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Hotarârea de Guvern 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si 

nepericuloase pe teritoriul României 

 

ANEXA nr. 2: 

Formular de expediţ ie/transport deş euri periculoase nr.1 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 
-- 

Denumirea deş eurilor periculoase
2 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

  

Cod deş euri periculoase  
|_|_|_|_|_|_| 

Deş euri periculoase < 1 t/an |_| 
Deş euri periculoase > 1 t/an |_| 

Nr. formularului de aprobare al 
transportului*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

Nr. de înregistrare al expeditorului 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
În calitate de: 
Generator |_| 
Operator economic care realizează  
operaţ ia de: 
Colectare |_| 
Stocare temporară  |_| 

Nr. de înregistrare al transportatorului 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
În calitate de: 
 
Nume delegat: 
 
Nr. de înmatriculare mijloc transport: 

Nr. de înregistrare al destinatarului  
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
În calitate de operator economic care 
realizează  operaţ ia de: 
Colectare |_| 
Stocare temporară  |_| 
Tratare |_| 
Valorificare |_| 
Eliminare |_| 
 

Cantitatea predată  în tone |_|_|_|_|_| Cantitatea primită  în tone  
|_|_|_|_|_| 

Cantitatea recepţ ionată  în tone |_|_|_|_|_| 
Cantitatea respinsă  în tone |_|_|_|_|_| 
 

 
Data predă rii (zi, lună , an)  
|_|_|_|_|_|_| 
 

 
Data predă rii (zi, lună , an) |_|_|_|_|_|_| 

 
Data primirii (zi, lună , an) |_|_|_|_|_|_| 

 
Denumirea societă ţ ii, sediul, cod unic 
de identificare  
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

 
Denumirea societă ţ ii, sediul, cod unic de 
identificare  
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 
Denumirea societă ţ ii, sediul, cod unic de 
identificare  
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Semnă tura ş i ş tampila (asigurare  
pentru o declaraţ ie corectă )  
 
 
 
 
........................ 

Semnă tura ş i ş tampila (asigurare  pentru 
transport regulamentar)  
 
 
 
 
..................... 

Semnă tura ş i ş tampila (asigurare pentru 
preluare în vederea unei colectă ri sau 
stocă ri temporare, 
tratare/valorificare/eliminare conform 
prevederilor legale)  
 
....................... 

 
Tipul mijloacelor de transport: 
Numă r ş i tip de ambalaje utilizate pentru transportul deş eurilor periculoase: 
Observaţ ii: 
_______ 
1
 Numă r înscris de că tre agenţ ia judeţ eană  pentru protecţ ia mediului. 

2
 Conform Hotă rârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţ a gestiunii deş eurilor ş i pentru aprobarea listei 

cuprinzând deş eurile, inclusiv deş eurile periculoase, cu completă rile ulterioare. 
*) Nu este necesară  aprobare pentru cantită ţ i < 1 t/an. 
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