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CAPITOLUL I
Prevederi generale

CAPITOLUL I
Prevederi generale

CAPITOLUL I
Prevederi generale

ART. 1
Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul
al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor
sume pe care contribuabilii/plătitorii trebuie să le
declare şi să le plătească la Fondul pentru mediu.

ART. 1
Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul
al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor
sume pe care contribuabilii/plătitorii trebuie să le
declare şi să le plătească la Fondul pentru mediu.

ART. 1
Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul
al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor
sume pe care contribuabilii/plătitorii trebuie să le
declare şi să le plătească la Fondul pentru mediu.

ART. 2
Prezenta metodologie se aplică de către
contribuabilii/plătitorii, persoane fizice şi
persoane juridice, care datorează contribuţii,
taxe, penalităţi şi alte sume prevăzute la art. 9
alin. (1) lit. a) - f), i), j), p), q), s), ş), ţ), v) - y) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006,

ART. 2
Prezenta metodologie se aplică de către
contribuabilii/plătitorii, persoane fizice şi
persoane juridice, care datorează contribuţii,
taxe, penalităţi şi alte sume prevăzute la art. 9
alin. (1) lit. a) - f), i), j), p), q), s), ş), ţ), v) - y) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006,

ART. 2
Prezenta metodologie se aplică de către
contribuabilii/plătitorii, persoane fizice şi
persoane juridice, care datorează contribuţii,
taxe, penalităţi şi alte sume prevăzute la art. 9
alin. (1) lit. a) - f), i), j), p), q), s), ş), ţ), v) - y) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006,

cu modificările şi completările ulterioare.

cu modificările şi completările ulterioare.

cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 3
(1) Evidenţa cantitativă şi valorică a activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi
înregistrarea
cronologică
şi
sistematică,
prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor
referitoare la activitatea desfăşurată se vor
realiza în conformitate cu prevederile Legii
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Documentele relevante pentru stabilirea
cantităţilor şi valorilor ce constituie baza de calcul
al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor
sume datorate la Fondul pentru mediu sunt cele
prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, de Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi
de reglementările contabile aprobate prin ordin al
ministrului finanţelor publice

ART. 3
(1) Evidenţa cantitativă şi valorică a activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi
înregistrarea
cronologică
şi
sistematică,
prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor
referitoare la activitatea desfăşurată se vor
realiza în conformitate cu prevederile Legii
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Documentele relevante pentru stabilirea
cantităţilor şi valorilor ce constituie baza de calcul
al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor
sume datorate la Fondul pentru mediu sunt cele
prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, de Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi
de reglementările contabile aprobate prin ordin al
ministrului finanţelor publice

ART. 3
(1) Evidenţa cantitativă şi valorică a activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi
înregistrarea
cronologică
şi
sistematică,
prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor
referitoare la activitatea desfăşurată se vor
realiza în conformitate cu prevederile Legii
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Documentele relevante pentru stabilirea
cantităţilor şi valorilor ce constituie baza de calcul
al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor
sume datorate la Fondul pentru mediu sunt cele
prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, de Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi
de reglementările contabile aprobate prin ordin al
ministrului finanţelor publice.

ART. 4
(1) La stabilirea contribuțiilor, taxelor,
penalităților, precum și a altor sume prevăzute la
art. 2, reprezentanţii Administraţiei Fondului
pentru Mediu cu atribuţii de control pot să nu ia
în considerare o tranzacţie care nu are un scop
economic sau pot reîncadra forma unei
tranzacţii/activităţi pentru a reflecta conţinutul
economic al tranzacţiei/activităţii, dacă aceste
tranzacţii/activităţi sunt relevante pentru
stabilirea creanţelor fiscale privitoare la sumele
ce se constituie ca venit la bugetul Fondului

ART. 4
(1) La stabilirea contribuțiilor, taxelor,
penalităților, precum și a altor sume prevăzute la
art. 2, reprezentanţii Administraţiei Fondului
pentru Mediu cu atribuţii de control pot să nu ia
în considerare o tranzacţie care nu are un scop
economic sau pot reîncadra forma unei
tranzacţii/activităţi pentru a reflecta conţinutul
economic al tranzacţiei/activităţii, dacă aceste
tranzacţii/activităţi sunt relevante pentru
stabilirea creanţelor fiscale privitoare la sumele
ce se constituie ca venit la bugetul Fondului

pentru mediu.
(2)
Greutatea
ambalajelor,
anvelopelor,
echipamentelor electrice și electronice, precum și
a bateriilor și acumulatorilor, se stabilește pe
baza informațiilor cuprinse în următoarele
documente: facturi și anexele la acestea, avize de
însoțire a mărfii, documente de transport,
documente vamale, fișe tehnice ale produselor,
documente de cântărire inclusiv alte documente
relevante.
(3) Reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru
Mediu cu atribuţii de control sunt obligaţi să
motiveze în fapt decizia de impunere emisă ca
urmare a neluării în considerare a unei tranzacţii
sau, după caz, ca urmare a reîncadrării formei
unei tranzacţii, prin indicarea elementelor
relevante în legătură cu scopul şi conţinutul
tranzacţiei ce face obiectul neluării în
considerare/reîncadrării, precum şi a tuturor
mijloacelor de probă avute în vedere pentru
aceasta.
ART. 4
Semnificaţia termenilor şi expresiilor utilizate în
text este cea prevăzută în anexa care face parte
integranta in prezenta metodologie.

pentru mediu.
(2)
Greutatea
ambalajelor,
anvelopelor,
echipamentelor electrice și electronice, precum și
a bateriilor și acumulatorilor, se stabilește pe
baza informațiilor cuprinse în următoarele
documente: facturi și anexele la acestea, avize de
însoțire a mărfii, documente de transport,
documente vamale, fișe tehnice ale produselor,
documente de cântărire actualizate anual sau ori
de câte ori se modifică greutatea acestora,
inclusiv alte documente relevante.
(3) Reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru
Mediu cu atribuţii de control sunt obligaţi să
motiveze decizia de impunere emisă ca urmare a
neluării în considerare a unei tranzacţii sau, după
caz, ca urmare a reîncadrării formei unei
tranzacţii, prin indicarea elementelor relevante în
legătură cu scopul şi conţinutul tranzacţiei ce face
obiectul neluării în considerare/reîncadrării,
precum şi a tuturor mijloacelor de probă avute în
vedere pentru aceasta.

ART. 5
ART. 5
Semnificaţia termenilor şi expresiilor utilizate în Semnificaţia termenilor şi expresiilor utilizate în
text este cea prevăzută în anexa nr. 1 la text este cea prevăzută în anexa nr. 1 la
metodologie.
metodologie.
ART. 6
(1) Programul informatic de asistenţă privind
completarea formularului "Declaraţie privind
obligaţiile la Fondul pentru mediu", elaborat şi
pus la dispoziţia contribuabililor/plătitorilor în
mod gratuit de către Administraţia Fondului

ART. 6
(1) Programul informatic de asistenţă privind
completarea formularului "Declaraţie privind
obligaţiile la Fondul pentru mediu", elaborat şi
pus la dispoziţia contribuabililor/plătitorilor în
mod gratuit de către Administraţia Fondului

pentru Mediu, conţine module pentru calculul
contribuţiilor, taxelor, penalităților și altor sume
prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.

pentru Mediu, conţine module pentru calculul
contribuţiilor, taxelor, penalităților și altor sume
prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Contribuabilii / plătitorii au obligația de a
furniza
informaţiile
suplimentare
privind
modalitatea de îndeplinire a obiectivelor de
gestionare a deșeurilor cuprinse în "Declaraţia
privind obligaţiile la Fondul pentru mediu".
(2) Programul informatic de asistenţă poate fi (3) Programul informatic de asistenţă poate fi
descărcat gratuit de pe site-ul web al descărcat gratuit de pe site-ul web al
Administraţiei Fondului pentru Mediu, la adresa Administraţiei Fondului pentru Mediu, la adresa
www.afm.ro.
www.afm.ro.
CAPITOLUL V
Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin.
(1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare

CAPITOLUL V
Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin.
(1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare

ART. 19
(1) Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu
contribuţia de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1)
lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, revine următorilor
operatori economici:

ART. 21
(1) Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu
contribuţia de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1)
lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, revine următorilor
operatori economici:

CAPITOLUL V
Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin.
(1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare

ART. 21
(1) Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu
contribuţia de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1)
lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.
105/2006, cu modificările şi completările
ulterioare,
revine
următorilor
operatori
economici:
a) care introduc pe piaţa naţională produse a) care introduc pe piaţa naţională produse a) care introduc pe piaţa naţională produse

ambalate, pentru ambalajele primare, secundare
şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor
lor;
b) care ambalează produse ambalate, pentru
ambalajele secundare şi terţiare pe care le
introduc pe piaţa naţională;
c) care distribuie pentru prima dată pe piaţa
naţională ambalaje de desfacere, pentru
respectivele ambalaje distribuite pe piaţa
naţională;
d) care dau spre închiriere, sub orice formă, cu
titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele
ambalaje introduse pe piaţa naţională.
(2) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se plăteşte anual de către
operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) pentru
diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare
obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare
în instalaţii de incinerare cu recuperare de
energie, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, şi
cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv
valorificate sau incinerate în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie.

ambalate, pentru ambalajele primare, secundare
şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor
lor;
b) care ambalează produse ambalate, pentru
ambalajele secundare şi terţiare pe care le
introduc pe piaţa naţională;
c) care distribuie pentru prima dată pe piaţa
naţională ambalaje de desfacere, pentru
respectivele ambalaje distribuite pe piaţa
naţională;
d) care dau spre închiriere, sub orice formă, cu
titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele
ambalaje introduse pe piaţa naţională.
(2) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se plăteşte anual de către
operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) pentru
diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare
obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare
în instalaţii de incinerare cu recuperare de
energie, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, şi
cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv
valorificate sau incinerate în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie.

ambalate, pentru ambalajele primare, secundare
şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor
lor;
b) care ambalează produse ambalate, pentru
ambalajele secundare şi terţiare pe care le
introduc pe piaţa naţională;
c) care distribuie pentru prima dată pe piaţa
naţională ambalaje de desfacere, pentru
respectivele ambalaje distribuite pe piaţa
naţională;
d) care dau spre închiriere, sub orice formă, cu
titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele
ambalaje introduse pe piaţa naţională.
(2) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se plăteşte anual de către
operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) pentru
diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare
obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare
în instalaţii de incinerare cu recuperare de
energie, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, şi
cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv
valorificate sau incinerate în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie.
(3) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) (3) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) (3) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
196/2005, aprobată cu modificări şi completări 196/2005, aprobată cu modificări şi completări nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se plăteşte numai în cazul
neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a
deşeurilor
de
ambalaje
corespunzătoare
cantităţilor de ambalaje introduse pe piaţa
naţională pentru care nu au predat
responsabilitatea unor operatori economici
autorizaţi sau pe care nu le-au declarat în cadrul
unor contracte de preluare de responsabilitate.

prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se plăteşte numai în cazul
neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a
deşeurilor
de
ambalaje
corespunzătoare
cantităţilor de ambalaje introduse pe piaţa
naţională si cantitatile care nu au fost gestionate
individual prin operatori economici autorizati din
punctul de vedere al protectiei mediului pentru
colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje
si cele care nu au fost preluate de operatorii
prevazuti la art. 16 alin. 2 lit.b) din Legea nr
249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu
modificarile si completarile ulterioare.

aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se plăteşte numai în cazul
neîndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare
sau incinerare în instalaţii de incinerare cu
recuperare de energie corespunzătoare diferentei
dintre cantitatile de ambalaje introduse pe piaţa
naţională și cantitățile care au fost preluate de
operatorii prevăzuți la art. 16 alin. 2 lit. b) din
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje, cu modificările și completările
ulterioare.

ART. 20
(1) Cantitatea de deşeuri de ambalaje care
trebuie valorificată sau incinerată în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie, respectiv
valorificată prin reciclare, pentru îndeplinirea
obiectivelor
anuale,
se
realizează
prin
următoarele componente:
a) cantitatea de deşeuri Q1 care trebuie
valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje
din PET şi din aluminiu;
b) cantitatea de deşeuri Q2 care trebuie
valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje
din plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi,
respectiv, lemn;
c) cantitatea de deşeuri Q3 care trebuie
valorificată prin reciclare suplimentar faţă de
cantităţile prevăzute la lit. a) şi b), pentru
îndeplinirea obiectivului global de valorificare
prin reciclare, cantitate care se poate realiza prin

ART. 22
(1) Cantitatea de deşeuri de ambalaje care
trebuie valorificată sau incinerată în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie, respectiv
valorificată prin reciclare, pentru îndeplinirea
obiectivelor
anuale,
se
realizează
prin
următoarele componente:
a) cantitatea de deşeuri Q1 care trebuie
valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje
din PET şi din aluminiu;
b) cantitatea de deşeuri Q2 care trebuie
valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje
din plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi,
respectiv, lemn;
c) cantitatea de deşeuri Q3 care trebuie
valorificată prin reciclare suplimentar faţă de
cantităţile prevăzute la lit. a) şi b), pentru
îndeplinirea obiectivului global de valorificare
prin reciclare, cantitate care se poate realiza prin

ART. 22
(1) Cantitatea de deşeuri de ambalaje care
trebuie valorificată sau incinerată în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie, respectiv
valorificată prin reciclare, pentru îndeplinirea
obiectivelor
anuale,
se
realizează
prin
următoarele componente:
a) cantitatea de deşeuri care trebuie valorificată
prin reciclarea deşeurilor de ambalaje din PET şi
din aluminiu;
b) cantitatea de deşeuri care trebuie valorificată
prin reciclarea deşeurilor de ambalaje din plastic,
sticlă, metal, hârtie/carton şi, respectiv, lemn;
c) cantitatea de deşeuri care trebuie valorificată
prin reciclare suplimentar faţă de cantităţile
prevăzute la lit. a) şi b), pentru îndeplinirea
obiectivului global de valorificare prin reciclare,
cantitate care se poate realiza prin valorificarea

valorificarea prin reciclare a oricărui tip de
material de ambalare, în limita cantităţilor din
materialul respectiv pentru care există obligaţia
de a plăti, potrivit art. 19;
d) cantitatea de deşeuri Q4 care trebuie
valorificată sau incinerată în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie suplimentar
faţă de cantităţile prevăzute la lit. a), b) şi c),
pentru îndeplinirea obiectivului global de
valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie, cantitate ce
se poate realiza prin oricare operaţie de
valorificare sau prin incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie a oricărui tip
de material de ambalare, în limita cantităţilor din
materialul respectiv pentru care există obligaţia
de a plăti, potrivit art. 19;
(2) Obiectivele anuale de valorificare sau
incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare
de energie prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, se
consideră îndeplinite numai dacă se realizează
fiecare dintre componentele menţionate la alin.
(1).
(3) Contribuţia se stabileşte luând în calcul o
singură dată cantităţile nerealizate pentru
fiecare componentă.
Formula matematică de calcul este:

valorificarea prin reciclare a oricărui tip de
material de ambalare, în limita cantităţilor din
materialul respectiv pentru care există obligaţia
de a plăti, potrivit art. 21;
d) cantitatea de deşeuri Q4 care trebuie
valorificată sau incinerată în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie suplimentar
faţă de cantităţile prevăzute la lit. a), b) şi c),
pentru îndeplinirea obiectivului global de
valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie, cantitate ce
se poate realiza prin oricare operaţie de
valorificare sau prin incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie a oricărui tip
de material de ambalare, în limita cantităţilor din
materialul respectiv pentru care există obligaţia
de a declara si a plăti, potrivit art. 21;
(2) Obiectivele anuale de valorificare sau
incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare
de energie prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, se
consideră îndeplinite numai dacă se realizează
fiecare dintre componentele menţionate la alin.
(1).
(3) Contribuţia se stabileşte luând în calcul o
singură dată cantităţile de deseuri de ambalaje
pentru care nu s-au indeplinit obiectivele anuale,
pentru fiecare componentă.
Formula matematică de calcul este:

prin reciclare a oricărui tip de material de
ambalare, în limita cantităţilor din materialul
respectiv pentru care există obligaţia de a declara
şi de a plăti, potrivit art. 21;
d) cantitatea de deşeuri care trebuie valorificată
sau incinerată în instalaţii de incinerare cu
recuperare de energie suplimentar faţă de
cantităţile prevăzute la lit. a), b) şi c), pentru
îndeplinirea obiectivului global de valorificare sau
incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare
de energie, cantitate ce se poate realiza prin
oricare operaţie de valorificare sau prin incinerare
în instalaţii de incinerare cu recuperare de
energie a oricărui tip de material de ambalare, în
limita cantităţilor din materialul respectiv pentru
care există obligaţia de a declara şi de a plăti,
potrivit art. 21.
(2) Obiectivele anuale de valorificare sau
incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare
de energie prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se consideră îndeplinite
numai dacă se realizează fiecare dintre
componentele menţionate la alin. (1).
(3) Contribuţia se stabileşte luând în calcul o
singură dată cantităţile de deşeuri de ambalaje
pentru care nu s-au îndeplinit obiectivele anuale,
pentru fiecare componentă.
Formula matematică de calcul este:

Contribuţia = Max {[(QPET * RPET - qPET) + (QAl * Contribuţia = Max {[(Qhartie/carton * Contribuţia = Max (a; b; c) * 2 lei
RAl - qAl)]; Σ(Qi * Ri - qri); (Qt * R - Σqri); (Qt * V - Rhartie/carton – qrhartie/carton) + (Qsticla *

Σqvi)} * 2 lei,

Rsticla– qrsticla) + Max [(Qmetal * Rmetal qrmetal); (QAl * RAl - qrAl)] + Max [(Qplastic *
Rplastic – qrplastic); (QPET * RPET – qrPET)] +
(Qlemn * Rlemn – qrlemn); (Qt * R - Σqri); (Qt * V
- Σqvi)} * 2 lei,

unde:

unde:
unde:
Contributia = contributia datorata la Fondul Contributia = contributia datorata la Fondul
pentru Mediu, calculate in lei;
pentru Mediu, calculate in lei;
a = d + e + f + g + h;
b = (Qt * R - ∑qri);
c = (Qt * V - ∑qvi);
d = Max[(Qmetal * Rmetal – qrmetal); QAl * RAl – qrAl)];
e = Max[(Qplastic * Rplastic – qrplastic); QPET * RPET –
qrPET)];
f = (Qlemn * Rlemn – qrlemn);
g = (Qhartie/carton * Rhartie/carton – qrhartie/carton);
h = (Qsticla * Rsticla – qrsticla);
QAl – cantitatea de ambalaje din aluminiu
introdusa pe piata nationala;
Qhartie/carton – cantitatea de ambalaje din
QPET - cantitatea de ambalaje din PET introdusă hartie/carton introdusa pe piata nationala;
pe piaţa naţională;
Qlemn – cantitatea de ambalaje din lemn introdusa
QAl - cantitatea de ambalaje din aluminiu pe piata nationala;
introdusă pe piaţa naţională;
Qmetal – cantitatea de ambalaje din metal
RPET - obiectivul minim de valorificare prin introdusa pe piata nationala;
reciclare pentru ambalaje din PET;
QPET – cantitatea de ambalaje din PET introdusa
RAl - obiectivul minim de valorificare prin pe piata nationala;
reciclare pentru ambalaje din aluminiu;
Qplastic – cantitatea de ambalaje din plastic
Q - cantitatea de ambalaje din plastic, sticlă, introdusa pe piata nationala;
metal, hârtie/carton respectiv lemn pentru care Qsticla – cantitatea de ambalaje din sticla introdusa
există obligaţia de plată;
pe piata nationala;
R - obiectivul minim de valorificare prin Qt – cantitatea totala de ambalaje pentru care
reciclare
pentru plastic, sticlă, metal, exista obligatia de a declara si de a plati potrivit

QPET - cantitatea de ambalaje din PET introdusă
pe piaţa naţională;
QAl - cantitatea de ambalaje din aluminiu
introdusă pe piaţa naţională;
RPET - obiectivul minim de valorificare prin
reciclare pentru ambalaje din PET;
RAl - obiectivul minim de valorificare prin
reciclare pentru ambalaje din aluminiu;
Qi - cantitatea de ambalaje din materialul „i”,
respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi
lemn pentru care există obligaţia de plată;
Ri - obiectivul minim de valorificare prin
reciclare pentru materialul de ambalare „i”,

respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi hârtie/carton respective lemn;
lemn;
Qt - cantitatea totală de ambalaje pentru care Qt - cantitatea totală de ambalaje pentru care
există obligaţia de a plăti potrivit art. 19;
există obligaţia de a declara si de a plăti potrivit
art. 21;
R - obiectivul global de valorificare prin reciclare; R - obiectivul global de valorificare prin reciclare;
V - obiectivul global de valorificare sau incinerare V - obiectivul global de valorificare sau incinerare
în instalaţii de incinerare
în instalaţii de incinerare
cu recuperare de energie;
cu recuperare de energie;
qPET - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare qPET - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare
a deşeurilor de ambalaje
a deşeurilor de ambalaje
din PET;
din PET;
qAl - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a qAl - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a
deşeurilor de ambalaje din aluminiu;
deşeurilor de ambalaje din aluminiu;
qri - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare qr - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare
din materialul „i”, respectiv plastic, sticlă, metal, din materialul plastic, sticlă, metal, hârtie/carton
hârtie/carton şi, respectiv, lemn;
şi, respective respectiv lemn;
qvi - cantitatea valorificată efectiv din materialul qv - cantitatea valorificată efectiv din materialele
„i”, respectiv oricare dintre materialele pentru pentru care există obligaţia de a declara si de a
care există obligaţia de a plăti potrivit art. 19, plăti potrivit art. 21 prin orice operaţie, inclusiv
prin orice operaţie, inclusiv prin valorificare prin prin valorificare prin reciclare sau prin incinerare
reciclare sau prin incinerare în instalaţii de în instalaţii de incinerare cu recuperare de
incinerare cu recuperare de energie.
energie.

art.21;
qrAl – cantitatea valorificata efectiv prin reciclare
a deseurilor de ambalaje din aluminiu;
qrhartie/carton – cantitatea valorificata efectiv prin
reciclare a deseurilor de ambalaje din
hartie/carton;
qri – cantitatea valorificata efectiv prin reciclare
din materialul “i”, respectiv plastic, sticla, metal,
hartie/carton si respectiv lemn;a deseurilor de
ambalaje din aluminiu;
qrlemn – cantitatea valorificata efectiv prin
reciclare a deseurilor de ambalaje din lemn;
qrmetal – cantitatea valorificata efectiv prin
reciclare a deseurilor de ambalaje din metal;
qrPET – cantitatea valorificata efectiv prin reciclare
a deseurilor de ambalaje din PET;
qrplastic – cantitatea valorificata efectiv prin
reciclare a deseurilor de ambalaje din plastic;
qrsticla – cantitatea valorificata efectiv prin
reciclare a deseurilor de ambalaje din sticla;
qvi – cantitatea valorificata efectiv din materialul
“i”, respectiv oricare dintre materialele pentru
care exista obligatia de a declara si de plati
potrivit art.21, prin orice operatie de valorificare,
inclusiv prin valorificare prin reciclare sau prin
incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare
de energie;
R – obiectivul global de valorificare prin reciclare;
RAl – obiectivul minim de valorificare prin reciclare
pentru ambalajele din aluminiu;
Rhartie/carton – obiectivul minim de valorificare prin
reciclare pentru ambalajele din hartie/carton;
Rlemn – obiectivul minim de valorificare prin
reciclare pentru ambalajele din lemn;

(4) Cantităţile de ambalaje din plastic, respectiv
din metal, pentru care există obligaţia de a plăti
potrivit art. 19, includ şi cantităţile de ambalaje
din PET, respectiv din aluminiu.
(5) Dacă în formula prevazuta la alin. (3) o
diferenta are valoare negativa, atunci se
considera in calcul ca avand valoarea 0 (zero).
(6) Cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificată
într-un an suplimentar faţă de obiectivul anual de
valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie nu poate
compensa obligaţiile aferente altor ani.
(7) Cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificată
prin incinerare în instalaţii de incinerare cu
recuperare de energie nu poate compensa
obligaţiile globale de valorificare prin reciclare.
(8) Ambalajele reutilizabile şi ambalajele de
desfacere se înregistrează în evidenţele contabile
în conturi de stocuri distincte, la o valoare
contabilă justă.
(9) Operaţiile de reutilizare a ambalajelor, inclusiv

Rmetal – obiectivul minim de valorificare prin
reciclare pentru ambalajele din metal;
RPET – obiectivul minim de valorificare prin
reciclare pentru ambalajele din PET;
Rplastic – obiectivul minim de valorificare prin
reciclare pentru ambalajele din plastic;
Rsticla – obiectivul minim de valorificare prin
reciclare pentru ambalajele din sticla;
V – obiectivul global de valorificare sau incinerare
in instalatii de incinerare cu recuperare de
energie.
(4) Cantităţile de ambalaje din plastic, respectiv
din metal, pentru care există obligaţia de a
declara şi de a plăti potrivit art. 21, includ şi
cantităţile de ambalaje din PET, respectiv din
aluminiu.
(5) Dacă în formula prevăzută la alin. (3) o
diferenţă are o valoare negativă, atunci se
consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).
(6) Cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificată
într-un an, suplimentar faţă de obiectivul anual
de valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie, nu poate
compensa obligaţiile aferente altor ani.
(7) Cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificată
prin alte forme decât reciclarea sau incinerată în
instalaţii de incinerare cu recuperare de energie,
nu poate compensa obligaţiile globale de
valorificare prin reciclare.
(8) Ambalajele reutilizabile şi ambalajele de
desfacere se înregistrează în evidenţele contabile
în conturi de stocuri distincte, la o valoare justă.

(4) Cantităţile de ambalaje din plastic, respectiv
din metal, pentru care există obligaţia de a
declara si de a plăti potrivit art. 21, includ şi
cantităţile de ambalaje din PET, respectiv din
aluminiu.
(5) Dacă în formula prevazuta la alin. (3) o
diferenta are valoare negativa, atunci se
considera in calcul ca avand valoarea 0 (zero).
(6) Cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificată
într-un an suplimentar faţă de obiectivul anual de
valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie nu poate
compensa obligaţiile aferente altor ani.
(7) Cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificată
prin alte forme decat reciclarea sau incinerata în
instalaţii de incinerare cu recuperare de energie
nu poate compensa obligaţiile globale de
valorificare prin reciclare.
(8) Ambalajele reutilizabile şi ambalajele de
desfacere se înregistrează în evidenţele contabile
în conturi de stocuri distincte, la o valoare
contabilă justă.
(9) Cantitatea de ambalaje care este reutilizata, (9) Cantitatea de ambalaje care este reutilizată,

plata unei sume-sistem depozit, se înregistrează
în evidenţele contabile în conformitate cu
reglementările contabile aprobate prin ordin al
ministrului finanţelor. Operaţia de reutilizare care
se recunoaşte este cea pentru care se face
dovada.
(10) În cazul ambalajelor reutilizabile a căror
valoare nu este evidenţiată distinct în documente
şi care se returnează furnizorilor externi,
înregistrarea în evidenţele contabile se face prin
atribuirea unei valori de garanţie.

se recunoaste numai in baza inregistrarilor
existente in evidentele contabile in conformitate
cu reglementarile contabile aprobate prin ordin al
ministrului finatelor publice.

se recunoaște numai in baza înregistrărilor
existente în evidenţele contabile în conformitate
cu reglementările contabile aprobate prin ordin al
ministrului finanţelor publice.

(10) În cazul ambalajelor reutilizabile a căror
valoare nu este evidenţiată distinct în documente
şi care se returnează furnizorilor externi,
înregistrarea în evidenţele contabile se face prin
atribuirea unei valori de garanţie.
(11) Operatorii economici prevazuti la alin. (1)
sunt obligati sa stabileasca lunar si sa detina
situatii, intocmite in baza documentelor financiarcontabile si a documentelor justificative, care
trebuie sa contina cel putin urmatoarele
informatii, distinct pentru fiecare tip de material:
1. cantitatea de ambalaje introduse pe piata
nationala, cantitatea de ambalaje de desfacere
distribuite pe piata nationala, respectiv cantitatea
de ambalaje inchiriate cu titlu profesional sub
orice forma, cu titlul profesional, pentru prima
oara;
2. data introducerii pe piata nationala, data
primei distribuiri a ambalajelor de desfacere,
respectiv data primei inchirieri a ambalajelor sub
orice forma, cu titlul professional sau data
consumului/utilizarii in activitatea proprie.
(12) La calculul contributiei prevazuta la art. 9
alin. (1) lit. d) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
Mediu, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 105/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, nu sunt luate in

(10) În cazul ambalajelor reutilizabile a căror
valoare nu este evidenţiată distinct în documente
şi care se returnează furnizorilor externi,
înregistrarea în evidenţele contabile se face prin
atribuirea unei valori juste.
(11) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1)
sunt obligaţi să stabilească lunar si să deţină
situaţii, întocmite în baza documentelor financiarcontabile şi a documentelor justificative, care
trebuie să conţină cel puţin următoarele
informaţii, distinct pentru fiecare tip de material:
a) cantitatea de ambalaje introduse pe piaţa
naţională, cantitatea de ambalaje de desfacere
distribuite pe piaţa naţională, respectiv cantitatea
de ambalaje închiriate cu titlu profesional sub
orice formă, cu titlu profesional, pentru prima
oara;
b) data introducerii pe piaţa naţională, data
primei distribuiri a ambalajelor de desfacere,
respectiv data primei închirieri a ambalajelor sub
orice formă, cu titlu profesional sau data
consumului/utilizării în activitatea proprie;
(12) La calculul contribuţiei prevăzută la art. 9
alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, nu sunt luate în

considerare deseurile de ambalaje generate in considerare deşeurile de ambalaje generate în
afara teritoriului national.
afara teritoriului naţional.
ART. 21
(1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 19 care
realizează obiectivele anuale de valorificare sau
incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare
de energie a deşeurilor de ambalaje în mod
individual, conform prevederilor art. 16 alin. (2)
lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea
de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje, cu modificările şi completările
ulterioare, isi pot indeplini obiectivele prin:
a) colectarea si valorificarea deseurilor de
ambalaje provenite din activitatea proprie;
b) colectarea si valorificarea deseurilor de
ambalaje preluate de la generatori sau detinatori
de deseuri, statii de sortare, colectori autorizati,
administrate prin intermediul operatorilor
economici autorizati din punctul de vedere al
protectiei mediului pentru colectarea si
valorificarea deseurilor de ambalaje; in acest caz
se vor avea in vedere urmatoarele:

1. administrarea deseurilor de ambalaje se face
de catre operatori economici autorizati din

ART. 23
(1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 21 care
realizează in mod individual obiectivele anuale de
valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor
de ambalaje în mod individual, conform
prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a) din Legea nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu
modificările şi completările ulterioare, isi si le pot
indeplini obiectivele prin:
a) colectarea si valorificarea deseurilor de
ambalaje provenite generate din activitatea
proprie, inclusiv a celor returnate de la
beneficiari;
b) colectarea/preluarea si valorificarea deseurilor
de ambalaje preluate de la generatori sau
detinatori de deseuri, statii de sortare, colectori
autorizati,
administrate
prin
intermediul
operatorilor economici autorizati din punctul de
vedere al protectiei mediului pentru colectarea si
valorificarea deseurilor de ambalaje, in baza unui
contract de prestari servicii in care se stipuleaza
in mod expres ca tranzactiile se realizeaza in
scopul indeplinirii obiectivelor anuale de
valorificare sau incinerare in instalatii de
incinerare cu recuperare de energie a deseurilor
de ambalaje in numele operatorului economic
responsabil;

ART. 23
(1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 21 care
realizează în mod individual obiectivele anuale de
valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor
de ambalaje, conform prevederilor art. 16 alin. (2)
lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea
de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje, cu modificările şi completările
ulterioare, şi le pot îndeplini prin:
a) valorificarea deşeurilor de ambalaje generate
din activitatea proprie, inclusiv a celor returnate
de la beneficiari;
b) colectarea şi valorificarea deşeurilor de
ambalaje de la generatori sau deţinători de
deşeuri, staţii de sortare, colectori autorizaţi,
administrate numai prin intermediul operatorilor
economici autorizaţi din punctul de vedere al
protecţiei mediului pentru colectarea şi
valorificarea deşeurilor de ambalaje, în baza unui
contract de prestări servicii în care se stipulează
în mod expres că tranzacţiile se realizează în
scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de
valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor
de ambalaje în numele operatorului economic
responsabil.

punctul de vedere al protectiei mediului pentru
colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje,
in baza unui contract;
2. legea aplicabila intregului contract sau numai
unei parti din acesta va fi, in mod obligatoriu,
Legea nr.249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile si completarile
ulterioare, iar in clauzele contractuale se va
stipula in mod expres ca tranzactiile se realizeaza
in scopul indeplinirii obiectivelor anuale de
valorificare sau incinerare in instalatii de
incinerare cu recuperare de energie a deseurilor
de ambalaje ale operatorului economic
responsabil;
3. preluarea deseurilor de ambalaje presupune o
prestare de servicii efectuata de catre generatorii
sau detinatorii de deseuri, statii de sortare,
colectori
autorizati,
care
incredinteaza
respectivele cantitati de deseuri de ambalaje in
scopul realizarii obiectivelor anuale ale
operatorilor
economici
responsabili
de
valorificare sau incinerare in instalatii de
incinerare cu recuperare de energie a deseurilor
de ambalaje;
4. incredintarea deseurilor de ambalaje in
vederea administrarii se face numai catre
operatori economici autorizati din punctul de
vedere al protectiei mediului pentru colectarea si
valorificarea deseurilor de ambalaje, care sunt
responsabili pentru gestionarea acestor cantitati
de deseuri de ambalaje.
(2) Operatorii economici prevazuti la alin.(1) sunt (2) Operatorii economici prevazuti la alin.(1) sunt (2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt
obligati:
obligati sa stabileasca lunar si sa detina situatii, obligaţi să stabilească lunar si să deţină situaţii,

a) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de
material, cantităţile de ambalaje pentru care
există obligaţia de a declara si de a plăti potrivit
art. 19;

b) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de
material, cantităţile de deşeuri de ambalaje
provenite din activitatea proprie, exclusive
deseurile de productie;

c) sa stabileasca lunar, pentru fiecare tip de
material, cantitatile de deseuri de ambalaje care
au fost preluate de la:
1. generatorii de deseuri;
2. deţinători de deşeuri de ambalaje, inclusive
operatori economici autorizati din punctul de
vedere al protectiei mediului pentru colectarea si
valorificarea deseurilor de ambalaje;
3. staţii de sortare;
d) sa stabileasca lunar, pentru fiecare tip de
material, cantitatile de deseuri de ambalaje
incredintate operatorilor economici autorizati din

intocmite in baza documentelor financiarcontabile si a documentelor justificative, pe
fiecare tip de material pentru:
a) cantităţile de ambalaje generate din activitatea
proprie si cantitatile returnate de la benificiari,
care au fost valorificate – exclusive deseurile de
productie, pe tip de operatie de valorificare,
inclusive cantitatile de deseuri de ambalaje
incredintate persoanelor fizice dpert combustibil
alternative la lemnele pentru foc;
b) cantităţile de deşeuri de ambalaje care au fost
valorificate in baza contractului prevazut la alin.
(1) lit. b), pe tip de operatie de valorificare,
distinct pentru cele provenite de la urmatoarele
categorii:
1. generatori de deseuri;
2. deţinători de deşeuri de ambalaje, inclusiv
operatori economici autorizati din punctul de
vedere
al
protectiei
mediului
pentru
comercializarea si valorificarea deseurilor de
ambalaje;
3. instalatii de sortare;

întocmite în baza documentelor financiarcontabile şi a documentelor justificative, pe
fiecare tip de material pentru:
a) cantităţile de deşeuri de ambalaje generate din
activitatea proprie şi cantităţile returnate de la
beneficiari, care au fost valorificate - exclusiv
deşeurile de producţie, pe tip de operație de
valorificare, inclusiv cantităţile de deşeuri de
ambalaje încredinţate persoanelor fizice drept
combustibil alternativ la lemnele pentru foc;
b) cantităţile de deşeuri de ambalaje care au fost
valorificate în baza contractului prevăzut la alin.
(1) lit. b), pe tip de operație de valorificare,
distinct pentru cele provenite de la următoarele
categorii:
1. generatori de deşeuri;
2. deţinători de deşeuri de ambalaje, inclusiv
operatori economici autorizaţi din punctul de
vedere
al
protecţiei
mediului
pentru
comercializarea deşeurilor de ambalaje;
3. instalații de sortare;

punctul de vedere al protective mediului pentru
colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje,
in vederea valorificarii sau incinerarii in instalatii
de incinerare cu recuperare de energie;
e) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a
lunii următoare celei în care s-a desfăşurat
activitatea, cantităţile de ambalaje totale şi pe
fiecare tip de material pentru care există obligaţia
de a plăti potrivit art. 19, cantităţile de deşeuri de
ambalaje din fiecare tip de material valorificate
sau incinerate în instalaţii de incinerare cu
recuperare de energie şi cantităţile de deşeuri de
ambalaje din fiecare tip de material valorificate
prin reciclare;

f) să declare şi să plătească anual, până la data de
25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care sa desfăşurat activitatea, suma datorată potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru neîndeplinirea
obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare
în instalaţii de incinerare cu recuperare de
energie a deşeurilor de ambalaje pentru care
există obligaţia de a plăti potrivit art. 19.

(3) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) sunt
obligati să declare lunar, până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care s-a
desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje
totale şi pe fiecare tip de material pentru care
există obligaţia de a declara si de a plăti potrivit
art. 21, cantităţile de deşeuri de ambalaje din
fiecare tip de material valorificate pri reciclare şi
cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip
de material valorificate prin alte forme decat
reciclare cu incinerare in instalatii de incinerare
cu recuperare de energie, informatiile privind
operatorii economici cu care au incheiat
contracte de prestari servicii prevazuti la art. 23
alin. 1 precum si informatii cu privire la operatorii
economici care au efectuat operatiunea de
reciclare sau valorificare;
(4) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) sunt
obligati să declare şi să plătească anual, până la
data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui
în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru neîndeplinirea
obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare
în instalaţii de incinerare cu recuperare de
energie a deşeurilor de ambalaje pentru care
există obligaţia de a plăti potrivit art. 21.

(3) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt
obligaţi să declare lunar, până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care s-a
desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje
totale şi pe fiecare tip de material pentru care
există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit
art. 21, cantităţile de deşeuri de ambalaje din
fiecare tip de material valorificate prin reciclare si
cantităţile de deşeuri de ambalaje din fiecare tip
de material valorificate prin alte forme decât
reciclare sau incinerate în instalaţii de incinerare
cu recuperare de energiei, informațiile privind
operatorii economici cu care au încheiat
contracte de prestări servicii prevăzuți la art. 23
alin. 1, precum și informații cu privire la
operatorii economici care au efectuat
operațiunea de reciclare sau valorificare.
(4) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt
obligaţi să declare şi să plătească anual, până la
data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui
în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.
105/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru neîndeplinirea obiectivelor
anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii
de incinerare cu recuperare de energie si de
valorificare prin reciclare a deşeurilor de
ambalaje pentru care există obligaţia de a plăti

potrivit art. 21
ART. 22
(1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 19 care
realizează in mod individual obiectivele anuale de
valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor
de ambalaje, conform prevederilor art. 16 alin. (2)
lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea
de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje, cu modificarile si completarile
ulterioare, sunt obligati sa detina situaţii,
întocmite în baza documentelor financiarcontabile şi a documentelor justificative, pentru:

ART. 24
Pentru a fi luate in calcul la indeplinirea
obiectivelor de valorificare sau incinerare in
instalatii de incinerare cu recuperare de energie,
in cazul deseurilor de ambalaje prevazute la art.
23 alin. 1 lit. a), trebuie indeplinite urmatoarele
conditii:

a) cantitățile de ambalaje ale bunurilor ambalate
introduce pe piata nationala, cantitatile de
ambalaje de desfacere distribuite pentru prima
data pe piata nationala si cantitatile de deseuri de
ambalaje provenite din activitatea proprie;
situatiile trebuie sa contina in mod clar cel putin
urmatoarele informatii, distinct pe fiecare tip de
material:
1. greutatea ambalajelor bunurilor ambulate
introduce pe piata nationala, respective
greutatea ambalajelor de desfacere distribuite
pentru prima data pe piata nationala, conform
documentului justificativ;
2. data introducerii pe piata nationala, respective
a primei distribuiri a ambalajelor, conform
documentului justificativ;
3. greutatea deseurilor de ambalaje provenite din
activitatea proprie si data tranzactionarilor

a) sa fie inregistrate in evidentele contabile in
conturi de stocuri distincte, la o valoare justa,
evidenta gestiunii deseurilor de ambalaje
facandu-se cu respectarea prevederilor art. 1 din
Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind
evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea
listei cuprinzand deseurile, inclusive deseurile
perisuloase, cu completarile ulterioare;

ART. 24
Pentru a fi luate in calcul la indeplinirea in mod
individual a obiectivelor de valorificare sau
incinerare cu recuperare de energie, deseurile de
ambalaje generate din activitatea proprie,
inclusive cele returnate de la beneficiary, trebuie
sa fie inregistrate in evidentele contabile in
cconturi de stocuri distincte, la o valoare justa,
evidenta gestiunii deseurilor de ambalaje
facandu-se cu respectarea prevederilor art.1 din
Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind
evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea
listei cuprinzand deseurile, inclusive deseurile
periculoase, cu completarile ulterioare.

acestora, conform documentului justufucativ;
b) cantitatile de deseuri de ambalaje preluate de
la generatori sau detinatori de deseuri, statii de
sortare, colectori autorizati, administrate prin
intermediul operatorilor economici autorizati din
punctul de vedere al protectiei mediului pentru
colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje;

c) cantitatile de deseuri de ambalaje provenite
din activitatea proprie si cantitatile de deseuri de
ambalaje preluate de la generatori sau detinatori
de deseuri, statii de sortare, colectori autorizati,
administrate prin intermediul operatorilor
economici autorizati din punctul de vedere al
protectiei mediului pentru colectarea si
valorificarea deseurilor de ambalaje, care au fost
valorificate sau incinerate in instalatii de
incinerare cu recuperare de energie prin mijloace
proprii de operatorii economici prevazuti la
art.19, autorizati din punctul de vedere al
protectiei mediului pentru valorificarea deseurilor
de ambalaje;
d) cantitatile de deseuri de ambalaje provenite
din activitatea proprie si cantitatile de deseuri de
ambalaje preluate de la generatori sau detinatori
de deseuri, statii de sortare, colectori autorizati,
administrate prin intermediul operatorilor
economici autorizati din punctul de vedere al
protectiei mediului pentru colectarea si
valorificarea deseurilor de ambalaje, care au fost

b) cantitatile de deseuri de ambalaje trebuie sa
faca obiectul unei prestari de servicii de
valorificare/reciclare, in baza contractului cu
operatorul economic valorificator si sa fie
facturate in conformitate cu prevederile Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, si sa fie efectuata in baza
documentelor
care
dovedesc
valorificarea/reciclarea respectivelor deseuri de
ambalaje pentru operatorii economici prevazuti la
art. 23 alin. (1);
c) pe factura de vanzare a deseurilor sau pe
documentul de insotire a transportului de deseuri
de ambalaje, in situatia in care nu exista
operatiune de vanzare – cumparare a deseurilor,
trebuie sa se mentioneze ca incredintarea se face
in scopul indeplinirii obiectivelor anuale de
valorificare sau incinerare in instalatii de
incinerare cu recuperare de energie a deseurilor
de ambalaje si datele de indentificare ale
operatorului economic responsabil pentru care se
indeplinesc obiectivele anuale de valorificare sau
incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare
de energie;
d) cantitatile de deseuri de ambalaje sa fie
confirmate de catre operatorul economic
valorificator, prin intermediul modelului de
confirmare prevazut in anexa nr. 3 la
metodologie, ca fiind primite in numele
operatorului economic responsabil pentru a fi
introduce in procesul de productie in termen de
cel mult 6 luni de la data receptiei;

incredintate, in baza unui contract, unui operator
economic valorificator sau unui operator
economic care detine o instalatie de incinerare cu
recuperare de energie;
e) cantitatile de deseuri de ambalaje provenite
din activitatea proprie si cantitatile de deseuri de
ambalaje preluate de la generatori sau detinatori
de deseuri, statii de sortare, colectori autorizati,
administrate prin intermediul operatorilor
economici autorizati din punctul de vedere al
protectiei mediului pentru colectarea si
valorificarea deseurilor de ambalaje, care au fost
incredintate persoanelor fizice drept combustibil
alternativ la lemnele pentru foc.

(2) Operatorii economici prevazuti la art.19 care
realizeaza in mod individual obiectivele anuale de
valorificare sau incinerare in instalatii de
incinerare cu recuperare de energie a deseurilor
de ambalaje, conform prevederilor art.16 alin.(2)
lit. a) din Legea nr.249/2015 privind modalitatea
de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile si completarile
ulterioare, trebuie sa detina o evidenta a
trasabilitatii deseurilor de ambalaje provenite din
activitatea proprie si a deseurilor de ambalaje
preluate de la generatori sau detinatori de
deseuri, statii de sortare, colectori autorizati,

e) cantitatile de deseuri de ambalaje sa fie
confirmate de catre operatorul economic
exportator, prin intermediul modelului de
confirmare prevazut in anexa nr. 3 la
metodologie, ca fiind primate in numele
operatorului economic responsabil pentru a fi
exportate in termen de cel mult 6 luni de la data
receptiei;
f) pentru confirmarea valorificarii ca fiind
reciclare a deseurilor de ambalaje, operatorii
economici autorizati din punctual de vedere al
protectiei mediului trebuie sa indeplineasca
conditiile din anexa nr. 2 la metodologie
aplicabile tipului de material de ambalare pentru
care se face confirmarea.

administrate prin intermediul operatorilor
economici autorizati din punctul de vedere al
protectiei mediului pentru colectarea si
valorificarea deseurilor de ambalaje, care sa
contina in mod clar urmatoarele informatii,
distinct pe fiecare tip de material:
a) datele de identificare ale generatorilor
deseurilor, ale statiilor de sortare sau, in cazul
sortarilor din deseuri municipal, ale colectorilor
autorizati;
b) datele de identificare ale operatorilor
economici comercianti care actioneaza ca
intermediari incepand de la generatorii
deseurilor, statiile de sortare, colectorii initiali si
pana la operatorii economici valorificatori sau
pana la operatori economici/persoane fizice ce
detin o instalatie de incinerare cu recuperare de
energie;
c) datele de identificare ale operatorilor
economici valorificatori sau ale operatorilor
economici/persoane fizice ce detin o instalatie de
incinerare cu recuperare de energie;
d) cantitatile tranzactionate pentru realizarea in
mod individual a obiectivelor anuale de
valorificare sau incinerare in instalatii de
incinerare cu recuperare de energie a deseurilor
de ambalaje, distinct pentru fiecare din operatorii
economici prevazuti la lit. a) – c), precum si data
tranzactiilor.
ART. 23
(1) Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea
obiectivelor de valorificare sau incinerare în
instalaţii de incinerare cu recuperare de energie,

ART. 25
(1) Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea
obiectivelor de valorificare sau incinerare în
instalaţii de incinerare cu recuperare de energie,

ART. 25
(1) Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea
obiectivelor de valorificare sau incinerare în
instalaţii de incinerare cu recuperare de energie,

sunt necesare următoarele:
a) deşeurile de ambalaje prevăzute la art. 22
alin.(1) ce provin din activitatea proprie să fie
înregistrate în evidenţele contabile în conturi de
stocuri distincte, la o valoare justă, evidenţa
gestiunii deşeurilor de ambalaje făcându-se cu
respectarea prevederilor art. 1 din Hotărârea
Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa
gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând
deşeurile,
inclusiv
deşeurile
periculoase, cu completările ulterioare;
b) pentru cantitatile de deseuri de ambalaje
mentionate la art.22 alin.(1) lit.d) trebuie
indeplinite urmatoarele conditii:
1. cantitatile de deseuri de ambalaje sa faca
obiectul unei prestari de servicii de
valorificare/reciclare, in care prestatorul este
operator economic valorificator, operator
economic ce dine o instalatie de incinerare cu
recuperare de energie in cazul incredintarii
directe a deseurilor proprii sau operator
economic
care
realizeaza
administrarea
respectivelor deseuri de ambalaje, conform
prevederilor art.21 alin.(1) lit.b), iar beneficiarul
este operatorul economic prevazut la art.19;
2. facturarea serviciilor de valorificare/reciclare
deseuri de ambalaje sa fie facuta in conformitate
cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si
cu reglementarile contabile aprobate prin ordin al
ministrului
finantelor
publice,
in
baza
documentelor
care
dovedesc
valorificarea/reciclarea respectivelor deseuri de

in cazul deseurilor prevazute la art. 23 alin. (1) lit.
b), trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
a) cantitatile de deseuri de ambalaje sa faca
obiectul unei prestari de servicii de
valorificare/reciclare, in care prestatorul este
operatorul economic autorizat din punctul de
vedere al protectiei mediului pentru colectarea si
valorificarea deseurilor de ambalaje, iar
beneficiar este operatorul economic prevazut la
art. 23 alin. (1);

in cazul deseurilor prevazute la art. 23 alin. (1),
trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
a) cantitatile de deseuri de ambalaje sa faca
obiectul unei prestari de servicii de
valorificare/reciclare, in care prestatorul este
operatorul economic autorizat din punctul de
vedere al protectiei mediului pentru colectarea si
valorificarea deseurilor de ambalaje, iar
beneficiar este operatorul economic prevazut la
art. 23 alin. (1);

b) facturarea serviciilor de valorificare/reciclare
deseuri de ambalaje sa respecte prevederile Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile
si completarile ulterioare, si reglementarile
contabile aprobate prin ordin al ministrului
finantelor publice, si sa fie efectuata in baza
documentelor care dovedesc valorificare /
reciclarea respectivelor deseuri de ambalaje
pentru operatorii economici prevazuti la art. 23
alin. (1);

b) facturarea serviciilor de valorificare/reciclare
deseuri de ambalaje trebuie sa se realizeze in
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, si reglementarile contabile si sa fie
efectuata in baza documentelor care dovedesc
valorificare / reciclarea respectivelor deseuri de
ambalaje pentru operatorii economici prevazuti la
art. 23 alin. (1);

ambalaje pentru operatorii economici prevaazuti
la art.19;
c) cantitatile de deseuri de ambalaje mentionate c) pe documentele fiscale si documentele de
la art.22 alin.(1) lit.e) sa se regaseasca in facturi insotire a transporturilor de deseuri de ambalaje,
de vanzare.
operatorii economici autorizati din punctul de
vedere al protectiei mediului pentru colectarea si
valorificarea deseurilor de ambalaje care
colecteaza si valorifica deseuri de ambalaje
pentru operatorii prevazuti la art. 21 trebuie sa
mentioneze ca incredintarea se face in scopul
indeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau
incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare
de energie a deseurilor de ambalaje si datele de
identificare
ale
operatorului
economic
responsabil pentru care se indeplinesc obiectivele
anuale de valorificare sau incinerare in instalatii
de incinerare cu recuperare de energie;
d) cantitatile de deseuri de ambalaje sa fie
confirmate de catre valorificator, prin intermediul
modelului de confirmare prevazut in anexa nr. 3
la metodologie, ca fiind primate in numele
operatorului economic responsabil pentru a fi
introduse in procesul de productie in termen de
cel mult 6 luni de la data receptiei;
e) cantitatile de deseuri de ambalaje sa fie
confirmate de catre operatorul economic
exportator, prin intermediul modelului de
confirmare prevazut in anexa nr. 3 la
metodologie, ca fiind primate in numele
operatorului economic responsabil pentru a fi
exportate in termen de cel mult 6 luni de la data
receptiei;
f) in cazul deseurilor de ambalaje livrate in
interiorul Uniunii Europene, cantitatile de deseuri

c) pe facturile fiscale si pe documentele de
insotire a transporturilor de deseuri de ambalaje,
trebuie sa se mentioneze ca incredintarea se
realizeaza in scopul indeplinirii obiectivelor
anuale de valorificare sau incinerare in instalatii
de incinerare cu recuperare de energie a
deseurilor de ambalaje, respectiv de reciclare,
precum si datele de identificare ale operatorului
economic responsabil pentru care se indeplinesc
obiectivele anuale de valorificare sau incinerare
in instalatii de incinerare cu recuperare de
energie;

d) in cazul tranzactiilor intraunionale sau
extraunionale, trebuie sa se detina documentul
care atesta calitatea de reciclator a destinatarului
final pentru cantitatile de deseuri de ambalaje
incredinate;

e) in cazul deseurilor de ambalaje livrate in
interiorul Uniunii Europene, cantitatile de deseuri

(2) Operatorii economici autorizați din punctul de
vedere al protecției mediului pentru colectarea și
valorificarea deșeurilor de ambalaje care
colectează şi valorifică deşeuri de ambalaje
pentru operatorii prevăzuți la art. 19 sunt obligaţi
să precizeze fara echivoc în contracte, pe
documentele fiscale şi pe documentele de
însoţire a transporturilor de deşeuri de
ambalaje urmatoarele:
a) daca incredintarea se face in scopul indeplinirii
obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare
in instalatii de incinerare cu recuperare de
energie a deseurilor de ambalaje;
b) datele de identificare ale operatorului
economic responsabil pentru care se indeplinesc
obiectivele anuale de valorificare sau incinerare

de ambalaje sa fie confirmate de catre
valorificatorul din tara de destinatie (potrivit
Regulamentului
UE
1013/2006
privind
transferurile de deseuri);
g) in cazul deseurilor de ambalaje exportate in
afara Uniunii Europene, cantitatile de deseuri de
ambalaje sa fie confirmate de catre valorificatorul
din tara de destinatie si operatorul economic
exportator sa detina dovada ca operatiunile de
valorificare/reciclare s-au desfasurat in conditii
prevazute prin legislatia comunitara in domeniu;
h) pentru confirmarea valorificarii ca fiind
reciclare a deseurilor de ambalaje, operatorii
economici autorizati din punctul de vedere al
protectiei mediului trebuie sa indeplineasca
conditiile din anexa nr. 2 la metodologie
aplicabile tipului de material de ambalare pentru
care se face confirmarea.
(2) In cazul neindeplinirii cerintelor prevazute la
alin. (1) cantitatile respective nu sunt considerate
ca fiind gestionate, respectiv reciclate, de catre
operatorul economic valorificator pentru
indeplinirea obiectivelor anuale de valorificare
sau incinerare in instalatii de incinerare cu
recuperare de energie a deseurilor de ambalaje
care revin operatorilor economici prevazuti la art.
23 alin. (1).

de ambalaje sa fie confirmate de catre
valorificatorul din tara de destinatie potrivit
Regulamentului
UE
1013/2006
privind
transferurile de deseuri;
f) in cazul deseurilor de ambalaje exportate in
afara Uniunii Europene, trebuie sa se detina
dovada ca operatiunile de valorificare / reciclare
s-au desfasurat in conditii prevazute prin
legislatia comunitara in domeniu, in conformitate
cu prevederile Legii nr. 249/2015;
g) pentru cantitatile de deseuri de ambalaje
incredintate, operatorii economici autorizati din
punctul de vedere al protectiei mediului trebuie
sa respecte cerintele din anexa nr. 2 la
metodologie, aplicate operatiei la care a fost
supus materialul de ambalare.
(2) În cazul neîndeplinirii cerințelor prevăzute la
alin (1) cantităţile respective nu sunt considerate
ca fiind gestionate, respectiv reciclate, de către
operatorul economic valorificator pentru
îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare
sau incinerare în instalaţii de incinerare cu
recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje
care revin operatorilor economici prevăzuţi la art.
23 alin. (1).

in instalatii de incinerare cu recuperare de
energie;
c) daca o cantitate de deseuri de ambalaje este
destinata pentru indeplinirea obiectivelor anuale
de valorificare sau incinerare in instalatii de
incinerare cu recuperare de energie ale mai
multor operatori economici, se va detalia pe
documentele fiscal sip e documentele de insotire
a transporturilor de deseuri de ambalaje
cantitatea de deseu de ambalaj tranzactionata
pentru fiecare operator economic prevazut la
art.19, pe tip de ambalaj.
(3) În lipsa facturii fiscale de prestare de servicii
menţionată la alin (1) lit. b) şi a menţiunilor
prevăzute la alin. (2), precum si in cazul
nerespectarii conditiilor prevazute la art.21
alin.(1), cantităţile respective nu sunt considerate
ca fiind gestionate de către operatorul economic
valorificator pentru îndeplinirea obiectivelor
anuale ale operatorii economici prevăzuţi la art.
19 de valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor
de ambalaje.
(4) Operaţia de valorificare care se recunoaşte
este cea desfăşurată potrivit autorizaţiei de
mediu/autorizaţiei integrate de mediu deţinute
de către operatorul economic până la care se face
dovada trasabilităţii; trasabilitatea se realizeaza
prin documente datate pana la data de 25
ianuarie pentru anul precedent.

(3) Operatorul economic prevazut la art. 23 este
obligat sa faca dovada trasabilitatii deseurilor de
ambalaje de la operatorul cu care a incheiat
contractul de prestari servicii pana la operatorul
economic valorificator, prin documentele
financiar-contabile
si
documentele
justificativecare stau la baza intocmirii situatiilor
prevazute la art. 23.

(3) Operatorul economic prevăzut la art. 23 este
obligat sa facă dovada trasabilităţii deșeurilor de
ambalaje de la operatorul cu care a incheiat
contractul de prestari servicii până la operatorul
economic valorificator, prin documentele
financiar-contabile și documentele justificative
care stau la baza întocmirii situaţiilor prevăzute la
art. 23.

ART. 24
ART. 26
ART. 26
Operatorii economici prevăzuţi la art. 19 care au Operatorii economici prevăzuţi la art. 21 care au Operatorii economici prevăzuţi la art. 21 care au
optat pentru realizarea obiectivelor anuale de optat pentru realizarea obiectivelor anuale de optat pentru realizarea obiectivelor anuale de

valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor
de ambalaje prin contract încheiat cu un operator
economic autorizat potrivit prevederilor art. 16
alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje, sunt obligaţi:

valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor
de ambalaje prin contract încheiat cu un operator
economic autorizat potrivit prevederilor art. 16
alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje, sunt obligaţi:

a) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de a) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de
material, cantităţile de ambalaje pentru care material, cantităţile de ambalaje pentru care a
există această obligaţie, potrivit art. 19;
predat responsabilitatea indeplinirii obiectivelor
anuale potrivit contractului incheiat;
b) să obţină lunar de la operatorul economic cu b) să obţină lunar de la operatorul economic cu
care au încheiat contractul pentru realizarea care au încheiat contractul pentru realizarea
obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare
în instalaţii de incinerare cu recuperare de în instalaţii de incinerare cu recuperare de
energie, pentru fiecare tip de material, situaţia energie, pentru fiecare tip de material, situaţia
cantităţilor
de
deşeuri
de
ambalaje cantităţilor
de
deşeuri
de
ambalaje
valorificate/incinerate cu recuperare de energie valorificate/incinerate cu recuperare de energie
în numele lui, care să cuprindă şi denumirea şi în numele lui, intocmita conform anexei nr. 4 la
codul operaţiei de valorificare;
metodologie;
c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a
lunii următoare celei în care s-a desfăşurat lunii următoare celei în care s-a desfăşurat
activitatea, cantităţile de ambalaje totale şi pe activitatea, cantităţile de ambalaje totale şi pe
fiecare tip de material pentru care există această fiecare tip de material pentru care a predat
obligaţie, potrivit art. 19, cantităţile de deşeuri responsabilitatea indeplinirii obiectivelor anuale
de ambalaje totale şi din fiecare tip de material prin contract, cantitatile de deseuri de ambalaje
valorificate sau incinerate în instalaţii de totale si din fiecare tip de material declarate de
incinerare cu recuperare de energie şi cantităţile operatorul economic cu care au incheiat
de deşeuri de ambalaje totale şi din fiecare tip de contractul pentru realizarea obiectivelor anuale
material valorificate prin reciclare;
de valorificare sau incinerare in instalatii de
incinerare cu recuperare de energie ca
valorificate prin reciclare respectiv valorificate
prin alte forme decat reciclarea si incinerate in

valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor
de ambalaje prin contract încheiat cu un operator
economic
autorizat
potrivit
prevederilor
art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor
şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi
completările ulterioare, sunt obligaţi:
a) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de
material, cantităţile de ambalaje pentru care a
predat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor
anuale potrivit contractului incheiat;
b) să obţină lunar de la operatorul economic cu
care au încheiat contractul pentru realizarea
obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare
în instalaţii de incinerare cu recuperare de
energie, pentru fiecare tip de material, situaţia
cantităţilor
de
deşeuri
de
ambalaje
valorificate/incinerate cu recuperare de energie
în numele lui, întocmită conform anexei nr. 34 la
metodologie;
c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a
lunii următoare celei în care s-a desfăşurat
activitatea, cantităţile de ambalaje totale şi pe
fiecare tip de material pentru care a predat
responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale
prin contract, cantităţile de deşeuri de ambalaje
totale şi din fiecare tip de material declarate de
operatorul economic cu care au încheiat
contractul pentru realizarea obiectivelor anuale
de valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie ca
valorificate prin reciclare, respectiv valorificate
prin alte forme decat reciclarea si incinerate în

d) să declare şi să plătească anual, până la data de
25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care sa desfăşurat activitatea, suma datorată, potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru neîndeplinirea
obiectivului anual de valorificare sau incinerare în
instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a
deşeurilor de ambalaje pentru care există această
obligaţie, potrivit art. 19.
ART. 25
(1) Pot face obiectul contractului dintre operatorii
economici prevăzuţi la art. 24 şi operatorul
economic autorizat potrivit prevederilor art. 16
alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje, cu modificarile si
completarile ulterioare, numai cantităţile de
ambalaje pentru care există obligaţia de declarare
prevăzută la art. 19 începând cu luna în care a
fost încheiat contractul.
(2) La data semnării contractului prevazut la
alin.(1), operatorii economici prevăzuţi la art. 19
au obligatia să fie înregistraţi in evidentele fiscal
ale Administratiei Fondului pentru Mediu pentru
contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005,privind Fondul pentru Mediu aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.
105/2006, cu modificările şi completările
ulterioare. Dovada înregistrării este certificatul de

instalatii de incinerare cu recuperare de energie.

instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.

ART. 27
(1) Pot face obiectul contractului dintre operatorii
economici prevăzuţi la art. 26 şi operatorul
economic autorizat potrivit prevederilor art. 16
alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje, cu modificarile si
completarile ulterioare, numai cantităţile de
ambalaje pentru care există obligaţia de declarare
prevăzută la art. 21 începând cu luna în care a
fost încheiat contractul.
(2) La data semnării contractului prevazut la
alin.(1), operatorii economici prevăzuţi la art. 26
au obligatia să fie înregistraţi in evidentele fiscal
ale Administratiei Fondului pentru Mediu pentru
contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005,privind Fondul pentru Mediu aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.
105/2006, cu modificările şi completările
ulterioare. Dovada înregistrării este certificatul de

ART. 27
(1) Pot face obiectul contractului dintre operatorii
economici prevăzuţi la art. 26 şi operatorul
economic autorizat potrivit prevederilor art. 16
alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi
completările ulterioare, numai cantităţile de
ambalaje pentru care există obligaţia de declarare
prevăzută la art. 21 începând cu anul în care a
fost încheiat contractul.
(2) La data semnării contractului prevăzut la alin.
(1),
operatorii
economici
prevăzuţi
la
art. 26 au obligaţia să fie înregistraţi în evidenţele
fiscale ale Administraţiei Fondului pentru Mediu
pentru contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit.
d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.
105/2006, cu modificările şi completările
ulterioare. Dovada înregistrării este certificatul de

atestare a obligaţiilor fiscale la Fondul pentru atestare a obligaţiilor fiscale la Fondul pentru atestare a obligaţiilor fiscale la Fondul pentru
mediu, document care trebuie obtinut pana la mediu, document care trebuie obtinut pana la mediu, document care trebuie obţinut până la
incheierea contractului.
incheierea contractului.
data încheierii contractului.
(3) Pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de
valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor
de ambalaje sunt luate în considerare numai
cantităţile de deşeuri de ambalaje contractate de
operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16
alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor
de ambalaje, cu modificarile si
completarile ulterioare, cu operatori economici,
generatori de deseuri sau detinatori de deseuri,
inclusive operatori economici autorizati din
punctul de vedere al protectiei mediului pentru
colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje,
dupa cum urmeaza:
a) cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate în
baza unui contract cu un operator economic care
asigură serviciile de salubrizare a localităţilor;
b) cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate în
baza unui contract cu un operator economic
autorizat să colecteze deşeuri de ambalaje prin
achiziţie de la populaţie sau de la distribuitori si
comercianti;
c) cantităţile de deşeuri de ambalaje provenite de
la colectori autorizati sau de la alti operatori
economic ice actioneaza ca intermediary intre
generatorii deseurilor, statiile de sortare,
colectorii initiali si operatorii economici
valorificatori sau operatorii economici/persoane
fizice ce detin o instalatie de incinerare cu
recuperare de energie;

d) cantitățile de deșeuri de ambalaje rezultate din
procesul de sortare a deșeurilor municipale din
stațiile de sortare;
e) cantitatile de deseuri de ambalaje provenite de
la operatori economici valorificatori sau operatori
economici/persoane fizice care detin o instalatie
de incinerare cu recuperare de energie;
f) cantităţile de deşeuri de ambalaje provenite din
activitatea proprie care fac obiectul contractului
de preluare a responabilității gestionării
deşeurilor de ambalaje, încredinţate unui
operator economic colector sau valorificator
de către operatorii economici prevăzuţi la art. 24,
cu respectarea prevederilor art. 23.
ART. 26
Operatorii
economici
autorizati
potrivit
prevederilor art.16 alin.(2) lit.b) din Legea
nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu
modificarile si completarile ulterioare, sunt
obligati sa detain evidenta trasabilitatii deseurilor
de ambalaje pentru fiecare operator economic
prevazut la art.24 cu care a incheiat un contract,
care trebuie sa contina in mod clar cel putin
urmatoarele informatii, distinct pe fiecare tip de
material:
a) datele de identificare ale generatorilor
deseurilor, ale statiilor de sortare sau in cazul
sortarilor din deseuri municipal, ale colectorilor
aautorizati;
b) datele de identificare ale operatorilor
economici comercianti care actioneaza ca
intermediar incepand de la generatorii deseurilor,

ART. 28
Pentru cantitatea de ambalaje care nu este
gestionata prin intermediul unui operator
economic autorizat potrivit prevederilor art. 16
alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015, se aplica
prevederile art. 22 – 24.

ART. 28
Pentru cantitatea de ambalaje care nu este
gestionată prin intermediul unui operator
economic autorizat potrivit prevederilor art. 16
alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015, se aplică
prevederile art. 22 – 25.

statiile de sortare, colectorii initiali si pana la
operatorii economici valorificatori sau pana la
operatorii economici/persoane fizice ce detin o
instalatie de incinerare cu recuperare de energie;
c) datele de identificare ale operatorilor
economici
valorificatori
sau
operatorilor
economici/persoane fizice ce detin o instalatie de
incinerare cu recuperare de energie;
d) cantitatile tranzactionate pentru realizarea
obiectivelor anuale de valorificare sai incinerare
in instalatii de incinerare cu recuperare de
energie a deseurilor de ambalaje, distinct pentru
fiecare din operatorii economici prevazuti la lit.a)
– c), precum si data tranzactiilor.
ART. 27
(1) Programul informatic de asistenţă privind
completarea formularului "Declaraţie privind
obligaţiile la Fondul pentru mediu", elaborat şi
pus la dispoziţia contribuabililor/platitorilor în
mod gratuit de către Administraţia Fondului
pentru Mediu, contine modulul pentru calculul
contribuţiei prevăzute la art. 9 alin.(1) lit. d) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 105/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Programul informatic de asistenţă poate fi
descărcat de pe pagina web a Administraţiei
Fondului pentru Mediu, la adresa www.afm.ro
(3) Programul informatic de asistenţă are ca date
de intrare cantităţile de ambalaje ale bunurilor
ambulate introduce pe piata nationala, cantitatile
de ambalaje de desfacere distribuite pentru

prima data pe piata nationala, pe tip de material,
cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate
prin reciclare si cantitatile de deseuri de ambalaje
valorificate prin alte operatii de valorificare sau
incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare
de energie.
CAPITOLUL XV
Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art.
9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare

CAPITOLUL XV
Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art.
9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare

CAPITOLUL XV
Modul de calcul al contribuţiei prevăzute la art.
9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare

ART. 67
(1) Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu
contribuţia de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1)
lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, revine:

ART. 67
(1) Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu
contribuţia de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1)
lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, revine:

a) operatorilor economici autorizaţi pentru
preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a
deşeurilor de ambalaje pentru cantităţile de
ambalaje, respectiv de deşeuri de ambalaje,
pentru care au preluat responsabilităţile în
conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. b)
din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje, cu modificarile si completarile
ulterioare;
b) operatorilor economici autorizaţi pentru
gestionarea anvelopelor uzate pentru cantităţile

ART. 67
(1) Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu
contribuţia de 2 lei/kg prevăzută la
art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, revine:
a) operatorilor economici autorizaţi pentru
preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a
deşeurilor de ambalaje, pentru cantităţile de
ambalaje pentru care au preluat responsabilităţile
în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit.
b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje, cu modificările şi completările
ulterioare;

a) operatorilor economici autorizaţi pentru
preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a
deşeurilor de ambalaje pentru cantităţile de
ambalaje, respectiv de deşeuri de ambalaje,
pentru care au preluat responsabilităţile în
conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. b)
din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje, cu modificarile si completarile
ulterioare;
b) operatorilor economici autorizaţi pentru b) operatorilor economici autorizaţi pentru
gestionarea anvelopelor uzate pentru cantităţile gestionarea anvelopelor uzate, pentru cantităţile

de anvelope, respectiv de deşeuri de anvelope,
pentru care au preluat responsabilităţile, în
conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din
Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind
gestionarea anvelopelor uzate.
(2) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. v)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se plăteşte anual de
către:

de anvelope, respectiv de deşeuri de anvelope,
pentru care au preluat responsabilităţile, în
conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din
Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind
gestionarea anvelopelor uzate.
(2) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. v)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se plăteşte anual de
către:

a) operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. a)
pentru
diferenţa
dintre
cantităţile
corespunzătoare
obiectivelor
anuale
de
valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie, prevăzute în
anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, şi
cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv
valorificate sau incinerate în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie;
b) operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. b)
pentru
diferenţa
dintre
cantităţile
corespunzătoare obiectivelor de gestionare,
prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului
nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor
uzate, şi cantităţile de deşeuri de anvelope efectiv
gestionate.
(3) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. v)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005, aprobată cu modificări şi completări

a) operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. a),
pentru
diferenţa
dintre
cantităţile
corespunzătoare
obiectivelor
anuale
de
valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie, prevăzute în
anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, şi
cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv
valorificate sau incinerate în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie;
b) operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. b)
pentru
diferenţa
dintre
cantităţile
corespunzătoare obiectivelor de gestionare,
prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului
nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor
uzate, şi cantităţile de deşeuri de anvelope efectiv
gestionate.
(3) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. v)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005, aprobată cu modificări şi completări

de anvelope pentru care au preluat
responsabilităţile, în conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.
170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
(2) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. v)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se plăteşte anual de
către:
a) operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. a),
pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de
ambalaje corespunzătoare obiectivelor anuale de
valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie, prevăzute în
anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 105/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de ambalaje
efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie;
b) operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. b),
pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope
uzate corespunzătoare obiectivelor de gestionare
prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului
nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor
uzate şi cantităţile de anvelope uzate efectiv
gestionate.
(3) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. v)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se plăteşte numai în cazul
neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a
deşeurilor de ambalaj, respectiv de gestionare a
anvelopelor uzate, corespunzătoare cantităţilor
de ambalaje, respectiv de anvelope, pentru care
au preluat responsabilitatea.

prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se plăteşte numai în cazul
neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a
deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a
anvelopelor uzate, corespunzătoare cantităţilor
de ambalaje, respectiv de anvelope, pentru care
au preluat responsabilitatea.

aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se plăteşte numai în cazul
neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a
deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a
anvelopelor uzate, corespunzătoare cantităţilor
de ambalaje, respectiv de anvelope, pentru care
au preluat responsabilitatea.

ART. 68
(1) Cantitatea de deşeuri de ambalaje care
trebuie valorificată sau incinerată în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie, respectiv
valorificată prin reciclare, pentru îndeplinirea
obiectivelor
anuale,
se
realizează
prin
următoarele componente:
a) cantitatea de deşeuri Q1 care trebuie
valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje
din PET şi din aluminiu;
b) cantitatea de deşeuri Q2 care trebuie
valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje
din plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi,
respectiv, lemn;
c) cantitatea de deşeuri Q3 care trebuie
valorificată prin reciclare suplimentar faţă de
cantităţile prevăzute la lit. a) şi b), pentru
îndeplinirea obiectivului global de valorificare
prin reciclare, cantitate care se poate realiza prin
valorificarea prin reciclare a oricărui tip de
material de ambalare, în limita cantităţilor din
materialul respectiv pentru care există obligaţia
de a declara si de a plăti, potrivit art. 67;
d) cantitatea de deşeuri Q4 care trebuie
valorificată sau incinerată în instalaţii de

ART. 68
(1) Cantitatea de deşeuri de ambalaje care
trebuie valorificată sau incinerată în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie, respectiv
valorificată prin reciclare, pentru îndeplinirea
obiectivelor
anuale,
se
realizează
prin
următoarele componente:
a) cantitatea de deşeuri Q1 care trebuie
valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje
din PET şi din aluminiu;
b) cantitatea de deşeuri Q2 care trebuie
valorificată prin reciclarea deşeurilor de ambalaje
din plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi,
respectiv, lemn;
c) cantitatea de deşeuri Q3 care trebuie
valorificată prin reciclare suplimentar faţă de
cantităţile prevăzute la lit. a) şi b), pentru
îndeplinirea obiectivului global de valorificare
prin reciclare, cantitate care se poate realiza prin
valorificarea prin reciclare a oricărui tip de
material de ambalare, în limita cantităţilor din
materialul respectiv pentru care există obligaţia
de a declara si de a plăti, potrivit art. 67;
d) cantitatea de deşeuri Q4 care trebuie
valorificată sau incinerată în instalaţii de

ART. 68
(1) Cantitatea de deşeuri de ambalaje care
trebuie valorificată sau incinerată în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie, respectiv
valorificată prin reciclare, pentru îndeplinirea
obiectivelor
anuale,
se
realizează
prin
următoarele componente:
a) cantitatea de deşeuri care trebuie valorificată
prin reciclarea deşeurilor de ambalaje din PET şi
din aluminiu;
b) cantitatea de deşeuri care trebuie valorificată
prin reciclarea deşeurilor de ambalaje din plastic,
sticlă, metal, hârtie/carton şi, respectiv, lemn;
c) cantitatea de deşeuri care trebuie valorificată
prin reciclare suplimentar faţă de cantităţile
prevăzute la lit. a) şi b), pentru îndeplinirea
obiectivului global de valorificare prin reciclare,
cantitate care se poate realiza prin valorificarea
prin reciclare a oricărui tip de material de
ambalare, în limita cantităţilor din materialul
respectiv pentru care există obligaţia de a declara
şi de a plăti, potrivit art. 67;
d) cantitatea de deşeuri care trebuie valorificată
sau incinerată în instalaţii de incinerare cu

incinerare cu recuperare de energie suplimentar
faţă de cantităţile prevăzute la lit. a), b) şi c),
pentru îndeplinirea obiectivului global de
valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie, cantitate ce
se poate realiza prin oricare operaţie de
valorificare sau prin incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie a oricărui tip
de material de ambalare, în limita cantităţilor din
materialul respectiv pentru care există obligaţia
de a declara si de a plăti, potrivit art. 67;
(2) Obiectivele anuale de valorificare sau
incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare
de energie prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, se
consideră îndeplinite numai dacă se realizează
fiecare dintre componentele menţionate la alin.
(1).
(3) Contribuţia se stabileşte luând în calcul o
singură dată cantităţile nerealizate pentru fiecare
componentă.
Formula matematică de calcul este:

incinerare cu recuperare de energie suplimentar
faţă de cantităţile prevăzute la lit. a), b) şi c),
pentru îndeplinirea obiectivului global de
valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie, cantitate ce
se poate realiza prin oricare operaţie de
valorificare sau prin incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie a oricărui tip
de material de ambalare, în limita cantităţilor din
materialul respectiv pentru care există obligaţia
de a declara si de a plăti, potrivit art. 67;
(2) Obiectivele anuale de valorificare sau
incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare
de energie prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, se
consideră îndeplinite numai dacă se realizează
fiecare dintre componentele menţionate la alin.
(1).
(3) Contribuţia se stabileşte luând în calcul o
singură dată cantităţile de deseuri de ambalaje
pentru care nu s-au indeplinit obiectivele anuale,
pentru fiecare component.
Formula matematică de calcul este:

recuperare de energie suplimentar faţă de
cantităţile prevăzute la lit. a), b) şi c), pentru
îndeplinirea obiectivului global de valorificare sau
incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare
de energie, cantitate ce se poate realiza prin
oricare operaţie de valorificare sau prin incinerare
în instalaţii de incinerare cu recuperare de
energie a oricărui tip de material de ambalare, în
limita cantităţilor din materialul respectiv pentru
care există obligaţia de a declara şi de a plăti,
potrivit art. 67.
(2) Obiectivele anuale de valorificare sau
incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare
de energie prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se consideră îndeplinite
numai dacă se realizează fiecare dintre
componentele menţionate la alin. (1).
(3) Contribuţia se stabileşte luând în calcul o
singură dată cantităţile de deşeuri de ambalaje
pentru care nu s-au îndeplinit obiectivele anuale,
pentru fiecare componentă.
Formula matematică de calcul este:

Contribuţia = Max {[(QPET * RPET - qPET) + (QAl * Contribuţia = Max {[(Qhartie/carton * Contribuţia = Max (a; b; c) * 2 lei
RAl - qAl)]; Σ(Qi * Ri - qri); (Qt * R - Σqri); (Qt * V - Rhartie/carton – qrhartie/carton) + (Qsticla *
Σqvi)} * 2 lei,
Rsticla– qrsticla) + Max [(Qmetal * Rmetal qrmetal); (QAl * RAl - qrAl)] + Max [(Qplastic *
Rplastic – qrplastic); (QPET * RPET – qrPET)] +
(Qlemn * Rlemn – qrlemn); (Qt * R - Σqri); (Qt * V
- Σqvi)} * 2 lei,
unde:
unde:
unde:

QPET - cantitatea de ambalaje din PET pentru
care a preluat responsabilitatea;
QAl - cantitatea de ambalaje din aluminiu pentru
care a preluat responsabilitatea;
RPET - obiectivul minim de valorificare prin
reciclare pentru ambalaje din PET;
RAl - obiectivul minim de valorificare prin
reciclare pentru ambalaje din aluminiu;
Qi - cantitatea de ambalaje din materialul „i”,
respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi
lemn pentru care există obligaţia de plată;
Ri - obiectivul minim de valorificare prin
reciclare pentru materialul de ambalare „i”,
respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton şi
lemn;
Qt - cantitatea totală de ambalaje pentru care
există obligaţia de a plăti potrivit art. 67;
R - obiectivul global de valorificare prin reciclare;
V - obiectivul global de valorificare sau incinerare
în instalaţii de incinerare cu recuperare de
energie;
qPET - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare

Contributia = contributia datorata la Fondul Contributia = contributia datorata la Fondul
pentru Mediu, calculate in lei;
pentru Mediu, calculate in lei;
a = d + e + f + g + h;
b = (Qt * R - ∑qri);
c = (Qt * V - ∑qvi);
d = Max[(Qmetal * Rmetal – qrmetal); QAl * RAl – qrAl)];
e = Max[(Qplastic * Rplastic – qrplastic); QPET * RPET –
qrPET)];
f = (Qlemn * Rlemn – qrlemn);
g = (Qhartie/carton * Rhartie/carton – qrhartie/carton);
h = (Qsticla * Rsticla – qrsticla);
QPET - cantitatea de ambalaje din PET introdusă QAl – cantitatea de ambalaje din aluminiu
pe piaţa naţională;
introdusa pe piata nationala;
QAl - cantitatea de ambalaje din aluminiu Qhartie/carton – cantitatea de ambalaje din
introdusă pe piaţa naţională;
hartie/carton introdusa pe piata nationala;
RPET - obiectivul minim de valorificare prin Qlemn – cantitatea de ambalaje din lemn introdusa
reciclare pentru ambalaje din PET;
pe piata nationala;
RAl - obiectivul minim de valorificare prin Qmetal – cantitatea de ambalaje din metal
reciclare pentru ambalaje din aluminiu;
introdusa pe piata nationala;
Q - cantitatea de ambalaje din plastic, sticlă, QPET – cantitatea de ambalaje din PET introdusa
metal, hârtie/carton respectiv lemn pentru care pe piata nationala;
există obligaţia de plată;
Qplastic – cantitatea de ambalaje din plastic
R - obiectivul minim de valorificare prin introdusa pe piata nationala;
reciclare
pentru plastic, sticlă, metal, Qsticla – cantitatea de ambalaje din sticla introdusa
hârtie/carton respective lemn;
pe piata nationala;
Qt – cantitatea totala de ambalaje pentru care
Qt - cantitatea totală de ambalaje pentru care exista obligatia de a declara si de a plati potrivit
există obligaţia de a declara si de a plăti potrivit art.21;
art. 21;
qrAl – cantitatea valorificata efectiv prin reciclare
R - obiectivul global de valorificare prin reciclare; a deseurilor de ambalaje din aluminiu;
V - obiectivul global de valorificare sau incinerare qrhartie/carton – cantitatea valorificata efectiv prin
în instalaţii de incinerare cu recuperare de reciclare a deseurilor de ambalaje din
energie;
hartie/carton;
qPET - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare qri – cantitatea valorificata efectiv prin reciclare

a deşeurilor de ambalaje din PET;
qAl - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a
deşeurilor de ambalaje din aluminiu;
qri - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare
din materialul „i”, respectiv plastic, sticlă, metal,
hârtie/carton şi, respectiv, lemn;
qvi - cantitatea valorificată efectiv din materialul
„i”, respectiv oricare dintre materialele pentru
care există obligaţia de a plăti potrivit art. 67,
prin orice operaţie, inclusiv prin valorificare prin
reciclare sau prin incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie.

a deşeurilor de ambalaje din PET;
qAl - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a
deşeurilor de ambalaje din aluminiu;
qr - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare
din materialul plastic, sticlă, metal, hârtie/carton
şi, respective respectiv lemn;
qv - cantitatea valorificată efectiv din materialele
pentru care există obligaţia de a declara si de a
plăti potrivit art. 67 prin orice operaţie, inclusiv
prin valorificare prin reciclare sau prin incinerare
în instalaţii de incinerare cu recuperare de
energie.

din materialul “i”, respectiv plastic, sticla, metal,
hartie/carton si respectiv lemn;a deseurilor de
ambalaje din aluminiu;
qrlemn – cantitatea valorificata efectiv prin
reciclare a deseurilor de ambalaje din lemn;
qrmetal – cantitatea valorificata efectiv prin
reciclare a deseurilor de ambalaje din metal;
qrPET – cantitatea valorificata efectiv prin reciclare
a deseurilor de ambalaje din PET;
qrplastic – cantitatea valorificata efectiv prin
reciclare a deseurilor de ambalaje din plastic;
qrsticla – cantitatea valorificata efectiv prin
reciclare a deseurilor de ambalaje din sticla;
qvi – cantitatea valorificata efectiv din materialul
“i”, respectiv oricare dintre materialele pentru
care exista obligatia de a declara si de plati
potrivit art.21, prin orice operatie de valorificare,
inclusiv prin valorificare prin reciclare sau prin
incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare
de energie;
R – obiectivul global de valorificare prin reciclare;
RAl – obiectivul minim de valorificare prin reciclare
pentru ambalajele din aluminiu;
Rhartie/carton – obiectivul minim de valorificare prin
reciclare pentru ambalajele din hartie/carton;
Rlemn – obiectivul minim de valorificare prin
reciclare pentru ambalajele din lemn;
Rmetal – obiectivul minim de valorificare prin
reciclare pentru ambalajele din metal;
RPET – obiectivul minim de valorificare prin
reciclare pentru ambalajele din PET;
Rplastic – obiectivul minim de valorificare prin
reciclare pentru ambalajele din plastic;
Rsticla – obiectivul minim de valorificare prin

(4) Cantităţile de ambalaje din plastic, respectiv
din metal, pentru care există obligaţia de a plăti
potrivit art. 67, includ şi cantităţile de ambalaje
din PET, respectiv din aluminiu.
(5) Dacă în formula prevazuta la alin.(3) o
diferenta are o valoare negativa, atunci se
considera in calcul ca avand valoarea 0(zero).
(6) Cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificată
într-un an suplimentar faţă de obiectivul anual de
valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie nu poate
compensa obligaţiile aferente altor ani.
(7) Cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificată
prin incinerare în instalaţii de incinerare cu
recuperare de energie nu poate compensa
obligaţiile de reciclare.
ART. 69
La stabilirea contribuţiei în cazul operatorilor
economici prevăzuţi la art. 67 alin. (1) lit. b) se vor
lua în considerare următoarele:
(1) Contribuţia anvelopelor noi şi/sau uzate
destinate reutilizării se determină ca fiind
produsul dintre obligaţiile anuale de gestionare a
anvelopelor uzate, raportate la cantitatea totală
de
anvelope
pentru
care
a
preluat
responsabilitatea în anul precedent, diminuate cu
cantitatea de anvelope uzate reutilizate,

(4) Cantităţile de ambalaje din plastic, respectiv
din metal, pentru care există obligaţia de a
declara si de a plăti potrivit art. 67, includ şi
cantităţile de ambalaje din PET, respectiv din
aluminiu.
(5) Dacă în formula prevazuta la alin. (3) o
diferenta are valoare negativa, atunci se
considera in calcul ca avand valoarea 0 (zero).
(6) Cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificată
într-un an suplimentar faţă de obiectivul anual de
valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie nu poate
compensa obligaţiile aferente altor ani.
(7) Cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificată
prin alte forme decat reciclarea sau incinerata în
instalaţii de incinerare cu recuperare de energie
nu poate compensa obligaţiile globale de
valorificare prin reciclare.

reciclare pentru ambalajele din sticla;
V – obiectivul global de valorificare sau incinerare
in instalatii de incinerare cu recuperare de
energie.
(4) Cantităţile de ambalaje din plastic, respectiv
din metal, pentru care există obligaţia de a
declara şi de a plăti potrivit art. 67, includ şi
cantităţile de ambalaje din PET, respectiv din
aluminiu.
(5) Dacă în formula prevăzută la alin. (3) o
diferenţă are o valoare negativă, atunci se
consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).
(6) Cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificată
într-un an suplimentar faţă de obiectivul anual de
valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie nu poate
compensa obligaţiile aferente altor ani.
(7) Cantitatea de deşeuri de ambalaje valorificată
prin alte forme decât reciclarea sau incinerată în
instalaţii de incinerare cu recuperare de energie,
nu poate compensa obligaţiile globale de
valorificare prin reciclare.

ART. 69
Pentru calculul contribuiei datorate la Fondul
pentru mediu de operatorii economici prevazuti
la art. 67 alin. (1) lit. b) se aplica urmatoarea
formula :

ART. 69
Pentru calculul contribuţiei datorate la Fondul
pentru mediu de operatorii economici prevăzuţi
la art. 67 alin. (1) lit. b) se aplică următoarea
formulă:

refolosite ca atare, reşapate, reciclate şi/sau
valorificate termoenergetic, şi contribuţia de 2
lei/kg.
(2) Pentru calculul contributiei la Fondul pentru
mediu se aplică următoarea formulă:
Contributia = [(Q x Ob) - Qrealizat] x 2 lei,
unde:
Contributia – contributia datorata la Fondul
pentru mediu, calculate in lei;
Q - cantitatea de anvelope noi şi/sau uzate
destinate reutilizării pentru care au preluat
responsabilitatea în anul precedent;

Contributia = [(Q x Ob) - Qrealizat] x 2 lei,
unde:
Contributia – contributia datorata la Fondul
pentru mediu, calculate in lei;
Q - cantitatea de anvelope noi şi/sau uzate
destinate reutilizării pentru care au preluat
responsabilitatea în anul precedent;

Ob - obligaţia anuală de gestionare a
anvelopelor conform Hotărârii Guvernului nr.
170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
Qrealizat - cantitatea de anvelope gestionate în
anul de raportare.

Ob - obligaţia anuală de gestionare a
anvelopelor conform Hotărârii Guvernului nr.
170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
Qrealizat - cantitatea de anvelope gestionate în
anul de raportare.

ART. 70
Operatorii economici prevăzuţi la art. 67, sunt
obligaţi:
a) să stabilească semestrial, pentru fiecare tip de
material, cantităţile de ambalaje, respectiv de
anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării
pentru care s-a preluat responsabilitatea
îndeplinirii obiectivelor;

ART. 70
Operatorii economici prevăzuţi la art. 67, sunt
obligaţi:
a) sa detina situatii lunare si anuale intocmite in
baza documentelor financiar-contabile si a
documentelor justificative, cu privire la cantitatile
de ambalaje respectiv de anvelope noi si/sau
uzate destinate reutilizarii pentru care exista
obligatia de a declara si de a plati potrivit art. 67,
care trebuie sa contina, distinct pentru fiecare tip
de material/anvelopa cel pitin informatii privind
greutatea ambalajelor respective a anvelopelor
noi si/sau uzate destinate reutilizarii pentru care
s-a
preluat
responsabilitatea
indeplinirii
obiectivelor, precum si data la care acestea au

Contribuţia = [(Q x Ob) - Qrealizat] x 2 lei
unde:
Contribuţia - contribuţia datorată la Fondul
pentru mediu, calculată în lei;
Ob - obligaţia anuală de gestionare a anvelopelor
uzate,
stabilită
în
procente,
conform
Hotărârii Guvernului nr. 170/2004 privind
gestionarea anvelopelor uzate;
Q - cantitatea de anvelope noi şi/sau uzate
destinate reutilizării pentru care au preluat
responsabilitatea;
Qrealizat - cantitatea de anvelope uzate
gestionate în anul de raportare.
ART. 70
(1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 67 sunt
obligaţi să deţină situaţii lunare si anuale cu
privire la cantităţile de ambalaje pentru care
există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit
art. 67, intocmite distinct pentru fiecare tip de
material, respectiv cantitatile de anvelope noi
si/sau uzate destinate.

b) să stabilească semestrial, pentru fiecare tip de
material, cantităţile de deşeuri de ambalaje
valorificate sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie, respectiv
cantităţile de deşeuri de anvelope gestionate;

c) incepand cu semestrul II al anului 2016, să
declare semestrial, până la data de 25 inclusiv a
lunii următoare semestrului în care s-a desfăşurat
activitatea, cantităţile de ambalaje totale şi pe
fiecare tip de material pentru care există obligaţia
de a plăti potrivit art. 67, cantităţile de deşeuri de
ambalaje din fiecare tip de material valorificate
sau incinerate în instalaţii de incinerare cu
recuperare de energie şi cantităţile de deşeuri de
ambalaje din fiecare tip de material valorificate
prin reciclare, respectiv cantităţile de anvelope
noi şi/sau uzate destinate reutilizării pentru care
există obligaţia de a plăti potrivit art. 67 şi
cantităţile de deşeuri de anvelope gestionate;
d) să declare şi să plătească anual, până la data de
25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-

fost preluate;
b) Operatorii economici prevazuti la art. 67 alin.
(1) lit. a) sunt obligati sa stabileasca lunar si sa
detina situatii, intocmite in baza documentelor
financiar-contabile si a documentelor justificative,
pe fiecare tip de material de ambalare, cu privire
la cantitatile de deseuri de ambalaje care au fost
colectate si valorificate in baza contractelor
incheiate cu fiecare collector si cu fiecare
valorificator, pe tip de operatie de valorificare,
distinct
pentru
deseurile
de
ambalaje
colectate/preluate:
1. direct de la generatori de deseuri;
2. de la operatori de salubritate;
3. de la alti detinatori de deseuri de ambalaje,
inclusiv comercianti de deseuri autorizati sau
dupa caz inregistrati potrivit legislatiei aplicabile
pentru comercializarea deseurilor de ambalaje;
c) Operatorii economici prevazuti la art. 67 alin.
(1) lit. b) sunt obligati sa stabileasca lunar si sa
detina situatii, intocmite in baza documentelor
financiar-contabile si a documentelor justificative,
cu privire la cantitatile de anvelope uzate
gestionate in baza contractelor incheiate cu
fiecare colector si valorificator.

(2) Operatorii economici prevăzuţi la art. 67 alin.
(1) lit. a) sunt obligaţi să stabilească lunar si să
deţină situaţii, întocmite în baza documentelor
financiar-contabile şi a documentelor justificative,
pe fiecare tip de material de ambalare, cu privire
la cantităţile de deşeuri de ambalaje care au fost
colectate si valorificate in baza contractelor
încheiate cu fiecare colector si cu fiecare
valorificator, pe tip de operație de valorificare,
distinct
pentru
deșeurile
de
ambalaje
colectate/preluate:
1. direct de la generatori de deşeuri;
2. de la operatori de salubritate;
3. de la alți deţinători de deşeuri de ambalaje,
inclusiv comercianți de deșeuri autorizați sau
după caz înregistrați potrivit legislației aplicabile
pentru comercializarea deşeurilor de ambalaje;
(3) Operatorii economici prevăzuţi la art. 67 alin.
(1) lit. b) sunt obligaţi să stabilească lunar si să
deţină situaţii, întocmite în baza documentelor
financiar-contabile şi a documentelor justificative,
cu privire la cantităţile de anvelope uzate
gestionate în baza contractelor încheiate cu
fiecare colector şi valorificator.

a desfăşurat activitatea, suma datorată potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru neîndeplinirea
obiectivelor de anuale de valorificare a deşeurilor
de ambalaj, respectiv de gestionare a anvelopelor
uzate, corespunzătoare cantităţilor de ambalaje,
respectiv de anvelope, pentru care există
obligaţia de a plăti potrivit art. 67.
ART. 71
Operatorii economici prevăzuţi la art. 67 sunt
obligati să deţină situaţii, întocmite în baza
documentelor
financiar-contabile
şi
a
documentelor justificative, pentru:
a) cantităţile de ambalaje, respectiv de anvelope
noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru care
s-a
preluat
responsabilitatea
îndeplinirii
obiectivelor;

b) cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate
sau incinerare în instalaţii de incinerare cu
recuperare de energie, respectiv de deşeuri de
anvelope gestionate, preluate de la generatori

ART. 71
ART. 71
Operatorii economici prevăzuţi la art. 67 sunt Operatorii economici prevăzuţi la art. 67 sunt
obligati:
obligaţi:
a) sa declare semestrial, pana la data de 25
inclusiv a lunii urmatoare semestrului in care s-a
desfasurat activitatea, cantitatile de ambalaje
totale si pe fiecare tip de material pentru care
exista obligatia de a declara si de plati potrivit art.
67, cantitatile de deseuri de ambalaje din fiecare
tip de material valorificate sau incinerate in
instalatii de incinerare cu recuperare de energie si
cantitatile de deseuri de ambalaje din fiecare tip
de material valorificate prin reciclare, respectiv
cantitatile de anvelope noi si/sau uzate destinate
reutilizarii pentru care exista obligatia de a
declara si de a plati potrivit art. 67 si cantitatile de
anvelope uzate gestionate;
b) sa declare si sa plateasca anual, pana la data de
25 a lunii ianuarie a anului urmator celui in care sa desfasurat activitatea, suma datorata potrivit
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005

a) să declare semestrial, până la data de 25
inclusiv a lunii următoare semestrului în care s-a
desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje
totale şi pe fiecare tip de material pentru care
există obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit
art. 67, cantităţile de deşeuri de ambalaje din
fiecare tip de material valorificate sau incinerate
în instalaţii de incinerare cu recuperare de
energie şi cantităţile de deşeuri de ambalaje din
fiecare tip de material valorificate prin reciclare,
respectiv cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate
destinate reutilizării pentru care există obligaţia
de a declara şi de a plăti potrivit art. 67 şi
cantităţile de anvelope uzate gestionate;
b) să declare şi să plătească anual, până la data de
25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care sa desfăşurat activitatea, suma datorată potrivit
Ordonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului

sau deţinători de deşeuri, staţii de sortare,
colectori autorizaţi, valorificate sau incinerate în
instalaţii de incinerare cu recuperare de energie
de operatorii economici autorizaţi din punctul de
vedere al protecţiei mediului pentru valorificarea
deşeurilor de ambalaje;

privind Fondul pentru mediu, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr.105/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare, pentru
neindeplinirea obiectivelor annual de valorificare
a deseurilor de ambalaje, respectiv de anvelope,
pentru care exista obligatia de a declara si de a
plati potrivit art. 67;

c) trasabilitatea deşeurilor de ambalaje, respectiv
de deşeuri de anvelope gestionate, pe tip de
material, de la producătorul de deşeuri până la
operatorul economic valorificator sau la
operatorul economic ce deţine o instalaţie de
incinerare cu recuperare de energie, care sa
contina in mod clar cel putin urmatoarele
informatii, distinct pe fiecare tip de material:

c) sa asigure trasabilitatea deseurilor de
ambalaje, respectiv de anvelope uzate gestionate,
pe tip de material, de la operatorul economic
autorizat cu care a incheiat contract pentru
colectarea deseurilor pana la operatorul
economic valorificator sau la operatorul
economic ce detine o instalatie de incinerare cu
recuperare de energie cu care a incheiat contract,
prin cel putin urmatoarele informatii, distinct pe
fiecare tip de material:
1. codul unic de inregistrare si denumirea
operatorilor economici cu care a incheiat contract
de colectare colectorului deseurilor, inclusive
comerciantii inregistrati sau a statiei de sortare in
cazul sortarilor din deseuri municipale cu care a
incheiat contract;
2. codul unic de inregistrare si denumirea
operatorilor economici comercianti, daca este
cazul, ce actioneaza ca intermediari pana la
operatorii economici valorificatori sau pana la
operatori economici/persoane fizice ce detin o
instalatie de incinerare cu recuperare de energie;

1. datele de identificare ale generatorilor
deseurilor, ale statiilor de sortare sau, in cazul
sortarilor din deseuri municipal, ale colectorilor
autorizati;

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru neîndeplinirea
obiectivelor anuale de valorificare a deşeurilor de
ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor
uzate, corespunzătoare cantităţilor de ambalaje,
respectiv de anvelope, pentru care există
obligaţia de a declara şi de a plăti potrivit art. 67.
c) sa asigure trasabilitatea deşeurilor de
ambalaje, respectiv de anvelope uzate gestionate,
pe tip de material, de la operatorul economic
autorizat cu care a încheiat contract pentru
colectarea deșeurilor până la operatorul
economic valorificator sau la operatorul
economic ce deţine o instalaţie de incinerare cu
recuperare de energie, prin cel puţin următoarele
informaţii, distinct pe fiecare tip de material:
1. codul unic de înregistrare şi denumirea
operatorilor economici cu care a încheiat contract
de colectare a deşeurilor, inclusiv comercianți
înregistrați, sau, in cazul sortarilor din deseuri
municipale, a operatorilor economici care detin
instalatie de sortare / statie de sortare;
2. codul unic de înregistrare şi denumirea
operatorilor economici comercianţi, dacă este
cazul, ce acţionează ca intermediari până la
operatorii economici valorificatori sau până la
operatori economici/persoane fizice ce deţin o
instalaţie de incinerare cu recuperare de energie;

2. datele de identificare ale operatorilor
economici comercianti care actioneaza ca
intermediari incepand de la generatorii
deseurilor, statiile de sortare, colectorii initiali si
pana la operatorii economici valorificatori sau
pana la operatori economici/persoane fizice ce
detin o instalatie de incinerare cu recuperare de
energie;
3. datele de identificare ale operatorilor 3. codul unic de inregistrare si denumirea 3. codul unic de înregistrare şi denumirea

economici valorificatori sau ale operatorilor
economici/persoane fizice ce detin o instalatie de
incinerare cu recuperare de energie;
4. cantitatile tranzactionate pentru realizarea in
mod individual a obiectivelor anuale de
valorificare sau incinerare in instalatii de
incinerare cu recuperare de energie a deseurilor
de ambalaje, distinct pentru fiecare din operatorii
economici prevazuti la lit. a) – c), precum si data
tranzactiilor.
d) contractele încheiate cu operatorii economici
prevazuti la art. 67 cu operatorii economici
autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei
mediului pentru valorificarea deşeurilor de
ambalaje, cu operatorii economici ce deţin o
instalaţie de incinerare cu recuperare de energie,
respectiv cu operatorii economici autorizaţi din
punctul de vedere al protecţiei mediului pentru
valorificarea deşeurilor de anvelopelor uzate.

operatorilor economici cu care a incheiat contract
pentru valorificarea deseurilor sau incinerarea cu
recuperare de energie a acestora;
4. cantitatile tranzactionate pentru realizarea
obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare
in instalatii de incinerare cu recuperare de
energie a deseurilor de ambalaje, respectiv de
gestionare a anvelopelor uzate, distinct pentru
fiecare dintre operatorii economici prevazuti la
lit. c), precum si data tranzactiilor;
d) sa detina o situatie a contractelor incheiate de
operatorii economici prevazuti la art. 67 cu
operatorii economici prevazuti la lit. c);

operatorilor
economici
autorizati
care
valorificarea deșeurilor sau incinerarea cu
recuperare de energie a acestora;
4. cantităţile tranzacţionate pentru realizarea
obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare
în instalaţii de incinerare cu recuperare de
energie a deşeurilor de ambalaje, respectiv de
gestionare a anvelopelor uzate, distinct pentru
fiecare dintre operatorii economici prevăzuţi la
lit. c), precum şi data tranzacţiilor;
d) să deţină o situaţie a contractelor încheiate de
operatorii
economici
prevăzuţi
la
art. 67 cu operatorii economici colectori sau
valorificatori.

e) sa intocmeasca si sa transmita lunar
operatorului economic cu care au incheiat
contractual pentru realizarea obiectivelor anuale
de valorificare sau incinerare in instalatii de
incinerare cu recuperare de energie, situatia
cantitatilor
de
deseuri
de
ambalaje
valorificate/incinerate cu recuperare de energie
in numele acestuia, intocmita pentru fiecare tip
de material, conform anexei nr. 4 la metodologie.

e) să întocmească și să transmită lunar
operatorilor economici cu care au încheiat
contractul pentru realizarea obiectivelor anuale
de valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie, situaţia
cantităţilor
de
deşeuri
de
ambalaje
valorificate/incinerate cu recuperare de energie
în numele acestuia, întocmită pentru fiecare tip
de material, conform anexei nr. 3 la metodologie.

ART. 72
Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea
obiectivelor de valorificare sau incinerare în
instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a
deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a

ART. 72
(1) Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea
obiectivelor de valorificare sau incinerare în
instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a
deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a

ART. 72
(1) Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea
obiectivelor de valorificare sau incinerare în
instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a
deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a

anvelopelor uzate, sunt necesare următoarele:

anvelopelor uzate, sunt necesare următoarele:
a) cantitatile de deseuri de ambalaje, respectiv de
anvelope uzate, trebuie sa faca obiectul unei
prestari de servicii de colectare/preluare,
realizate in baza unui contract cu un operator
economic autorizat si a a unei prestari de servicii
de valorificare/reciclare, respectiv de gestionare a
anvelopelor uzate, realizate in baza unui contract
cu un operator economic autorizat;
b) facturarea serviciilor de valorificare/reciclare
deseuri de ambalaje, respectiv de gestionare a
anvelopelor uzate, se realizeaza in conformitate
cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si
cu reglementarile contabile aprobate prin ordin al
ministrului
finantelor
publice,
in
baza
documentelor care dovedesc valorificare /
reciclarea respectivelor deseuri;
c) pe documentele fiscale si documentele de
insotire a transporturilor de deseuri de ambalaje,
operatorii economici autorizati din punctul de
vedere al protectiei mediului pentru colectarea si
valorificarea deseurilor de ambalaje, trebuie sa
mentioneze ca incredintarea se face pentru
indeplinirea obiectivelor anuale de valorificare
sau incinerare in instalatii de incinerare cu
recuperare de energie a deseurilor de ambalaje
de catre operatorii economici prevazuti la art. 67,
precum si datele de identificare ale acestora;
d) pe documentele fiscale si documentele de
insotire a transporturilor de deseuri de anvelope
uzate, operatorii economici autorizati din punctul
de vedere al protectiei mediului pentru
gestionarea anvelopelor uzate, trebuie sa

anvelopelor uzate, sunt necesare următoarele:
a) cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv de
anvelope uzate, trebuie să facă obiectul unor
contracte incheiate intre operatorul economic
prevazut la art. 67 si operatori economici
autorizati pentru prestarea de servicii de
colectare, prestarea de servicii de valorificare /
reciclare deseuri de ambalaje, respectiv de
gestionare a anvelopelor uzate;
b) facturarea serviciilor de valorificare/reciclare
deşeuri de ambalaje, respectiv de gestionare a
anvelopelor uzate, trebuie sa se realizeze în
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare şi cu reglementările contabile, în baza
documentelor care dovedesc valorificarea /
reciclarea / gestionarea respectivelor deşeuri;
c) pe facturile fiscale şi pe documentele de
însoţire a transporturilor de deşeuri de ambalaje,
trebuie să se menționeze că încredinţarea se
realizează in scopul indeplinirii obiectivelor
anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii
de incinerare cu recuperare de energie a
deşeurilor de ambalaje, respectiv de reciclare, de
către operatorii economici prevăzuți la art. 67,
precum și datele de identificare ale acestora;
d) pe facturile fiscale şi pe documentele de
însoţire a transporturilor de deşeuri de anvelope
uzate, trebuie să se menționeze că încredinţarea
se face in scopul indeplinirii obiectivelor anuale
de gestionare de către operatorii economici

mentioneze ca incredintarea se face pentru
indeplinirea obiectivelor anuale de gestionare de
catre operatorii economici prevazuti la art. 67,
precum si datele de identificare ale acestora;
e) cantitatile de deseuri de ambalaje, respectiv de
anvelope uzate, sa fie confirmate de catre
operatorul
economic
valorificator,
prin
intermediul modelului de confirmare prevazut in
anexa nr. 3 la metodologie, ca fiind primite in
numele operatorului economic responsabil
pentru a fi introduse in procesul de productie in
termen de cel mult 6 luni de la data receptiei;
f) cantitatile de deseuri de ambalaje, respectiv de
anvelope uzate, sa fie confirmate de catre
operatorul economic exportator, prin intermediul
modelului de confirmare prevazut in anexa nr. 3
la metodologie, ca fiind primate in numele
operatorului economic responsabil pentru a fi
exportate in termen de cel mult 6 luni de la data
receptiei;
g) in cazul deseurilor de ambalaje, respectiv de
anvelope uzate, livrate in interiorul Uniunii
Europene, cantitatile de deseuri sa fie confirmate
de catre valorificatorul din tara de destinatie
(potrivit Regulamentului UE 1013/2006 privind
transferurile de deseuri);
h) in cazul deseurilor de ambalaje, exportate in
afara Uniunii Europene, cantitatile de deseuri de
ambalaje sa fie confirmate de catre valorificatorul
din tara de destinatie si operatorul economic
exportator sa detina dovada ca operatiunile de
valorificare/reciclare s-au desfasurat in conditii
prevazute prin legislatia comunitara in domeniu;
i) pentru confirmarea valorificarii ca fiind reciclare

prevăzuți la art. 67, precum și datele de
identificare ale acestora;
e) în cazul tranzacțiilor intraunionale sau
extraunionale, trebuie să se dețină documentul
care atesta calitatea de reciclator a destinatarului
final pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje
încredințate;

f) in cazul deșeurilor de ambalaje livrate in
interiorul Uniunii Europene, cantitățile de deșeuri
de ambalaje trebuie să fie confirmate de primire
de către valorificatorul din tara de destinație
potrivit Regulamentului U.E. 1013/2006 privind
transferurile de deșeuri;
g) in cazul deșeurilor de ambalaje exportate in
afara Uniunii Europene, trebuie să se dețină
dovada că operaţiunile de valorificare/reciclare sau desfăşurat în condiţii prevăzute prin legislaţia
comunitară în domeniu, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 249/2015;
h) pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje

a deseurilor de ambalaje, respectiv de anvelope
uzate, operatorii economici autorizati din punctul
de vedere al protectiei mediului trebuie sa
indeplineasca conditiile din anexa nr. 2 la
metodologie aplicabile tipului de material de
ambalare pentru care se face confirmarea.
(2) In cazul neindeplinirii cerintelor prevazute la
alin. (1) cantitatile respective nu sunt considerate
ca fiind reciclate, respectiv gestionate de catre
operatorul economic valorificator pentru
indeplinirea obiectivelor anuale de valorificare
sau incinerare in instalatii de incinerare cu
recuperare de energie a deseurilor de ambalaje,
respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, care
revin operatorilor economici prevazuti la art. 67.
(3) Operatorul economic prevazut la art. 67 este
obligat sa faca dovada trasabilitatii deseurilor de
ambalaje, respectiv a anvelopelor uzate, de la
colectorul cu care a contractat serviciile pana la
valorificator.

1. Facturarea serviciilor de valorificare/reciclare a
deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a
anvelopelor uzate, se face în conformitate cu
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi
cu prevederile reglementărilor contabile aprobate

încredințate, operatorii economici autorizaţi din
punctul de vedere al protecţiei mediului trebuie
să respecte cerințele din anexa nr. 2 la
metodologie, aplicate operației la care a fost
supus materialul de ambalare.
(2) În cazul neîndeplinirii cerințelor prevăzute la
alin. (1) cantităţile respective nu sunt considerate
ca fiind reciclate, respectiv gestionate de către
operatorul economic valorificator pentru
îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare
sau incinerare în instalaţii de incinerare cu
recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje,
respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, care
revin operatorilor economici prevăzuţi la art. 67.
(3) Operatorul economic prevăzut la art. 67 este
obligat sa facă dovada trasabilităţii deșeurilor de
ambalaje, respectiv a anvelopelor uzate, de la
colectorul cu care a contractat serviciile până la
valorificator, prin documente financiar-contabile
si documente justificative.

prin ordin al ministrului finanţelor, în baza
documentelor
care
dovedesc
valorificarea/reciclarea/gestionarea respectivelor
deşeuri.
2. Operatorii economici autorizați din punctul de
vedere al protecției mediului pentru colectarea și
valorificarea deșeurilor de ambalaje, care
colectează şi valorifică deşeuri de ambalaje,
pentru operatorii prevăzuți la art. 67 sunt obligaţi
să menţioneze în contracte, pe documentele
fiscale şi pe documentele de însoţire a
transportului de deşeuri de ambalaje, respectiv
anvelope, dacă încredinţarea se face în scopul
îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau
incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare
de energie a deşeurilor de ambalaje.
3. Operatorii economici autorizați din punctul de
vedere al protecției mediului pentru colectarea și
valorificarea anvelopelor uzate, care colectează şi
valorifică anvelopele uzate, pentru operatorii
prevăzuți la art. 67 sunt obligaţi să menţioneze în
contracte, pe documentele fiscale şi pe
documentele de însoţire a transportului anvelope
uzate, dacă încredinţarea se face în scopul
îndeplinirii obiectivelor anuale de gestionare a
anvelorpelor uzate.
4. În lipsa facturii fiscale de prestare de servicii
menţionată la pct.1 şi a menţiunii prevăzute la
pct.2, cantităţile respective nu sunt considerate
ca fiind gestionate de către operatorul economic
valorificator pentru îndeplinirea obiectivelor
anuale ale operatorilor economici prevăzuţi la art.
67 de valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor

de ambalaje, respectiv de gestionare a deşeurilor
de anvelope.
5. Operaţia de valorificare care se recunoaşte
este cea desfăşurată potrivit autorizaţiei de
mediu/autorizaţiei integrate de mediu deţinute
de către operatorul economic până la care se face
dovada trasabilităţii; trasabilitatea se realizeaza
prin documente datate pana la data de 25
ianuarie pentru anul precedent.
ART. 73
Pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de
valorificare sau incinerare în
instalaţii de incinerare cu recuperare de
energie a deşeurilor de ambalaje, respectiv a
obiectivelor anuale de gestionare a deşeurilor de
anvelope, sunt luate în considerare numai
cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv de
deşeuri de anvelope, contractate de operatorii
economici prevăzuţi la art. 67 cu operatori
economici care colectează deşeuri de ambalaje,
respectiv de deşeuri de anvelope, direct de la
generatorii de deşeuri şi pentru care se asigură
trasabilitatea prin documente financiar-contabile
şi documente justificative, până la operatorul
economic valorificator sau la operatorul
economic care deţine o instalaţie de incinerare cu
recuperare de energie, după cum urmează:
a) cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv de
deşeuri de anvelope, colectate în baza unui
contract cu un operator economic care asigură
serviciile de salubrizare a localităţilor;
b) cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv de
deşeuri de anvelope, colectate în baza unui

contract cu un operator economic autorizat să
colecteze deşeuri de ambalaje, respectiv de
deşeuri de anvelope, prin achiziţie de la populaţie
sau de la distribuitori si comercianti;
c) cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv de
deşeuri de anvelope, provenite de la colectori
autorizati sau alti operatori economici care
actioneaza ca intermediary intre generatorii
deseurilor, statiile de sortare, colectorii initiali si
operatorii economici valorificatori sau operatorii
economici/persoane fizice ce detin o instalatie de
incinerare cu recuperare de energie;
d) cantitățile de deșeuri de ambalaje, respectiv de
deşeuri de anvelope, rezultate din procesul de
sortare a deșeurilor municipale din stațiile de
sortare.
e) cantitatile de deseuri de ambalaje, respectiv de
anvelope uzate provenite de la operatorii
economici
valorificatori
sau
operatorii
economici/persoane fizice care detin o instalatie
de incinerare cu recuperare de energie;
f) cantitatile de deseuri de ambalaje, provenite
din activitatea proprie a operatorilor economici
prevazuti la art.24 care fac obiectul contractului
de preluare a responsabilitatii gestionarii
deseurilor de ambalaje, incredintate unui
operator economic colector sau valorificator de
catre operatorii economici prevazuti la art.24, cu
respectarea prevederilor art.23;
g) cantitatile de anvelope uzate provenite din
activitatea proprie a operatorilor economici
prevazuti la art.40, care fac obiectul contractului
de preluare a responsabilitatii gestionarii
anvelopelor uzate, incredintate unui operator

economic collector sau valorificator de catre
operatorii economici prevazuti la art.40.
ART. 74
(1) Programul informatic de asistenţă privind
completarea formularului "Declaraţie privind
obligaţiile la Fondul pentru mediu", elaborat şi
pus la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit de
către Administraţia Fondului pentru Mediu, are
inclus modulul pentru calculul contribuţiei
prevăzute la art. 9 alin.(1) lit. v) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006,
cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Programul informatic de asistenţă poate fi
descărcat de pe pagina web a
Administraţiei Fondului pentru Mediu, la adresa
www.afm.ro
(3) Programul informatic de asistenţă are ca
date de intrare cantităţile de ambalaje ale
bunurilor ambalate introduse pe piata nationala,
cantitatile de de ambalaje de desfacere
distribuite pentru prima data pe piata nationala,
pe tip de material, respectiv de anvelope, pentru
care au preluat responsabilitatea, cantităţile
valorificate prin reciclare şi cantităţile valorificate
prin alte operaţii de valorificare decât reciclarea
sau incinerate în instalaţii de incinerare cu
recuperare de energie.
ANEXA la Ordinul 2.413/2016
ANEXA nr.1 la Proiectul de Ordin
ANEXA nr.1 la Ordinul 1.503-2017
1. Ambalaj este definit potrivit prevederilor pct. 1 1. Ambalaj este definit potrivit prevederilor pct. 1 1. Ambalaj este definit potrivit prevederilor pct. 1
lit. c) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015 privind lit. c) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015 privind lit. c) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a

deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi
completările ulterioare.
2. Ambalaj de desfacere este definit potrivit
prevederilor pct. 1 lit. h) din anexa nr. 1 la Legea
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu
modificările şi completările ulterioare.
3. Ambalaj reutilizabil este definit potrivit
prevederilor pct. 1 lit. g) din anexa nr. 1 la Legea
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu
modificările şi completările ulterioare.
4. Anvelope noi sunt definite potrivit prevederilor
anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004
privind gestionarea anvelopelor uzate.
5. Anvelope uzate sunt definite potrivit
prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului
nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor
uzate.
6. Anvelope uzate destinate reutilizării sunt
definite potrivit prevederilor anexei nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind
gestionarea anvelopelor uzate.
7. Baterii şi acumulatori sunt definiţi potrivit
prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.
1132/2008 privind regimul bateriilor şi
acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi
acumulatori, cu modificările şi completările
ulterioare.
8. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră
sunt definite potrivit prevederilor art. 3 lit. b) din
Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind
stabilirea schemei de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,

deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi
completările ulterioare.
2. Ambalaj de desfacere este definit potrivit
prevederilor pct. 1 lit. h) din anexa nr. 1 la Legea
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu
modificările şi completările ulterioare.
3. Ambalaj reutilizabil este definit potrivit
prevederilor pct. 1 lit. g) din anexa nr. 1 la Legea
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu
modificările şi completările ulterioare.
4. Anvelope noi sunt definite potrivit prevederilor
anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004
privind gestionarea anvelopelor uzate.
5. Anvelope uzate sunt definite potrivit
prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului
nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor
uzate.
6. Anvelope uzate destinate reutilizării sunt
definite potrivit prevederilor anexei nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind
gestionarea anvelopelor uzate.
7. Baterii şi acumulatori sunt definiţi potrivit
prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.
1132/2008 privind regimul bateriilor şi
acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi
acumulatori, cu modificările şi completările
ulterioare.
8. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră
sunt definite potrivit prevederilor art. 3 lit. b) din
Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind
stabilirea schemei de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,

deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi
completările ulterioare.
2. Ambalaj de desfacere este definit potrivit
prevederilor pct. 1 lit. h) din anexa nr. 1 la Legea
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu
modificările şi completările ulterioare.
3. Ambalaj reutilizabil este definit potrivit
prevederilor pct. 1 lit. g) din anexa nr. 1 la Legea
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu
modificările şi completările ulterioare.
4. Anvelope noi sunt definite potrivit prevederilor
anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004
privind gestionarea anvelopelor uzate.
5. Anvelope uzate sunt definite potrivit
prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului
nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor
uzate.
6. Anvelope uzate destinate reutilizării sunt
definite potrivit prevederilor anexei nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind
gestionarea anvelopelor uzate.
7. Baterii şi acumulatori sunt definiţi potrivit
prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.
1132/2008 privind regimul bateriilor şi
acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi
acumulatori, cu modificările şi completările
ulterioare.
8. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră
sunt definite potrivit prevederilor art. 3 lit. b) din
Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind
stabilirea schemei de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,

cu modificările şi completările ulterioare.
9. Certificat verde este definit potrivit
prevederilor art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de
energie, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
10. Cu titlu profesional, semnificând în cadrul
activităţii desfăşurate în mod obişnuit şi repetat,
în scop lucrativ.
11. Depozit de deşeu este definit potrivit
prevederilor lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea
deşeurilor, cu modificările şi completările
ulterioare.
12. Deşeu este definit potrivit prevederilor pct. 9
din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind
regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
13. Deşeuri de ambalaje sunt definite potrivit
prevederilor pct. 1 lit. k) din anexa nr. 1 la Legea
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu
modificările şi completările ulterioare.
14. Deşeu de baterii sau acumulatori este definit
conform prevederilor art. 3 din Hotărârea
Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul
bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de
baterii şi acumulatori, cu modificările şi
completările ulterioare.
15. Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice sunt definite potrivit prevederilor lit.
e) din anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de

cu modificările şi completările ulterioare.
9. Certificat verde este definit potrivit
prevederilor art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de
energie, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
10. Cu titlu profesional, semnificând în cadrul
activităţii desfăşurate în mod obişnuit şi repetat,
în scop lucrativ.
11. Depozit de deşeu este definit potrivit
prevederilor lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea
deşeurilor, cu modificările şi completările
ulterioare.
12. Deşeu este definit potrivit prevederilor pct. 9
din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind
regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
13. Deşeuri de ambalaje sunt definite potrivit
prevederilor pct. 1 lit. k) din anexa nr. 1 la Legea
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu
modificările şi completările ulterioare.
14. Deşeu de baterii sau acumulatori este definit
conform prevederilor art. 3 din Hotărârea
Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul
bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de
baterii şi acumulatori, cu modificările şi
completările ulterioare.
15. Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice sunt definite potrivit prevederilor lit.
e) din anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de

cu modificările şi completările ulterioare.
9. Certificat verde este definit potrivit
prevederilor art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de
energie, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
10. Cu titlu profesional, semnificând în cadrul
activităţii desfăşurate în mod obişnuit şi repetat,
în scop lucrativ.
11. Depozit de deşeu este definit potrivit
prevederilor lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea
deşeurilor, cu modificările şi completările
ulterioare.
12. Deşeu este definit potrivit prevederilor pct. 9
din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind
regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
13. Deşeuri de ambalaje sunt definite potrivit
prevederilor pct. 1 lit. k) din anexa nr. 1 la Legea
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu
modificările şi completările ulterioare.
14. Deşeu de baterii sau acumulatori este definit
conform prevederilor art. 3 din Hotărârea
Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul
bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de
baterii şi acumulatori, cu modificările şi
completările ulterioare.
15. Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice sunt definite potrivit prevederilor lit.
e) din anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de

echipamente electrice şi electronice.
16. Deţinătorul de deşeuri este definit potrivit
prevederilor pct. 10 din anexa nr. 1 la Legea nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
17. a) Deşeuri inerte sunt definite potrivit
prevederilor lit. f) din anexa nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea
deşeurilor, cu modificările şi completările
ulterioare.
b) Deşeuri nepericuloase sunt clasificate ca
nepericuloase conform prevederilor art. 7 din
Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
c) Deşeuri municipale sunt definite potrivit
prevederilor lit. h) din anexa nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea
deşeurilor, cu modificările şi completările
ulterioare, ca reprezentând deşeuri menajere şi
alte deşeuri care, prin natură sau compoziţie,
sunt similare cu deşeurile menajere.

echipamente electrice şi electronice.
16. Deţinătorul de deşeuri este definit potrivit
prevederilor pct. 10 din anexa nr. 1 la Legea nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
17. a) Deşeuri inerte sunt definite potrivit
prevederilor lit. f) din anexa nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea
deşeurilor, cu modificările şi completările
ulterioare.
b) Deşeuri nepericuloase sunt clasificate ca
nepericuloase conform prevederilor art. 7 din
Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
c) Deşeuri municipale sunt definite potrivit
prevederilor lit. h) din anexa nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea
deşeurilor, cu modificările şi completările
ulterioare, ca reprezentând deşeuri menajere şi
alte deşeuri care, prin natură sau compoziţie,
sunt similare cu deşeurile menajere.
18. Documente financiar-contabile şi documente
justificative sunt cel puțin următoarele: factura,
avizul de însoțire, formularul de încărcare descărcare deşeuri nepericuloase prevăzut în
anexa nr. 3 la H.G. 1061/2008 privind transportul
deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe
teritoriul României, anexa nr. VII la Regulamentul
(CE)
nr.
1013/2006
al
Parlamentului
EuropeanşialConsiliului,precumșiceleprevăzuteîn
Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele
financiar-contabile.
18. Echipamente electrice şi electronice (EEE) 19. Echipamente electrice şi electronice (EEE)

echipamente electrice şi electronice.
16. Deţinătorul de deşeuri este definit potrivit
prevederilor pct. 10 din anexa nr. 1 la Legea nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
17. a) Deşeuri inerte sunt definite potrivit
prevederilor lit. f) din anexa nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea
deşeurilor, cu modificările şi completările
ulterioare.
b) Deşeuri nepericuloase sunt clasificate ca
nepericuloase conform prevederilor art. 7 din
Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
c) Deşeuri municipale sunt definite potrivit
prevederilor lit. h) din anexa nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea
deşeurilor, cu modificările şi completările
ulterioare, ca reprezentând deşeuri menajere şi
alte deşeuri care, prin natură sau compoziţie,
sunt similare cu deşeurile menajere.
18. Documente financiar-contabile şi documente
justificative sunt cel puțin următoarele: factura,
avizul de însoțire, formularul de încărcare descărcare deşeuri nepericuloase prevăzut în
anexa nr. 3 la H.G. 1061/2008 privind transportul
deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe
teritoriul României, anexa nr. VII la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi
al Consiliului, precum și cele prevăzute în Ordinul
MFP nr. 2634/2015 privind documentele
financiar-contabile.
19. Echipamente electrice şi electronice (EEE)

sunt definite potrivit prevederilor lit. a) din anexa
nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
5/2015 privind deşeurile de echipamente
electrice şi electronice.
19. Eliminarea este definită potrivit prevederilor
pct. 12 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi este
detaliată în anexa nr. 2 la acelaşi act normativ.
20. Emisie este definită potrivit prevederilor art. 3
lit. d) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile
industriale.
21. Generator de deşeuri este asimilat
producătorului inițial de deșeuri, respectiv primul
deţinător de deşeuri.
22. Gestionarea deşeurilor este definită conform
prevederilor pct. 14 din anexa nr. 1 la Legea nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
23. Introducere pe piaţa naţională, în sensul
prevederilor capitolelor V şi XV, este definite
potrivit lit. z) din anexa nr. 1 la Legea nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu
modificările şi completările ulterioare.
24. Introducere pe piaţa naţională, în sensul
prevederilor capitolului VI, este definită potrivit
Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al
Parlamentului European şi al Consiliului privind
înregistrarea,
evaluarea,
autorizarea
şi
restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de
înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse
Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi
de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al

sunt definite potrivit prevederilor lit. a) din anexa
nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
5/2015 privind deşeurile de echipamente
electrice şi electronice.
20. Eliminarea este definită potrivit prevederilor
pct. 12 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi este
detaliată în anexa nr. 2 la acelaşi act normativ.
21. Emisie este definită potrivit prevederilor art. 3
lit. d) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile
industriale.
22. Generator de deşeuri este asimilat
producătorului inițial de deșeuri, respectiv primul
deţinător de deşeuri.
23. Gestionarea deşeurilor este definită conform
prevederilor pct. 14 din anexa nr. 1 la Legea nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
24. Introducere pe piaţa naţională, în sensul
prevederilor capitolelor V şi XV, este definite
potrivit lit. z) din anexa nr. 1 la Legea nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu
modificările şi completările ulterioare.
25. Introducere pe piaţa naţională, în sensul
prevederilor capitolului VI, este definită potrivit
Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al
Parlamentului European şi al Consiliului privind
înregistrarea,
evaluarea,
autorizarea
şi
restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de
înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse
Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi
de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al

sunt definite potrivit prevederilor lit. a) din anexa
nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
5/2015 privind deşeurile de echipamente
electrice şi electronice.
20. Eliminarea este definită potrivit prevederilor
pct. 12 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi este
detaliată în anexa nr. 2 la acelaşi act normativ.
21. Emisie este definită potrivit prevederilor art. 3
lit. d) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile
industriale.
22. Generator de deşeuri este asimilat
producătorului inițial de deșeuri, respectiv primul
deţinător de deşeuri.
23. Gestionarea deşeurilor este definită conform
prevederilor pct. 14 din anexa nr. 1 la Legea nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
24. Introducere pe piaţa naţională, în sensul
prevederilor capitolelor V şi XV, este definită
potrivit lit. z) din anexa nr. 1 la Legea nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu
modificările şi completările ulterioare.
25. Introducere pe piaţa naţională, în sensul
prevederilor capitolului VI, este definită potrivit
Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al
Parlamentului European şi al Consiliului privind
înregistrarea,
evaluarea,
autorizarea
şi
restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de
înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse
Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi
de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al

Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94
al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a
Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale
Comisiei.
25. Introducere pe piaţa naţională, în sensul
prevederilor capitolului VIII, este definite potrivit
anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004
privind gestionarea anvelopelor uzate.
26. Introducere pe piaţa naţională, în sensul
prevederilor capitolului XII, este acţiunea de a
face disponibil pe piaţa naţională, pentru prima
dată, contra cost sau gratuit, un produs, în
vederea distribuirii şi/sau utilizării, inclusiv
utilizării/consumului propriu. Produsele fabricate
pentru un operator economic care îşi aplică
denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe
produs, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al
punerii în funcţiune în România în numele său, se
consideră a fi introduse pe piaţa naţională de
către acesta.
27. Introducere pe piaţa naţională, în sensul
prevederilor capitolelor XVI şi XVIII, este definită
potrivit prevederilor lit. m) din anexa nr. 5 la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015
privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice.
28. Introducere pe piaţa naţională, în sensul
prevederilor capitolelor XVII şi XVIII, este definită
potrivit art. 3 lit. n) din Hotărârea Guvernului nr.
1.132/2008 privind regimul bateriilor şi
acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi
acumulatori, cu modificările şi completările
ulterioare.

Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94
al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a
Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale
Comisiei.
26. Introducere pe piaţa naţională, în sensul
prevederilor capitolului VIII, este definite potrivit
anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004
privind gestionarea anvelopelor uzate.
27. Introducere pe piaţa naţională, în sensul
prevederilor capitolului XII, este acţiunea de a
face disponibil pe piaţa naţională, pentru prima
dată, contra cost sau gratuit, un produs, în
vederea distribuirii şi/sau utilizării, inclusiv
utilizării/consumului propriu. Produsele fabricate
pentru un operator economic care îşi aplică
denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe
produs, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al
punerii în funcţiune în România în numele său, se
consideră a fi introduse pe piaţa naţională de
către acesta.
28. Introducere pe piaţa naţională, în sensul
prevederilor capitolelor XVI şi XVIII, este definită
potrivit prevederilor lit. m) din anexa nr. 5 la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015
privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice.
29. Introducere pe piaţa naţională, în sensul
prevederilor capitolelor XVII şi XVIII, este definită
potrivit art. 3 lit. n) din Hotărârea Guvernului nr.
1.132/2008 privind regimul bateriilor şi
acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi
acumulatori, cu modificările şi completările
ulterioare.
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Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE,
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acumulatori, cu modificările şi completările
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29. Masă lemnoasă este definită potrivit
prevederilor pct. 20 din anexa la Legea nr.
46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
30. Materiale lemnoase sunt definite potrivit
prevederilor pct. 21 din anexa la Legea nr.
46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
31. Operator, în sensul prevederilor capitolului
XIII, semnifică orice persoană care operează sau
controlează o instalaţie care intră sub incidenţa
Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind
stabilirea schemei de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,
cu modificările şi completările ulterioare, sau
care, potrivit legislaţiei în vigoare, a fost învestită
cu putere de decizie economică asupra
funcţionării tehnice a instalaţiei.
32. Operatorul de aeronave este definit potrivit
prevederilor art. 3 lit. p) din Hotărârea Guvernului
nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de
comercializare a certificatelor de emisii de gaze
cu efect de seră, cu modificările şi completările
ulterioare.
33. Operator economic - persoana fizică sau
juridică, autorizată, care în cadrul activităţii sale
profesionale fabrică, importă, depozitează,
transportă sau comercializează produse ori părţi
din acestea sau prestează servicii.
34. Operator economic colector semnifică
operatorul economic autorizat pentru strângerea
deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea
preliminară a deşeurilor în vederea transportării
la o instalaţie de tratare.
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35. Operator economic valorificator semnifică
operatorul economic care desfăşoară activităţile
de valorificare prevăzute în anexa nr. 3 la Legea
nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
36. Organizaţie colectivă este definită conform
prevederilor lit. ş) din anexa nr. 5 la Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile
de echipamente electrice şi electronice.
37. Prima distribuire pe piata nationala semnifica
primul transfer al proprietatii, contra cost sau
gratuity, pe piata nationala.
38. Producător de deşeuri este definit potrivit
prevederilor pct. 17 din anexa nr. 1 la Legea nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
39. Reciclare este definită potrivit prevederilor
pct. 18 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
40. Resurse regenerabile şi neregenerabile sunt
definite conform prevederilor art. 2 pct. 60 din
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005
privind protecţia mediului, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
41. Sistem depozit este definit potrivit
prevederilor lit. u) din anexa nr. 1 la Legea nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu
modificările şi completările ulterioare.
42. Surse regenerabile de energie sunt definite
conform prevederilor art. 2 lit. ac) din Legea nr.
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38. Producător de deşeuri este definit potrivit
prevederilor pct. 17 din anexa nr. 1 la Legea nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
39. Reciclare este definită potrivit prevederilor
pct. 18 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
40. Resurse regenerabile şi neregenerabile sunt
definite conform prevederilor art. 2 pct. 60 din
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005
privind protecţia mediului, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
41. Sistem depozit este definit potrivit
prevederilor lit. u) din anexa nr. 1 la Legea nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu
modificările şi completările ulterioare.
42. Surse regenerabile de energie sunt definite
conform prevederilor art. 2 lit. ac) din Legea nr.

38. Producător de deşeuri este definit potrivit
prevederilor pct. 17 din anexa nr. 1 la Legea nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
39. Reciclare este definită potrivit prevederilor
pct. 18 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
40. Resurse regenerabile şi neregenerabile sunt
definite conform prevederilor art. 2 pct. 60 din
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005
privind protecţia mediului, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu
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220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
43. Surse staţionare care generează emisii de
poluanţi în atmosferă semnifică construcţii,
utilaje, instalaţii, inclusiv de ventilaţie, alte lucrări
fixe care generează sau prin intermediul cărora se
evacuează substanţe poluante în atmosferă,
precum şi instalaţiile fixe de ardere aparţinând
aceluiaşi operator economic, cu o putere instalată
însumată mai mare sau egală cu 1 MW.
44.
Trasabilitate
este
definită
potrivit
prevederilor pct. 22 din anexa nr. 1 la Legea nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
45. Uleiuri semnifică toate uleiurile industriale şi
lubrifianţii solizi sau lichizi, pe bază minerală,
semisintetice, sintetice sau biogene.
46. Uleiuri de bază semnifică uleiurile minerale
rafinate în care se introduc diferite adaosuri, cum
ar fi aditivi sau alte substanţe organice ori
anorganice, pentru obţinerea unor proprietăţi
speciale.
47. Unităţi administrativ-teritoriale sunt definite
potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. i) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
48. Valorificare este definită potrivit prevederilor
pct. 24 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, iar
operaţiunile de valorificare sunt detaliate în
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anexa nr. 3 la acelaşi act normativ.
49. Valoarea justă semnifică suma la care poate fi
tranzacţionat un activ de bunăvoie între părţi
aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei
tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv.

anexa nr. 3 la acelaşi act normativ.
49. Valoarea justă semnifică suma la care poate fi
tranzacţionat un activ de bunăvoie între părţi
aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei
tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv.

NOTA: textul din proiect este hasurat cu galben fata de Ordinul 578-2006.
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Anexa nr.2 la metodologie
Cerintele de incadrare a unei operatii de valorificare ca operatie de reciclare pentru deseuri
Evaluarea operatiei de valorificare ca fiind operatie de reciclare se realizeaza potrivit diagramei privind procesul de valorificare a deseurilor,
prezentata in figura nr.1. Un deseu se considera ca fiind reciclat in momentul in care acesta si-a incetat statutul de deseu, potrivit Legii
nr.211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si competarile ulterioare.
DEȘEU
Firma are cod CAEN pt. activități de producție ?

NU

DA

NU
Este supus unei operații de valorificare ?

Este supus unui proces de producție ?

NU

DA
DA

E Deșeu!

Se transforma in produs finit/semifabricat?
NU

Se aplica prevederile art. 6 din
Legea 211/2011 ?

DA

Se obține material / substanța ?

Este reciclat

DA

NU

NU

E Deșeu!

Este reciclat

DA
E destinat a fi introdus intr-un proces
de recuperare de energie ?

E Deșeu!
NU

Este reciclat
Fig. 1 Diagrama privind procesul de valorificare al deșeurilor

DA

NU este reciclat!

Anexa nr. 3 la metodologie

Situaţia cantităţilor de deşeuri de ambalaje valorificate/incinerate cu recuperare de energie
pentru SC ................................, CUI ................

Denumirea operatorului economic ...........
CUI ....................
Nr contract ....................
Perioada de raportare: ....................................................

TIP DESEU
HARTIE

CARTON

TOTAL
(KG)
PLASTIC

METAL

CANTITATEA DE AMBALAJE
PRELUATĂ / CONTRACTATĂ (KG)
OBIECTIV DE VALORIFICARE
PRIN RECICLARE (KG)
OBIECTIV DE VALORIFICARE
PRIN ALTE FORME (KG)

Nume și prenume
............................
Semnătură
................
L.S

LEMN

OPERATIA DE VALORIFICARE
Denumire:

Cod:

Anexa nr. 4 la metodologie
Denumirea operatorului serviciului de salubrizare ............................
CUI ..............................
Date de contact ....................
Contract de salubrizare nr ...................
Situația trasabilității deșeurilor colectate pentru
UAT ............................., C.U.I. .........................
Operator economic
(depozit, valorificator, reciclator etc.)
Perioada
(luna și an)

1

Cantitățile de deșeuri municipale:

Autorizație de mediu
Denumire

2

C.U.I.

3

Nr. / dată

Valabilitate

4

5

Nume și prenume
............................
Semnătură
................
L.S.

tone -

Eliminate
prin
depozitare

Încredințate
spre
reciclare

6

7

Încredințate
spre
valorificare
prin alte
forme decât
reciclarea
8

