
NR. 
CRT.

TIPUL RAPORTĂRII Termen de 
raportare

NUMĂRUL ȘI DATA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE SE 
SOLICITĂ RAPORTAREA

Observatii

1 Raportare deseuri medicale - 

agenti economici care 

genereaza deseuri medicale

15 ianuarie an in 

curs, pentru anul 

anterior, iar in SIM 

la solicitarea APM

Ord. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi 

medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru 

baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale 

Toti agentii economici care genereaza deseuri din activitati 

medicale.

2 Raportare de ambalaje - 

agenti economici care introduc 

pe piata nationala 

ambalaje/produse ambalate, 

ambalaje de desfacere sau 

inchiriaza sub orice forma 

ambalaje.

25 februarie an in 

curs, pentru anul 

anterior, iar in SIM 

la solicitarea APM

Ord. 794/2012, art 1, anexa 1 si 2 Toti care introduc pe piata nationala prin productie şi import 

de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, 

supraambalare de produse ambalate 

3 Raportare de ambalaje si 
deseuri de ambalaje - 

Organizatii de implementare a 

raspunderii extinse a 

producatorului care au preluat 

obligaţiile

25 februarie an in 

curs, pentru anul 

anterior, iar in SIM 

la solicitarea APM

Ord. 794/2012, art 1, anexa 2.A si B Organizatiile care implementeaza raspunderea extinsa a 

producatorului.

4 Raportare de deseuri de 
ambalaje - agenti economici 

care colecteaza si/sau 

trataeza deseuri de ambalaje

25 februarie an in 

curs, pentru anul 

anterior, iar in SIM 

la solicitarea APM

Ord. 794/2012, art 1, anexa 3 Toti operatorii economici colectori, reciclatori, valorificatori şi 

comercianţi de deşeuri de ambalaje. *)Sunt consideraţi 

colectori şi operatorii economici prestatori de servicii de 

salubrizare, pentru cantităţile de deşeuri de ambalaje 

colectate ca operator economic autorizat pentru colectarea 

deşeurilor de ambalaje. 

5 Raportare de deseuri de 
ambalaje -  Autorităţi ale 

administraţiei publice locale 

25 februarie an in 

curs, pentru anul 

anterior, iar in SIM 

la solicitarea APM

Ord. 794/2012, art 1, anexa 4

6 Raportare de baterii și 
acumulatori uzați si 
solicitarea vizei anuale pentru 

inregistrare sau depunerea 

planului de operare pentru 

operatorii care realizeaza 

individual obiectivele pentru 

introducerea pe piata 

28 februarie an in 

curs, pentru anul 

anterior

Ordinul 1399/2032/2009 si Ordinul 3199/2011 Toti agentii economici care importa, achizitioneaza 

intracomunitar, produc, introduc pe piata nationala baterii si 

acumulatori portabili, auto, industriali si realizeaza individual 

obiectivele. Raporteaza si agentii economici care colecteaza 

si/sau trateaza deseuri de baterii si acumulatori. La fiecare 3 

ani, cei care realizeaza individual obiectivele, trebuie sa 

solicite aprobarea planului individual de operare.



7 Raportare inventare locale 
de emisii - operatori 

economici care detin surse de 

ardere, emisii dirijate etc, cu 

exceptia centralelor murale

15 martie an in 

curs, pentru anul 

anterior

Ordinul 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de 

realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de 

poluanţi în atmosferă

Conform autorizatiei de mediu si conform comunicarilor APM.

8 Raportare anvelope - agenti 

economici care introduc pe 

piata nationala anevlope noi 

si/sau uzate in vederea 

reutilizarii, care colecteaza si 

trateaza deseuri de anvelope, 

care implementeaza 

raspunderea extinsa a 

producatorilor

15 martie an in 

curs, pentru anul 

anterior celui in 

care a avut loc 

introducerea pe 

piata/gestionarea.

HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate si 

Ordinul 243/386/2004

Toti agentii economici care introduc pe piata nationala 

anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii (import, 

achizitie UE sau productie de anvelope noi sau resapate) si care 

nu au transferat responsabilitatea unei organizatii de 

implementare a raspunderii extinse a producatorului. 

Raportarea se realizeaza si de catre  operatorii care colecteaza 

si trateaza deseuri de anvelope.

9 Raportare EEE-DEEE-uri 20 martie - an in 

curs,  pentru anul 

anterior

Operatorii economici care introduc pe piata nationala EEE, cei 

care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului, cei 

care colecteaza si/sau tratează/dezmembreaza, reciclează sau 

valorifică DEEE

10 20 martie Actualizarea numarului de inregistrare EEE- pentru 

producatorii de EEE - annual

11 Evidența gestiunii deșeurilor, 

conform HG 856/2002, cu 

modificarile si completarile 

ulterioare 

31 martie an in 

curs, pentru anul 

anterior 

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, art. 49, alin. 

1 și 4; H.G. nr. 856/2002

Toti agentii economici care genereaza deseuri, colecteaza 

deseuri, trateaza deseuri (valorifica, recicleaza sau elimina 

deseuri)

12 Reconfirmare inregistrare pe 
site-ul MECRMA - operatori 

economici care desfasoara 

operatiuni de valorificare a 

deseurilor, conform art.15 

alin.3  din Legea 211/2011, cu 

modificarile si completarile 

ulterioare

31 martie an in 

curs, pentru anul 

anterior

Ordin 1422/2016 Procedura de inscriere la MECRMA a 

operatorilor economici care desfasoara operatiuni de 

valorificare a deseurilor, conform art.15 alin.3  din 

Legea 211/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare

Toti agentii economici autorizati sa desfasoare operatiuni de 

valorificare a deseurilor prevazute in anexa 3 din Legea 

211/2011 a deseurilor

13 Raportare VSU (vehicule 
scoase din uz) - colectori si 
operatori economici care 
trateaza/dezmembreaza VSU

31 martie an in 

curs, pentru anul 

anterior

Legea 212/2015 privind modalitatea de gestionare a 

vehiculelor scoase din uz

Toti agentii economici care sunt autorizati pentru colectarea si 

tratarea VSU

Ordinul 269/2019 privind aprobarea Procedurii pentru 

stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de 

raportare către Registrul naţional al producătorilor, 

precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a 

informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 

alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice



14 Raportare E-PRTR 31 martie, la 

solictarea APM, 

conform 

autorizatiei de 

mediu

HG 140/2008 pe Regulamentul 166/2006 Toti agentii economici care intra sub incidenta legislatiei 

privind emisiile industriale

15 Raportare consumuri, 
declaratie si chestionar 
energie

30 aprilie an in 

curs,  pentru anul 

anterior

Legea 121/2014 privind eficienţa energetică In functie de consum, mai mare sau mai mic de 1000 TEP 

raporteaza toti agentii economici consumurile de energie sub 

forma de declaratie sau declaratie si chestionar

16 Raportare semestrială uleiuri 
și  uleiuri uzate

semestrial, nu se 

precizeaza un 

termen concret 

pana la care se 

realizeaza 

raportarea

H.G. nr. 235/2007 Toti agentii economici care importa, achizitioneaza 

intracomunitar, produc, utilizeaza in procesul tehnologic 

uleiuri industriale minerale si cei care colecteaza si trateaza 

uleiuri uzate industriale

17 Statistica deșeurilor: 
chestionarele PRODDES - 
completat de producătorii de 

deșeuri; COL/TRAT-completat 

de colectorii/instalatii de 

tratare, NAMOL- completat de 

statiile de epurare si cei care 

detin instalatii de 

epurare/preepurare in 

industria alimentara, celuloza 

si hartie; MUN-completat de 

operatorii de salubritate

15 iunie an in 

curs, pentru anul 

anterior, in SIM la 

solictarea APM

la solicitarea APM si conform autorizatiei de mediu Toti agentii economici carora APM le solicita introducerea 

datelor in SIM, in baza autorizatiei de mediu sau printr-o 

comunicare.

18 Notificarea Comisiei de catre 
OTR si producătorii care 
realizeaza individual 
obiectivele - EEE-uri/DEEE-uri

20 noiembrie an 

in curs, pentru 

anul viitor

ORDIN 1494/2016  procedura şi criterii de acordare a 

licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a 

licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de 

aprobare a planului de operare pentru producătorii care 

îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea 

licenţei reprezentanţilor autorizaţi

Agentii economici care isi realizeaza individual obiectivele 

prevazute de lege pentru introducerea pe piata nationala de 

EEE-uri. Organizaţiile colective notifică Comisia printr-o 

scrisoare despre intenţia de a desfăşura activitatea în anul 

următor. Scrisoarea de intenţie se transmite până la data de 20 

noiembrie a fiecărui an.

19 Raportare substanțe chimice 
și amestecuri chimice 
periculoase vehiculate în 

cantități de cel puțin 1 t/an  

sau conform cerintelor 

regulamentului CLP.

la solictarea APM, 

conform 

comunicarilor

la solicitarea APM, conform regulamentului REACH sau 

CLP

Conform cerintelor autorizatiei de mediu



20 Raportare emisii industriale la solictarea APM, 

conform 

comunicarilor

conform autorizatiei de mediu Conform autorizatiei de mediu si conform comunicarilor APM, 

raporteaza operatorii care intra sub incidenta legislatiei privind 

emisiile industriale

21 Raportare freoni, substante 
care epizeaza stratul de ozon

la solictarea APM, 

conform 

comunicarilor si 

autorizatiei de 

mediu

 Regulamentul 1005/2009 și 517/2014 Toti agentii economici care intra sub incidenta Regulamentului 

517/2014

22 Raportare deseuri medicale lunar, până la 
data de 15 a lunii 
ulterioare celei 

pentru care se 

întocmeşte 

raportarea

conform cerintelor APM sau autorizatiei de mediu

23 Declaratii lunare la Fondul 

pentru mediu

lunar, până la 
data de 25 a lunii 
ulterioare celei 

pentru care se 

întocmeşte 

declarația

OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 

modificarile si completarile ulterioare si Ordin 578/2006 

privind metodologia de calcul a contributiilor si taxelor 

la Fondul pentru mediu

Toti cei care au obligatii pentru ambalaje, EEE, B&A, metale, 

emisii, uleiuri, substante chimice periculoase pentru mediu. 

Trimestrial se declara ecotaxa. UAT-urile declara anual taxa 

referitoare la atingerea obiectivelor pentru reducerea 

cantitatilor de deseuri depozitate. Trimestrial 

administratorii/proprietarii de deposite de deseuri 

nepericuloase declara taxa pentru economia circulara. 

Semestrial declara organizatiile care indeplinesc raspunderea 

extinsa a producatorului. Semestrial declara si colectorii-

parteneti OTR-uri ambalaje, DEEE, DB&A.


