provenite de la
autovehicule, în ceea ce priveşte valoarea
acesteia, ceea ce a condus la un semiblocaj
al pieței privind tranzacțiile cu autoturisme
existente în parcul național, precum şi pentru
reglementarea, în sensul clarificării, a aplicării
timbrului de mediu asupra autoturismelor
dobândite prin moştenire.
În cazul neadoptării în regim de urgență a
prezentului act normativ se vor limita sever
tranzacțiile cu autoturisme existente în parcul
național, cu impact direct asupra populației,
precum şi asupra finanțării unor programe şi
proiecte din domeniul protecției mediului.
Proiectul de lege reprezintă o reluare a legii
timbrului de mediu dar din care au fost
eliminate elementele declarate ca fiind in
contradicție cu aquis-ul comunitar de către
Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cauza
C-586/2014.

În considerarea faptului că aceste elemente
vizează interesul public şi constituie situații de
urgență şi extraordinare, a căror reglementare
nu poate fi amânată,
Art. 1. (1) Prezentul act normativ stabileşte
cadrul legal privind instituirea timbrului de
mediu, denumit în continuare timbru.
(2) Timbrul se face venit la bugetul Fondului
pentru mediu şi se utilizează de Administrația
Fondului pentru Mediu în vederea finanțării
programelor şi proiectelor pentru protecția
mediului.
Art. 2. În înțelesul prezentei legi, termenii
şi expresiile de mai jos au următoarea
semnificație:
a) autovehicul nou ‐ orice autovehicul care nu
a mai fost înmatriculat;
b) autovehicul rulat ‐ autovehiculul care a mai
fost înmatriculat;
c) RNTR 2 ‐ Reglementările privind
omologarea de tip şi eliberarea cărții de
identitate a vehiculelor
rutiere, precum şi omologarea de tip a
produselor utilizate la acestea ‐ RNTR 2,
aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor
publice, transporturilor şi locuinței nr.
211/2003, cu modificările şi completările
ulterioare;
d)RNTR 7 ‐ Reglementările privind
omologarea individuală, eliberarea cărții
de identitate şi certificarea autenticității
vehiculelor rutiere ‐ RNTR 7, aprobate
prin Ordinul ministrului transporturilor,
construcțiilor şi turismului nr. 2.132/2005, cu
modificările şi completările ulterioare;
e) scoatere din parcul auto național ‐
orice acțiune care are ca rezultat radierea
autovehiculului înmatriculat, cu excepția
casării şi dezmembrării;
f) reintroducerea în parcul auto național
‐ orice acțiune care are ca rezultat prima
înmatriculare a unui autovehicul în România,
după ce acesta a fost scos din parcul auto
național;
g) organ fiscal competent ‐ Agenția
Națională de Administrare Fiscală şi unitățile
sale subordonate în a căror evidență este
înregistrat contribuabilul ca plătitor de
impozite şi taxe;
h) contribuabil ‐ orice persoană fizică sau
persoană juridică care se află în una dintre
situațiile prevăzute la art. 4;
i) înmatriculare ‐ operațiunea administrativă
ce constă în înscrierea în evidențele
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autorităților competente, potrivit legii, a
dobândirii dreptului de proprietate asupra
unui autovehicul de către primul proprietar
din România şi atribuirea unui certificat de
înmatriculare, precum şi a numărului de
înmatriculare;
j) taxa specială pentru autoturisme şi
autovehicule ‐ taxa prevăzută la art. 214^1
‐214^3 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, în vigoare până la data de 1 iulie
2008;
k) taxa pe poluare pentru autovehicule ‐ taxa
aşa cum a fost prevăzută de Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru
autovehicule, aprobată prin Legea nr.
140/2011;
l) taxa pentru emisiile poluante provenite
de la autovehicule ‐ taxa aşa cum a fost
prevăzută de Legea nr. 9/2012privind taxa
pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule, cu modificările ulterioare;
m) timbrul de mediu ‐ reprezintă suma
datorată de către contribuabil pentru emisiile
provenite de la autovehiculele din categoriile
M1, M2, M3 şi N1, N2, N3.
Art. 3. (1) Timbrul se aplică pentru
autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi
N1, N2, N3, astfel cum sunt acestea definite
în RNTR 2, cu excepția:
a) autovehiculelor aparținând misiunilor
diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor
acestora, precum şi altor organizații şi
persoane străine cu statut diplomatic, care îşi
desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
b) autovehiculelor special modificate în scopul
conducerii de către persoanele cu handicap,
precum şi în scopul preluării şi transportării
persoanelor cu handicap grav sau accentuat,
astfel cum aceste persoane sunt definite
în Legea nr. 448/2006 privind protecția
şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) autovehiculelor destinate a fi utilizate de
forțele armate, forțele de securitate a statului,
de poliție, de jandarmerie, de poliția de
frontieră şi de pompieri;
d)autovehiculelor definite conform RNTR
2 destinate serviciilor de ambulanță şi
medicină, autovehiculelor speciale echipate
corespunzător pentru acordarea ajutorului de
urgență, precum şi autovehiculelor speciale
destinate serviciilor de descarcerare şi de

stingere a incendiilor.
(2) Excepția prevăzută la alin. (1) lit. b) se
aplică numai pentru un singur autovehicul
achiziționat în decurs de 5 ani şi atunci când
autovehiculul este în proprietatea persoanei
cu handicap.
(3) Modificările speciale aduse autovehiculelor
se înscriu de către Regia Autonomă “Registrul
Auto Român” în cartea de identitate a
vehiculului.
(4) Lista modificărilor speciale aduse
autovehiculelor este cea prevăzută în RNTR
7.
(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze
care poate funcționa în regim automat,
deținute de către persoanele cu handicap,
conform alin. (1) lit. b), intră în categoria
celor exceptate de la plata taxei, cu condiția
respectării prevederilor alin. (3).
(6) În categoria autovehiculelor prevăzute
la alin. (1) lit. d) se încadrează numai acele
autovehicule dotate cu echipamente speciale
necesare efectuării serviciilor de ambulanță,
medicină, descarcerare sau stingere a
incendiilor care sunt înscrise în evidența
stațiilor de ambulanță, a serviciilor mobile
de urgență şi de reanimare, precum şi a
inspectoratelor pentru situații de urgență.
În aceeaşi categorie intră şi autovehiculele
dotate cu echipamente speciale necesare
efectuării serviciilor de ambulanță, medicină
sau pentru descarcerare, stingerea incendiilor,
deținute de operatorii economici.
Art. 4. Obligația de plată a timbrului intervine
o singură dată, astfel:
a) pentru autovehiculele din categoria M1
cărora le corespunde norma de poluare
Euro 5, timbrul de mediu se calculează după
formula:
Suma de plată = [A x B x (100 ‐ C)]/100,
unde:
A = nivelul emisiilor de CO2, exprimat în
grame/km menționate în cartea de identitate
a vehiculului; B = valoarea emisiilor de CO2,
exprimată în euro/1 gram km, prevăzută în
anexa nr. 1;
C = cota de reducere a timbrului prevăzută în
coloana 2 din anexa nr. 3;
b) pentru autovehiculele din categoria M1
cărora le corespund normele de poluare euro
4 şi euro 3,
timbrul de mediu se calculează după formula:
Suma de plată = [A x B x (100 ‐ C)]/100,
unde:
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A = nivelul emisiilor de CO2, exprimat în
grame/km menționate în cartea de identitate
a vehiculului; B = valoarea emisiilor de CO2,
exprimată în euro/1 gram km, prevăzută în
anexa nr. 1 pentru
autovehiculele echipate cu motor cu
aprindere prin scânteie şi prevăzută în anexa
nr. 2 pentru autovehiculele echipate cu motor
cu aprindere prin comprimare;
C = cota de reducere a timbrului prevăzută în
coloana 2 din anexa nr. 3;
c) pentru autovehiculele din categoria M1
cărora le corespund normele de poluare non‐
Euro, Euro 1 sau Euro 2, după formula:
Suma de plată = [E x D x (100 ‐ C)]/100,
unde:
C = cota de reducere a timbrului prevăzută în
coloana nr. 2 din anexa nr. 3;
D = cilindreea exprimată în centimetri cubi,
prevăzută în certificatul de înmatriculare a
autovehiculului sau în cartea de identitate a
vehiculului;
3
a) cu ocazia înscrierii în evidențele autorității
competente, potrivit legii, a dobândirii
dreptului de proprietate asupra unui
autovehicul de către primul proprietar din
România şi atribuirea unui certificat de
înmatriculare şi a numărului de înmatriculare;
b) la reintroducerea în parcul auto național a
unui autovehicul, în cazul în care, la momentul
scoaterii sale din parcul auto național, i s‐a
restituit proprietarului valoarea reziduală a
timbrului, în conformitate cu prevederile art.
7;
Art. 5. (1) Organul fiscal competent
calculează cuantumul timbrului, pe baza
documentelor din care rezultă dovada
dobândirii dreptului de proprietate asupra
autovehiculului şi elementele de calcul ale
timbrului, depuse de către contribuabilul care
intenționează să efectueze înmatricularea sau
transcrierea dreptului de proprietate asupra
autovehiculului rulat. Lista documentelor
este prevăzută în normele metodologice de
aplicare a prezentei legi.
(2) Valoarea în lei a timbrului se determină pe
baza cursului de schimb valutar al monedei
euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii
octombrie din anul precedent şi publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(3) Timbrul se plăteşte de către contribuabil
într‐un cont distinct deschis la unitățile
Trezoreriei Statului, pe numele Administrației
Fondului pentru Mediu, iar dovada plății

acestuia va fi prezentată cu ocazia
înmatriculării sau transcrierii dreptului de
proprietate asupra autovehiculului rulat, aflat
în una dintre situațiile prevăzute la art. 4.
Art. 6. (1) Timbrul se calculează pe baza
elementelor prevăzute la anexele nr. 1‐6,
după cum urmează:
E = valoarea prevăzută în coloana 3 din
anexa nr. 4 pentru autovehiculele echipate cu
motor cu aprindere prin scânteie şi valoarea
prevăzută în coloana 4 din anexa nr. 4
pentru autovehiculele echipate cu motor cu
aprindere prin comprimare;
d) formula prevăzută la lit. c) se aplică şi
pentru autovehiculele din categoriile M2, M3,
N1, N2 şi N3, pentru care nivelul timbrului de
mediu este prevăzut în coloana 2 din anexa
nr. 5.
(2) Norma de poluare Euro şi nivelul emisiei
de CO2, la care se face referire la alin. (1),
sunt cele menționate de Regia Autonomă
“Registrul Auto Român” în cartea de
identitate a vehiculului, în conformitate
cu prevederile normelor metodologice de
aplicare a prezentei legi.
(3) Timbrul pentru autovehiculele cărora le
corespunde norma de poluare Euro 6 se va
determina pe baza formulei prevăzute la alin.
(1) lit. a), odată cu intrarea în vigoare a normei
Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi
introducerea în circulație a vehiculelor noi,
conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007
al Parlamentului European şi al Consiliului
din 20 iunie 2007 privind omologarea de
tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte
emisiile provenind de la vehiculele uşoare
pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare
comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind
accesul la informațiile referitoare la repararea
şi întreținerea vehiculelor.
(4) Pentru autovehiculele care fac parte din
categoria celor hibride şi electrice timbrul de
mediu nu se datorează.
(5) Cota de reducere a timbrului, prevăzută
în anexa nr. 3, este stabilită în funcție de
vechimea autovehiculului.
(6) Cu ocazia calculului timbrului pot fi
acordate reduceri suplimentare față de cota
de reducere prevăzută în anexa nr. 3, în
funcție de abaterile de la situația standard
a elementului/elementelor care a/au stat
la baza stabilirii cotei fixe, dacă persoana
care solicită înmatricularea sau, după caz,
transcrierea dreptului de proprietate asupra
unui autovehicul rulat declară pe propria
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răspundere că rulajul mediu anual real al
autovehiculului în cauză este mai mare decât
rulajul mediu anual considerat standard
pentru categoria respectivă de autovehicule,
potrivit normelor metodologice de aplicare a
prezentei legi. În acest caz, calculul timbrului
se face pe baza cotei de reducere rezultate
din cota prevăzută în anexa nr. 3, majorată
cu cota de reducere suplimentară prevăzută
în anexa nr. 6. Atunci când noua cotă de
reducere este mai mare de 90%, se aplică
cota de reducere de 90%.
(7) Suma reprezentând timbrul ce urmează a
fi plătită, calculată potrivit prevederilor alin.
(1), poate fi ajustată şi atunci când persoana
care solicită înmatricularea sau, după caz,
transcrierea dreptului de proprietate asupra
unui autovehicul rulat face dovada, pe
baza expertizei tehnice efectuate de Regia
Autonomă “Registrul Auto Român”, că
deprecierea autovehiculului rulat este mai
mare, potrivit normelor metodologice de
aplicare a prezentei legi.
(8) Vechimea autovehiculului se calculează
în funcție de data primei înmatriculării a
acestuia.
(9) Atunci când persoana care solicită
înmatricularea sau transcrierea dreptului
de proprietate asupra autovehiculului rulat
nu poate face dovada datei înmatriculării
autovehiculului, timbrul se calculează în
funcție de anul de fabricație.
Art. 7. (1) În cazul în care pentru un
autovehicul s‐a timbrul prevăzut de prezenta
lege şi pentru care nu s‐a dispus de către
instanțe restituirea acestora, autovehiculul
este ulterior scos din parcul auto național
şi i se restituie ultimului proprietar valoarea
reziduală a timbrului.
(2) Valoarea reziduală a timbrului reprezintă
suma care ar fi plătită pentru respectivul
autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la
momentul scoaterii din parcul auto național,
calculată în baza legislației după care s‐a
stabilit cuantumul taxei datorate la momentul
înmatriculării, în lei la cursul de schimb
valutar aplicabil la momentul înmatriculării
sau transcrierii dreptul de proprietate asupra
unui autovehicul rulat, folosindu‐se vârsta
vehiculului de la momentul scoaterii din
parcul auto național.
(3) Restituirea valorii reziduale a timbrului se
efectuează la cererea ultimului proprietar, în
baza următoarelor documente:
a) documentul care atestă că solicitantul a

fost ultimul proprietar al autovehiculului scos
din parcul auto național;
5
b) dovada radierii din circulație a
autovehiculului.
(4) Cererea de restituire se depune la organul
fiscal competent.
(5) În situația în care valoarea reziduală a
timbrului, calculată conform prezentului
articol, este mai
mare decât suma achitată la momentul
înmatriculării sau transcrierii dreptului de
proprietate asupra autovehiculului rulat, în
România, se restituie valoarea reziduală a
timbrului în limita sumei achitate.
Art. 8. Timbrul nu se plăteşte atunci când
autovehiculele sunt:
a) încadrate în categoria vehiculelor istorice,
definite conform prevederilor art. 3 pct. 50
din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind
transporturile rutiere;
b)acordate instituțiilor de învățământ,
sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe
ale administrației publice, structurilor
patronale şi sindicale reprezentative la nivel
național, asociațiilor şi fundațiilor de utilitate
publică, de către guverne străine, organisme
internaționale şi organizații nonprofit şi de
caritate, prin donații sau finanțate direct din
împrumuturi nerambursabile, precum şi din
programe de cooperare ştiințifică şi tehnică;
c) confiscate sau intrate, potrivit legii, în
proprietatea privată a statului şi acordate cu
titlu gratuit în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
d) destinate competițiilor sportive, definite
conform prevederilor legale în vigoare;
e) dobândite prin moştenire, în cazul în care
aceasta a intervenit în intervalul de 2 ani de la
data deschiderii succesiunii;
f) dobândite prin partaj.
Art. 9. (1) Suma reprezentând timbrul
poate fi contestată atunci când persoana
care urmează să înmatriculeze sau să
transcrie dreptul de proprietate asupra
unui autovehicul rulat poate face dovada
că autovehiculul său s‐a depreciat într‐o
măsură mai mare decât cea indicată de grila
prevăzută în anexa nr. 3.
(2) Evaluarea nivelului de depreciere se va
face pe baza elementelor avute în vedere la
stabilirea cotei de reducere prevăzute la art. 6
alin. (6).
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(3) În caz de contestare, caracteristicile
autovehiculului rulat prevăzute la alin. (2)
se stabilesc, la cererea contribuabilului, prin
expertiză tehnică efectuată contra cost de
Regia Autonomă “Registrul Auto Român”,
pe baza procedurii prevăzute de normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) Tariful privind efectuarea expertizei
tehnice se stabileşte de Regia Autonomă
“Registrul Auto Român” în funcție de
operațiunile aferente expertizei tehnice şi nu
poate depăşi costul acestora.
(5) Rezultatul expertizei tehnice se
consemnează într‐un document eliberat de
Regia Autonomă “Registrul Auto Român”,
care cuprinde informațiile corespunzătoare
fiecăruia dintre elementele prevăzute la alin.
(2) şi cota de reducere care decurge din
acestea.
(6) Documentul privind rezultatul expertizei
tehnice eliberat de Regia Autonomă
“Registrul Auto Român” se prezintă de către
plătitorul taxei organului fiscal competent.
(7)La primirea documentului prevăzut la alin.
(6), organul fiscal competent va proceda la
recalcularea sumei de plată reprezentând
timbrul, care poate conduce la restituirea
diferenței de timbru față de cea plătită cu
ocazia înmatriculării sau transcrierii dreptului
de proprietate asupra unui autovehicul rulat.
(8)În cazuri bine întemeiate, organul fiscal
competent poate solicita efectuarea unei
contraexpertize.
Art. 10. Stabilirea, verificarea şi colectarea,
inclusiv soluționarea contestațiilor privind
timbrul datorată de către contribuabili, se
realizează de către organul fiscal competent,
potrivit prevederilor Ordonanței Guvernuluinr.
92/2003privindCodul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 11. Persoana nemulțumită de răspunsul
primit la contestație se poate adresa
instanțelor de contencios, competente potrivit
legii.
Art. 12. (1) Ministerul Finanțelor Publice
prin Agenția Națională de Administrare
Fiscală, Ministerul Afacerilor Interne prin
serviciile publice comunitare regim permise
de conducere şi înmatriculări vehicule
şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice prin Administrația Fondului pentru
Mediu gestionează informatic evidența

autovehiculelor înmatriculate sau transcrise
care intră sub incidența prezentei legi,
în concordanță cu încasările efectuate la
unitățile Trezoreriei Statului reprezentând
taxe/timbru.
(2) Informațiile gestionate şi procedurile
privind implementarea sistemului informatic
prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin
comun al ministrului finanțelor publice, al
ministrului afacerilor interne şi al ministrului
mediului şi schimbărilor climatice, în termen
de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
Art. 13. (1) În vederea stimulării vehiculelor
noi, nepoluante şi eficiente din punct de
vedere energetic, persoanele fizice, unitățile
administrativ‐teritoriale şi instituțiile publice
care achiziționează autovehicule electrice noi
beneficiază de un tichet cu valoare nominală,
pentru fiecare autovehicul nou achiziționat,
denumit în continuare ecotichet.
(2) Ecotichetul are o valoarea nominală de
12.000 lei şi se suportă din bugetul Fondului
pentru mediu.
(3) Modelul ecotichetului prevăzut la alin. (1)
şi modalitatea de utilizare se stabilesc prin
ordin al ministrului mediului şi schimbărilor
climatice, în termen de 15 zile de la data
publicării prezentei legi.

aerARS.ro

Anexa 2

Propunere:
Ghid pentru
realizarea
zonelor cu
emisii reduse în
orașe
Realizat în colaborare cu Mihai Stoica,
asociația 2Celsius

DEFINIȚII DIMENSIUNEA,
LIMITELE ȘI CĂILE DE ACCES ALE ZONEI
DE EMISII REDUSE
Identificați dimensiunea zonei de emisii
reduse pe baza unor dovezi concrete ale
problemei locale. În special, ar trebui să se ia
în considerare:
•
•
•
•
•

poluanții locali majori și sursele acestora
populația expusă, inclusiv rezidenți,
muncitori, navetiști, școli și centre de
agrement în aer liber
amploarea și întinderea spațială a
problemei congestiei
demografia locală și parcul auto
prioritățile publice în jurul poluării și
emisiilor atmosferice

Analiza impactului trebuie să includă
distribuirea beneficiilor ZER și introducerea
alternativelor de transport. Trebuie introduse
măsuri de sprijin pentru a se asigura că
beneficiile sunt echitabile. Aceasta poate
include sprijin financiar pentru cetățeni și
întreprinderile mici care trec la vehicule mai

curate și asigurarea rutelor de autobuz și
a pistelor pentru biciclete care ajung, de
exemplu, la zone cu venituri reduse.
ZER ar trebui să fie o parte centrală a unei
strategii la nivel de oraș pentru a promova
accesul și utilizarea transportului public,
mersul pe jos și cu bicicleta. Un ZER nu va
funcționa izolat; rezidenții și întreprinderile
trebuie să aibă acces la alternative accesibile,
atractive și convenabile. Ar trebui introduse
alternative în același timp cu măsurile ZER.
Stabiliți limite urbane clare și recunoscute,
cum ar fi un drum de centură sau un inel
interior, semnalizate prin marcaje speciale.
Stabiliți căile de acces care sunt excluse
din zona cu emisii reduse, precum anumite
parcări de tranzit (Park&Ride) sau drumuri
care permit accesul la centură ocolitoare
pentru traficul care vine din afara zonei.
În cazul în care zona ZER încorporează
terenuri deținute sau administrate de diferite
autorități guvernamentale și diferite niveluri
de guvernare, va fi adesea necesar sprijinul
tuturor părților, atât din punct de vedere
politic, cât și pentru implementarea practică a
schemei.
Zona cu emisii reduse este permanentă și se
aplică oricărui vehicul care utilizează drumul
public în zona menționată, înmatriculat în
România sau în străinătate.
DEFINIREA CATEGORIILOR DE
AUTOVEHICULE CARE INTRĂ SUB
INCIDENȚA ZER
Autovehiculele vor fi identificate în funcție de:
• categoria acestora (M,N1,N2)
• standardul de emisii european (norma
Euro) pentru autovehiculele cu combustie
internă
• tipului de combustibil utilizat (motorină,
benzină, electrică, GPL, CNG, hidrogen,
etanol)
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STABILIȚI MODALITATEA DE
IDENTIFICARE A AUTOVEHICULELOR
ȘI CALENDARUL PRIVIND ACCESUL ÎN
INTERIORUL ZER
Identificare vehiculelor se va efectua prin
sistem de certificare stabilit la nivel național,
care va stabili criterii de clasificare ale
autovehiculelor în funcție de norma de emisii.

Benzină/GPL/CNG

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

EURO 6, 6b, 6d, temp / VI

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

-

-

-

-

-

EURO 4 / IV

+

+

-

-

-

-

-

-

EURO 3 / III

+

+

-

-

-

-

-

-

EURO 2 / II

-

-

-

-

-

-

-

-

EURO 1 / I

-

-

-

-

-

-

-

-

Non-EURO

-

-

-

-

-

-

-

-

2023
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+

+

+

+

+

+

-
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+

+

+

+

-

-

-

-
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+

-

-

-

-

-

-

-

EURO 3 / III

+

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

Non-EURO

-

-

-

-

-

-

-

-

Motorină
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Stabiliți un calendar de implementare privind
accesul în zona de emisii reduse și eliminarea
graduală a accesului autovehiculelor poluante
din oraș. Calendar trebuie abrobat în urma
consultării publice.
Analizați oportunitatea introducerii
unor abonamente zilnice și un maxim
de zile anuale care să permită accesul
autovehiculelor pentru care accesul este, în
mod normal, interzis.
Analizați oportunitatea stabilirii unor scheme
suport și/sau derogări, precum ore speciale
de acces, pentru sprijinirea livrărilor către
business-urile din zona de emisii reduse.
Se va stabili un regim de derogări la nivel
național, privind categoriile de autovehicule
cu destinație specială, precum ambulanțe,
vehicule ale forțelor armate, vehicule
adaptate pentru transportul persoanelor cu
dizabilități etc.

MONITORIZARE ȘI REVIZUIRE
Introduceți măsuri pentru monitorizarea
implementării ZER, o metodologie de
raportare către ANPM și posibilitatea
revizuirii calendarului, în cazul în care
măsurile luate sunt nu determină o reducere
suficientă a poluanților monitorizați.
CONSULTARE PUBLICĂ ȘI
COMUNICAREA MĂSURILOR
Organizați consultări publice și campanii de
informare a publicului bine informate, pentru
a promova înțelegerea modului în care va
funcționa ZER și a beneficiilor pe care le
va oferi și pentru a înțelege și a gestiona
preocupările publice. De asemenea, este
important să țineți cetățenii informați cu
privire la momentul restricțiilor sau taxelor
viitoare, când vor fi afectați și cum se pot
pregăti.

CONTROALE, TAXE ȘI AMENZI
Stabilirea regimului de control se va face pe
baza tehnicilor adoptate pentru identificarea
autovehiculelor care au acces în ZER. Astfel,
controlul se va face fie de organele abilitate
(poliție locală, agenți parcări) ori automat, prin
implementarea unor sisteme cu camere video.
Se stabilește un regim de taxare pentru o taxă
de congestie, în cazul în care zonei de emisii
reduse i se suprapune parțial sau total o zonă
de congestie, care să stimuleze reducerea
numărului de autovehicule poluante în zone
precum centrul orașului.
Regimul de amenzi pentru nerespectarea
regulilor de acces se stabilește prin hotărâre
de consiliu local sau prin lege.
Se va analiza oportunitatea introducerii unor
sancțiuni pentru lăsarea motorului vehiculului
în funcțiune în timpul parcării
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Proiect realizat cu sprijin de la bugetul local
al Municipiului București. Conținutul acestui
proiect nu reflectă neapărat poziția Primăriei
Municipiului București/Consiliului General
al Municipiului București și nu implică nicio
responsabilitate din partea Autorității
Finanțatoare.

Raport realizat în cadrul proiectului Stop
arderilor ilegale de deșeuri!, derulat de
Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis și
aerlive.ro, cu sprijinul Claritech.
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