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Obligații legale și contribuții la 
Fondul pentru mediu în 2017  
 

Având în vedere modificările legislative din ultima perioadă, 

instabilitatea din piață și intensificarea controalelor din partea 

inspectorilor Administrației Fondului pentru mediu, KPMG România vă 

invită la discutarea și dezbaterea impactului acestora asupra obligațiilor 

de raportare și de gestionare, dar și asupra contribuțiilor ce trebuie 

plătite la Fondul pentru mediu. 

Obiectivele cursului: 

Pe parcursul cursului, veți avea ocazia să aflați informații noi cu privire 

la contribuțiile datorate la Fondul pentru mediu și la obligațiile de 

conformare cu prevederile legale pe care le are societatea 

dumneavoastră în acest domeniu. 

Evenimentul se va desfășura într-o manieră interactivă, fiind încurajată 

intervenția participanților și discuțiile libere, precum și prezentarea unor 

studii de caz aplicabile participanților ori chiar sugerate de aceștia. 

Cui se adresează? 

Menționăm că acest curs se adresează în primul rând persoanelor, din 

cadrul societății, care au responsabilități privind urmărirea și îndeplinirea 

obligațiilor de mediu și care potrivit legii trebuie să fie instruite în mod 

continuu în acest domeniu. 

De asemenea, cursul se adresează și persoanelor cu atribuții în 

domeniul logistic, precum și persoanelor de conducere din cadrul 

societăților (cum ar fi CFO, CEO, Sale/Purchase Managers, etc.), care 

sunt interesate de implicațiile generate de activitatea companiei din 

perspectiva gestiunii deșeurilor si a contribuțiilor datorate la Fondul 

pentru mediu. 

Instructori: 

Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență în domeniul 

fiscal: 

• Valentin Durigu, Associate Director, Servicii de Asistență Fiscală – 

Taxe vamale, accize si contribuții la Fondul pentru mediu; 

• Raluca Udroiu, Manager, Servicii de Asistență Fiscală – Taxe 

vamale, accize si contribuții la Fondul pentru mediu 

• Liana Alexe, Assistant, Servicii de Asistență Fiscală – Taxe vamale, 

accize si contribuții la Fondul pentru mediu 

Agenda: 

08:30 – 9:00:  

Înscrierea participanților 

Loc 
KPMG România, 
Șos. București – Ploiești, 
nr. 69-71, P.O. Box 18-
191, Sector 1, București, 
013685 

Participanții vor primi 
materiale de curs, precum 
și diplome care atestă 
participarea la curs.  

Sunt incluse masa de 
prânz și 
gustările.Organizarea 
cursului este condiţionată 
de înregistrarea unui 
număr minim de 
participanţi. 

Limba 

Română  

Înscrieri 
Până la 28 februarie 2017, 
prin confirmare telefonică 
sau prin email la: 
 
Ana Maria David  
T:+40 (751) 222 725 
F +40 (372) 377 700 
E:anadavid@kpmg.com  
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09:00 – 09:15: 

Introducere  

Pentru ce se datorează taxe de mediu în 2017? 

09:15 – 11:00: 

Ambalajele și deșeurile de ambalaje: 

• Obligațiile societății privind ambalajele plasate pe piața națională – 

evidențe, calcul, declarare, îndeplinirea obiectivelor legale, ambalaje 

reutilizabile, trasabilitate, etc 

• Posibilități de îndeplinire a obiectivelor anuale de reciclare / 

valorificare, condiții specifice fiecărei variante 

• Modalitatea de declarare a contribuției, plata acesteia 

• Piața OTR-urilor în 2017. Cine are responsabilitatea plății contribuției, 

conform prevederilor legale actuale? 

• La ce să fim atenți când semnăm un contract cu un OTR? 

• La ce trebuie să fim atenți atunci când încheiem contract cu un 

operator economic colector / reciclator / valorificator? 

• Trasabilitatea deșeurilor de ambalaje – cerințe legale specifice 

11:00 – 11:15:   Pauză 

11:15 – 13:00 

Contribuția pentru DEEE / B&A: 

• Cine și de când datorează această contribuție? 

• Obligații privind înregistrarea și raportarea la ANPM și AFM 

• Obligații de gestionare a DEEE / B&A 

Contribuția pentru uleiuri 

Contribuția pentru substanțe periculoase 

Contribuția pentru eliminarea deșeurilor prin depozitare 

Sesiune de întrebări și răspunsuri 

13:00 – 14:00: Prânz 

 

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest 

eveniment, vă mulțumim pentru interes și vă stăm la dispoziție pentru 

orice întrebări. 

Pentru o abordare cât mai practică din perspectiva participanților, în 

eventualitatea în care aveți studii de caz care au legătură cu subiectele 

prezentate în agendă și doriți să fie analizate în cadrul cursului, vă 

rugăm să le trimiteți cât mai curând posibil, la adresa de e-mail: 

anadavid@kpmg.com  
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