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Art. 3.  
(3) Administraţia Fondului are, în principal, 

următoarele atribuţii: 

……………. 

 

Art 3 o) gestionează sisteme informatice care permit monitorizarea 

tranzacțiilor cu deșeuri pe teritoriul național.” 

 

La articolul 3, alineatul (3)  se introduce 

o noua litera “o”  

Se introduc in lista de 

responsabilitati a AFM sistemele 

informatice gestionate de acestea 

 Art 3 (7) Administrația Fondului pentru Mediu este agenţie de 

implementare a proiectelor/structură de implementare pentru 

obiective de investiţii din cadrul componentelor Planului Naţional de 

Redresare şi Rezilienţă al României, în numele beneficiarilor”. 

La articolul 3, după alineatul (6) se 

introduce un nou alineat (7) 

Art. 4 (6) Preşedintele Administraţiei Fondului 

poate delega atribuţiile sale unui vicepreşedinte, 

cu rang de subsecretar de stat, sau altor persoane 

cu funcţii de conducere din cadrul 

Administraţiei Fondului, în condiţiile legii. 

 

(7) Vicepreşedintele este numit, suspendat şi 

revocat din funcţie, în condiţiile legii, prin 

decizie a prim-ministrului, la propunerea 

conducătorului autorităţii publice centrale 

pentru protecţia mediului. 

 

Art.4 (6) Președintele Administrației Fondului este ajutat în 

activitatea sa de doi vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, 

numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului 

autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, precum și de un 

secretar general, numit în condițiile legii. 

(7) Președintele Administraţiei Fondului poate delega atribuţiile sale 

vicepreşedinților, secretarului general sau altor persoane cu funcţii de 

conducere din cadrul Administraţiei Fondului, în condiţiile legii. 

Atribuțiile vicepreședinților și ale secretarului general se stabilesc de 

către președintele Administrației Fondului pentru Mediu, prin 

dispoziție. 

La articolul 4, alineatele (6) și (7) se 

modifică astfel:  

Presedintele AFM este ajutat de 2 

vicepresedinti cu rang de 

subsecretari de stat, insa mai poate 

delega atribtutiile sale si secretarului 

general sau altor persoane cu functii 

de conducere; vicepresedintii sunt 

alesi la propunerea conducatorului 

autoritatii publice centrale pentru 

protectia mediului si de un secretar 

de stat. 

 Art 4.(81) Numărul maxim de posturi pentru Administraţia Fondului 

este de 350, exclusiv preşedintele, vicepreşedinții și secretarul 

general” 

La articolul 4 se introduce un nou 

alineat, alineatul (81): 

Se maresc numarul de posturi in 

cadrul AFM de la 250 la 350 

 Art.4 (9^1) Personalul din cadrul Administrației Fondului implicat în La articolul 4, după alineatul (9) se 
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gestionarea Fondului pentru mediu din care se finanțează 

proiectele/programele de mediu, beneficiază de majorarea salariului 

de bază cu până la 50%, în limita alocării bugetare, pe perioada 

desfășurării activității în acest domeniu. 

(9^2) Majorarea prevăzută la alin. (9^1) se acordă în baza criteriilor 

stabilite prin procedură aprobată la nivelul Administrației Fondului.” 

 

introduc alineatele (9^1) și (9^2): 

 

Se acorda o marire salariala de 50% 

pentru angajatii AFM ce lucreaza pe 

proiectele de mediu, in baza unor 

criteria ce vor fi stabilite ulterior 

Art 6 (1) Comitetul director este constituit din 

preşedintele şi vicepreşedintele Administraţiei 

Fondului, împreună cu conducătorii direcţiilor 

de specialitate ale acesteia 

Art. 6 (1) Din Comitetul director al Administrației Fondului fac parte 

preşedintele, vicepreşedinții, secretarul general și conducătorii 

direcţiilor și ai direcțiilor generale ale acesteia.” 

 

La articolul 6, alineatul (1) se modifica 

comitetul director astfel: preşedintele 

+ vicepreşedinții+secretarul general+ 

conducătorii direcţiilor și ai 

direcțiilor generale. 

 

Art. 9 (1) d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată 

de operatorii economici care introduc pe piaţa 

naţională bunuri ambalate, care distribuie 

pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de 

desfacere, şi de operatorii economici care 

închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, 

ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de 

deşeuri de ambalaje corespunzătoare 

obiectivelor minime de valorificare sau 

incinerare în instalaţii de incinerare cu 

recuperare de energie şi de valorificare prin 

reciclare prevăzute în anexa nr. 3 şi cantităţile 

de deşeuri de ambalaje încredinţate spre 

valorificare sau incinerare în instalaţii de 

Art.9 (1) d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată pentru diferenţa dintre 

cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor 

minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu 

recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în 

anexa nr. 3 şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate 

sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi 

valorificate prin reciclare, de către: operatorii economici care introduc 

pe piaţa naţională produse ambalate, operatorii economici care 

importă/achiziţionează intracomunitar produse ambalate pentru 

utilizare/consum propriu, operatorii economici care supraambalează 

produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii, 

operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de 

desfacere și operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice 

formă, cu titlu profesional, ambalaje. 

La articolul 9, alineatul (1), literele d), 

q), v) se modifică astfel: 

 

d) obligatia de plata a contributiei de 

2 lei/k revine operatorilor economici 

pentru diferenta dintre cantitatile 

corespunzatoare obiectivelor si 

cantitatile efectiv valorificate. 

Noutatea consta in modificarea 

exprimarii din “deşeuri de ambalaje 

încredinţate spre valorificare sau 

incinerare” in “deşeuri de ambalaje 

efectiv valorificate sau incinerate” 

http://lege5.ro/App/Document/hazdinrt/ordonanta-de-urgenta-nr-196-2005-privind-fondul-pentru-mediu?pid=65486976&d=2022-08-11#p-65486976
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incinerare cu recuperare de energie şi 

valorificate prin reciclare; 

 

q) ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucată, 

aplicată tuturor pungilor de transport, cu 

excepţia celor fabricate din materialele care 

respectă cerinţele SR EN 13432:2002; ecotaxa 

se încasează de la operatorii economici care 

introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje 

de desfacere şi se evidenţiază distinct pe 

documentele de vânzare, iar valoarea acesteia 

se afişează la loc vizibil la punctul de vânzare, 

în vederea informării consumatorilor finali; 

 

 

 

v) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de 

operatorii economici autorizaţi pentru 

preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a 

deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare 

a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru 

diferenţa dintre cantităţile de deşeuri 

corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite 

de legislaţia în vigoare, şi cantităţile 

încredinţate spre valorificare, respectiv 

............................................................................................................. 

q) ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucată, aplicată tuturor pungilor de 

transport, cu excepţia celor fabricate din materialele care respectă 

cerinţele SR EN 13432:2002; ecotaxa se încasează de la operatorii 

economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de 

desfacere şi se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar 

valoarea acesteia se afişează la loc vizibil la punctul de vânzare, în 

vederea informării consumatorilor finali. Sunt exceptate de la plata 

ecotaxei pungile de uz casnic introduse pe piața națională de către 

operatorii economici, aceștia având obligația să le inscripționeze 

individual cu sintagma „pungi de uz casnic”; este interzisă 

comercializarea pungilor de uz casnic ca ambalaje la punctul de 

vânzare; 

.............................................................................................................. 

v) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de către: 

1. operatorii economici autorizaţi pentru implementarea răspunderii 

extinse a producătorului în domeniul ambalajelor și deșeurilor de 

ambalaje, plata făcându-se 

pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare 

obiectivelor anuale, stabilite în anexa nr. 3, şi cantităţile efectiv 

valorificate, în limita garanției prevăzute la art. 16 alin. (8) lit. e) din 

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 

şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

q)apare termenul de pungi de uz 

casnic, pentru acestea nu se plateste 

ecotaxa, trebuie sa respecte cerintele 

SR EN 13432:2002, sa fie 

inscripționate individual cu sintagma 

„pungi de uz casnic”, iar 

comercializarea acestora ca ambalaje 

la punctul de vanzare/desfacere este 

interzisă. 

 

 

 

 

v) contributia de 2 lei / kg este 

datorata de operatorii economici de 

tip OIREP si de persoane juridice 

legal constituite, autorizate de 

Comisia Naţională pentru Reciclarea 

Materialelor din cadrul Ministerului 

Economiei pentru preluarea 

responsabilității pentru gestionarea 

deșeurilor de anvelope uzate. 
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gestionate în numele clienţilor pentru care au 

preluat obligaţiile; 

2. persoane juridice legal constituite, autorizate de Comisia Naţională 

pentru 

Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei pentru 

preluarea responsabilității pentru gestionarea deșeurilor de anvelope 

uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile 

corespunzătoare obiectivelor anuale de gestionare a deșeurilor de 

anvelope uzate, şi cantităţile efectiv gestionate.” 

 

Apare ca și noutate suplimentară 

Comisia Naţională pentru Reciclarea 

Materialelor din cadrul Ministerului 

Economiei 

Art 9^1 Administraţia Fondului gestionează un 

cont colectiv la Trezoreria Statului, în care se 

încasează, de la producătorii de echipamente 

electrice şi electronice, colective de la 

organizaţiile colective, sumele reprezentând 

garanţia constituită conform prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 

privind deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice. 

 Articolul 9^1 se abrogă. 

Art 10 (2) Contribuţiile prevăzute la art. 9 alin. 

(1) lit. d), i), w) şi x) se plătesc numai în cazul 

neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a 

deşeurilor de ambalaje, de gestionare a 

anvelopelor uzate, de colectare a deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice şi de 

colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori 

portabili corespunzătoare cantităţilor de 

ambalaje, anvelope, echipamente electrice şi 

electronice, respectiv baterii şi acumulatori 

portabili introduse pe piaţa naţională, pentru 

care nu au predat responsabilitatea unor 

Art 10 (2) Contribuţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), v), w)-

y)  se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor stabilite de 

legislația în vigoare, pentru: 

1. cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare ambalajelor pe 

care operatorii economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. d) nu le-au 

contractat cu operatorii economici autorizaţi pentru implementarea 

obligaţiilor privind răspunderea extinsă a producătorului;  

2. cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru care operatorii economici 

prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. d) au încheiat contracte cu operatorii 

economici autorizați pentru implementarea obligațiilor privind 

răspunderea extinsă a producătorului și pentru care aceștia din urmă 

La articolul 10, alineatul (2) se 

modifică: 

 

Acest articol este rearanjat si 

clarificat, operatorii economici care 

au aceste obligatii fiind clar 

mentionati si definiti.  

http://lege5.ro/App/Document/hazdinrt/ordonanta-de-urgenta-nr-196-2005-privind-fondul-pentru-mediu?pid=65486476&d=2022-08-11#p-65486476
http://lege5.ro/App/Document/hazdinrt/ordonanta-de-urgenta-nr-196-2005-privind-fondul-pentru-mediu?pid=43564468&d=2022-08-11#p-43564468
http://lege5.ro/App/Document/hazdinrt/ordonanta-de-urgenta-nr-196-2005-privind-fondul-pentru-mediu?pid=101932639&d=2022-08-11#p-101932639
http://lege5.ro/App/Document/hazdinrt/ordonanta-de-urgenta-nr-196-2005-privind-fondul-pentru-mediu?pid=101932642&d=2022-08-11#p-101932642
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operatori economici autorizaţi sau pe care nu le-

au declarat în cadrul unor contracte de preluare 

de responsabilitate, iar cele prevăzute la lit. v) şi 

y) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii 

obiectivelor de valorificare a deşeurilor de 

ambalaje, de gestionare a anvelopelor uzate, de 

colectare a deşeurilor de echipamente electrice 

şi electronice şi de colectare de deşeuri de 

baterii şi acumulatori portabili corespunzătoare 

cantităţilor de ambalaje, anvelope, deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice şi baterii şi 

acumulatori portabili pentru care au preluat 

responsabilitatea. 

nu au îndeplinit obiectivele prevăzute de lege, după executarea 

garanției prevăzute la art.16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare    

3. cantităţile de deşeuri de anvelope uzate corespunzătoare 

cantităţilor de anvelope pentru care operatorii economici prevăzuţi la 

art. 9 alin. (1) lit. i) nu au predat responsabilitatea unor persoane 

juridice legal constituite; 

4.cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, 

respectiv deşeuri de baterii şi acumulatori portabili, corespunzătoare 

echipamentelor electrice şi electronice, respectiv bateriilor şi 

acumulatorilor portabili pentru care operatorii economici prevăzuţi 

la art. 9 alin. (1) lit. w) şi x) nu au predat responsabilitatea pe bază 

de contract, către o organizaţie colectivă; 

5. cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare ambalajelor pe 

care operatorii economici autorizaţi pentru implementarea 

obligaţiilor privind răspunderea extinsă a producătorului, prevăzute 

la art. 9 alin. (1) lit. v), le-au contractat; 

6. cantităţile de deşeuri de anvelope uzate corespunzătoare 

anvelopelor noi şi/sau uzate, destinate reutilizării, pentru care 

persoanele juridice legal constituite, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. 

v), au preluat responsabilitatea; 

7. cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, 

respectiv deşeuri de baterii şi acumulatori portabili, corespunzătoare 
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echipamentelor electrice şi electronice, respectiv bateriilor şi 

acumulatorilor portabili pentru care organizaţiile colective prevăzute 

la art. 9 alin. (1) lit. y) au preluat responsabilitatea.”   

 

Art. 10. (2^1) Garanţia prevăzută la art. 16 alin. 

(8) lit. e) din Legea nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi 

completările ulterioare, se execută de către 

Administraţia Fondului pentru Mediu ca urmare 

a neachitării la scadenţă de către debitori a 

obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. 

v) 

 Articolul 10, alineatul (2^1) se abrogă. 

 Art. 10 (2^3) În cazul în care Administrația Fondului pentru Mediu 

constată ca nefiind colectate/valorificate/reciclate cantitățile de 

deseuri pe care persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit.v) și 

y) le-au contractat, acestea nu sunt luate în considerare la îndeplinirea 

obiectivelor.  

 

La articolul 10, după alineatul (2^2) se 

introduce un nou alineat, alineatul 

(2^3), ce include prevederi deja 

existente in Metodologia de calcul a 

contributiilor 

Art.10 (9) Aplicaţia informatică SIATD se 

utilizează de către organizaţiile care 

implementează răspunderea extinsă a 

producătorului (OIREP) şi de către persoanele 

juridice care gestionează deşeuri de ambalaje 

ale căror costuri nete şi/sau costuri de 

colectare/valorificare/sortare/raportare sunt 

finanţate de către OIREP 

Art. 10 (9)Aplicaţia informatică SIATD se utilizează de către 

persoanele juridice legal constituite, autorizate de Comisia Naţională 

pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei 

prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v), care gestionează deșeuri de 

ambalaje, de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de 

colectare, valorificare sau salubrizare şi raportează deşeuri pentru 

contribuabilii prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. v) şi y), precum și de 

către persoanele juridice ale căror costuri nete şi/sau costuri de 

colectare, valorificare, sortare sau raportare sunt finanţate de către 

Articolul 10, alin (9) se modifică 

astfel: 

Obligatia de utilizare a SIATD se 

introduce si pentru: 

1. Colectorii ce lucreaza cu OIREP-

urile de ambalaje si EEE 

http://lege5.ro/App/Document/hazdenrqgi/legea-nr-249-2015-privind-modalitatea-de-gestionare-a-ambalajelor-si-a-deseurilor-de-ambalaje?pid=263620509&d=2022-08-11#p-263620509
http://lege5.ro/App/Document/hazdinrt/ordonanta-de-urgenta-nr-196-2005-privind-fondul-pentru-mediu?pid=262070087&d=2022-08-11#p-262070087
http://lege5.ro/App/Document/hazdinrt/ordonanta-de-urgenta-nr-196-2005-privind-fondul-pentru-mediu?pid=262070087&d=2022-08-11#p-262070087
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persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) şi y). 2. persoanele juridice care 

gestionează deşeuri de ambalaje 

ale căror costuri nete şi/sau 

costuri de colectare/valorificare/ 

sortare/raportare sunt finanţate 

de către OIREP 

 Art.10. (10) Persoanele juridice prevăzute alin. (9)  trebuie să respecte 

termenele prevăzute în Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei 

informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor 

(SIATD), în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii 

tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje, anvelope, echipamente electrice 

și electronice, baterii și acumulatori portabili în sistemul răspunderii 

extinse a producătorului, aprobate prin ordinul ministrului autorităţii 

publice centrale pentru protecţia mediului. 

(11) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, aplicația informatică 

SIATD se utilizează de către persoanele juridice legal constituite, 

autorizate de Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor din 

cadrul Ministerului Economiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) care 

gestionează anvelope uzate şi persoanele juridice prevăzute la art. 9 

alin.(1) lit. y) care gestionează baterii și acumulatori portabili, precum 

și echipamente electrice și electronice. 

(12) Începând cu 1 ianuarie 2024, aplicaţia informatică SIATD se 

utilizează de către persoanele juridice care gestionează deşeuri 

municipale. Instrucțiunile de utilizare a aplicației informatice SIATD 

de către persoanele juridice care gestionează deşeuri municipale se 

aprobă prin ordinul ministrului autorităţii publice centrale pentru 

protecţia mediului, la inițiativa Administrației Fondului pentru 

Mediu,  în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

La articolul 10, după alineatul (9) se 

introduc patru noi alineate, alineatele 

(10)-(13). 

 

 

 

 

Se introduce obligatia utilizarii 

SIATD  pentru OIREP-urile din 

domeniul EEE, B&A, anvelope 

incepand cu 1.01.2023;  

 

 

Salubritatile vor fi nevoite sa 

foloseasca SIATD incepand cu 

01.01.2024. 
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ordonanţe de urgenţă. 

(13) Aplicaţia informatică SIATD se utilizează și de către operatorii 

economici care transferă transfrontalier deșeuri în vederea 

valorificării în România.” 

 

Aplicatia SIATD trebuie sa fie 

utilizata si de catre companiile ce fac 

achitii de deseuri din afara tarii, 

obligatie deja existenta 

Art 11 (2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) 

lit. d), i), j), p), v), w) şi x) se declară şi se 

plătesc anual de către persoanele juridice şi 

fizice care desfăşoară respectivele activităţi, 

până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului 

următor. 

Art 11 (2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j), p), v), w) 

și x) se declară şi se plătesc anual de către persoanele juridice, după 

caz, care desfășoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie 

inclusiv a anului următor.” 

 

La articolul 11,  alineatul (2) se 

modifică: sumele se declara si se 

platesc anual NUMAI de catre 

persoanele juridice, nu si cele fizice.  

 

Art. 11 (2^1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) 

lit. q) se declară şi se plătesc trimestrial de către 

persoanele juridice care desfăşoară respectivele 

activităţi, până la data de 25 a lunii următoare 

trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea. 

Art.11 (2^1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) se declară şi se 

plătesc trimestrial de către persoanele juridice care desfăşoară 

respectivele activităţi, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului 

în care s-a desfăşurat activitatea. Persoanele juridice vor declara 

trimestrial numărul de pungi de transport, fiecare material component 

al acestora, precum și grosimea peretelui respectivelor pungi.” 

 

La articolul 11, alineatul (2^1) se 

modifică: 

Operatorii economici, pe langa 

obligatia de a declara trimestrial 

valoarea ecotaxei, vor trebui sa  

declare trimestrial numarul de pungi, 

materialul component, dar si 

grosimea peretelui pungilor de 

transport.   

 Art.11 “(2^4) În cazul operatorilor economici care au încheiat 

contracte cu operatorii autorizați prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v), 

sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) se stabilesc prin decizie emisă 

de Administraţia Fondului pentru Mediu, după executarea garanției 

de la art. 122 și apoi a garanției de la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea 

nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare și se plătesc în 

funcţie de data comunicării deciziei, astfel: 

La articolul 11, după alineatul (2^3), se 

introduce un nou alineat, alineatul 

(2^4) 

 

Acest alineat explica modul in care 

AFM va stabili contributiile in 

http://lege5.ro/App/Document/hazdinrt/ordonanta-de-urgenta-nr-196-2005-privind-fondul-pentru-mediu?pid=65486476&d=2022-08-11#p-65486476
http://lege5.ro/App/Document/hazdinrt/ordonanta-de-urgenta-nr-196-2005-privind-fondul-pentru-mediu?pid=43564468&d=2022-08-11#p-43564468
http://lege5.ro/App/Document/hazdinrt/ordonanta-de-urgenta-nr-196-2005-privind-fondul-pentru-mediu?pid=28833891&d=2022-08-11#p-28833891
http://lege5.ro/App/Document/hazdinrt/ordonanta-de-urgenta-nr-196-2005-privind-fondul-pentru-mediu?pid=101931470&d=2022-08-11#p-101931470
http://lege5.ro/App/Document/hazdinrt/ordonanta-de-urgenta-nr-196-2005-privind-fondul-pentru-mediu?pid=101931472&d=2022-08-11#p-101931472
http://lege5.ro/App/Document/hazdinrt/ordonanta-de-urgenta-nr-196-2005-privind-fondul-pentru-mediu?pid=101932639&d=2022-08-11#p-101932639
http://lege5.ro/App/Document/hazdinrt/ordonanta-de-urgenta-nr-196-2005-privind-fondul-pentru-mediu?pid=101932642&d=2022-08-11#p-101932642
http://lege5.ro/App/Document/hazdinrt/ordonanta-de-urgenta-nr-196-2005-privind-fondul-pentru-mediu?pid=43564471&d=2022-08-11#p-43564471
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a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, 

termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv; 

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, 

termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv. 

sarcina operatorilor economici ce 

aveau incheiat un contract incheiat 

cu un OIREP: se va emite o decizie ce 

va fi comunicata operatorului; in 

functie de data comunicarii acestei 

decizii, operatorul economic are 

termen de plata inceputul lunii sau 

finalul lunii. 

Art.11(3) Declaraţia se depune sau se transmite 

la Administraţia Fondului, iar plata se realizează 

într-un cont distinct deschis la trezorerie pe 

numele acesteia. 

Art.11(3) Declaraţia se depune la Administraţia Fondului prin 

mijloace electronice de transmitere la distanţă, iar plata se realizează 

într-un cont distinct deschis la trezorerie pe numele acesteia.” 

 

La articolul 11, alineatul (3) se 

modifică:  

Declaratia catre AFM se depune 

numai electronic. 

 Art 12.(8) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, cantitățile de deșeuri 

de ambalaje care nu se regăsesc în aplicația informatică SIATD nu 

vor fi luate în calcul la realizarea obiectivelor minime de gestionare a 

deşeurilor. 

(9) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, cantitățile de deșeuri de 

anvelope, echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori 

portabili care nu se regăsesc în aplicația informatică SIATD nu vor fi 

luate în calcul la realizarea obiectivelor minime de gestionare a 

deşeurilor. 

La articolul 12, după alineatul (7) se 

introduc două noi alineate, alineatele 

(8) și (9). 

 

In cazul in care deseurile de ambalaje 

nu sunt inregistrate in SIATD, 

incepand cu 1.01.2023 AFM nu le va 

mai lua in calcul la indeplinirea 

obiectivelor. Aceiasi situatie este 

valabila pentru EEE, B&A si 

anvelope, incepand cu 01.01.2024 

 „CAPITOLUL III1: Garanţii 

Articolul 121:  

După articolul 12, se introduce un nou 

capitol: “CAPITOLUL III1: 
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(1) Administraţia Fondului gestionează un cont separat la Trezoreria 

Statului, în care se încasează de la producătorii de echipamente 

electrice şi electronice, respectiv de la organizaţiile colective, sumele 

încasate din executarea garanţiei constituite potrivit prevederilor art. 

29 și 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind 

deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(2) Administrația Fondului verifică corectitudinea datelor raportate de 

către producători și organizații colective, precum şi modul de calcul 

şi de constituire a garanţiei prevăzute la alin. (1). 

(3) Metodologia de constituire și gestionare a garanției financiare 

prevăzute la alin. (1) pentru producătorii de echipamente electrice și 

electronice și pentru organizațiile colective, precum și cu privire 

la utilizarea acesteia de către Administrația Fondului pentru Mediu, 

se stabilește prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale 

pentru protecţia mediului, la propunerea Administrației Fondului 

pentru Mediu. 

(4) Administrația Fondului pentru Mediu execută garanția financiară 

constituită de către producătorul individual după cum urmează: 

a) în cazul în care producătorul ȋși ȋncetează activitatea ȋnainte de 

terminarea perioadei de garantare, pentru produsele introduse pe piața 

națională și rămase negestionate, pentru care a constituit garanția; 

b) în cazul în care producătorul, la sfârșitul perioadei de garantare, nu 

ȋși îndeplinește obligația de finanțare a colectării, tratării, reciclării, 

valorificării și eliminării nepoluante a deșeurilor provenite de la 

echipamentele electrice și electronice introduse pe piața națională, 

pentru produsele introduse pe piața națională pentru care a constituit 

garanția și rămase negestionate, pentru fiecare categorie de deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice; 

Garanţii”, 

 

 

Metodologia de constituire a 

garantiei si modul de utilizare a 

acestiea de catre AFM se va stabili 

prin un ordin separat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt clarificate situatiile in care 

AFM executa garantia bancara 

constituita de OIREP-urile pe DEEE 

sau de persoanele juridice (PJ) ce isi 

indeplinesc in mod individual 

obiectivele aferente EEE;  
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c) în cazul neȋndeplinirii obligațiilor de finanțare a colectării, tratării, 

reciclării, valorificării și eliminării nepoluante a deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice, pentru echipamentele electrice și 

electronice pentru care producătorul nu și-a îndeplinit obligațiile. 

(5) Administrația Fondului pentru Mediu execută garanția financiară 

constituită potrivit alin. (1) de către organizația colectivă în cazul în 

care: 

a) organizația colectivă urmează şă ȋși ȋnceteze activitatea; 

b) se solicită intrarea într-o procedură de insolvență sau lichidare a 

organizaţiei colective; 

c) organizației colective i se anulează licența de operare; 

d) organizația colectivă nu își ȋndeplinește obligațiile de finanțare a 

gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice; 

(6) În situaţiile prevăzute la lit. a) şi b), autoritatea publică centrală 

pentru protecția mediului informează Administrația Fondului pentru 

Mediu în termen de 3 zile de la data la care a luat la cunoştinţă că 

urmează modificarea stării de fapt sau de drept a organizaţiei 

colective. 

(7) În situaţiile prevăzute la lit. c) şi d), autoritatea publică centrală 

pentru protecția mediului comunică Administrației Fondului pentru 

Mediu decizia sa la data la care informează organizaţia colectivă. 

(8) Administrația Fondului pentru Mediu autorizează utilizarea 

sumelor încasate ca urmare a executării garanțiilor financiare, pentru 

finanțarea proiectelor de colectare, transport, tratare, reciclare, 

valorificare și eliminare în condiții de protecție a mediului a deșeurilor 

de echipamente electrice și electronice provenite de la gospodăriile 

particulare. 

(9) Sumele provenite din executarea garanției potrivit alin. (1) se 

constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu. 
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Articolul 122 

(1) Garanţia prevăzută la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 

249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se execută de 

către Administraţia Fondului pentru Mediu în cazul în care au 

fost stabilite obligații de plată în sarcina operatorilor economici 

prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v) și nu au fost stinse din  garanția 

prevăzută la alin. (2). În cazul în care obligația de plată depășește 

garanția, contribuția rămasă va fi datorată de către operatorii 

economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d) care au încheiat 

contract cu organizația care implementează răspunderea extinsă 

a producătorului pentru care au fost stabilite obligații de plată, în 

baza deciziei de impunere emise de Administrația Fondului 

pentru Mediu. 
(2) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, 

valorificare, salubrizare sau brokeraj şi raportează deşeuri pentru 

contribuabilii prevăzuţi la lit. v) constituie o garanţie în cuantum de 

500.000 lei în favoarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, sub 

forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanţie bancară, 

valabilă pentru întreaga perioadă în care raportează deșeuri, cu scopul 

garantării obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 

pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(3) Garanția se actualizează începănd cu anul următor cu un procent 

de 15% din valoarea seviciului prestart anul anterior către organizația 

care implementează răspunderea extinsă a producătorului. 

(4) Garanția prevăzută la alin. (2) se execută de către Administraţia 

 

 

În cazul constatării de către AFM a 

neîndeplinirii obiectivelor, acesta va 

executa garanțiile bancare constituite 

de OIREP și colectori, iar în cazul în 

care sumele nu acoperă prejudiciul, 

AFM se îndreaptă către producători 

în vederea încasării restului rămas 

neachitat. 

 

 

Colectorii, valorificatorii, 

salubritatile si brokerii de deseuri ce 

lucreaza cu OIREP-urile in domeniul 

ambalajelor trebuie sa constituie o 

garantie de 500.000 lei in favoarea 

AFM; aceasta garantie se 

actualizeaza ANUAL cu 15% din 

valoarea seviciului prestart anul 

anterior. 
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Fondului pentru Mediu în cazul în care au fost stabilite obligații de 

plată în sarcina contribuabililor prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v) din 

culpa operatorilor economici care desfăşoară activităţi de colectare, 

valorificare, salubrizare sau brokeraj. 

(5) În cazul în care operatorii economici care desfăşoară activităţi de 

colectare, valorificare, salubrizare sau brokeraj nu constituie garanția 

prevăzută la alin. (2) nu pot accesa sistemul SIATD și nu pot raporta 

cantități de deșeuri pentru operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. 

(1) lit. v). 

(6) Metodologia de constituire, gestionare și executare a garanțiilor 

financiare prevăzute la articolul 122 alin. (1) și alin. (2) se stabilește 

prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru 

protecţia 

mediului, la propunerea Administrației Fondului pentru Mediu. 

(7)Sumele provenite din executarea garanției potrivit alin. (1) se 

constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu.  

 

Articolul 123 

(1) Administraţia Fondului gestionează garanția financiară de mediu 

constituită potrivit prevederilor art. 13 și ale art. 40 lit. a) din 

Ordonanța Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, de 

către proprietarii sau administratorii depozitelor. 

(2) Sumele reprezentând garanția prevăzută la alin. (1) se constituie 

venit la bugetul Fondului pentru mediu. 

(3) Valoarea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului se 

va actualiza anual. 

(4) Administrația Fondului pentru Mediu verifică corectitudinea 

modului de calcul şi de constituire a garanţiei prevăzute la alin. (1). 

(5) Metodologia de constituire, gestionare și utilizare a garanției 

 

In caz ca nu se va contitui garantia, 

colectorul nu va avea acces la SIATD 

si nu va putea raporta deseurile de 

ambalaje in contul OIREP-ului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFM gestioneaza si executa 

garantiile financiare constituite de 

operatorii/proprietarii de depozite. 

Valoarea lucrarilor stabilite prin 

proiect ethnic se actualizeaza anual, 

AFM avand responsabilitatea de a 

verifica corectitudinea acestei 

garantii. Metodologia de constituire a 

garantiei, insa, se va aproba din 

ordin al ministrului.  

Se stabilesc de asemenea conditiile de 
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financiare de mediu prevăzute la alin. (1), se stabilește prin ordin al 

conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, 

la propunerea Administrației Fondului pentru Mediu. 

(6) Administrația Fondului pentru Mediu execută garanția financiară 

de mediu sau Fondul pentru închiderea şi monitorizarea postînchidere 

a depozitului, constituite de către proprietarii sau administratorii 

depozitelor după cum urmează: 

a) garanția financiară de mediu, în cazul în care se constată 

neconformități privind cerințele de protecție a mediului și a sănătății 

populației și/sau cele din autorizația de mediu/autorizația integrată de 

mediu și acestea nu sunt remediate de către operator/titular sau 

administratorul depozitului; 

b) fondul pentru închiderea şi monitorizarea postînchidere, în cazul în 

care, la finalul perioadei de operare a depozitului, nu sunt realizate 

lucrările de închidere sau cele referitoarea la monitorizarea 

postînchidere, conform proiectului tehnic de închidere a depozitului; 

c) în cazul în care proprietarii sau administratorii depozitelor intră în 

procedura de faliment sau reorganizare judiciară. 

(7) Sumele ȋncasate de Administrația Fondului pentru Mediu ca 

urmare a executării garanțiilor financiare de mediu rămân la dispoziția 

Administrației Fondului pentru Mediu, iar după perioada de 

monitorizare post închidere se utilizează pentru finanţarea proiectelor 

privind gestionarea deșeurilor. 

(8) Verificarea valorii fondului pentru închiderea și monitorizarea 

postînchidere se va efectua în baza devizelor generale privind 

cheltuielile necesare realizării lucrărilor de închidere și pentru 

monitorizarea postînchidere a depozitului.”  

executare a garantieri de catre AFM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 13(5^1) Beneficiarul studiilor şi 

cercetărilor prevăzute la alin. (1) lit. m) poate fi 

Art.13(5^1) Beneficiarul proiectelor/programelor prevăzute la alin. 

(1) lit. m), s) și w) poate fi şi Administraţia Fondului, în acest caz 

Articolul 13, alineatul (5^1) se 

modifică astfel:  

http://lege5.ro/App/Document/hazdinrt/ordonanta-de-urgenta-nr-196-2005-privind-fondul-pentru-mediu?pid=65486722&d=2022-08-11#p-65486722
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şi Administraţia Fondului, în acest caz 

aplicându-se prevederile legislaţiei în vigoare 

privind achiziţiile publice. 

aplicându-se prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile 

publice. Prin excepţie de la alin. (7), finanțarea se acordă în baza 

aprobării Comitetului de avizare.” 

 

Pe langa lit. m) se introduc noi 

proiecte si programe aplicându-se 

prevederile legislaţiei în vigoare 

privind achiziţiile publice, acestea 

sunt: s) Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto naţional si w) 

reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră în transporturi, prin 

promovarea vehiculelor de transport 

rutier nepoluante din punct de 

vedere energetic, pentru toate acestea  

beneficiar poate fi si AFM. 

Art 15 (5) Neutilizarea aplicaţiei informatice 

SIATD de către persoanele juridice care 

gestionează deşeuri de ambalaje, respectiv de 

către organizaţiile care implementează 

obligaţiile privind răspunderea extinsă a 

producătorului, potrivit art. 10 alin. (9), 

constituie contravenţie şi se sancţionează cu 

amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei. 

Art.15 (5) Neutilizarea aplicaţiei informatice SIATD de către 

persoanele juridice prevăzute la art. 10 alin. (9), (11) - (13), constituie 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 

lei.” 

 

Articolul 15, alineatul (5) se modifică 

astfel: 

Sanctiunea pentru neutilizarea 

aplicatiei SIATD se extinde catre: 

persoanele juridice care gestionează 

deşeuri de anvelope, B&A, EEE, 

salubritati si operatorii economici 

care transferă transfrontalier deșeuri 

în vederea valorificării în România. 

 Art.15. 

“(6) Nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 10 alin. (9) și 

(11) – (13) a termenelor prevăzute în Instrucţiunile de utilizare a 

aplicaţiei informatice SIATD, în vederea monitorizării şi verificării 

corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri, constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei. 

(7) Nerespectarea obligației de evidențiere a ecotaxei pe documentele 

La articolul 15, după alineatul (5) se 

introduc șase noi alineate, alineatele 

(6)-(11) ce contin SANCTIUNI 

pentru: 

- nerespectarea termenelor de 

utilizare a SIATD 
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de vânzare, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q), constituie contravenţie 

și se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei. 

(8) Nerespectarea interdicției de comercializare de către operatorii 

economici, prin punctele de vânzare/desfacere a pungilor de uz casnic 

ca ambalaje, prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q), constituie contravenţie 

și se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei. 

(9) Nerespectarea obligației de inscripționare a pungilor de uz casnic 

de către operatorii economici care le introduc pe piața națională, 

prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q), constituie contravenţie și se 

sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 25.000 lei. 

(10) Inscripționarea pungilor de uz casnic cu informații incorecte, 

altfel decât cele prevăzute la art.9 alin.(1) lit.q) constituie contravenţie 

și se sancționează cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei. 

(11) Calcularea în mod eronat a garanţiei constituite potrivit 

prevederilor art. 12^1 alin. (1) sau ale art. 12^3 alin. (1) constituie 

contravenţie și se sancționează cu amendă de la 90.000 lei la 100.000 

lei. 

(12) Raportarea de date false, de către persoanele prevăzute la art. 10 

alin. (9), (11) – (13), prin intermediul aplicaţiei informatice SIATD, 

constituie contravenţie și se sancționează cu amendă de la 200.000 lei 

la 250.000 lei.”  

- nerespectarea obligatiei de a aplica 

ecotaxa 

- comercializarea pungilor „de uz 

casnic” ca ambalaje 

- neinscriptionarea pungilor cu 

mentiunea „punga de uz casnic” 

acolo unde e cazul 

- inscriptionarea pungilor cu 

informatii gresite 

- calcularea gresita a garantiilor 

financiare 

- raportarea de date false in SIATD 

Art. 16. - (1) Constatarea contravenţiilor şi 

aplicarea sancţiunilor se fac după cum urmează: 

………. 

Art. 16.(1) c) de către personalul de specialitate din cadrul 

Administraţiei Fondului pentru Mediu, Autorității Naționale pentru 

Protecția Consumatorilor și/sau Gărzii Naţionale de Mediu, prin 

unităţile sale teritoriale, pentru contravenţiile prevăzute la art. 15 alin. 

(6) – (12). 

La articolul 16 alineatul (1), după 

litera b) se introduce o nouă literă, 

litera c) ce mentioneaza autoritatile 

ce pot aplica sanctiunile de mai sus 
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Anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 196/2005 prevede urmatoarele 

contributii aferente EEE: 

   

- categoriile 1-2, 4-6 din anexa nr. 2 la 

O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice, cu 

modificările și completările ulterioare : 

4 LEI/kg 
- categoria 3 din anexa nr. 2 la O.U.G. nr. 

5/2015 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice, cu 

modificările și completările ulterioare: 

20 lei /kg 

Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2022 prevede 

urmatoarele contributii aferente EEE: 

- categoriile 1-2, 4-6 din anexa nr. 2 la O.U.G. nr. 5/2015 

privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu 

modificările și completările ulterioare : 4 LEI/kg 

- categoria 3 din anexa nr. 2 la O.U.G. nr. 5/2015 privind 

deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu 

modificările și completările ulterioare: 8 lei /kg 

Tabelul de la anexa nr. 5 se modifică 

astfel:  

se vor achita 8 lei/kg pentru categoria 

3 (Lampi), in loc de 20 lei/kg.  

 

 


