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Noi reglementări privind 
declararea obligațiilor la 
Fondul pentru mediu 

 New regulations regarding 
the declaration of obligations 
to the Environmental Fund 

 
 

  

În Monitorul Oficial al României nr. 52 / 27.01.2020 a 
fost publicat Ordinul 60 / 2020 privind modificarea și 
completarea anexelor la Ordinul Viceprim-
ministrului, Ministrului Mediului 591 / 2017 pentru 
aprobarea modelului și conținutului formularului 
Declarație privind obligațiile la Fondul pentru Mediu 
și a instrucțiunilor de completare și depunere a 
acestuia. 

 Monitorul Oficial al României No. 52 of 27th of January 
2020 has published the Order No. 60 / 2020 on the 
amendment and completion of the annexes to the 
Order of the Vice Prime Minister, Minister of the 
Environment, no. 591/2017, for the approval of the 
template and the content of the Declaration form 
regarding the obligations to the Environmental Fund 
and the instructions for its completion and 
submission. 

Ordinul 60 / 2020 modifică tabelul de la Anexa 1, pct. 
IX, privind raportarea cantităților de echipamente 
electrice și electronice introduse pe piața națională de 
către producători și importatori, în sensul că se elimină 
coloana privind raportarea cantităților de deșeuri de 
echipamente electrice și electronice colectate prin 
organizația colectivă cu care aceștia dețin un contract 
de transfer de responsabilitate valabil și se menține 
numai coloana privind raportarea acelor cantități de 
deșeuri de echipamente electrice și electronice 
colectate în mod individual. 

 Order 60/2020 amends the table of Annex 1, point IX, 
on the reporting of the quantities of electrical and 
electronic equipment placed on the national market by 
producers and importers, in the sense that the column 
regarding the reporting of the quantities of electrical and 
electronic equipment waste collected through the 
collective organization with which they have a valid 
liability transfer contract is removed and only the column 
regarding the reporting of those quantities of electrical 
and electronic equipment waste collected individually is 
maintained. 
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În mod similar, se modifică și tabelul de la Anexa 1, 
pct. X, privind raportarea cantităților de baterii și 
acumulatori portabili introduse pe piața națională de 
către operatorii economici contractanți ai unei 
organizații colective. 

 Similarly, it is also modified the table in Annex 1, point X, 
regarding the reporting of the quantities of portable 
batteries and accumulators placed on the national market 
by the economic operators, contractors of a collective 
organization. 

Modificarea se justifică prin aceea că raportarea 
cantităților colectate de deșeuri de echipamente 
electrice și electronice, respectiv de deșeuri de baterii 
și acumulatori portabili, este în sarcina exclusivă a 
organizațiilor colective care au preluat, în baza 
contractelor de transfer de responsabilitate, obligațiile 
producătorilor și importatorilor de a gestiona aceste 
deșeuri. Mai mult decât atât, cadrul normativ aplicabil 
nu prevedea oricum modul prin care organizațiile 
colective ar fi putut aloca cantități de deșeuri colectate 
fiecărui producător contractant, în condițiile în care 
activitatea organizațiilor colective privește tocmai 
antrenarea colectivă de resurse financiare în vederea 
colectării unei cantități agregate de deșeuri. 

 The change is justified by the fact that the reporting of the 
collected quantities of electrical and electronic equipment 
waste, respectively the waste of batteries and portable 
accumulators, is the exclusive responsibility of the 
collective organizations, which have taken over, under the 
liability transfer contracts, the obligations of producers 
and importers to manage the waste. Moreover, the 
applicable regulatory framework would not, however, 
provide for the manner in which the collective 
organizations could allocate quantities of waste collected 
to each contracting producer, considering that the activity 
of the collective organizations concerns precisely the 
collective engagement of financial resources for the 
collection of an aggregate quantity of waste. 

O atare modificare adusă Ordinului 591 / 2017 are un 
impact major asupra executării obligației, instituite prin 
lege începând cu ianuarie 2020, în sarcina 
producătorilor și importatorilor de echipamente 
electrice și electronice, baterii și acumulatori portabili, 
contractanți ai unei organizații colective, și anume 
aceea de a declara lunar la AFM cantități de deșeuri 
colectate și alocate lor de către organizația colectivă. 
Ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului 60 / 2020, 
se elimină așadar din formatul de declarație lunară a 
producătorilor și importatorilor contractanți ai unei 
organizații colective coloana privind declararea 
cantităților de deșeuri colectate și alocate acestora de 
către organizația colectivă, făcând astfel imposibilă 
executarea efectivă a unei asemeni obligații. 

 Such an amendment to Order 591/2017 has a major 
impact on the fulfilment of the obligation established by 
law starting with January 2020, incumbent upon the 
producers and importers of electrical and electronic 
equipment, portable batteries and accumulators, 
contractors of a collective organization, namely that of 
declaring monthly to the Environmental Fund 
Administration (EFA) the quantities of waste collected and 
allocated to them by the collective organization. As a 
result of the entry into force of Order 60/2020, it is 
therefore eliminated from the format of the monthly 
declaration submitted by the producers and importers 
contractors of a collective organization, the column 
regarding the declaration of the quantities of waste 
collected and allocated to them by the collective 
organization, thus making impossible the actual fulfilment 
of such an obligation. 

De asemenea, la Anexa 1 a Ordinului 591 / 2017 se 
introduce, după pct. XII, un nou pct. XIII, care privește 
raportarea de date de către operatorii economici care 
desfășoară activități de colectare, valorificare și 
salubrizare privind deșeurile de ambalaje, 
echipamente electrice și electronice, baterii și 
anvelope uzate, pe care le gestionează pentru 
organizațiile colective licențiate, care au preluat 
obligațiile de colectare, respectiv de valorificare de la 
operatorii economici responsabili, conform legii (i.e. 
producători și importatori de echipamente electrice și 
electronice, de baterii și acumulatori portabili, de 
produse ambalate și ambalaje, respectiv de 
anvelope). 

 Furthermore, in Annex 1 of Order 591/2017, a new point 
XIII is inserted after point XII, which concerns the 
reporting of data by economic operators carrying out 
collection, recovery and sanitation activities regarding 
packaging waste, electrical and electronic equipment, 
batteries and used tires, which they manage for the 
licensed collective organizations that have taken over the 
collection and recovery obligations from the responsible 
economic operators, according to the law (i.e. producers 
and importers of electrical and electronic equipment, of 
portable batteries and accumulators, of packaged 
products and packaging, of tires, respectively). 

Obligația raportării semestriale de date la 
Administrația Fondului pentru mediu privind cantitățile 
de deșeuri colectate / gestionate de către operatorii de 
colectare, valorificare / salubrizare pentru organizațiile 
colective licențiate a fost inițial instituită prin OUG 50 / 
2019, care a modificat și completat OUG 196 / 2005 
privind Fondul pentru mediu. Cadrul normativ trasat 
de OUG 50 / 2019,  care instituie obligația raportării în 
sarcina operatorilor de colectare, valorificare și 

 The obligation of semi-annual reporting of data to the 
Environmental Fund Administration regarding the 
quantities of waste collected/ managed by the operators 
of collection, recovery/ sanitation for the licensed 
collective organizations was initially instituted by GEO 
50/2019, which amended and supplemented GEO 
196/2005 regarding the Environmental Fund. The 
regulatory framework drawn up by GEO 50/2019, which 
establishes the reporting obligation for the operators of 
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salubrizare, se concretizează astfel prin formalizarea 
procedurii de raportare pe platforma on-line a 
Administrației Fondului pentru Mediu. 

collection, recovery and sanitation is thus materialized by 
formalizing the reporting procedure on the online platform 
of the Environmental Fund Administration. 

Modificările aduse de Ordinul 60 / 2020 privind 
modificarea și completarea anexelor Ordinului 591 / 
2017 au devenit efective la data intrării în vigoare a 
acestuia, respectiv la data de 27.01.2020. 

 The amendments introduced by Order 60/2020 for the 
amendment and completion of the annexes to the Order 
591/2017 became effective on the date of its entry into 
force, namely on 27

th
 of January 2020. 

În lumina noutăților aduse de Ordinul 60 / 2020, ne 
așteptăm și la modificarea corespunzătoare a 
prevederilor art. 80 și 90 din Anexa Ordinului 578 / 
2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al 
contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru 
Mediu, care a suferit modificări succesive prin Ordinul 
2413 / 2016, Ordinul 1503 / 2017 și Ordinul 149 / 
2019, care instituie obligația producătorilor și 
importatorilor contractanți ai unei organizații colective 
de a declara lunar cantități de deșeuri de echipamente 
electrice și electronice, respectiv deșeuri de baterii 
colectate și alocate lor de către organizația colectivă, 
și care a devenit imposibil de executat, ca urmare a 
eliminării coloanei de raportare a acestor date pe 
platforma on-line a AFM. 

 In the light of the news brought by Order 60/2020, we 
expect the corresponding amendment of the provisions of 
art. 80 and 90 of the Annex to Order 578/2006 for 
approving the Methodology for calculating the 
contributions and fees due to the Environmental Fund, 
which has undergone successive amendments by Order 
2413/2016, Order 1503/2017 and Order 149/2019, which 
establishes the obligation of producers and importers, 
contractors of a collective organization to declare monthly 
the quantities of electrical and electronic equipment 
waste, respectively waste of batteries collected and 
allocated to them by the collective organization and which 
has become impossible to fulfil, as a result of the 
elimination of the column for reporting these data on the 
EFA’s online platform. 
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