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Hotel Radisson Blu, București 

Data: 27 februarie 2019 

Conferință Deloitte  

Noi provocări privind taxele datorate Fondului pentru mediu 

 

Agenda 

 

 

Interval orar Descriere 

  

08:30 – 09:00 Inregistrare participanti  

09:00 – 11:00 

 Modificări aduse taxei pe ambalaje 
 Studii de caz având in vedere modificările aduse taxei pe ambalaje 

 Cine are obligația declarării la AFM a produselor marca proprie  

 Îndeplinirea individuala a obiectivelor mai este posibila? 
 Trasabilitatea deșeurilor 
 Ambalaje reutilizabile  
 Întrebări și răspunsuri  

11:00 - 11:15 Pauza de cafea 

11:15 - 13:00 

 Program informatic AFM - trasabilitate deșeuri  
 Implicatii modificare proces autorizare/reautorizare OTR-uri asupra 

activitatii producatorilor/importatorilor 
 Retrospectiva anului 2018 și perspectiva 2019 prin ochii OTR – urilor  

 Modificări necesare în contracte pentru îndeplinirea individuală a 
obiectivelor de valorificare a deșeurilor de ambalaje 

 Întrebări și răspunsuri 

13:00 – 14:00 Pauza de prânz 

14:00 – 15:00 

 Obligațiile distribuitorilor/ producătorilor de EEE-uri si 
baterii/acumulatori portabili 

 În ce situații se va plăti taxa pentru deșeurile de EEE și 
baterii/acumulatori 

 Studii de caz – clasificarea EEE-urilor 

 Contractele de transfer de responsabilitate: aspecte de interes si 
elemente esențiale a raportului legal si contractul încheiat intre 
operatorii economici si OTR 

 Întrebări si răspunsuri 

15:00 - 15:15   Pauza de cafea 

15:15 – 16:00   

 Abordări din practica recentă a controalelor de la AFM: documente care 

atesta trasabilitatea, persoana obligată la plata taxei, documente care 
substanțiază sistemul-depozit, etc. 

 Întrebări si răspunsuri 

16:00 – 16:30   Închiderea evenimentului 

 


