
Termen de 
raportare

NUMĂRUL ȘI DATA ACTULUI NORMATIV 
PRIN CARE SE SOLICITĂ RAPORTAREA

Observatii

15 ianuarie an în 

curs, pentru anul 

anterior, iar în 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 

Toți agenții economici care genereaza 

deșeuri din activitati medicale.

25 februarie an în 

curs, pentru anul 

anterior, iar în SIM 

la solicitarea APM

Ord. 794/2012, art 1, anexa 1 si 2 Toți care introduc pe piața naționala 

prin producție şi import de ambalaje de 

desfacere, de produse ambalate, 

supraambalare de produse ambalate 

25 februarie an in 

curs, pentru anul 

anterior, iar in SIM 

la solicitarea APM

Ord. 794/2012, art 1, anexa 2.A si B organizațiile care implementeaza 

răspunderea extinsa a producătorului.

25 februarie an in 

curs, pentru anul 

anterior, iar in SIM 

la solicitarea APM

Ord. 794/2012, art 1, anexa 3 Toți 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 25 februarie an in 

curs, pentru anul 

anterior, iar in SIM 

la solicitarea APM

Ord. 794/2012, art 1, anexa 4



28 februarie an in 

curs, pentru anul 

anterior

Ordinul 1399/2032/2009 si Ordinul 

3199/2011

Toți agenții economici care importa, 

achizitioneaza intracomunitar, produc, 

introduc pe piața naționala baterii si 

acumulatori portabili, auto, industriali 

si realizeaza individual obiectivele. 

Raporteaza si agenții economici care 

colecteaza si/sau trateaza deșeuri de 

baterii si acumulatori. La fiecare 3 ani, 
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.

15 martie an în 

curs, pentru anul 

anterior celui în 

care a avut loc 

introducerea pe 

piața/gestionarea.

HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor 

uzate si Ordinul 243/386/2004

Toți agenții economici care introduc pe 

piața naționala anvelope noi si/sau 

uzate destinate reutilizării (import, 

achiziție UE sau producție de anvelope 

noi sau reșapate) și care nu au 

transferat responsabilitatea unei 

organizații de implementare a 

răspunderii extinse a producătorului. 

Raportarea se realizează și de către  

operatorii care colectează și tratează 20 martie - an în 

curs,  pentru anul 

anterior

Operatorii economici care introduc pe 

piața naționala EEE, cei care 

implementeaza răspunderea extinsa a 

producătorului, cei care colecteaza 

si/sau tratează/dezmembreaza, 20 martie Actualizarea numarului de inregistrare 

EEE- pentru producătorii de EEE - 

annual

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 



15 martie an în 

curs, pentru anul 

anterior 

OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 

48, alin.1; H.G. nr. 856/2002

Producătorii de deşeuri nepericuloase, 

cei care tratează deșeuri, producătorii 

de deşeuri periculoase şi unităţile şi 

întreprinderile care colectează sau 

transportă deşeuri periculoase, 

nepericuloase cu titlu profesional sau 

acţionează în calitate de comercianţi şi 
31 martie an in 

curs, pentru anul 

anterior

Legea 212/2015 privind modalitatea de 

gestionare a vehiculelor scoase din uz

Toți agenții economici care sunt 

autorizați pentru colectarea și tratarea 

VSU

31 martie, la 

solicitarea APM, 

conform 

autorizatiei/autori

zației integrate de 

mediu

HG 140/2008 pe Regulamentul 166/2006 Toți agenții economici care intra sub 

incidenta legislatiei privind emisiile 

industriale

30 aprilie an în 

curs,  pentru anul 

anterior

OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 

49, alin.9 

Titularii -persoane juridice pe numele 

cărora au fost emise autorizaţii de 

construire şi/sau desfiinţări -pentru 

demonstrarea atingerii obiectivelor 

prevăzute de lege de 
30 aprilie an în 

curs,  pentru anul 

anterior

OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 

49, alin.9 

"Producătorii" de uleiuri industriale şi 

deţinătorii de uleiuri uzate industriale



31 mai an în curs,  

pentru anul 

anterior

OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 

44, alin.1-3

Persoana juridică ce exercită o 

activitate de natură comercială sau 

industrială, pentru care autoritatea 

competentă pentru protecţia mediului 

a emis o autorizaţie de 

mediu/autorizaţie integrată de mediu, 

având în vedere rezultatele unui audit 

de deşeuri, este obligată să 

întocmească şi să implementeze un 

program de prevenire şi reducere a 

cantităţilor de deşeuri generate din 

activitatea proprie sau, după caz, de la 
30 iunie an in 

curs,  pentru anul 

anterior

Legea 121/2014 privind eficienţa energetică, 

art. 81, alin. 4 și 7

In functie de consum, mai mare sau 

mai mic de 1000 TEP raporteaza toți 

agenții economici consumurile de 

energie sub forma de declarație sau 
15 iunie an in 

curs, pentru anul 

anterior, in SIM la 

solicitarea APM

la solicitarea APM si conform autorizatiei de 

mediu

Toți agenții economici carora APM le 

solicita introducerea datelor in SIM, in 

baza autorizatiei de mediu sau printr-o 

comunicare.

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, 

agenții economici care isi realizeaza 

individual obiectivele prevazute de 

lege pentru introducerea pe piața 

naționala de EEE-uri. Organizaţiile 

colective notifică Comisia printr-o 

scrisoare despre intenţia de a desfăşura 



la solictarea APM, 

conform 

comunicarilor

la solicitarea APM, conform regulamentului 

REACH sau CLP

Conform cerintelor autorizatiei de 

mediu

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

la solictarea APM, 

conform 

comunicarilor si 

autorizatiei de 

mediu

 Regulamentul 1005/2009 și 517/2014 Toți agenții economici care intra sub 

incidenta Regulamentului 517/2014

lunar, până la 
data de 15 a lunii 
ulterioare celei 

pentru care se 

întocmeşte 

raportarea

conform cerintelor APM sau autorizatiei de 

mediu



lunar, trimestrial, 
semestrial, anula 
până la data de 25 
a lunii următoare 

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

Toți cei care au obligatii pentru 

ambalaje, EEE, B&A, deseuri, emisii, 

uleiuri, substante chimice periculoase 

pentru mediu. Trimestrial se declara 

ecotaxa. UAT-urile declara anual taxa 

referitoare la atingerea obiectivelor 

pentru reducerea cantitatilor de 

deșeuri depozitate. Trimestrial 

administratorii/proprietarii de depozite 

de deșeuri nepericuloase declara taxa 


