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MODIFICAREA PROCEDURII DE RAPORTARE A DATELOR 
REFERITOARE LA AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE 
 
În Monitorul Oficial nr. 130 / 23.02.2012 a fost publicat Ordinul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor nr. 794 / 06.02.2012 privind procedura de raportare a 

datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje. 
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Modificarea procedurii de raportare a datelor referitoare la 
ambalaje şi deşeuri de ambalaje 
 

În Monitorul Oficial nr. 130 / 23.02.2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor nr. 794 / 06.02.2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la 
ambalaje şi deşeuri de ambalaje (“Ordinul”). 
 

Ordinul se adresează producătorilor şi importatorilor de ambalaje de desfacere, producătorilor / 
importatorilor de produse ambalate, precum şi celor care supraambalează produse ambalate, care 
îşi îndeplinesc în mod individual obiectivele privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje, care sunt obligaţi să raporteze agenţiei judeţene / regionale pentru protecţia mediului 
datele aferente privind natura, cantitatea, caracterul reutilizabil şi alte date privind ambalajele şi 
deşeurile de ambalaje.  

Totodată, Ordinul impune obligaţii de raportate şi în sarcina 
şi importatorilor de ambalaje de desfacere, producătorilor / 
importatorilor de produse ambalate, precum şi celor care 
supraambalează produse ambalate, care au transferat 
parţial obligaţiile privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor 
de ambalaje. Aceştia vor raporta datele aferente cantităţii de 
ambalaje netransferate. 

Datele de raportare se transmit agenţiei judeţene / regionale 
pentru protecţia mediului în a cărei rază teritorială este 
înregistrat sediul social al operatorului economic. 

Operatorii autorizaţi să gestioneze în numele altora ambalaje şi deşeuri de ambalaje vor trebui să 
raporteze Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului [ANPM] datele referitoare la cantităţile totale 
de ambalaje pentru care au încheiat contracte cu operatorii economicii responsabili, precum şi 
datele referitoare la cantităţile de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare 
operator economic. 

Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să transmită agenţiei judeţene / agenţiei 
regionale pentru protecţia mediului datele privind deşeurile de ambalaje colectate prin serviciul 
public de salubrizare a localităţii, în baza datelor furnizate de către operatorii serviciului de 
salubrizare care deservesc localitatea respectivă. 

ANPM pune la dispoziţie, pe pagina de internet, formatul de raportare. 

Raportările vor fi întocmite având în vedere şi următoarele precizări cu caracter general: 

a) cantităţile de ambalaje, respectiv de deşeuri de ambalaje se raportează în kilograme; 

b) ambalajele din materiale compozite se raportează în funcţie de materialul preponderent; 

c) achiziţiile intracomunitare de ambalaje şi produse ambalate se asimilează importurilor; 

d) rubrica "lemn" va cuprinde atât lemnul, cât şi pluta. 

Administraţia Fondului pentru Mediu pune la dispoziţia ANPM, până la data de 31 ianuarie a 
fiecărui an, lista operatorilor economici înregistraţi drept contribuabili pentru ambalaje, în format 
electronic. 

Raportările se constituie într-o bază de date naţională, organizată la nivelul ANPM. 

La data intrării în vigoare a Ordinului, Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 927 / 
2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 / 18.10.2005, se abrogă. 

Ordinul a intrat în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial, 23.02.2012. 

 



 

 

Legal Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict 
informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi, drept urmare, Mazars nu 
îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. 

Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu 
ezitaţi să ne contactaţi. 

 

 

Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele Mazars, vă rugăm 
trimiteţi un mesaj la adresa news@mazars.ro, specificând numele, 
prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii. 
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