
 

SITUATIE DEPOZITE DESEURI INFRINGEMENT 

 

Depozitarea deseurilor in Romania este reglementata prin HG nr. 349/2005, care cuprinde in 

anexa nr. 5, CALENDARUL de sistare/încetare a activitatii sau conformare pentru depozitele de deseuri 

existente. 

ANEXA Nr. 5: CALENDARUL de sistare/încetare a activitatii sau conformare pentru 

depozitele de deseuri existente include urmatoarele depozite din judetul Buzau: 
 

Tabel 5.1 - Depozite neconforme clasa "b" din zona urbana care sisteaza depozitarea conform anilor 

înscrisi în tabel 

Judet 
Nume 

depozit/Localizare 

An sistare 

depozitare 

BUZAU Nehoiu 2009 

 

Tabel 5.2 - Depozite neconforme clasa "b" din zona urbana care sisteaza/înceteaza depozitarea în 

perioada 16 iulie 2009-16 iulie 2017 

Judet 
Nume 

depozit/Localizare 

An sistare 

depozitare 

BUZAU Ramnicu Sarat 2017 

 

Tabel 5.5 - Depozite de deseuri industriale periculoase care sisteaza/înceteaza depozitarea pâna la 31 

decembrie 2006 

Judet Nume agent economic 
Suprafata 

(ha) 

BUZAU SC RAFINARIA "VENUS OILREG" SA RM. SARAT 6,2 

BUZAU SC DUCTIL STEEL SA BUZAU, SC CORD SA 

BUZAU 

0,8 

BUZAU SC FERMIT SA RM. SARAT 2 

 

Tabel 5.7 - Depozite de deseuri industriale nepericuloase care sisteaza/înceteaza depozitarea între 1 

ianuarie 2007 si 16 iulie 2009 
 

Judet Nume agent economic 
Suprafata 

(ha) 

BUZAU SC HOEGANAES EUROPE SA BUZAU 0,3 

 

Tabel 5.9 - Depozite pentru deseuri periculoase din industria extractiva a petrolului care sisteaza 

depozitarea pâna la 31 decembrie 2006 

 

Judet 
Sucursala 

PETROM 
Nume depozit Conform 

Suprafata 

(ha) 

BUZAU BUZAU Grajdana X 0,99 

 

Ca urmare a declansarii procedurii de infrigement pe teritoriul Romaniei, in baza Ord. MM nr. 

1063/28.07.2017, completat prin Ordinul nr. 1362/2017 si la solicitarea GNM-CG Bucuresti, comisarii 

GNM-CJ Buzau au efectuat controale saptamanale tematice la depozitele de deseuri aflate pe raza 

administativa a judetului. 

 



In judetul Buzau, probleme privind inchiderea au avut urmatoarele depozite: 

 

 3 depozite neconforme de deseuri care s-au aflat in procedura de Infrigement 

- Depozitul de deseuri ind. periculoase SC RAFINĂRIA ”VENUS OILREG SA Ramnicu Sărat 

- Depozitul de deseuri ind. periculoase SC FERMIT SA Ramnicu Sărat 

- Depozitul de deseuri municipale Nehoiu. 

Termenele impuse prin HG nr. 349/2005, pentru sistarea depozitarii: 16.07.2009 pentru depozitul 

Nehoiu si 31.12.2006 pentru cele 2 depozite de deseuri industriale periculoase. 

Pana in prezent au fost inchise 2 depozite: Depozitul Nehoiu si Depozitul SC FERMIT SA Ramnicu 

Sarat. 

 

 1 depozit care la acest moment nu se afla in procedura de Infrigement, dar risca intrarea pe 

aceasta procedura 

- Depozitul neconform de deseuri municipale Ramnicu Sarat, aflat pe lista celor 101 depozite 

neconforme clasa ,,b’’ din zona urbana, care a avut termenul de sistare a depozitarii -16 iulie 2017. 

 

Toate aceste 4 depozite mentionate au sistat depozitarea la termenele impuse prin HG nr. 349/2005, 

dar au intampinat probleme deosebite la procedura de inchidere, in special de ordin financiar. 

 

Stadiul actual al inchiderii acestor 4 depozite este urmatorul: 

 

1. Depozitul neconform de deseuri municipale clasa b Nehoiu 
Este amplasat in sat Chirlesti, pct. Valea Rea, oras Nehoiu. 

Suprafata depozitului - 1241 mp. 

Deseurile depozitate sunt deseuri municipale asimilabile. 

Este proprietate publica a Primariei Orasului Nehoiu. 

     

Stadiu actual   

- Activitatea de depozitare a fost sistata din 16.07.2009, conform prevederilor HG nr. 349/2005, 

- S-au finalizat lucrarile de inchidere in data de 28.12.2017, conform Procesului Verbal nr. 

14329/28.12.2017 incheiat la finalizarea lucrarilor de inchidere si a Notei de Constatare nr. 

403/28.12.2017- intocmita la inspectia finala la terminarea lucarilor de inchidere, de catre comisarii 

GNM CJ Buzau impreuna cu reprezentantii APM Buzau, pentru verificarea respectarii conditiilor 

impuse de APM Buzau prin actele de reglementare, 

- Acum este in etapa de monitorizare postinchidere a depozitului conform actelor de reglementare 

detinute. 

 

2. Depozitul neconform pentru deşeuri industriale periculoase generate de la SC FERMIT SA 

Ramnicu Sarat 

Este amplasat pe malul stang al raului Ramnicu Sarat, la o distanta de circa 2-3 km de SC FERMIT SA 

Ramnicu Sarat.    

Suprafata depozitului - 10704 mp. 

Deseurile depozitate sunt deseuri tehnologice periculoase cu continut de azbest. 

Proprietarul actual este Primaria Municipiului Ramnicu Sarat-detinatorul terenului, iar generatorul 

deseurilor este SC FERMIT SA Ramnicu Sarat. 

 

Stadiu actual   

- Activitatea de depozitare a fost sistata din 31.12.2006, 

- S-au finalizat lucrarile de inchidere in data de 27.12.2018, conform Procesul Verbal nr. 

66/27.12.2018 la terminarea lucrarilor de inchidere a depozitului si a NC nr. 436/27.12.2018 privind 



inspectia finala la terminarea lucrarilor de inchidere a depozitului, intocmita de catre comisarii GNM CJ 

Buzau impreuna cu reprezentantii APM Buzau, pentru verificarea respectarii conditiilor impuse de APM 

Buzau prin actele de reglementare, 

- Acum este in etapa de monitorizare postinchidere a depozitului conform actelor de reglementare 

detinute. 

 

Sanctiuni 

Pentru nerealizarea obligatiilor legale privind inchiderea depozitului au fost aplicate 2 sanctiuni, 

conform legislatiei de mediu in vigoare. 

 

3. Depozitul neconform pentru deşeuri industriale periculoase SC RAFINARIA VENUS 

OILREG SA Ramnicu Sarat 
Este situat in municipiul Rm. Sarat, batal mal stang rau Ramnicu Sarat. 

Suprafata depozitului - 6,29 ha. 

Deseurile depozitate sunt gudroane acide si reziduuri petroliere. 

Este administrat de SC REMAT METAL MASTER SRL in urma vanzarii de active a SC RAFINARIA 

VENUS OILREG SA-societate in faliment. 

 

Acte administrative emise în vederea închiderii depozitului: 
- Adresa pentru stabilirea obligațiilor de mediu la încetarea activității nr. 12981/17.12.2014, emisa 

pentru S.C. Rafinăria Venus Oilreg S.A.- societate în insolvență, prin C.I.I. Pătru Ioan Cristian,                                                                                                                         

- Adresa pentru stabilirea obligațiilor de mediu la vânzarea de active nr. 9720/15.09.2015, emisa pentru 

S.C. Rafinăria Venus Oilreg S.A.- societate în faliment, prin C.I.I. Pătru Ioan Cristian;                                                                                                                         

- Adresa pentru stabilirea obligațiilor de mediu în urma vânzării-cumpărării activelor nr. 

12835/15.12.2015, emisa pentru S.C. Remat Metal Master S.R.L. Bragadiru (actualul administrator 

al depozitului),                                                                                                                                                                                           

- Au fost inregistrate la APM Buzau cateva solicitari privind obtinerea acordului de mediu pentru 

inchiderea depozitului, iar APM Buzău prin mai multe îndrumare, a solicitat societatii completări la 

documentatie. Pentru nedepunerea completarilor, APM a fost nevoita sa-i inceteze procedura de obtinere 

a acordului de mediu, conform legislatiei de mediu, 

- Certificatul de Urbanism nr. 16/15.03.2018, emis de catre Primaria Municipiului Rm. Sarat. 

  

Stadiu actual:  

- Activitatea de depozitare a fost sistata din anul 2002 (anterior termenului stabilit prin H.G. nr. 

349/2005care era 31.12.2006), iar activiatea societatii SC Rafinaria Venus Oilreg SA a incetat in anul 

2007, 

- Lucrările de închidere a depozitului nu au fost incepute, 

- Termenul impus pentru finalizarea lucrărilor fiind 20.02.2021, conform programului de 

conformare privind stabilirea obligatiilor de mediu, 

- SC REMAT METAL MASTER SRL nu a efectuat buletinele de analiza pentru monitorizarea 

factorilor de mediu, impuse prin Programul de conformare privind stabilirea Obligatiilor de mediu,  

- Nu detine Acordul de mediu si Aviz de Gospodarie a apelor pentru lucrarile de inchidere depozit 

- Prin mai multe acte de control, s-au impus SC Remat Metal Master SRL masurile de a obtine acordul 

de mediu pentru proiectul de inchidere a depozitului si de a efectua monitorizarea factorilor de mediu, 

dar nu a realizat aceste masuri, 

- Nu are constituit fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere si 

societatea sustine ca nu dispune de fondurile financiare necesare lucrarilor de inchidere, 

- In ultima perioada de timp, nu s-a mai putut stabili un contact cu reprezentantii SC Remat Metal 

Master SRL, acestia refuzand sa se prezinte la sediul GNM CJBuzau la invitatiile repetate transmise si 

chiar sa raspunda la telefon. 



 

 Sanctiuni 

Pentru nerealizarea obligatiilor legale privind inchiderea depozitului au fost aplicate 9 sanctiuni, asfel: 

- in 2011 si in 2012, SC Rafinaria Venus Oil Reg SA a fost sanctionata cu 2 amenzi contraventionale, 

- in perioada 2016-2019, SC Remat Metal Master SRL a fost sanctionata cu 7 amenzi contraventionale.  

 

 

4. Depozitul neconform de deseuri municipale Ramnicu Sarat clasa ,,b’’  

Este situat in municipiul Rm. Sarat, str. Catunul Morilor. 

Suprafata depozitului - 29000 mp conform proiectului de inchidere. 

Deseurile depozitate sunt deseuri municipale. 

Proprietarul este UAT Ramnicu Sarat iar operatorul depozitului este ADP Ramnicu Sarat.  

 

Acte administrative emise în vederea închiderii depozitului: 

 - adresa APM Buzau nr. 11467/03.10.2017 de revizuire a obligatiilor de mediu la incetarea 

activitatii depozitului de deseuri nepericuloase-depozit de deseuri urbane, ce revin UAT Rm. Sarat in 

calitate de proprietar depozit si ADP Rm. Sarat in calitate de operator depozit, care prevede ca termen 

de finalizare al lucrarilor-16.07.2019 (obligatiile initiale de mediu au fost stabilite de catre APM 

Buzau, prin adresa nr. 8050/07.07.2017, cu termenul initial de finalizare a lucrarilor de 30.04.2021), 

 - Decizia etapei de incadrare nr. 169/23.08.2017, revizuita în 17.11.2017 (pentru modificarea 

termenului de finalizare al lucrarilor-16.07.2019), emisa de APM Buzau pentru proiectul ,, Inchiderea 

depozitului de deseuri municipale Ramnicu Sarat’’, 

 - Certificatul de urbanism nr. 172/24.08.2018 in scopul Inchiderii depozitului neconform Rm. Sarat, 

 - Autorizatia de construire nr. 95/03.07.2019 eliberata de Primaria Mun. Ramnicu Sarat ptr. 

executarea lucrarilor de inchidere depozit,  

  - Aviz de Gospodarirea Apelor nr.279/31.10.2019 emis de catre AN APELE ROMANE –ABA 

SIRET, 

  - Proiect tehnic.  

         

         Stadiu actual   

- la data de 16.07.2017 s-a sistat depozitarea deseurilor; 

- lucrările de închidere a depozitului nu au fost incepute datorita lipsei de resurse financiare, 

- termenul stabilit de APM Buzau ptr. finalizarea lucrarilor de inchidere a fost 16.07.2019, 

- este constituit fondul pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului, de cca. 3 milioane lei. 

Pentru obtinerea sumei de 8 milioane lei care ar mai fi necesara, Primaria Municipiul Rm. Sarat a facut 

mai multe demersuri, solicitand sprijin la Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Mediului, 

Administratia Fondului de Mediu si a incercat chiar accesare de fonduri europene. Pana la aceasta data 

nu s-au putut obtine fonduri din surse nationale si nici prin finantare din fonduri europene structurale. 

- ADP Rm. Sarat, in calitate de operator al depozitului, efectueaza monitorizarea factorilor de mediu, 

conform actelor de reglementare, 

- avand in vederea ca nu a realizat lucrarile de inchidere la termenul de impus de APM, GNM a impus 

Primariei Municipiul Rm. Sarat, masura de a intocmi un nou plan de masuri cu termene, in vederea 

inchiderii  depozitului municipal de deseuri nepericuloase Ramnicu Sarat. 

 

Sanctiuni 

Pentru nerealizarea la termenul stabilit de APM Buzau prin actele de reglementare, a lucrarilor 

de inchidere a depozitului, Primaria Rm.Sarat a fost sanctionata contraventional in data de  25.07.2019, 

conform legislatiei de mediu in vigoare. 


