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Changes relating to 
contributions to the 
Environmental Fund 

 Modificări privind 
contribuțiile la Fondul 
pentru mediu 

Two regulations that introduce significant changes to 

packaging waste management and the determination of 

contributions to the Environmental fund have been 

published in the Official Journal of Romania (no. 489 30 

June 2016): Emergency Ordinance no. 38/28 June 2016 to 

update and supplement Law no. 249/28 October 2015 on 

packaging and packaging waste management (”Ordinance 

no. 38”) and Emergency Ordinance no. 39/28 June 2016 

amending Emergency Ordinance no. 196/2005 on the 

Environmental fund  (”Ordinance no. 39”). 

In line with the provisions of Ordinance no. 38, companies 

which individually fulfil their packaging waste management 

obligations may use packaging waste originating from waste 

generators/collectors and companies licensed to manage 

this waste in order to achieve their annual recovery and 

recycling targets.  

Deposit systems applied by producers and traders of 

reusable packaging and products boxed in this packaging 

will be introduced according to a specific procedure, which 

will be published by the Ministry of Environment, Water and 

Forests within 60 days of the application date of Ordinance 

no. 38, which is the date of its publication in the Official 

Journal of Romania.  

New categories of contributions are introduced, as specified 

by Ordinance no. 39, in addition to those mentioned in the 

previous version of Emergency Ordinance no. 196/2005 on 

the Environmental fund, including the following: 

 4 RON/kg for all categories of waste electric and 

electronic equipment, except lighting equipment.  

 

 20 RON/kg for lighting equipment.  

 4 RON/kg for portable batteries and accumulators. 

In 2017 these contributions will be paid for the difference 

between the amount of electric and electronic equipment, or 

portable batteries and accumulators, declared as placed on 

the Romanian market and the amount established by the 

Environmental Fund Administration as actually introduced 

on to the market. From 2018, these contributions will be paid 

 În Monitorul Oficial al României nr. 489 din 30 iunie 2016 au 

fost publicate două acte normative ce introduc modificări 

importante în ceea ce privește gestionarea deșeurilor de 

ambalaje și stabilirea contribuțiilor la Fondul pentru mediu: 

Ordonanța de urgență nr. 38/28 iunie 2016 pentru modificare 

și completarea Legii nr. 249/28 octombrie 2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje (”Ordonanța nr. 38”) și Ordonanța de urgență nr. 

39/28 iunie 2016 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru 

mediu (”Ordonanța nr. 39”). 

Conform prevederilor Ordonanței nr. 38, operatorii economici 

ce aleg să își îndeplinească responsabilitățile de gestionare a 

deșeurilor de ambalaje în mod individual  au posibilitatea de 

utiliza și deșeurile de ambalaje provenite de la 

generatori/colectori și operatori economici autorizați să 

gestioneze astfel de deșeuri pentru îndeplinirea obiectivelor 

anuale de reciclare și valorificare.  

Sistemele depozit aplicate de producătorii și comercianții de 

ambalaje reutilizabile și produse ambalate în astfel de 

ambalaje vor fi implementate conform unei proceduri 

specifice, ce urmează a fi publicată de Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor în termen de 60 de zile de la data intrării în 

vigoare a Ordonanței nr. 38, respectiv de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României. 

Comparativ cu varianta anterioară a Ordonanței de urgență nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, sunt introduse 

categorii noi de contribuții, prevăzute de Ordonanța nr. 39, 

printre care menționăm: 

 4 RON/kg pentru toate categoriile de deșeuri de 

echipamente electrice și electronice, cu excepția 

echipamentelor de iluminat;  

 20 RON/kg pentru echipamentele de iluminat; 

 4 RON/kg pentru baterii și acumulatori portabili. 

Contribuțiile anterior menționate se plătesc în anul 2017 

pentru diferența dintre cantitatea de echipamente electrice și 

electronice, respectiv baterii și acumulatori portabili, declarată 

ca fiind introdusă pe piața din România și cantitatea 

determinată de Administrația Fondului pentru Mediu ca fiind 

efectiv introdusă pe piață. Începând cu anul 2018 aceste 
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for the difference between the collection targets stipulated 

by current legislation (45% of the total amount of waste 

electronic equipment collected during the years divided by 

the average weight of the total amount of electronic 

equipment put on to the market during the previous 3 years) 

and the amounts actually collected.  

Companies which are required to comply with these 

obligations, but which have transferred them to an entity 

authorized to do so, must pay the contributions only in the 

case of non-fulfilment of the objectives, for the amounts that 

have not been declared under a responsibility transfer 

agreement. 

Companies which are authorized to take over responsibility 

for managing electronic waste and/or portable batteries and 

accumulators are required to pay these contributions in the 

case of non-fulfilment of the annual objectives/targets, and 

the payment is made for the difference between the amounts 

due to the objectives established through current legislation 

and the amounts actually collected on behalf of the 

companies for which the responsibility has been taken over. 

These requirements have also been introduced for entities 

which are authorized to take over responsibility for 

packaging waste recovery, and for the management of used 

tires. In the event of non-fulfilment of the recovery objectives 

for this type of waste, which are specified in the legislation, 

the responsibility transfer organizations must pay a 

contribution of 2 RON/kg for the difference between the 

amount determined based on the management/recovery 

objectives and the amount of waste that was recovered on 

behalf of the clients for which it took over this responsibility.  

Next steps 

Do not hesitate to contact us to find out more and discuss 

with our experts, so that you can comply with the legal 

requirements on waste management, as well as with the 

requirements on the contribution to the Environmental Fund.  

contribuții se plătesc pentru diferența dintre obiectivele de 

colectare prevăzute de legislația în vigoare (45 % din masa 

totală de deșeuri de echipamente electrice și electronice 

colectate în anul respectiv raportată la masa medie a cantității 

totale de echipamente electrice și electronice introduse pe 

piață în ultimii 3 ani) și cantitățile efectiv colectate.  

În cazul companiilor ce dețin astfel de obligații, dar care au 

transferat responsabilitatea către un operator economic 

autorizat în acest sens, contribuțiile se plătesc doar în cazul 

neîndeplinirii obiectivelor, pentru cantitățile pe care nu le-au 

declarat în cadrul unui contract de transfer de responsabilitate. 

Operatorii autorizați în vederea preluării responsabilității 

gestionării deșeurilor de echipamente electrice și electronice 

și/sau baterii și acumulatori portabili au obligația de a achita 

contribuțiile anterior menționate în cazul neîndeplinirii 

obiectivelor anuale, plata realizându-se pentru diferența dintre 

cantitățile aferente obiectivelor stabilite de legislația în vigoare 

și cantitățile efectiv colectate în numele companiilor pentru 

care au preluat această responsabilitate. 

Obligații similare au fost introduse și pentru operatorii 

economici autorizați în vederea preluării responsabilității de 

valorificare deșeuri de ambalaje, respectiv de gestionare 

anvelope uzate. În situația neîndeplinirii obiectivelor de 

valorificare prevăzute de legislație pentru aceste categorii de 

deșeuri, organizațiile de transfer responsabilitate vor achita o 

contribuție de 2 RON/kg pentru diferența dintre cantitatea 

determinată pe baza obiectivelor de gestionare/valorificare și 

cantitatea de deșeuri valorificate în numele clienților pentru 

care au preluat responsabilitatea. 

Pasul următor 

Pentru a afla mai multe detalii și pentru a discuta în continuare 

cu experții noștri, astfel încât sa va conformați cu cerințele 

legale în domeniul gestionarii deșeurilor, inclusiv cu cerințele 

privind contribuțiile la Fondul pentru Mediu, nu ezitați să ne 

contactați. 
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