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GUVERNUL ROMÂNIEI 

   

 

 

 

Ordonanţă de urgență  

pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 196/2005 privind 

Fondul pentru mediu 

 

Luând în considerare faptul că, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 

privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar 

destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi pentru atingerea 

obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, în conformitate cu 

dispoziţiile legale în vigoare,  

Având în vedere necesitatea protejării fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, 

risipei, abuzului sau fraudei și realizării, la un nivel corespunzator de calitate, a atribuțiilor instituției, 

stabilite în concordanță cu propria misiune, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență, potrivit legii, 

Având în vedere necesitatea luării unor măsuri pentru protecţia mediului şi a sănătăţii 

populaţiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea 

deşeurilor şi prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienţei folosirii 

acestora, impunându-se instituirea unui instrument economic-financiar eficace, ușor aplicabil, care să 

permită interpretarea facilă a normelor de reglementare, 

Luând în considerare necesitatea creării cadrului legal pentru utilizarea aplicației informatice 

SIATD în vederea monitorizării și verificării trasabilității deșeurilor de ambalaje în cadrul sistemului 

care implementează răspunderea extinsă a producătorului, asigurându-se astfel controlul asupra 

cantităților de deșeuri tranzacționate,  

Considerând că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi 

extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, 

 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,  

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:  

 

           Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 

publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 3 alineatul (3), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”d) urmărește și controlează proiectele și programele finanțate din Fondul pentru mediu”. 

 

2. La articolul 3 alineatul (3), literele g) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

”g) asigură utilizarea sumelor, obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii 

de gaze cu efect de seră, pentru finanțarea programelor și proiectelor în domeniile stabilite prin 

Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de urgenţă nr. 115/2011, privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea 
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Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze 

cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene”. 

...................................................................................................................................................... 

”l) asigură asistenţa/ îndrumarea contribuabililor/plătitorilor la bugetul Fondului pentru mediu 

cu privire la metodologia de calcul al taxelor şi contribuţiilor la Fondul pentru mediu;” 

 

3. La articolul 3, alineatul (3), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu 

următorul cuprins: 

„n) asigură îndrumarea solicitanților și beneficiarilor finanțării din Fondul pentru mediu.” 

 

4. La articolul 3, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu 

următorul cuprins: 

”(5) Administrația Fondului pentru Mediu este structură cu rol de organism intermediar 

pentru derularea programelor şi proiectelor pentru protecţia mediului finanțate din fonduri europene, 

cu preluarea atribuțiilor legale ce decurg din aceasta. 

(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (5), Administrația Fondului pentru Mediu 

încheie acorduri de delegare cu autoritatea de management competentă.” 

 

5. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 7 (1) Veniturile proprii ale Administraţiei Fondului reprezintă 10% din veniturile 

Fondului pentru mediu constituit potrivit prevederilor art. 9 alin. (1), cu excepția celor prevăzute la 

litera u) din care se reține o cotă de  5%. 

(2) Veniturile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor curente și de 

capital ale Adminstrației Fondului, potrivit prevederilor legale.” 

 

6. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(2) Disponibiliățile financiare ale Fondului pentru mediu și ale Administrației Fondului se 

păstrează în Trezoreria Statului în conturi distincte şi sunt purtătoare de dobânzi”. 

 

7.  La articolul 9 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”a) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor, obţinute de către 

generatorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către 

operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au 

obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;” 

 

8. La articolul 9 alineatul (1), litera l)  se modifică și va avea următorul cuprins: 
”l) sumele încasate din restituirea finanţărilor acordate și accesoriile aferente acestora”. 

 

9. La articolul 9 alineatul (1), litera r) se abrogă. 
 

10. La articolul 9 alineatul (1), litera u) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”u) sumele virate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011, 

aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând 

contravaloarea în lei a sumelor obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze 

cu efect de seră”. 

 

11. La articolul 10, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8) - (10), cu 

următorul cuprins: 
”(8) Administrația Fondului pentru Mediu pune la dispoziția utilizatorilor, în mod gratuit, 

aplicația informatică SIATD, în vederea monitorizării și verificării trasabilității deșeurilor de 

ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului. 

(9) Aplicația informatică SIATD se utilizează de către operatorii economici care gestionează 

deșeuri de ambalaje ale căror costuri de colectare / valorificare sunt finanțate de organizațiile care 

implementează răspunderea extinsă a producătorului. 
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(10) Instructiunile de utilizare a aplicației informatice SIATD se aprobă prin ordinul 

ministrului autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 180 de zile de la 

intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. ” 

 

12. La articolul 11, alineatul (2^2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(2^2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ș), ț) și l) se stabilesc prin decizie și se plătesc în 

funcție de data comunicării deciziei, astfel: 

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până 

la data de 5 a lunii următoare, inclusiv; 

    b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este 

până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.” 

 

13. La articolul 12, alineatul (3^1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(3^1) Pentru sumele de restituit din finanțările acordate prevazute la art. 9 alin. (1) lit. l) se 

datorează dobânzi legale, calculate de la data plăților efectuate cu titlu de finanțare, până la data 

recuperării sau a rambursării integrale”. 

 

14. La articolul 12, după alineatul (3^2) se introduce un nou alineat, alineatul (3^3), cu 

următorul cuprins: 
”(3^3) Pentru sumele de restituit din finanțările ce constituie ajutor de stat/minimis, se 

datorează dobânzi, calculate potrivit reglementărilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea 

și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.” 

 

15. La articolul 13 alineatul (1), după litera cc) se introduce o nouă literă, litera dd), cu 

următorul cuprins: 

„dd) Programul de interes național privind realizarea Centrului de Excelenţă NATO pentru 

protecţia mediului, prin construirea unei clădiri verzi al cărei consum de energie este aproape egal cu 

zero, exemplu de bune practici în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul rezidenţial.” 

 

16. La articolul 13, după alineatul (2^5), se introduce un nou alineat, alineatul (2^6), cu 

următorul cuprins: 

”(2^6) Din Fondul pentru mediu, se suportă inclusiv cheltuieli destinate realizării de studii de 

specialitate și expertize tehnice, necesare stabilirii condițiilor și criteriilor de finanțare ale proiectelor 

și programelor finanțate din Fondul pentru mediu.” 

 

17. La articolul 13, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(4) Categoriile de beneficiari şi metodologia de finanţare care prevede analiza, selectarea, 

aprobarea, implementarea proiectelor şi/sau programelor pentru protecţia mediului prevăzute la alin. 

(1) lit. a)-l), n), q)-s), u), w)-y) și cc) se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent fiecărui program sau 

proiect, care se elaborează de Administraţia Fondului pentru Mediu şi se aprobă prin ordin al 

conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.” 

 

18. La articolul 13, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(5) Categoriile de lucrări și/sau proiecte pentru protecția mediului care se pot finanța 

conform prevederilor alin. (1) lit. m), o), p), t), v), aa), bb) și dd), precum și sumele destinate 

finanțării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale 

pentru protecția mediului.” 

 

19. La articolul 13, alineatul (9) se abrogă. 
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20. La articolul 13, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (9^1) și 

(9^2), cu următorul cuprins: 

”(9^1) În scopul asigurării opozabilității față de terți, Administrația Fondului poate solicita 

oficiului de cadastru și publicitate imobiliară competent, notarea cotractului de finanțare 

nerambusabilă în cartea funciară a imobilului pe care se implementează/care deservește respectivul 

program/proiect. 

(9^2) Radierea notării efectuate potrivit alin. (9^1) se face la cererea persoanelor interesate, în 

baza acordului scris emis de Administrația Fondului pentru Mediu”. 

 

21. La art. 15, după alineatul (4) se adaugă un nou alineat, alineatul (5), cu următorul 

cuprins: 

”(5) Neutilizarea aplicației informatice SIATD de către operatorii economici care gestionează 

deșeuri de ambalaje, respectiv de către organizațiile care implementează obligațiile privind 

răspunderea extinsă a producătorului, potrivit art. 10 alin. (9), constituie contravenție și se 

sancționează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei.” 

 

22. La articolul 16 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”a) de către personalul de specialitate din cadrul Administraţiei Fondului şi/sau al Gărzii 

Naţionale de Mediu, prin unităţile sale teritoriale, pentru contravenţia prevăzută la art. 15 alin. (2), 

(4) și (5);” 

 

23. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență. 

 

Art. II. – Obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu 

recuperare de energie și de valorificare prin reciclare, globale și pe tip de materiale de 

ambalare, prevăzute în anexa nr. 3 se aplică începând cu 1 ianuarie 2019. 

 

Art. III. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 196/2005 privind Fondul pentru 

mediu, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege.  
 

 

 

PRIM-MINISTRU, 

Vasilica-Viorica DĂNCILĂ  
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          Anexa 

 

Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 196/2005 

  

 

Obiectivele minime de valorificare sau incinerare 

în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de 

valorificare prin reciclare, globale și pe tip de materiale de ambalare, 

începand cu anul 2019 

 

  
Obiectiv de valorificare prin reciclare/tip de 

material*1)(%) 
Obiectiv 

global de 

valorificare 

prin reci- 

clare*2) 

(%) 
 

 

 

 

Obiectiv 

global de 

valorificare 

sau incine- 

rare în 

instalaţii 

de incinerare 

cu recuperare 

de energie*3) 

(%) 

Anul 

 

Hârtie 

carton 

Plastic 

 

Sticlă 

 

Metal 

 

Lemn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 

 

 

 

 

Din care 

pentru 

PET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 

 

 

 

 

Din care 

pentru Al 

 

 

 

 

 

 

 

 

începând 

cu 

1.01.2019 

 

70 

 

45 

 

55 

 

65 

 

70 

 

30 

 

50 
60 65 

 

*1) Procentajul minim din masa totală a materialului de ambalaj conţinut în deşeurile rezultate din 

ambalajele introduse pe piaţa naţională. 

 *2) Procentajul minim din masa totală a tuturor materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile 

rezultate din ambalajele introduse pe piaţa naţională. 

  *3) Procentajul minim din masa tuturor deşeurilor de ambalaje conţinute în deşeurile rezultate 

din ambalajele introduse pe piaţa naţională. 


