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ANEXA  

 

Plan de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi/sau desființare: 

 

1. Informații generale și date privind amplasamentul: 

1.1 Date de identificare a obiectului de investiții 

1.2 Denumirea proiectului 

1.3 Amplasament 

1.4 Beneficiar 

1.5 Elaborator – se vor trece date privind identificarea elaboratorului planului de gestionare a 

deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi desființare 

2. Caracteristici tehnice ale investiției: 

2.1 Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizației de construire/desființare 

2.2 Tipurile de lucrări 

2.3 Categoria de construcții 

2.4 Caracteristici constructive 

2.5 Durata estimată de desfășurare a lucrărilor 

3. Generarea și gestionarea deșeurilor din construire și/sau desființare 

3.1 Cantitate estimată și tipurile de deșeuri 

3.2 Aplicarea ierarhiei deșeurilor în etapele proiectului: 

- Etapa de design și proiectare; 

- Etapa de pregătire a amplasamentului; 

- Etapa de construire/desființare; 

3.3 Evaluarea costurilor de gestionare a deșeurilor care nu au fost valorificate sau reciclate pe 

amplasament ori valorificate către un terț  

3.4 Prevenirea generării deșeurilor în etapele proiectului 

3.5 Gestionarea deșeurilor nepericuloase: 

- generarea deșeurilor (locație, etapă, cantități); 

- obiectivele de gestionare a deșeurilor specifice proiectului; 

- conformarea cu obiectivele impuse de legislația în domeniu 

- metodele de prevenire propuse; 

- modul de folosire a materialelor de construcție; 

- modul de gestionare - incluzând descrierea detaliată a cantităților și metodelor propuse 

precum reutilizare inclusiv reutilizarea în situ, reciclare, valorificare, eliminare;  

- costuri estimate;  

3.6 Gestionarea deșeurilor periculoase: 

- generarea deșeurilor (locație, etapă, cantități); 

- obiectivele de gestionare a deșeurilor specifice proiectului; 

- conformarea cu obiectivele impuse de legislația în domeniu 
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- metode de prevenire propuse; 

- modul de folosire a materiilor și materialelor de construcție; 

- modul de gestionare – incluzând identificarea, manipularea, stocarea temporară, tratarea, 

eliminarea deșeurilor periculoase; 

- costuri estimate.   

4. Modalitatea prin  care planul de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de construire  

şi/sau desființare se integrează în planul local de gestionare a deșeurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puncte în schemă Observaţii 

5. Plan   

Se va  anexa raportul final  Se vor anexa chitanţele de la operatorul economic autorizat să preia 

deşeurile colectate 

Cantitatea reală (Kg)  

Excepţii (Kg) Se va atașa un document separat prin care se va demonstra contextul de 

încadrare ca și excepție  


