
ACTE    ALE    O R G A N E L O R     DE    S P E C I A L I T A T E  ALE    

A D M I N I S T R A Ţ I E I     P U B L I C E     C E N T R A L E  

 
MINISTERUL MEDIULUI MINISTERUL ECONOMIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI 

Şl GOSPODĂRIRII APELOR Şl COMERŢULUI Şl INTERNELOR 
Nr. 194 din 27 februarie 2006 Nr. 360 din 22 mai 2006 Nr. 1.325 din 2 iunie 2006 

 

O R D I N  

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, 
al ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor 

nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor 

economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale 

de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje 
 

în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Mediului, al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată prin Legea nr. 
604/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 499/8.VI.2006 

ministrul mediului şi gospodăririi apelor, ministrul economiei şi comerţului şi  ministrul administraţiei şi 

internelor emit prezentul ordin. 

 

Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului mediului şi 
gospodăririi apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi 
al ministrului administraţiei şi internelor nr. 
1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi 
criteriilor de autorizare a operatorilor economici în 
vederea preluării responsabilităţii privind realizarea 
obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor 
de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 27 din 12 ianuarie 2006, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

1. La capitolul III punctul 7, litera f) va avea 
următorul 
cuprins: 

,,f) argumentele de susţinere a realizării planului de 
operare, în concordanţă cu obiectivele Strategiei 
naţionale pentru gestionarea deşeurilor, ale Planului 
naţional pentru gestionarea deşeurilor şi ale Planului de 
implementare a Directivei privind ambalajele şi deşeurile 
de ambalaje, inclusiv planul de finanţare a programelor 
privind dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a 
deşeurilor de ambalaje, realizat împreună cu operatorii 
privaţi sau autorităţile şi instituţiile administraţiei publice 
locale, precum şi derularea de programe educaţionale şi 
de informare-conştientizare;“. 

2. La capitolul III punctul 7, litera i) va avea 
următorul 
cuprins: 

,,i) planul financiar pentru perioada de valabilitate a 
licenţei în care vor fi menţionate distinct şi detaliat 
următoarele informaţii: estimarea sumelor ce urmează a fi 
percepute pe tip de material, precum şi modul de 
evaluare şi calculare a sumelor ce urmează a fi încasate 
de la operatorii economici pentru care s-a preluat 
responsabilitatea, care trebuie să acopere costurile reale 

suplimentare generate de colectarea 
selectivă/sortarea/reciclarea/valorificarea deşeurilor de 
ambalaje; estimarea costurilor; modalitatea în care 
sumele încasate sunt alocate pentru funcţionarea 
sistemului de colectare/reciclare/valorificare deşeuri de 
ambalaje, inclusiv campanii de conştientizare şi 
informare;“. 

3. La capitolul III punctul 7, litera j) se abrogă. 
4. La capitolul III punctul 7, litera I) se abrogă. 
5. La capitolul III punctul 7, după litera I) se 

introduce o nouă literă, litera I
1
), cu următorul cuprins: 

,,l
1
) orice alte dovezi furnizate de solicitant privind 

capacitatea de a desfăşura activitate în domeniu.“ 
6. La capitolul IV punctul 9, litera e) se abrogă. 
7. La capitolul IV punctul 10, după litera a) se 

introduce o nouă literă, litera a
1
), cu următorul 

cuprins: 
,,a

1
) să introducă în circuitul de valorificare şi reciclare 

cantitatea de deşeuri de ambalaje corespunzătoare 
cantităţii de ambalaje introduse pe piaţă de cei pentru 
care s-a preluat responsabilitatea, pentru toate tipurile de 
materiale de ambalaj, astfel încât să fie atinse obiectivele 
anuale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 
privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje;“. 

8. La capitolul IV punctul 10, litera c) se abrogă. 
9. La capitolul IV punctul 10, litera d) va avea 

următorul cuprins: 
,,d) să încheie contracte cu toţi operatorii economici 

responsabili pentru introducerea pe piaţă a produselor 
ambalate sau, după caz, a ambalajelor, care solicită acest 
lucru şi care acceptă condiţiile contractuale aplicate 
tuturor operatorilor    economici     pentru     care     s-a     
preluat responsabilitatea; preluarea deşeurilor de 



ambalaje de la colectori, respectiv predarea acestora 
către valorificatori, se realizează numai pe bază de 
contract încheiat în formă scrisă;“. 

10. La capitolul IV punctul 10, litera f) va avea 
următorul cuprins: 

,,f) să asigure desfăşurarea activităţii de gestionare a 
deşeurilor de ambalaje în mod transparent faţă de 
operatorul economic de la care a preluat 
responsabilitatea;“. 

11. La capitolul IV punctul 10, după litera g) se 
introduce o nouă literă, litera g

1
), cu următorul 

cuprins: 
,,g

1
) să acţioneze fără discriminare faţă de materialele 

de ambalaj şi de cantităţile propuse spre contractare de 
către oricare operator economic responsabil;“. 

12. La capitolul IV punctul 10, litera h) va avea 
următorul cuprins: 

,,h) să transmită Comisiei de evaluare şi autorizare 
informaţii privind tarifele utilizate cu 15 zile înainte de 
aplicarea lor;“. 

13. La capitolul IV punctul 10, litera j) se abrogă. 
14. La capitolul IV punctul 10, litera k) va avea 

următorul cuprins: 
,,k) să transmită Comisiei de evaluare şi autorizare 

raportul de activitate complet, în termen de 30 de zile de 
la încheierea perioadei de raportare impuse la acordarea 
licenţei de operare. Raportul de activitate trebuie să 
cuprindă următoarele informaţii detaliate: persoanele 
juridice cu care s-au încheiat contracte (operatori 
economici care au transferat responsabilitatea, colectori, 
valorificatori, autorităţi ale administraţiei publice locale 

implicate), cantităţile de ambalaje (primare, secundare şi 
de transport) pentru care s-a preluat responsabilitatea, 
cantităţile de deşeuri de ambalaje contractate (din 
circuitele comerciale, industriale, menajere) şi modul de 
gestionare a acestora, prezentarea activităţii derulate 
(atât din punct de vedere tehnic, cât şi organizatoric); 
modalitatea de realizare a planului de finanţare a 
programelor prevăzut la pct. 7 lit. f), precum şi planul de 
finanţare a programelor pentru anul următor celui pentru 
care se face raportarea; o copie de pe raportul de audit şi 
de pe balanţa analitică de specialitate aferentă activităţii 
de transfer al responsabilităţii;“. 

15. La capitolul VI, punctul 18 va avea următorul 
cuprins: 

„18. Licenţa de operare se emite pentru o perioadă de 
5 ani, cu vizare anuală; viza anuală se acordă în termen 
de 30 de zile de la data depunerii raportului de activitate 
prevăzut la cap. IV pct. 10 lit. k).“ 

Art. II. — Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi 
apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi al 
ministrului administraţiei şi internelor nr. 
1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi 
criteriilor de autorizare a operatorilor economici în 
vederea preluării responsabilităţii privind realizarea 
obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor 
de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 27 din 12 ianuarie 2006, cu modificările şi 
completările aduse prin prezentul ordin, se va republica, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 

 

 

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor, 

Sulfina Barbu 

 

Ministrul economiei şi comerţului,  

Codruţ loan Şereş 

 

Ministrul administraţiei şi internelor, 

 Anghel Andreescu, 

secretar de stat 

 


