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Director executiv,
Ambrus Jozsef

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcției de expert, cu normă întreagă, din cadrul Compartimentul regimul deșeurilor –
Biroul management intern și implementarea gestionării integrate a deșeurilor
al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în
Județul Covasna”

1. Directiva 2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive
2. ORDONANŢĂ nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deşeurilor
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor
4. HOTĂRÂRE nr. 246/2006 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a
deşeurilor 2014-2020
5. HOTĂRÂRE nr. 942/2017 privind aprobarea Planului Național de gestionare a Deșeurilor
6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru
mediu, cu modificările şi completările ulterioare
7. HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
8. LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 (**republicată**)serviciilor comunitare de utilităţi publice
9. LEGEA serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101 din 25 aprilie 2006
(**republicată**)
10. HOTĂRÂRE nr. 745 din 11 iulie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind
acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
11. ORDIN nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului
de salubrizare a localităţilor;
12. O.G nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările
ulterioare, cu modificările și completările ulterioare
13. H.G. nr. 870 din 6 noiembrie 2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a
deşeurilor 2014-2020
14. LEGEA nr. 181 din 19 august 2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase
compostabile
15. ORDIN nr. 1.595 din 21 august 2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a
aplicaţiei informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD),
în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje
în sistemul răspunderii extinse a producătorului;

