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În acest număr:  

 

Noutăți privind gestionarea ambalajelor, a echipamentelor 

electrice și electronice, bateriilor și acumulatorilor portabili 

Ca urmare a blocajului de pe piață și a imposibilității atingerii obiectivelor de 

reciclare/valorificare stabilite de către Uniunea Europeană, au fost modificate 

prevederile privind taxele la Fondul pentru Mediu. Cea mai importantă modificare 

constă în introducerea unei taxe pentru operatorii economici care introduc pe 

piața națională echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori 

portabili. 
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Noutăți privind gestionarea ambalajelor, a echipamentelor 
electrice și electronice, bateriilor și acumulatorilor portabili 

 

Joi au fost publicate în Monitorul Oficial două ordonanțe de urgență privind 

modificarea Ordinului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu și a Legii nr. 

249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de 

ambalaje. 

 

Ambalaje și deșeuri de ambalaje 

Operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate își pot 

îndeplini obiectivele de reciclare/valorificare individual, prin colectarea și 

valorificarea deșeurilor de ambalaje atât din activitatea proprie, cât și preluate 

de la alți generatori de deșeuri. 

 

Operatorilor economici care preiau transferul de responsabilitate pentru 

gestionarea deșeurilor de ambalaje și nu îndeplinesc obiectivele de valorificare și 

reciclare stabilite de lege timp de 2 ani consecutivi de la momentul constatării, li 

se anulează licența de operare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 

constatării.  

 

De asemenea, se transferă o presiune mai mare operatorilor economici care 

preiau transferul de responsabilitate pentru ambalaje și anvelope uzate, aceștia 

plătind pentru diferența dintre obiectivele anuale și cantitățile efectiv valorificate 

pentru care au preluat responsabilitatea. 

 

Bunuri destinate dezmembrării 

Operatorii economici care dau spre vânzare bunuri destinate dezmembrării nu 

mai au obligația plății contribuției de 3% din veniturile realizate din vânzarea 

acestora. 

 

Echipamente electrice și electronice („EEE”) și baterii și acumulatori 

portabili („B/A”) 

Se vor introduce începând cu 1 ianuarie 2017, contribuții noi la Fondul pentru 

Mediu, respectiv: 

 

- O contribuție de 4 Ron/kg, respectiv 20 Ron/kg (în funcție de categoria de 

EEE-uri), pentru diferența dintre cantitățile de EEE-uri introduse pe piață și 

cantitățile constatate de către Administrația Fondului pentru Mediu („AFM”) 

ca introduse pe piață (până la 31 decembrie 2017); 

- Începând cu 1 ianuarie 2018 contribuția va fi datorată pentru diferența 

dintre obiectivele de colectare de deșeuri de EEE și cantitatea efectiv 

colectată; 

- O contribuție de 4 Ron/kg pentru diferența dintre cantitățile de B/A 

introduse pe piață și cantitățile constatate de către AFM ca introduse pe 

piață (până la 31 decembrie 2017), iar începând cu 1 ianuarie 2018 

contribuția va fi datorată pentru diferența dintre obiectivele de colectare de 

deșeuri de B/A și cantitatea efectiv colectată; 

 

Aceste contribuții se vor plăti anual. 

 

Operatorii economici care preiau transferul de responsabilitate pentru 

gestionarea colectării deșeurilor de EEE-uri și baterii și acumulatori portabili vor 

plăti aceleași contribuții de mai sus pentru diferența dintre obiectivele de 

colectare și cantitățile efectiv colectate. 

 

Ce înseamnă pentru tine? 

Aceste modificări referitoare la gestionarea ambalajelor, a deșeurilor de 

ambalaje, a EEE, B/A și a anvelopelor pot atrage după sine obligații suplimentare 

semnificative din punct de vedere al contribuțiilor la Fondul pentru Mediu. 
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Presiunea pe care o au operatorii economici care preiau transferul de 

responsabilitate de a realiza obiectivele de gestionare a deșeurilor va duce la 
creșterea semnificativă a costurilor acestora și implicit a onorariilor. 

În acest sens, recomandăm societăților să analizeze posibilitatea îndeplinirii 

individuale a unei părți cât mai mare posibil din obiectivele de gestionare a 

deșeurilor respective. 

 

 

 

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 

 

 
Pieter Wessel 
Partener 
+40 21 2075 242 

pwessel@deloittece.com  

  
Mihai Petre 
Senior Manager 
+40 21 2075 344 
mipetre@deloittece.com  
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat drept serviciu de consultanta. Este bine sa solicitati 
consultanta fiscala/juridica de specialitate inainte de a intreprinde actiuni bazate pe cuprinsul acestui document. 
 
Aceasta publicatie contine doar informatii generale si Deloitte Touche Tohmatsu Limited si firmele membre sau afiliate 

(numite impreuna Deloitte Network) nu ofera consultanta profesionala sau alte servicii in domeniul contabil, fiscal, 
juridic, al investitiilor prin intermediul acestei publicatii. Aceasta publicatie nu inlocuieste consultanta sau serviciile 
profesionale si nici nu ar trebui sa fie utilizata ca baza pentru orice decizie sau actiune care v-ar putea afecta finantele 
sau afacerea. Inainte de a lua orice decizie sau de a actiona intr-un mod care v-ar putea afecta finantele sau afacerea, 
trebuie sa discutati cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi raspunzatoare pentru 
pierderile de orice natura suferite de catre persoanele care se bazeaza pe aceasta publicatie. 
 
Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din 
Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, in cadrul careia fiecare firma membra este o persoana juridica 
independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited si a firmelor 
membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre. 
 

Reff si Asociatii SCA este societate de avocati membra a Baroului Bucuresti, independenta in conformitate cu 
reglementarile aplicabile profesiei de avocat, si reprezinta reteaua de societati de avocati Deloitte Legal in Romania. 
Deloitte Legal inseamna practicile juridice ale membrilor Deloitte Touche Tohmatsu Limited si afiliatii acestora care 
ofera servicii de asistenta juridica. Pentru o descriere a serviciilor de asistenta juridica oferite de entitatile membre ale 
Deloitte Legal, va rugam accesati: http://www.deloitte.com/deloittelegal. 
 
Deloitte furnizeaza servicii clientilor din sectorul public si privat in urmatoarele domenii profesionale - audit, taxe, 
consultanta, consultanta financiara – deservind numeroase industrii. Prin intermediul retelei sale globale de firme 
membre, care activeaza in peste 150 de tari, Deloitte pune la dispozitia clientilor sai resursele internationale precum si 
priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea. Obiectivul 
celor 225 000 de profesionisti din Deloitte este acela de a crea un impact vizibil in societate. 
 

© 2016 

mailto:pwessel@deloittece.com
mailto:mipetre@deloittece.com

