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Categorii de operatori afectați de modificările OUG 196/2005

• Toți operatorii economici care au obligații la AFM pentru 
introducerea pe piața națională de ambalaje, pungi, anvelope

• Toți operatorii economici colectori, valorificatori, salubriștii, 
brokerii în relație cu OIREP/OTR (inclusiv pentru atingere obiective 
anvelope)

• Toate OIREP-urile/OTR-urile, inclusiv cei care realizează obiective 
pentru operatorii economici care introduc pe piața națională
anvelope

• Proprietarii/administratorii de depozite de deșeuri municipale



Important pentru cei care introduc pe piața națională AMBALAJE

• Punctul de măsurare pentru realizarea obiectivelor pentru ambalaje va fi la instalația 
de reciclare/valorificare, fiind modificată sintagma “încredințate spre valorificare” cu 
“efectiv valorificate”.

• Dacă în sarcina OIREP-urilor au fost stabilite de către AFM sume de plată ca urmare 
a nerealizării obiectivelor, AFM execută garanția financiară a OIREP-urilor și a 
colectorilor/ valorificatorilor/ salubristilor/ brokerilor, după caz, iar apoi, pentru 
recuperarea integrală a sumelor datorate de OIREP, AFM se poate îndrepta către 
producători (art. 122, alin 1 și art. 10, alin. 1, punctul b).

......Dar.... Nu e clar cum se vor stabili sumele aferente producătorilor în contract cu 
OIREP-urile respective!

... Dar la art. 10, alin. 1, punctul e) nu se mai precizează că sumele datorate pentru 
nerealizarea obiectivelor de către OIREP-uri sunt doar în limita garanției OIREP....



Important pentru cei care introduc pe piața națională PUNGI DE 
PLASTIC

• Pungile inscripționate “pungi de uz casnic” nu sunt purtatoare de eco-
taxa și este interzisă comercializarea pungilor de uz casnic ca ambalaje 
la punctul de vânzare/desfacere (art. 9, alin. 1, lit. q)

• Cei care introduc pe piața națională pungi de plastic vor declara
trimestrial numărul de pungi de transport de plastic, fiecare material 
component al acestora şi grosimea peretelui respectivelor pungi.

…. Dar…. Nu există o definiție clară a ce înseamnă pungi de uz casnic!

..... Dar... Poate fi speculat faptul că ar fi interzisă comercializarea....nu și 
oferirea gratuită a pungilor de uz casnic!

......Dar aplicația AFM nu permite momentan declararea grosimii pereților 
pungilor!



Important pentru colectori, operatori de salubritate, valorificatori, brokeri 
de DEȘEURI DE AMBALAJE/ANVELOPE, în relație cu OIREP-urile (art. 122, 
alin. 2-6)

• Pentru a colecta/valorifica deșeuri de ambalaje, în relație cu OIREP-urile, 
și pentru a realiza tranzacții în SIATD, colectorii, valorificatorii, salubriștii, 
brokerii trebuie să depună o garanție  de 500000 lei, sub forma unui 
depozit în numerar sau a unei scrisori de garanţie bancară, valabilă
pentru întreaga perioadă în care raportează deșeuri. Garanția se va 
actualiza începând cu anul următor, cu un procent de 15% din valoarea 
seviciului prestat anul anterior către OIREP.

... Dar....metodologia de constituire, gestionare şi executare a acestei 
garanții financiare se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii
publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea AFM!!!!!



Important pentru colectori, operatori de salubritate, valorificatori, 
brokeri de DEEE, DB&A, anvelope uzate  în relație cu OIREP-urile

• În plus față de deșeurile de ambalaje tranzacționate prin SIATD, 
pentru a colecta/valorifica DEEE, DB&A, anvelope uzate în relație cu 
OIREP-urile, toate tranzacțiile trebuie derulate prin SIATD, de la 1 
ianuarie 2023 (art. 10, alin. 11)

• Din 1 ianuarie 2024 SIATD se va utiliza și de către cei care 
gestionează deşeuri municipale, astfel cum sunt prevăzute la pct. 13 
din anexa 1 la OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor (art. 10, alin. 
12)



Important pentru OIREP-urile din domeniul ambalajelor, DEEE, 
DB&A și anvelopelor uzate

• Sumele de plata datorate la AFM, de către organizațiile care implementează
răspunderea producătorilor din domeniul ambalajelor și anvelopelor, pentru 
neatingerea obiectivelor prevăzute de lege pentru clienții contractați vor fi (art. 
9, alin. 1, lit. v):
• Pentru deșeuri de ambalaje - în limita garanției financiare a OIREP-urilor (art. 16 alin. (8) 

lit. e) din Legea 249/2015) și 
• Pentru anvelope uzate - pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obiectivelor 

anuale de gestionare a deşeurilor de anvelope uzate şi cantităţile efectiv gestionate.

• În cazul DEEE garanția constituită conform OUG 5/2015 se va executa de către 
AFM în situațiile următoare:
• OTR-ul urmează să îşi înceteze activitatea;

• se solicită intrarea într-o procedură de insolvenţă sau lichidare a OTR-ului;

• i se anulează licenţa de operare OTR-ului;

• OTR-ul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de finanţare a gestionării deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice.

… Dar in cazul DB&A??????



Important pentru OIREP-urile din domeniul deșeurilor de 
ambalaje, anvelopelor uzate, DEEE și DB&A

• În cazul în care AFM constată ca nefiind colectate, valorificate
sau reciclate cantităţile de deşeuri de către OIREP/OTR, 
acestea nu sunt luate în considerare la îndeplinirea
obiectivelor de valorificare (art. 10, alin. 23)



Important pentru Declarații AFM

• De la 1 ianuarie 2023 colectorii, salubriștii, comercianții, valorificatorii în 
relație cu OTR/OIREP (pentru ambalaje, EEE, B&A, anvelope) nu mai 
trebuie să declare la AFM, ca parteneri OTR  (art. 9, alin. 1, lit.v1) și nici 
nu datorează sume de plată pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri 
de ambalaje, DEEE, DB&A, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate, 
şi cantităţile de deşeuri constatate de AFM

... Dar AFM poate executa garanția de 500000 lei pentru situațiile 
precizate mai sus!



Important pentru proprietarii/administratorii de depozite
(art. 123)

• Informații despre modul de gestionare a garanției financiare:
• Metodologia de constituire, gestionare şi utilizare a garanţiei financiare se 

stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia
mediului, la propunerea AFM

• Valoarea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului se va actualiza
anual

• AFM verifică corectitudinea modului de calcul şi de constituire a garanţiei

• Verificarea valorii fondului pentru închiderea şi monitorizarea postînchidere se va
efectua în baza devizelor generale privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor
de închidere şi pentru monitorizarea postînchidere a depozitului.

...Dar în continuare nu e clar modul de calcul al acestui tip de garanție!


