
SITUATIE DEPOZITE DESEURI INFRINGEMENT 

 

Depozitarea deseurilor in Romania a fost reglementata prin HG nr. 349/2005 privind depozitarea 

deseurilor, care cuprins in anexa nr. 5, CALENDARUL de sistare/încetare a activitatii sau conformare 

pentru depozitele de deseuri existente.  

HG nr. 349/2005 a fost abrogata prin OG nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor. 

Operatorii depozitelor prevăzute în anexa nr. 5 a OG nr. 2/2021, au obligaţia să le închidă, ca 

urmare a Hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 18 octombrie 2018 (Cauza-301/17 Comisia 

Europeană/România) sau a altor proceduri declanşate de Comisia Europeană împotriva României.  

In anexa nr. 5 a OG nr. 2/2021 sunt prevazute depozitele neconforme de deşeuri care trebuie 

închise, iar judetul Buzau are cuprinse urmatoarele 2 depozite:  

-  Depozitul de deseuri industriale periculoase SC RAFINĂRIA VENUS OILREG SA Ramnicu Sărat, 

care a avut termenul de sistare a depozitarii, 31.12.2006 (Tabelul 5.3);  

- Depozitul neconform de deseuri municipale Ramnicu Sarat, depozite neconforme clasa ,,b’’ din zona 

urbana, care a avut termenul de sistare a depozitarii, 16.07.2017 (Tabelul 5.2) . 

 

1. 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 – cca. 6,29 ha. 

Deseurile depozitate sunt gudroane acide si reziduuri petroliere. 

In prezent 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: 
- APM Buzau a stabilit in  2015, obligații de mediu la încetarea activității de depozitare, pentru S.C. 

Rafinăria Venus Oilreg S.A.- societate în insolvență, prin C.I.I. Pătru Ioan Cristian (lichidator judiciar) 

la vânzarea de active, precum si pentru                                                                                                                          

S.C. Remat Metal Master S.R.L. Bragadiru (actualul administrator al depozitului),                                                                                                                                                                                           

- Au fost inregistrate la APM Buzau cateva solicitari ale S.C. Remat Metal Master S.R.L. 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 in anul 2019, conform legislatiei de mediu, ca 

urmare a nedepunerii  completarilor solicitate de APM Buzau si necontinuarea procedurii. 

- Certificatul de Urbanism  emis in 2018 de catre Primaria Municipiului Rm. Sarat. 

  

Stadiu actual:  

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

349/2005 care 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 si nu exista un calendar al acestora, 

- Termenul impus de APM pentru finalizarea lucrărilor, conform programului de conformare 

privind stabilirea obligatiilor de mediu, a fost 20.02.2021- nerealizat; 

- 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, 

iar repezentantii societatii sustin ca nu dispun de fondurile financiare necesare lucrarilor de inchidere, 

- Nu au fost încă identificate fonduri necesare pentru a închide depozitul. SC REMAT METAL 

MASTER SRL nu se afla in procedura de insolventa sau faliment, conform datelor furnizate de ORC 

Ilfov, motiv pentru care, din informatiile detinute, terenul pe care se afla depozitul, nu poate fi 

expropriat conform prevederilor legale. 

Informatii recente: 

- Depozitul se află pe lista celor a căror închidere este propusă să fie finanțată din fonduri POIM, după 

expropriere.  

- Etapele de inchidere vor fi stabilite după realizarea PT 

- Termen inchidere estimat-decembrie 2024 

- Organism responsabil  -  SC REMAT METAL MASTER SRL; AFM, dupa expropriere 

- Fonduri: POIM/bugetul de stat (prin expropriere teren pe care este amplasat depozitul) 

- Nu este încă încheiat un contract cu un operator pentru începerea lucrărilor de ecologizare. 

- Conform Memorandumului aprobat de Guvernul României în luna septembrie 2020, finanțarea va fi 

asigurată din POIM, prin intermediul AFM.  În cazul în care finanțarea nu va fi posibilă din POIM, ea va 

fi asigurată de la bugetul de stat. Valoarea exactă a închiderii va fi stabilită după parcurgerea analizei 

due-diligence și elaborarea studiului de fezabilitate; 

- Administratia Fondului pentru Mediu a incheiat in iunie 2022 un contract de servicii cu Asociatia SCP ”Perju, 

Rotaru & Asociatii”-Ecommact ORD SRL-Doralex SRL, in scopul realizării analizei due-dilligence pentru 

cele 25 de depozite industriale neconforme aflate pe infrigement, inclusiv pentru depozitul SC 

RAFINARIA VENUS OILREG SA Ramnicu Sarat; 

- Nu s-a demarat nicio actiune privind lucarile efective de inchidere. 

 

Sanctiuni 

Pentru neconformitatile constatate referitoare la nerealizarea obligatiilor legale privind inchiderea 

depozitului GNM CJ Buzau a aplicat administratorilor depozitului 9 sanctiuni, astfel: 

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

valoare de 160 000 lei; 

- in perioada 2016-2019, SC Remat Metal Master SRL a fost sanctionata cu un avertisment si  

6 amenzi contraventionale in valoare de 322 500 lei, conform legistatiei de mediu in vigoare. 
-  Plagerea Penala formulata de GNM CJ Buzau  si inregistrata la PARCHETUL DE PE  LÂNGĂ 

JUDECATORIA Ramnicu Sarat in februarie 2020, impotriva SC REMAT METAL MASTER SRL 

(detinatorul depozitului), pentru nesupravegherea și neasigurarea depozitului de deșeuri și substanțe 

periculoase și neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase care au 

devenit deșeuri. 

 

 

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

Este situat in municipiul Ramnicu 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: 

 - APM Buzau a stabilit in 2017 obligatiile 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, cu termenul initial de 

finalizare a lucrarilor de 30.04.2021), 



 - acord de mediu din 2017 emis de APM Buzau, pentru proiectul ,, Inchiderea depozitului de deseuri 

municipale Ramnicu Sarat’’, 

 - Certificatul de urbanism din 2018 in scopul Inchiderii depozitului neconform Rm. Sarat, 

 - Autorizatia de construire din 2019 eliberata de Primaria Mun. Ramnicu Sarat ptr. executarea 

lucrarilor de inchidere depozit,  

  - Aviz de Gospodarirea Apelor din 2019 emis de catre AN APELE ROMANE –ABA SIRET. 

         

         Stadiu actual   

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

- termenul stabilit de APM Buzau ptr. finalizarea lucrarilor de inchidere a fost 16.07.2019 si intrucat nu 

a fost respectat, GNM a impus Primariei Municipiul Rm. Sarat, masura de a intocmi un nou plan de 

masuri cu termene, in vederea inchiderii  depozitului, 

- Primaria Mun. Ramnicu Sarat a stabilit „Graficul de lucru, intocmit cu etape/termene pentru executie 

lucrarilor de inchidere”, conform caruia, data de finalizare a lucrarilor a fost 25.11.2021; 

- Primaria Mun. Ramnicu Sarat a emis catre executantul lucrarilor „Ordinul de incepere a serviciilor” 

incepand cu data de 21.08.2020, in baza Contractului de servicii incheiat;  

- lucrarile au fost finalizate in data de 24.11.2021;  

- resursele financiare necesare inchiderii depozitului au fost alocate de primarie din bugetul propriu, 

deoarece a incercat dar nu a reusit sa obtina fonduri din surse nationale si respectiv prin finantare din 

fonduri europene structurale; totodata a fost constituit fondul pentru inchiderea si urmarirea 

postinchidere a depozitului, 

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

conform actelor de reglementare. 

 

Sanctiuni 

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

inchidere a depozitului, Primaria Ramnicu Sarat a fost sanctionata contraventional in data de  

25.07.2019, conform legislatiei de mediu in vigoare, cu amenda contraventionala in valoare de  

100 000 lei. 
 

Alte depozite de deseuri din judetul Buzau, care au avut probleme privind inchiderea sunt  

urmatoarele: 

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

- Depozitul de deseuri municipale Nehoiu. 

 

Stadiul actual al inchiderii acestor 2 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,  

- Acum este in etapa de monitorizare postinchidere a depozitului, care se realizeaza conform actelor de 

reglementare detinute. 

 



2. Depozitul neconform pentru deşeuri industriale periculoase generate de 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, conform prevederilor HG nr. 349/2005, 

- S-au finalizat lucrarile de inchidere in data de 27.12.2018,  

- Acum este in etapa de monitorizare postinchidere a depozitului, care se realizeaza conform actelor de 

reglementare detinute. 

 

Sanctiuni 

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

conform legislatiei de mediu in vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


