
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Ordin nr. 11 din 07/01/2011 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 14/01/2011 

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind 
situaţia contractelor încheiate şi/sau reziliate cu operatorii economici care 
introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere" şi a 

instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia 

 
 

    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (42) din Ordonanţa 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, precum şi ale art. 15 
alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 
    ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.  
 
 
   Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Declaraţie privind situaţia 
contractelor încheiate şi/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere", prevăzut în anexa nr. 1.  
   Art. 2. - Formularul "Declaraţie privind situaţia contractelor încheiate şi/sau reziliate 
cu operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje 
de desfacere", denumit în continuare formular, se completează şi se depune de către 
operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 
621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările 
şi completările ulterioare, conform instrucţiunilor cuprinse în anexa nr. 2.  
   Art. 3. - (1) Formularul se depune în format editat pe suport hârtie sau se transmite 
în format electronic la Administraţia Fondului pentru Mediu.  
   (2) Formularul se editează folosindu-se programul informatic de asistenţă elaborat 
şi pus la dispoziţie, în mod gratuit, de Administraţia Fondului pentru Mediu, la adresa 
http://www.afm.ro  
   (3) Formularul editat pe suport hârtie cu ajutorul programului informatic de asistenţă 
se semnează, se ştampilează şi se depune în original la sediul Administraţiei 
Fondului pentru Mediu sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire.  
   (4) Formatul electronic al formularului se transmite la adresa http://www.afm.ro, 
după semnarea Convenţiei pentru comunicarea "Declaraţiei privind situaţia 
contractelor încheiate şi/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere".  
   (5) În vederea transmiterii formularului în format electronic, contribuabilii îşi 
însuşesc condiţiile raportării electronice prin semnarea Convenţiei pentru 
comunicarea "Declaraţiei privind situaţia contractelor încheiate şi/sau reziliate cu 
operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje de 
desfacere". Forma şi conţinutul convenţiei se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui 
Administraţiei Fondului pentru Mediu în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a 
prezentului ordin. Convenţia poate fi descărcată de pe site-ul Administraţiei Fondului 
pentru Mediu, http://www.afm.ro  
   Art. 4. - Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin.  



   Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  
   Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 
 

    p. Ministrul mediului şi pădurilor, 
Cristian Apostol, 
secretar de stat  

 
 
    Bucureşti, 7 ianuarie 2011.  
    Nr. 11.  
 
 

   ANEXA Nr. 1  
 
 

    DECLARAŢIE 
privind situaţia contractelor încheiate şi/sau reziliate cu operatorii 

economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate 
şi ambalaje de desfacere  

     
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR                  Loc rezervat organului 
competent 
Administraţia Fondului pentru Mediu               Nr. de înregistrare: 
                                                  Data: 
┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────
─────────┐ 
│ Perioada de raportare  │RECTIFICATIVĂ                                             
│ 
├────────────┬───────────┤(Se generează de către programul informatic de 
asistenţă.)│ 
│ Trimestrul │   Anul    │                                                          
│ 
│   |_|_|    │ |_|_|_|_| │                                                          
│ 
└────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────────
─────────┘ 
  

   I. Datele de identificare ale operatorului economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) 
din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare:  
    Cod de identificare fiscală .....................................................  
    Denumire ..............................................................................  
    Judeţul ............................, localitatea ................................., str. 
............................................. nr. ......., bl. ......., sc. ........, ap. ......, codul poştal ..........., 
sectorul ......., tel. .............., fax ........., e-mail ..........................., cont 
..........................................., banca .......................  
    Nr. licenţă autorizare ............................  
   II. Lista operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi 
ambalaje de desfacere  
     
┌────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────
┬───────────────┬──────────────┐ 
│Nr. │    Denumirea operatorului economic     │Cod de identificare│  Nr.   
│Data încheierii│Data încetării│ 
│crt.│   care introduce pe piaţa naţională    │      fiscală      



│contract│ contractului  │ contractului │ 
│    │bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere│                   │        
│               │              │ 
├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────
┼───────────────┼──────────────┤ 
│    │                                        │                   │        
│               │              │ 
└────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────
┴───────────────┴──────────────┘ 
  

    Sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declaraţii, declar că datele din această 
declaraţie sunt corecte şi complete.  
    Numele şi prenumele ...........................................................  
    Semnătura şi ştampila .........................................................  
    Funcţia .......................................................................  
    Loc rezervat pentru coduri de bare generate şi tipărite automat de programul 
informatic de asistenţă  
 
 

   ANEXA Nr. 2  
 
 

    INSTRUCŢIUNI 
de completare şi depunere a formularului "Declaraţie privind situaţia 
contractelor încheiate şi/sau reziliate cu operatorii economici care 

introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere"  
 
 

   SECŢIUNEA I 
  Completarea formularului "Declaraţie privind situaţia 

contractelor încheiate şi/sau reziliate cu operatorii economici 
care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate 

şi ambalaje de desfacere"  
 
 
    Rubrica "Perioada de raportare" se completează astfel:  
    În rubrica "Trimestrul" se înscrie cu cifre arabe numărul trimestrului la care se 
referă raportarea (de exemplu: 3).  
    În rubrica "Anul" se completează anul de raportare cu cifre arabe, cu 4 caractere 
(de exemplu: 2010).  
    Rubrica "Cod de identificare fiscală" se completează astfel:  
   a) operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului 
nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu 
modificările şi completările ulterioare, persoane juridice, înscriu codul de înregistrare 
fiscală ori codul unic de înregistrare;  
   b) operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului 
nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice, înscriu codul 
numeric personal sau numărul de identificare fiscală, după caz.  
    Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.  
    În cazul în care operatorul economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) din 
Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, este 
înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, nu se completează atributul RO.  



    În rubrica "Denumire" se înscriu denumirea sau numele şi prenumele operatorului 
economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, după caz.  
    Rubricile privind adresa se completează cu datele corespunzătoare domiciliului 
fiscal al operatorului economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea 
Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare.  
    La rubrica "Nr. licenţă autorizare" se va menţiona cu cifre şi litere numărul licenţei 
prin care operatorul economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea 
Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a fost autorizat.  
 
 

   SECŢIUNEA a II-a 
  Lista operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională 

bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere  
 
 
    În raportare se vor menţiona toate contractele încheiate de operatorul economic 
prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere, având ca obiect transferarea 
responsabilităţii obiectivului anual de gestionare a deşeurilor de ambalaje.  
    Pentru contractele aflate în derulare la data scadentă raportării se va completa 
numai rubrica "Data încheierii contractului".  
    În cazul în care raportarea a fost întocmită eronat, situaţia iniţială poate fi 
rectificată prin depunerea declaraţiei rectificative aferente perioadei pentru care s-a 
declarat eronat.  
    Declaraţia rectificativă înlocuieşte declaraţia depusă iniţial.  
    Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se corect toate datele pentru 
perioada de raportare pentru care se face rectificarea.  
    "Declaraţia privind situaţia contractelor încheiate şi/sau reziliate cu operatorii 
economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje de 
desfacere" se completează şi se depune sau se transmite până la data de 25 inclusiv 
a lunii următoare trimestrului de raportare.  
    Declaraţia în forma editată pe suport hârtie se depune/comunică prin poştă cu 
confirmare de primire, iar declaraţia în format electronic se transmite potrivit 
Convenţiei pentru comunicarea "Declaraţiei privind situaţia contractelor încheiate 
şi/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri 
ambalate şi ambalaje de desfacere" în format electronic.  
    Transmiterea declaraţiilor în format electronic se face numai după încheierea 
dintre operatorul economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului 
nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi Administraţia Fondului 
pentru Mediu a Convenţiei pentru comunicarea "Declaraţiei privind situaţia 
contractelor încheiate şi/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere".  
    Operatorii economici care transmit declaraţiile în format electronic se înregistrează 
la Administraţia Fondului pentru Mediu prin încheierea Convenţiei pentru 
comunicarea "Declaraţiei privind situaţia contractelor încheiate şi/sau reziliate cu 
operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje de 
desfacere" în format electronic.  
 
 



   SECŢIUNEA a III-a 
  Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare ale formularului 
"Declaraţie privind situaţia contractelor încheiate şi/sau reziliate 

cu operatorii economici care introduc pe piaţa naţională 
bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere"  

 
 
    Denumire: "Declaraţie privind situaţia contractelor încheiate şi/sau reziliate cu 
operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje de 
desfacere"  
    Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi 
editare cu ajutorul programului informatic de asistenţă, asigurat gratuit de 
Administraţia Fondului pentru Mediu.  
    Programul informatic de asistenţă poate fi descărcat de pe serverul de web al 
Administraţiei Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro  
    Utilizare: raportarea contractelor încheiate de operatorii economici care introduc pe 
piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere cu operatorul economic 
prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
    Întocmire: de către toţi operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (2) lit. b) din 
Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare.  
    "Declaraţia privind situaţia contractelor încheiate şi/sau reziliate cu operatorii 
economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje de 
desfacere" în forma editată pe suport hârtie se întocmeşte în două exemplare, 
semnate şi ştampilate în original, potrivit legii în vigoare, astfel:  
   - un exemplar pentru operatorul economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) din 
Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 
comunicat prin poştă cu confirmare de primire;  
   - un exemplar pentru organul competent.  
    Formatul electronic al "Declaraţiei privind situaţia contractelor încheiate şi/sau 
reziliate cu operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi 
ambalaje de desfacere" se transmite la adresa http://www.afm.ro, potrivit Convenţiei 
pentru comunicarea "Declaraţiei privind situaţia contractelor încheiate şi/sau reziliate 
cu operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje 
de desfacere" în format electronic.  
    Arhivare - la Administraţia Fondului pentru Mediu:  
   - formatul electronic, în arhiva de documente electronice;  
   - formatul hârtie, în arhivă.  
 


