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Noi reglementări referitoare la aprobarea Certificatului de 
atestare privind obligațiile la Fondul pentru Mediu 

 

Monitorul Oficial al României nr. 289 / 07.04.2020 a publicat Ordinul Ministrul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor nr. 560 / 2020 privind modificarea anexelor la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi 
apelor nr. 594 / 2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru 
mediu (“Ordinul 560”). 

 

I. Modificări cu privire la instrucțiunile de completare şi utilizare a formularului "Certificat 
de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" 

���� Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se întocmeşte în două sau mai 
multe exemplare originale, în funcție de numărul de exemplare pe care îl solicită contribuabilul prin 
cerere, din care: 

• un exemplar sau mai multe se comunică contribuabilului sau persoanelor împuternicite de 
acesta, în baza cererii depuse la AFM (Administrația Fondului pentru Mediu), în funcție de 
numărul de exemplare pe care îl solicită contribuabilul prin cerere; 

• un exemplar se păstrează la AFM şi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 
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II. Modificări cu privire la Cererea de eliberare a unui certificat de atestare privind 
obligaţiile la Fondul pentru mediu 

���� Contribuabilul va putea solicita primirea certificatului de atestare pentru obligațiile la Fondul pentru 
Mediu, în format pe hârtie, în mai multe exemplare. 

���� Contribuabilul va avea posibilitatea completării adresei de e-mail, în vederea primirii certificatul de 
atestare on-line, în cazul în care optează pentru această variantă de transmitere acertificatul de 
atestare. 

���� Certificatul de atestare nu se va mai putea transmite la sediul contribuabilului prin servicii de curierat 
rapid, cu plata la destinaţie, acesta putându-se transmite la sediul contribuabilului doar prin servicii 
poștale. 

 

III. Modificări cu privire la procedura de eliberare a certificatelor de atestare privind 
obligaţiile la Fondul pentru mediu 

���� Se introduce posibilitatea de a depune cererea pentru certificatul menționat, prin intermediul 
serviciului "Depunere declaraţii on-line" existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru 
Mediu, www.afm.ro. Această modificare se justifică prin faptul că posibilitatea depunerii Cererii 
pentru eliberarea certificatului de atestare privind obligațiile la Fondul pentru Mediu era deja 
prevăzută în Ordinul nr. 572 / 20191. 

���� Independent de posibilitatea depunerii cererii prin intermediul serviciului "Depunere declaraţii on-
line", contribuabilul poate depune cererea de eliberare a certificatului de atestare privind obligaţiile 
la Fondul pentru mediu,: 

• în original, la registratura AFM; 

• în original, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 

���� Obligațiile de plată la Fondul pentru Mediu se vor menționa după cum curmează: pe de o parte, 
obligaţii de plată principale existente în sold şi nestinse până la data emiterii certificatului de 
atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, iar pe de altă parte, obligaţii de plată accesorii 
existente în sold şi nestinse până la data emiterii certificatului de atestare privind obligaţiile la 
Fondul pentru mediu. 

���� Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu va putea fi eliberat şi comunicat în 
mediu electronic prin intermediul serviciului "Depunere declaraţii on-line" existent pe site-ul 
Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro. 

���� Pornind de la prevederile Legii nr. 169 / 20192, Ordinul 560 stabilește faptul că certificatul eliberat şi 
comunicat conform prezentului articol este valabil şi fără semnătura persoanelor împuternicite ale 
Administraţiei Fondului pentru Mediu, potrivit legii, şi fără ştampila instituţiei. 

���� În ceea ce privește valabilitatea certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, 
aceasta este de 30 de zile de la data emiterii certificatului. Mai mult decât atât, potrivit Ordinului 560 
/ 2020, timp de 60 de zile de la data emiterii certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul 
pentru mediu va putea fi consultat pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu de către instituţiile 
abilitate, în baza unui cont de acces deschis la cerere. 

���� Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu poate conţine şi alte menţiuni 
relevante pentru situaţia fiscală a contribuabilului referitoare la obligaţiile de plată (de exemplu, 
obligaţii eşalonate, plan de reorganizare confirmat etc.). 

                                                           
1
 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr.  572 / 2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul 

pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 
2
 Legea nr. 169 / 2019 pentru modificarea şi completarea art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17 / 2015 privind reglementarea 

unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative 
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Modificările aduse de Ordinul 560 / 2020 privind modificarea și completarea anexelor 
Ordinului 594 / 2006 au devenit efective la data intrării în vigoare a acestuia, respectiv la data 
de 07.04.2020. 
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Legal Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi, 
drept urmare, Duncea Ştefănescu / DS Tax Advisory Services 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. 

Legal Alert contains a selection of the latest major issues occurred in the Romanian legislative framework, is intended only to provide 
information and, hence, shall not be deemed to provide professional advice or consultancy. Therefore, we assume no responsibility in this 
respect. Should you require any information related to the foregoing, please do not hesitate to contact us.  

 

 

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

If you wish to get free subscription to our newsletters, please send a message to news@duncea-stefanescu.ro, specifying 
your full name and title, as well as the name of your company. 


