ORDIN nr. 1.362 din 28.12.2018
privind procedura de autorizare, avizare anuală şi de retragere a
dreptului de operare a organizaţiilor care implementează
obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului
(publicat in MO 39 din 15.01.2019)

ORDIN B Nr. ...........................
pentru modificarea și
completarea Ordinului
PROPUNERE DE
viceprim-ministrului,
MODIFICARE
ministrul mediului nr.
1.362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală
şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care
implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului

PROPUNERE DE MODIFICARE
IN VIGOARE 2019
Având
în
vedere
Referatul
de aprobare al Direcției Generale Deșeuri, Situri
Având în vedere referatul de aprobare nr.93.441/DGDSCSP/06.09.2018
Contaminate
și
Substanțe
Periculoase
nr. /DGDSCSP/ . .2019, în temeiul
al Direcţiei Generale Deşeuri, Situri Contaminate şi Substanţe
prevederilor:
Periculoase, în temeiul prevederilor:
 art. 16 alin. (6) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de
 art. 16 alin. (6) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu
și completările ulterioare;
modificările și completările ulterioare;

art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind
 art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru
modificarea unor acte normative, cu modificările și completările
modificarea unor acte normative, cu modificările și completările
ulterioare;
ulterioare,
viceprim - ministru, ministrul mediului emite următorul
ORDIN:

Art. 1
Se aprobă Procedura de autorizare, avizare anuală şi de retragere a
dreptului de operare a organizațiilor care implementeaza obligatiile
privind raspunderea extinsa a producatorului, prevazuta în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2

viceprim – ministru, ministrul mediului emite următorul:
ORDIN

Decizia privind autorizarea, avizarea anuala si retragerea dreptului de
operare pentru organizatiile prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea
nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare se ia de catre
Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor,
denumită în continuare Comisia, înființată în temeiul prevederilor art.
12 alin. (9) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3
Emiterea licenței de operare și retragerea dreptului de operare a
organizațiilor prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015,
cu modificările și completările ulterioare se fac de către rep[rezentantul
legal al Ministerului Mediului, în baza deciziei Comisiei.
Art. 4
(1) Operatorii economici care dețin licență de operare la data intrării în
vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul
deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, au dreptul să
îndeplinească responsabilitățile operatorilor economici prevăzuți la art.
16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările
ulterioare, cu privire la îndeplinirea obiectivelor prevăzute Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările și completările ulterioare,conform prevederilor de la art.
VII alin.(1) din OUG 74/2018.
(2) Operatorii economici care detin licenta de operare la data intrarii in
vigoare a OUG 74/2018 si doresc continuarea activitatii au obligatia sa
transmita Comisiei dosarul prevazut la cap. III pct.4 din procedura
prevazuta in anexa la prezentul ordin in termen de maximum 90 de zile
de la publicarea prezentului ordin. numai până la data de 31 decembrie

2018, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului mediului,
apelor și pădurilor și al ministrului economiei, comerțului și relației cu
mediul de afaceri nr. 932/481/2016 privind aprobarea Procedurii de
autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de
ambalaje.
Art. 5
Administraţia Fondului pentru Mediu verifica anual indeplinirea de
catre detinatorii licentelor de operare a obiectivelor de valorificare si,
respective, reciclare a deseurilor de ambalaje, in anul precedent, iar
documentul care cuprinde constatarile controalelor desfasurate cu
privire privire la indeplinirea obiectivelor se transmite Comisiei pana la
data de 15 septembrie a fiecarui an.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
VICEPRIM - MINISTRU, MINISTRUL MEDIULUI
GRAŢIELA - LEOCADIA GAVRILESCU
ANEXA
Procedura de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului
de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind ART. 1
Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1.362/2018
răspunderea extinsă a producătorului
privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a
dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind
răspunderea extinsă a producătorului, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 39 din 15 ianuarie 2019, se modifică şi se
completează după cum urmează:

CAPITOLUL I
Prevederi generale
1. Obiectul prezentei Proceduri îl constituie stabilirea condițiilor și a
modalității de autorizare, avizare anuală, emitere a licenţei de operare și
de retragere a dreptului de operare a organizațiilor prevăzute la art. 16
alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare
a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările
ulterioare.
2. Prezenta Procedură asigură o abordare integrată, eficientă şi
transparentă a gestionării deşeurilor de ambalaje în conformitate cu
normele europene stabilite prin Pachetul Economiei Circulare astel încât
să fie acoperit întreg teritoriul național.
CAPITOLUL II
Condiții de autorizare
3. Pentru a fi autorizată, o organizație care implementează obligațiile
privind răspunderea extinsă a producătorului, trebuie:
a) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 16 alin. (8) din Legea nr.
249/2015, cu modificările și completările ulterioare;
b) să declare aria geografică în care urmează să își desfășoare
activitatea, care nu trebuie să fie mai mică decât suprafața unui județ, în
cadrul căreia să acopere atât mediul urban cât și mediul rural, fără a se
limita la localitățile acoperite de serviciul de salubrizare;
c) să nu inregistreze obligatii restante la bugetul Fondului pentru mediu,
asa cum sunt ele definite in Codul de procedura fiscal.
CAPITOLUL III
Depunerea solicitării de autorizare
4. Dosarul de autorizare a organizatiei care implementeaza obligatiile
privind raspunderea extinsa a producatorului trebuie să cuprindă

următoarele documente:
a) cerere - tip, conform anexei nr. 1 la prezenta procedură;
b) actul constitutiv al persoanei juridice, în copie conformă cu originalul;
c) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului, în copie conformă cu originalul;
d) certificatul constatator detaliat, eliberat de către Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului, în original valabil la data depunerii;
e) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru Mediu,
valabil la data depunerii, din care sa rezulte ca faptul ca nu datoreaza
sume la Fondul pentru mediu;
f) documentul/documentele din care sa rezulte ca nu inregistreaza
obligatii restante la bugetul Fondului pentru mediu, asa cum sunt ele
definite in Codul de procedura fiscal;
g) documentul emis de catre Administratia Fomnului pentru Mediu din
care sa rezulte cantitatea de ambalaje declarata ca fiind introdusa lunar
pe piata cu titlu professional, respective in cadrul activitatii desfasurate
in mod obisnuit, in mod normal si repetat, de catre actionari, in anul
precedent celui in care se solicita autorizarea;
h) declarația din care să rezulte aria geografică în care urmează să își
desfășoare activitatea și acoperirea întregului mediu urban și rural;
i) opisul documentelor care sunt depuse la dosarul de autorizare potrivit
prevederilor de la lit. a) - h).
5. Documentele din dosarul de autorizare vor avea ordinea prezentată la
pct. 4, fiecare pagină din dosarul de autorizare va fi numerotată.
CAPITOLUL IV
Etapa de evaluare a solicitării de autorizare, respingerea solicitării
sau emiterea licenței de operare
6. Dosarul de autorizare se depune în format material, semnat şi
ştampilat, precum şi în format electronic la Secretariatul Comisiei din
cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

7. În cazul în care Secretariatul Comisiei constată lipsa unui document
prevăzut la pct. 4 solicită în termen de 5 zile lucrătoare, completarea
documentaţiei.
8. Evaluarea solicitării de autorizare în cazul în care documentația este
completă, se face în cadrul următoarei ședințe a Comisiei, dacă dosarul
este depus cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data la care este
stabilită ședința, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data
depunerii acestuia.
9. Nedepunerea completărilor solicitate potrivit pct. 7, în termen de 30
de zile de la data solicitării, conduce la respingerea solicitării de
autorizare.
10. Neîndeplinirea condițiilor de autorizare prevăzute la Cap. II conduce
la respingerea solicitării.
11. Decizia de acordare a licentei de operare sau respingerea motivate a
solicitarii se comunica in scris solicitantului, prin intermediului
Secretariatului, in termen de maximum 5 zzile lucratoare de la evaluarea
solicitarii conform pct.8.
12. În cazul respingerii, solicitantul poate depune un alt dosar de
autorizare care va fi evaluat ca o nouă solicitare de autorizare.
13. Autorizarea organizaţiilor care implementează obligaţiile privind
răspunderea extinsă a producătorului intră sub incidența prevederilor
de la art. 12 alin. (11) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, iar absenţa unei solicitări din
partea Comisiei nu se interpretează ca acceptare pentru emiterea
licenţei de operare.
14. În cazul în care Comisia decide acordarea licenței de operare,
solicitantul trebuie să constituie garanția prevăzută la art. 16 alin. (8) lit.
e) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare și
să achite tariful de emitere a licenței de operare, în condiţiile Ordinului
ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind
aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de

către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare
şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările
ulterioare.
15. Licenţa de operare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la
Procedură, se emite în maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea
dovezii privind constituirea garanției prevăzute la art. 16 alin. (8) lit. e) 1. La Capitolul V punctul 17, litera b) va avea următorul cuprins:
din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare,
precum și a dovezii achitării tarifului de emitere a licenţei de operare, în
condiţiile Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.
1.108/2007, cu modificările şi completările ulterioare, la Secretariatul
Comisiei din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia
mediului.
“b) să respecte prevederile art. 16 alin. (9) din Legea nr. 249/2015, cu
16. Licența de operare nu este transmisibilă.
modificările şi completările ulterioare;”.
CAPITOLUL V
Obligațiile organizațiilor care implementează răspunderea extinsă
a producătorului
17. Organizația care a obținut licența de operare are următoarele
obligații:
a) sa atinga cel putin obiectivele prevazute in anexa nr.5 la Legea
nr.249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a valorifica
o cantitate de deseuri de ambalaje primare, respective de ambalaje
secundare si pentru transport, totala sau pe tip de material, mai mare
decat cea pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea
extinsa a producatorului;
b) să respecte condițiile prevăzute la art. 16 alin. (9) din Legea nr.
249/2015, cu modificările și completările ulterioare;
c) să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a
producătorului pentru oricare dintre operatorii economici prevăzuți la
art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările
ulterioare, care acceptă condițiile contractuale, pentru toate cantitatile

de ambalaje si material de ambalare pe care acestia le introduce pe
piata, in limita cantitatilor de deseuri de ambalaje generate in zona
geografica in care isi desfasoare activitatea, distinct pentru ambalaje
primare respectiv pentru ambalaje secundare și pentru transport;
d) să desfășoare anual împreună cu autoritatea publică centrală pentru
protecţia mediului, la solicitarea acesteia, campaniile de informare si
educare prevăzute la art. 21 din Legea nr. 249/2015, cu modificările și
completările ulterioare;
e) să desfășoare anual împreună cu asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară/unităţile administrativ - teritoriale/subdiviziunile
administrativ - teritoriale ale municipiilor, după caz, din zona în care își
desfășoară activitatea care solicită acest lucru, campaniile prevăzute la
art. 21 din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările
ulterioare;
f) să țină o evidență distinctă pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje
municipale și pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din comerț și
industrie;
g) sa instituie un mechanism de audit conform prevederilor art. 12
alin.(7) lit. e) din Legea nr.211/2011, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
h) să acționeze fără discriminare și să asigure desfășurarea activității de
gestionare a deșeurilor de ambalaje în mod transparent față de
operatorii economici pentru care implementează obligațiile privind
răspunderea extinsă a producătorului;
i) sa afiseze pe pagina de inceput a site-ului propriu, cu cel putin 15 zile
inainte de aplicare, direct sau prin intermediului unui link, contributiile
in lei/tona percepute operatorilor economici pentru care implimenteaza
obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului pentru
ambalaje din comert si industrie si, respective, pentru ambalaje din
deseurile municipale, precum si istoricul acestora;
j) sa afiseze pe pagina de inceput a site-ului propriu, direct sau prin

2. La Capitolul V punctul 17, litera j) se introduce lit. j^1) care va avea
următorul cuprins:
“j^1) să afişeze pe pagina de început a site-ului propriu, direct sau prin
intermediul unui link, cantitatea de ambalaje primare, inclusiv pe tip de
material, contractată pentru care implementează obligaţiile privind
răspunderea extinsă a producătorului, să actualizeze lunar informațiile, dacă
este cazul și să transmită Comisiei aceste cantități în cel mult 5 zile de la
afișarea pe site-ul propriu;”.

intermediul unui link, lista cu operatorii economici pentru care care
implimenteaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului;

3. La Capitolul V punctul 17, litera m) va avea următorul cuprins:
“m) să declare acţionarilor şi operatorilor economici pentru care
implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului
valoarea sumelor care nu au ca obiect finanţarea costurilor de gestionare a
deşeurilor de ambalaje plătite către terţi;”.

k) să perceapă aceleași contributii in relatia cu toti operatorii economici
pentru care implimenteaza obligatiile privind raspunderea extinsa a
producatorului;
l) să gestioneze cantități de deșeuri de ambalaje și materiale de ambalaj
până la concurența cu cantitățile de ambalaje contractate cu operatorii
economici responsabili pentru care implementeaza raspunderea extinsa 4. La Capitolul V punctul 17, litera q) va avea următorul cuprins:
“q) să desfăşoare numai următoarele activităţi:
a producatorului;
i.
acoperă, prin contractele, parteneriatele sau alte forme de colaborare
încheiate cu autorităţile publice locale sau, după caz, cu asociaţiile de
m) sa declara actionarilor si operatorilor economici pentru care
dezvoltare intercomunitară mandatate, costurile nete pentru deşeurile
implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului
de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare, în limita
valoarea sumelor care nu au ca obiect finantarea costurilor de
cantităţilor de ambalaje primare preluate prin contract de la operatorii
gsetionare a deseurilor de ambalaje platite catre terti, distinct pentru
economici responsabili;
fiecare in parte;
ii.
promovează campanii de informare şi educare a publicului în cadrul
n) să declare Comisiei orice extindere a ariei geografice în care isi
contractelor, parteneriatelor sau altor forme de colaborare încheiate
desfasoara activitatea, in cel mult 10 zile de la data extinderii;
cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, cu
o) să transmită, la solicitarea Comisiei, orice informaţii referitoare la
autorităţile publice locale;
activitatea pentru care a obţinut licenţa de operare, în condiţiile legii;
iii.
asigură îndeplinirea responsabilităţilor care revin operatorilor
p) să pună la dispoziţia organelor de control abilitate potrivit legii toate
economici deținători de deşeuri de ambalaje din comerţ şi industrie,
documentele pentru verificarea modului de desfășurare a activității și de
potrivit art. 20 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 249/2015, cu modificările
îndeplinire a obiectivelor de reciclare şi valorificare precum şi de
şi completările ulterioare, în limita cantităţilor şi tipurilor de
cheltuire a sumelor încasate de la operatorii economici responsabili;
materiale de ambalaje secundare şi pentru transport preluate de la

q) să desfășoare numai următoarele activități:
i. încheie contracte sau alte forme de colaborare cu autoritățile iv.
publice locale sau, dupa caz, cu asociatiile de dezvoltare
intercomunitara mandatate pentru acoperirea costurilor nete
pentru deseurile de ambalaje gestionate prin serviciul de
salubrizare, in limita cantitatilor de ambalaje primare preluate
v.
prin contract de la operatorii economici responsabili;
ii. incheie contracte sau alte forme de colaborare cu autoritățile de
dezvoltare intercomunitara sau, dupa caz, cu autoritatile publice
locale pentru promovarea de campanii de informare si educare a
vi.
publicului;
iii. încheie contracte cu operatori economici autorizați pentru
preluarea de la operatori economici generatori a deșeurilor de
ambalaje din comerț și industrie, prin care să asigure
posibilitatea îndeplinirii responsabilităților care le revin acestora
potrivit art. 20 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 249/2015, cu
modificările și completările ulterioare, în limita cantităţilor şi
tipurilor de materiale de ambalaje secundare si pentru transport vii.
preluate de la operatorii economici responsabili;
iv. încheie
contracte
cu
operatori
economici
reciclatori/valorificatori pentru confirmarea cantitatilor de
viii.
deseuri de ambalaje care fac obiectul contractelor prevazute la
pct. (iii) si, dupa caz, la pct. (i), destinate a fi reciclate sau, in cazul
in care aceasta nu este posibila, valorificate;
v. desfășoară activitățile legate de raportarea informațiilor
referitoare la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
pentru care implementează obligațiile privind răspunderea
ix.
extinsă a producătorului;
vi.
desfășoară activităţi de comerț doar cu deșeurile de ambalaje din
deșeurile municipale pentru care a acoperit costurile de

operatorii economici responsabili, prin contracte încheiate cu
operatori economici colectori autorizaţi;
asigură confirmarea reciclării sau, după caz, a valorificării cantităţilor
de deşeuri de ambalaje care fac obiectul contractelor prevăzute la pct.
(iii) şi a celor preluate în cadrul contractelor prevăzute la pct. (vi),
prin
contracte
încheiate
cu
operatori
economici
reciclatori/valorificatori;
desfăşoară activităţile legate de raportarea informaţiilor referitoare la
gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje pentru care
implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a
producătorului;
desfăşoară activităţi de comerţ cu deşeurile de ambalaje din deşeurile
municipale prevăzute la art. 16 alin. (9) lit. h) din Legea nr.
249/2015, cu modificările şi completările ulterioare pentru care a
acoperit costurile de gestionare potrivit Legii nr. 249/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, precum și cu deșeurile de
ambalaje din comerț și industrie preluate cu titlu gratuit de către
colectorii desemnați;
efectuează campanii de informare şi educare a publicului şi a
operatorilor economici privind activitatea de gestionare a deşeurilor
de ambalaje în parteneriat/la solicitarea autorităţii publice centrale
pentru protecţia mediului;
colaborează cu operatorii economici autorizaţi care preiau prin
achiziţie ambalaje folosite de la populaţie prin puncte de colectare
și/sau deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a
acestora prin încheierea de contracte pentru includerea cantităților de
ambalaje folosite/deșeuri de ambalaje gestionate de către aceștia la
îndeplinirea obiectivelor de reciclare şi valorificare;
colaborează cu operatorii economici colectori și reciclatori /
valorificatori autorizați pentru care preiau și reciclează / valorifică
ambalajele folosite de la operatorii economici deținători, potrivit art.
20 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi

gestionare potrivit Legii nr. 249/2015, cu modificările și
completările ulterioare;

vii.

completările ulterioare prin încheierea de contracte pentru includerea
cantităților de ambalaje folosite gestionate de către aceștia la
îndeplinirea obiectivelor de reciclare şi valorificare.”

efectuează campanii cde informare si educare a publicului si a
operatorilor economici privind activitatea de gestionare a
deseurilor de ambalaje in parteneriat/la solicitarea autorității
publice centrale pentru protecția mediului.

5. La Capitolul V punctul 21, după lit. a) se introduce lit. a^1) care va
avea următorul cuprins:

18. Organizația are obligatia sa informeze actionarii si operatorii
economici pentru care implimenteaza obligatiile privind raspunderea
extinsa a producatorului cu privire la destitatia eventualului profit
obtinut din activitatile prevazute la pct.17 lit. q).
19. Organizația care a obținut licența de operare poate sa efectueze
studii impreuna cu asociatiile de dezvoltare intercomunitara si/sau cu
autoritatea publica central pentru protectia mediului care sa conduca la
imbunatatirea gestionarii ambalajelor si a deseurilor de ambalaje ca
activitate suplimentara fata de activitatile prevazute la pct. 17 lit. q).

“a^1) costurile de raportare ale operatorilor economici autorizați care preiau
prin achiziţie ambalaje folosite și deşeuri de ambalaje, de la populaţia din
localitatea în care sunt notificați/înregistrați, prin puncte de colectare sau de
la locul de generare a acestora. Costurile de raportare pentru fiecare tip de
material de ambalaj, se pot plăti în limita unor cantități vândute de o
persoană fizică reprezentând maxim 5 ori valoarea indicatorilor privind
cantitatea de ambalaje introdusă pe piața națională, pe tip de material

20. Organizatia care a obtinut licenta de operare are dreptul sa prevăzuți în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, aprobat prin
desfasoare activitatile prevazute la pct. 17 lit. q) numai in aria geografica Hotărâre a Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului naţional de
gestionare a deşeurilor:
declarata in care isi desfasoara activitatea.
i. 11,3 kg/locuitor și an pentru sticlă;
ii. 18,0 kg/locuitor și an pentru plastic;
21. Organizatia care a obtinut licenta de operare are dreptul sa include iii. 24,5 kg/locuitor și an pentru hârtie – carton;
in contributiile financiare percepute operatorilor economici pentru care iv. 3,7 kg/locuitor și an pentru metal;
indeplineste obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului v. 17,0 kg/locuitor și an pentru lemn.”
numai urmatoarele categorii de costuri:
a) costurile nete prevăzute în anexa nr. 6 la Legea nr. 249/2015, cu
modificările și completările ulterioare pentru deșeurile de ambalaje
gestionate prin serviciile de salubrizare;
6. La Capitolul V punctul 21, după lit. c) se introduce lit. c^1) care va
avea următorul cuprins:

“c^1) costurile de raportare ale operatorilor economici colectori și
reciclatori/valorificatori autorizați pentru includerea cantităților de ambalaje
folosite provenite de la operatorii economici deținători, potrivit art. 20 alin.
(4) lit. c) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Costurile de raportare se pot plăti în limita cantităților de ambalaje aferente
produselor achiziționate și numai dacă ambalajele folosite sunt preluate cu
titlu gratuit sau cu un preț mai mic decât cel de vânzare ulterioară;”

b) costurile de raportare ale operatorilor economici autorizati colectori
si reciclatori pentru cantitatile de deseuri de ambalaje din comert si
industrie achizitionate de la operatorii economici generatori in nume
propriu si valorificate;

7. La Capitolul V punctul 21, litera e) va avea următorul cuprins:
“e) costurile pentru derularea, împreună cu autorităţile publice locale sau,
după caz, cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, de campanii de
informare şi educare a publicului, în limita a 20 lei/tonă de ambalaje
folosite/deșeuri care fac obiectul contractelor prevăzute la pct. 17 lit. q)

subpct. (i) și subpct. (viii);”
c) costurile operatorilor economici autorizati colectori si reciclatori
pentru gestionarea deseurilor de ambalaje din comert si industrie
preluate cu titlu gratuit in numele detinatorului licentei de operare;

d) costurile aferente contractelor prevazute la pct.17 lit. q) subpct. (iv)
pentru confirmarea cantitatilor de deseuri de ambalaje destinate a fi
reciclate, respective valorificate;
e) costurile pentru derularea, impreuna cu autoritatile publice locale sau
dupa caz, cu asociatiile de dezvoltare intercomunitara, de campanii de
informare si educare a publicului, in limita a 40 lei/tona pentru
ambalaje folosite colectate potrivit art.20 alin. (8) si (9) din Legea
nr.249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si allocate
organizatiei de catre acestea;
f) costurile pentru derularea, împreună cu autoritatea publică centrală
pentru protecția mediului, de campanii de informare şi educare a
publicului în limita a 3 lei/tona de ambalaje pentru care implimenteaza
obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului;
g) cheltuieli de functionare ale organizatiei care implementeaza
obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului;
h) costurile pentru acoperirea tarifului de avizare anuala;
i) costurile pentru raportarea datelor prevazute la art.17 alin. (1) si (2)
din Legea nr.249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

22. Contributiile financiare percepute operatorilor economici pentru
care organizatia licentiate indeplineste obligatiile privind raspunderea
extinsa a producatorului se diminueaza cu eventualele venituri realizate
de detinatorul licentei de operare din vanzarea deseurilor de ambalaje
preluate
la
solicitarea
asociatiilor
de
dezvoltare
intercomunitara/unitatilor
administrative-teritoriale
sau
subdiviziunilor administrative-teritoriale ale municipiilor si a deseurilor
de ambalaje din comert si industrie preluate in conditiile prevazute la
pct. 21 lit. d).
CAPITOLUL VI
Avizarea anuală
23. Avizarea anuală certifică conformarea cu prevederile legale în anul
precedent și dă dreptul organizației de a funcționa în urmatoarele 12
luni de la data luarii deciziei de avizare anuala.
24. Avizarea anuală se face de către Comisie cu respectarea prevederilor
Legii nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, în baza următoarelor documente depuse de catre organizatia
licentiate pana la data de 1 iunie a fiecarui an:
a) raportul anual privind activitatea desfasurata pentru anul anterior
celui in care se depune, semnat de reprezentantul legal si stampilat;
b) rapoartul/rapoartele de audit realizat/realizate conform prevederilor
art. 12 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, pentru anul anterior celui în care
se depun;
c) documentul din care sa rezulte cantitatea de ambalaje si de deseuri de
ambalaje declarate pentru anul precedent, emis de catre Administratia
Fondului pentru Mediu;
d) dovada achitării tarifului de avizare, în condiţiile Ordinului
ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007, cu
modificările şi completările ulterioare;

e) situatia financiara anuala, copie conforma cu originalul, depusa la
unitatea teritoriala a Ministerului Finatelor Publice.
25. In procesul de avizare anuala se include si analiza eventualelor
documente, sesizari, reclamatii in legatura cu activitatea organizatiei
licentiate.
26. Raportul anual al organizatiei licentiate privind activitatea
desfasurata trebuie sacuprindă cel puţin următoarele informaţii:
a) aria geografica în care a desfășurat activitatea referitoare la
gestionarea deseurilor de ambalaje;
b) lista operatoriilor economici responsabili cu care a încheiat contracte;
c) valoarea totală a contributiilor încasate, distinct pentru ambalaje
primare respectiv pentru ambalajele secundare și pentru transport;
d) cantitatea de ambalaje primare pe tip de material si cantitatea de
ambalaje secundare si pentru transport, pe tip de material, pentru care a
preluat obligatiile;
e) lista autorităţilor administraţiei publice locale sau dupa caz, a
asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu care a colaborat;
f) valoarea totală a sumelor plătite pentru colectarea prin serviciile de
salubrizare a deșeurilor de ambalaje primare;
g) cantitatea totala de deseuri de ambalaje raportate de autoritatile
publice locale sau, dupa caz, de asiciatiile de dezvoltare intercomunitara
mandatate, ca fiind preluate prin achizitie de la populatie, pe tip de
material, de catre operatori economici autorizati din punctul de vedere
al protectiei mediului;
h) cantitatea de ambalaje primare, sip e tip de material, colectate prin
serviciile de salubrizare;
i) lista operatorilor economici autorizati din punctual de vedere al
protectiei mediului cu care a desfasurat activitatile de colectare pentru
ambalaje secundare si pentru transport;
j) valoarea totala sip e tip de material a sumelor platite pentru
colectarea deseurilor de ambalaje secundare si pentru transport;

k) cantitatea totala de ambalaje secundare si pentru transport, pe tip de
material, colectate;
m) valoarea totala a sumelor platite pentru valorificarea deseurilor si,
distinct, pentru asigurarea reciclarii;
n) cantitatea totala si pe tip de material de deseuri valorificata si,
distinct, cantitatea valorificata prin reciclare;
o) prezentarea activitatii derulate;
p) dupa caz, modalitatea de desfasurare a activitatii de informare si
educare a publicului si a operatorilor economici;
q) ponderea anuala a cheltuielilor de functionare.
27. În cazul în care Comisia consideră necesar, poate invita pentru
consultare solicitantul, reprezentanţi ai autorităţilor publice cu atribuţii
în domeniu sau oricare altă persoană fizică ori juridică cu atribuţii în
domeniu, în condiţiile legii.
28. În cazul în care, potrivit analizării documentelor prevăzute la pct. 24
si 25, constată conformarea cu prevederile prezentei proceduri, Comisia
decide avizarea anuală nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data
depunerii tuturor documentelor si comunică organizației acordarea
acesteia prin Secretariatul Comisiei.
CAPITOLUL VII
Retragerea dreptului de operare
29. Dreptul de operare a organizatiei licentiate se retrage în urmatoarele
cazuri:
a) in cazul nerespectarii oricarei obligatii prevazute la art. 26 alin. (3)
din Legea nr.249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) in cazul nedepunerii documentelor de la pct. 24 la termenul prevazut
sau la termenul la care Comisi a solicitat completarea cu documentele
lipsa;
c) in cazul in care in documentul prevazut la art. 5 din ordin se constata

ART. 2
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1362/2018 privind
aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului
de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind
răspunderea extinsă a producătorului, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 39 din 15 ianuarie 2019, cu modificările şi
completările aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o

nouă numerotare.
faptul ca organizatia licentiate nu a indeplinit obiectivele;
d) neobtinerea avizarii anuala;
VICEPRIM - MINISTRU, MINISTRUL MEDIULUI
e) nerecpectarea obligatiei prevazute la art. VII alin. (4) di OUG
GRAŢIELA - LEOCADIA GAVRILESCU
74/2018.
30. Retragerea dreptului de operare a organizatiei se face prin
retragerea licenței de operare și devine efectivă la data comunicării .
31. Licența de operare se retrage de către reprezentantul legal al
Ministerului Mediului, în baza deciziei Comisiei.
32. Organizația căreia i s-a retras dreptul de operare este obligată să
predea Comisiei licența de operare, în cel mult 10 zile calendaristice de
la data comunicării retragerii licenței de operare, să informeze în scris
despre acest lucru toți operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1)
din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare
pentru care implementează răspunderea extinsă a producătorului și să
le transmită situația îndeplinirii obiectivelor până la acea dată.
CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale
33. Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta procedura.

ANEXA 1
la Procedură
Antet solicitant
Nr. ....../............

CERERE

Subscrisa,................................, cu sediul social în ......................, str.
............................. nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeţul/sectorul .................................,
înregistrată la ......................... cu nr. .........., cod unic de înregistrare nr.
......../........... cont bancar nr. ........................, deschis la ................................,
sucursala ....................................., telefon ............, fax ..............., e-mail ...................,
reprezentată prin ........................., în calitate de reprezentant legal, solicită
acordarea licenţei de operare în vederea implementării obligaţiilor
privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute în Legea nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.
Anexăm documentele specifice prevăzute în Ordinul viceprimministrului, ministrul mediului nr. 1.362/2018 privind aprobarea
Procedurii de autorizare, avizare anuala si de retragere a dreptului de
operare a organizatiilor care implementeaza obligatiile privind
raspunderea extinsa a producatorului.
Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele
prezentate în copie sunt conforme cu originalul.
Data ..............
Reprezentant legal,
..............................................
(numele, prenumele şi semnătura)
ANEXA 2

MINISTERUL MEDIULUI

la Procedură

LICENŢĂ DE OPERARE
Nr. ......... din .............
pentru
.................................................................................înregistrată
la
................................. cu nr. ........................., cod unic de înregistrare nr.
........../................., în vederea implementării obligaţiilor privind
răspunderea extinsă a producătorului conform prevederilor din Legea
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.
Ministrul mediului,
……………………………………………….
Începând cu al doilea an de funcționare, valabilitatea licenței de operare
este condiționată de obținerea avizării anuale.
Licență de operare emisă în baza Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
mediului nr. 1.362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare,
avizare anuala si de retragere a dreptului de operare a organizatiilor
care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a
producatorului.

