
INSTRUCŢIUNI 
de completare a formularului  

"Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" 
 

 
Completarea formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" 

 
    Perioada de raportare: 
    În rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia, acest lucru 
fiind valabil atât pentru obligaţiile de plată cu termen scadent lunar, cât şi pentru obligaţiile de 
plată cu termen scadent trimestrial, semestrial şi anual (de exemplu: 02 pentru obligaţiile de plată 
reprezentând taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici 
deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu, aferente lunii februarie; 
06 pentru obligaţiile de plată reprezentând ecotaxa datorată de operatorii economici care introduc 
pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere, aferente trimestrului II). 
    În rubrica "Anul" se completează anul de raportare cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 
2009). 
 
    Secțiunea I 
    Date de identificare ale contribuabilului / plătitorului 
 
    Rubrica "Cod de identificare fiscală" se completează astfel: 
    a) contribuabilii/plătitorii persoane juridice înscriu codul unic de identificare fiscală; 
    b) contribuabilii/plătitorii persoane fizice înscriu codul numeric personal sau codul unic de 
identificare fiscală, după caz. 
    Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta. 
    În cazul în care contribuabilul/plătitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoare adăugată 
nu se completează atributul RO. 
    În rubrica "Denumire" se înscriu denumirea sau numele şi prenumele 
contribuabilului/plătitorului la Fondul pentru mediu, după caz. 
    Rubricile privind adresa se completează cu datele corespunzătoare domiciliului fiscal al 
contribuabililor/plătitorilor la Fondul pentru mediu, persoane juridice sau persoane fizice, după 
caz. 
 
    Secțiunea a II-a 
    Date privind obligaţia bugetară 
 
    Pentru fiecare obligaţie de plată prevăzută 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, datorată pentru perioada de raportare, cu termen de 



declarare lunar, trimestrial sau anual, se completează în acelaşi formular tabelul generat cu 
ajutorul programului informatic de asistenţă. Sumele reprezentând obligaţii constituite în 
perioada de raportare la care se referă Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se 
înscriu în rândurile corespunzătoare, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. 
    În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă sume datorate, reprezentând 
contribuţii, taxe ori alte sume pentru care persoanele juridice şi persoanele fizice au dobândit 
calitatea de contribuabili/plătitori la bugetul Fondului pentru mediu, se înscrie cifra 0 (zero). 
    Sumele stabilite prin actele de inspecţie, ca diferenţe de contribuţii, taxe sau alte sume nu se 
înscriu în Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu. 
    În coloana "Denumirea obligaţiei bugetare" se înscrie denumirea contribuției, taxei sau altor 
sume datorate bugetului Fondului pentru mediu în perioada de raportare, potrivit legislaţiei în 
vigoare. 

În cazul obligațiilor fiscale cu termen de declarare şi de plată trimestrial, sumele de plată se 
completează în declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu aferente lunilor martie, 
iunie, septembrie și decembrie a anului respectiv (de exemplu: ecotaxa, aplicată pungilor şi 
sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din 
resurse neregenerabile, obligaţiile de plată aferente perioadei ianuarie – martie ale anului de 
referinţă se înscriu în declaraţia lunii martie  ale anului de referinţă, cu termen de declarare până 
la data de  
25 aprilie inclusiv ale anului de referinţă). 
    În cazul obligațiilor fiscale cu termen de declarare şi de plată anual, sumele de plată se 
completează la Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu aferentă lunii decembrie a 
anului respectiv (de exemplu: pentru contribuţia de 100 lei/tonă, datorată de unităţile 
administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, 
obligaţiile de plată aferente perioadei ianuarie - decembrie ale anului de referinţă se înscriu în 
declaraţia lunii decembrie ale anului de referinţă, cu termen de declarare până la data de 25 
ianuarie inclusiv ale anului următor anului de referinţă). 
    În coloana "Suma datorată" se înscrie suma reprezentând contribuţii, taxe ori alte sume 
datorate bugetului Fondului pentru mediu în perioada de raportare, potrivit legislaţiei în vigoare. 
 
     Secțiunea a III-a 

Date privind cantitățile de deşeuri inerte și nepericuloase încredințate în vederea 
eliminării finale 

 
În coloana “Cantitatea ajunsă la depozitul de deşeuri (tone)” se înscriu cu cifre arabe, în tone, 

totalul cantităţilor de deșeuri inerte și de deşeuri nepericuloase încredinţate de către terţi în 
vederea eliminării finale prin depozitare în luna de raportare. 

În coloana “Cantitatea colectată la depozitul de deşeuri în vederea valorificării (tone)” se 
înscriu cu cifre arabe, in tone, cantitatea de deșeuri colectate în luna de raportare în vederea 



valorificării de către proprietarii sau administratorii depozitelor din cantităţile de deșeuri inerte și 
de deşeuri nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare. 

În coloana “Cantitatea efectiv eliminată final prin depozitare (tone)” se înscriu cu cifre arabe, 
în tone, totalul cantităţilor de deșeuri inerte și de deşeuri nepericuloase efectiv depozitate la 
groapă în vederea eliminării finale, în luna de raportare. 

În situaţia în care, pentru luna de raportare, nu rezultă cantităţi de deşeuri, se înscrie cifra 0 
(zero) la poziţia corespunzătoare din tabel. 
 
 
     Secţiunea a IV-a 

Date privind cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii 
economici  responsabili 

 
     În coloana "Tip material" din Tab 1 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe 
piaţa naţională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn, aluminiu, PET). 
Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent. 
     În coloana "Cantitatea introdusă pe piaţa naţională (kg)" din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, 
pe tip de material, în kilograme, cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către 
operatorii economici responsabili în perioada de raportare. 

În coloana " Cantitatea pentru care se realizează obiectivele prin transfer către OTR (kg)" din 
Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de ambalaje introduse 
pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, pentru care 
operatorii economici responsabili au predat, prin contract, responsabilitatea unui operator 
economic autorizat pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare, în perioada de raportare.  

În coloana "Cantitatea pentru care se realizează obiectivele in mod individual (kg)" din Tab 1 
se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de ambalaje introduse pe 
piaţa naţională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în cazul 
cărora operatorii economici responsabili au optat pentru realizarea obiectivelor de valorificare în 
mod individual, în perioada de raportare. 
    În coloana "Cantitatea valorificată (kg)" din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, 
în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalaţii de 
incinerare cu recuperare de energie de către operatorii economici responsabili în perioada de 
raportare, în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate, astfel: 

a) în coloana "Cantitatea valorificată prin altă operaţiune de valorificare decât reciclarea 
(kg)" din Tab 1, la rubrica "Individual", se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în 
kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin altă operaţiune de 
valorificare decât reciclare sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de 
energie de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, realizate în 
mod individual, în perioada de raportare; 



b) în coloana "Cantitatea valorificată prin altă operaţiune de valorificare decât reciclarea 
(kg)" din Tab 1, la rubrica "Prin OTR", se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în 
kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin altă operaţiune de 
valorificare decât reciclare sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de 
energie de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, predate unui 
operator economic autorizat pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare, în perioada 
de raportare; 

c) în coloana "Cantitatea valorificată prin reciclare (kg)" din Tab 1, la rubrica "Individual", 
se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de 
ambalaje valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada 
de raportare, realizate în mod individual, în perioada de raportare; 

d) în coloana "Cantitatea valorificată prin reciclare (kg)" din Tab 1, la rubrica "Prin OTR", se 
înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje 
valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de 
raportare, predate unui operator economic autorizat pentru îndeplinirea obiectivelor de 
valorificare, în perioada de raportare; 

 
Coloana e) din Tab 1 referitoare la "Cantitatea valorificată prin altă operațiune de valorificare 

decât reciclarea (kg)", rubrica ”Individual", se detaliază în tabelul Tab 2, după cum urmează: 
     În coloana "Tip material" din Tab 2 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe 
piaţa naţională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn, aluminiu, PET). 
Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent. 

În coloana "Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată prin altă operațiune de valorificare 
decât reciclarea (kg)" din Tab 2 se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea valorificată prin 
alte operațiuni decât reciclarea, pe tip de material, conform facturii de prestare servicii emisă, în 
baza contractului încheiat de operatorul economic colector, în perioada de raportare. 

În coloana " CUI colector deșeu de ambalaj " din Tab 2 se înscrie cu cifre arabe codul unic de 
identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în 
vederea valorificării prin alte operațiuni decât reciclarea, pe tip de material, conform prevederilor 
legale. 

În coloana "Nr./dată contract de prestare servicii" din Tab 2 se înscriu cu cifre arabe numărul 
şi data contractului de prestare servicii încheiat de operatorul economic responsabil cu operatorul 
economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin alte 
operațiuni decât reciclarea, pe tip de material, conform prevederilor legale. 

În coloana "Nr./dată document prestare servicii" din Tab 2 se înscriu cu cifre arabe numărul şi 
data facturii de prestare servicii emisă în conformitate cu prevederile legale de către operatorul 
economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin alte 
operațiuni decât reciclarea, pe tip de material, în calitate de prestator, pe numele operatorului 
economic responsabil, în calitate de beneficiar. 



În coloana "CUI valorificator deşeu de ambalaj" din Tab 2 se înscrie cu cifre arabe codul unic 
de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru valorificarea deșeurilor de 
ambalaje prin alte operațiuni de valorificare decât reciclarea, pe tip de material, care a realizat 
respectiva operaţiune pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare ale operatorului 
economic responsabil. 
 

Coloana g) din Tab 1 referitoare la "Cantitatea valorificată prin reciclare (kg)", rubrica 
”Individual", se detaliază în tabelul Tab 3, după cum urmează: 
     În coloana "Tip material" din Tab 3 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe 
piaţa naţională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn, aluminiu, PET). 
Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent. 

În coloana "Cantitatea de deşeu de ambalaj valorificata prin reciclare (kg)" din Tab 3 se 
înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea valorificată prin reciclare, pe tip de material, 
conform facturii de prestare servicii emisă, în baza contractului încheiat, de operatorul economic 
colector, în perioada de raportare. 

În coloana "CUI colector deșeu de ambalaj" din Tab 3 se înscrie cu cifre arabe codul unic de 
identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje, 
pe tip de material, în vederea valorificării prin reciclare, conform prevederilor legale. 

În coloana "Nr./dată contract prestare servicii" din Tab 3 se înscriu cu cifre arabe numărul şi 
data contractului de prestare servicii încheiat de operatorul economic responsabil cu operatorul 
economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin 
reciclare, pe tip de material, conform prevederilor legale. 

În coloana "Nr./dată document prestare servicii" din Tab 3 se înscriu cu cifre arabe numărul şi 
data facturii de prestare servicii emisă, în conformitate cu prevederile legale, de către operatorul 
economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin reciclare 
pe tip de material, în calitate de prestator, pe numele operatorului economic responsabil, în 
calitate de beneficiar. 

În coloana "CUI reciclator deșeu de ambalaj" din Tab 3 se înscrie cu cifre arabe codul unic de 
identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje, 
pe tip de material, care a realizat respectiva operaţiune pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de 
valorificare prin reciclare ale operatorului economic responsabil. 

 
     În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de ambalaje sau deşeuri de 
ambalaje pentru care operatorii economici responsabili sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) 
la poziţia corespunzătoare din tabel. 
 
     Secțiunea a V-a    
     Date privind cantităţile de deşeuri municipale eliminate prin depozitare 
 



În coloana “Cantitatea depozitată în anul de raportare (tone)” se înscriu cu cifre arabe, în tone, 
cantitatea de deșeuri municipale și asimilabile efectiv depozitată în anul de raportare. 

În coloana “ Cantitatea depozitată în anul anterior anului de raportare (tone)” se înscriu cu 
cifre arabe, in tone, cantitatea de deșeuri municipale și asimilabile efectiv depozitată în anul 
anterior anului de raportare. 
     În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţile de deşeuri municipale 
pentru care operatorii economici responsabili sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia 
corespunzătoare din tabel. 
  
    Secțiunea a VI-a 

Date privind cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, introduse pe 
piaţa naţională de către operatorii economici 
 
 În coloana "Cantitatea introdusă pe piaţa naţională (kg)" se înscriu cu cifre arabe cantităţile 

de anvelope noi şi/sau uzate, în kilograme, introduse pe piaţă de către operatorii economici în 
perioada de raportare aferentă anului precedent. 

În coloana "Cantitatea gestionată (kg)" se înscriu cu cifre arabe cantităţile, în kilograme, de 
anvelope uzate gestionate în perioada de raportare de către operatorii economici care introduc pe 
piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, în mod individual şi/sau prin 
transfer de responsabilitate. 

În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de anvelope pentru care 
operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate 
reutilizării sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel. 

 
     Secțiunea a VII-a 

Date privind cantităţile de ambalaje contractate de către operatorii economici autorizați 
pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje. 

 
În coloana "Tip material" se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piaţa 

naţională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele 
compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent. 
    În coloana "Cantitatea contractată (kg)" se înscrie cu cifre arabe, pe tip de material, în 
kilograme, cantitatea de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea îndeplinirii 
obiectivelor anuale de valorificare, în perioada de raportare. 

În coloana "Cantitatea reciclată (kg)" se înscrie cu cifre arabe, pe tip de material, în 
kilograme, cantitatea de deșeuri de ambalaje valorificată prin reciclare, în perioada de raportare. 

În coloana "Cantitatea valorificată prin alte operațiuni de valorificare decât reciclarea (kg)" se 
înscrie cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitatea de deșeuri de ambalaje 
valorificate prin alte operațiuni de valorificare decât reciclarea, în perioada de raportare. 

 



În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de ambalaje sau deşeuri de 
ambalaje pentru care, prin contract, operatorii economici autorizaţi sunt responsabili, se înscrie 
cifra 0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel. 

 
     Secțiunea a VIII-a 

Date privind cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării contractate de 
către operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de gestionare 
a anvelopelor uzate. 

 
În coloana "Cantitatea contractată (kg)" se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea de 

anvelope pentru care au preluat prin contract responsabilitatea de îndeplinire a obiectivelor de 
gestionare, perioada de raportare aferentă anului precedent. 

În coloana "Cantitatea gestionată (kg)" se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea de 
anvelope gestionate, în perioada de raportare. 

În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de anvelope noi şi/sau 
uzate pentru care, prin contract, operatorii economici autorizaţi sunt responsabili, se înscrie cifra 
0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel. 

 
Secțiunea a IX-a 
Date privind cantităţile de echipamente electrice și electronice introduse pe piaţa 
naţională de către operatorii economici responsabili. 
 
În coloana "Categorii EEE" se înscrie tipul de EEE introduse pe piaţa naţională (de exemplu: 

aparate de uz casnic de mari dimensiuni, aparate de uz casnic de mari dimensiuni, echipament de 
transfer termic; ecrane, monitoare și echipamente care conțin ecrane cu o suprafață mai mare de 
100 cm2), în perioada de raportare.  
    În coloana "Cantitatea totala de EEE introdusă pe piaţa naţională (kg)" se înscriu cu cifre 
arabe, pe categorii de EEE, în kilograme, cantităţile de EEE introduse pe piaţa naţională de către 
operatorii economici responsabili, în perioada de raportare. 

În coloana "Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)" 
se înscriu cu cifre arabe, pe tip de EEE, în kilograme, cantităţile de EEE introduse pe piaţa 
naţională de către operatorii economici responsabili, pentru care s-a optat realizarea obiectivelor 
de colectare în mod individual, în perioada de raportare. 

În coloana "Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele prin transfer către 
operatori economici autorizați (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de EEE, în kilograme, 
cantităţile de EEE introduse pe piaţa naţională pentru care operatorii economici responsabili au 
transferat responsabilitatea unui operator economic autorizat în vederea îndeplinirii obiectivelor 
de colectare, în perioada de raportare. 



În coloana "Cantitatea de DEEE colectată in mod individual (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe 
tip de DEEE, în kilograme, cantităţile de DEEE colectate în mod individual de către operatorii 
economici responsabili, în perioada de raportare. 

În coloana "Cantitatea de DEEE colectată de către operatori economici autorizați (kg)" se 
înscriu cu cifre arabe, pe tip de DEEE, în kilograme, cantităţile de DEEE pe care operatorul 
economic autorizat în vederea îndeplinirii obiectivelor de colectare le-a colectat efectiv, în 
perioada de raportare. 

 
Secțiunea a X-a 
Date privind cantităţile de baterii și acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională 
de către operatorii economici responsabili 
 
În coloana "Cantitatea introdusă", se înscrie, în kilograme, cantitatea de baterii și acumulatori 

portabili introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili, în perioada de 
raportare.  

În coloana "Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)" 
se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea de baterii și acumulatori portabili introduse pe 
piaţa naţională de către operatorii economici responsabili pentru care s-a optat realizarea 
obiectivelor de colectare în mod individual, în perioada de raportare. 

În coloana "Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele prin transfer către 
operatori economici autorizați (kg)" se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantităţile de baterii 
și acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili în 
perioada de raportare, pentru care operatorul economic responsabil a predat responsabilitatea 
unui operator economic autorizat pentru îndeplinirea obiectivelor de colectare, în perioada de 
raportare. 

În coloana "Cantitatea colectată in mod individual (kg)" se înscriu cu cifre arabe, în 
kilograme, cantităţile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate în mod individual de 
către operatorii economici responsabili, în perioada de raportare. 

În coloana "Cantitatea colectată de către operatori economici autorizați (kg)" se înscriu cu 
cifre arabe, în kilograme, cantităţile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili pe care 
operatorul economic autorizat pentru îndeplinirea obiectivelor de colectare le-a colectat efectiv, 
în perioada de raportare. 

 
 
 

 


