
 

 

                     

 

 

                                                 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI 

 

Ordin nr ………../ ………….. 

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul 

pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia 

 

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu                  

nr…......MAM/…............... privind aprobarea Ordinului pentru aprobarea modelului şi conţinutului 

formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare 

şi depunere a acestuia, 

Ținând cont de prevederile art. 11 alin. (4) și ale art. 12 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 și ale art. 342 din Legea                       

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza art. 6 lit. j) și m) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

viceprim-ministrul, ministrul mediului emite prezentul 

 

ORDIN: 

     

    Art. 1 

    Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru 

mediu", prevăzut în anexa nr. 1. 

 

    Art. 2 

    Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor cuprinse în anexa 

nr. 2. 

 

    Art. 3 

    (1) Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se depune în format editat pe suport hârtie 

la Administraţia Fondului pentru Mediu. 

    (2) Formularul pe suport hârtie al declaraţiei prevăzut la art. 1 se editează folosindu-se programul 

informatic de asistenţă pus la dispoziţia contribuabililor, în mod gratuit, de către Administraţia 

Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro. 



 

 

    (3) Formularul editat pe suport hârtie de către contribuabili cu ajutorul programului informatic de 

asistenţă se semnează şi se depune în original la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu sau se 

comunică cu confirmare de primire. 

    (4) Sumele înscrise în declaraţii nu cuprind taxe, contribuţii sau alte sume stabilite prin deciziile 

emise de organul fiscal ca urmare a acţiunilor de inspecţie fiscală. 

 

    Art. 4 

    Prevederile prezentului ordin se aplică pentru obligaţiile la Fondul pentru mediu datorate începând 

cu 1 decembrie 2016, cu termen de declarare 25 ianuarie 2017, conform Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

 

    Art. 5 

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor 

nr. 549 din 5 iunie 2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind 

obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 12 iunie 2006, cu modificările și completările 

ulterioare, se abrogă. 

  

   Art. 6 

    Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

    Art. 7 

    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

    Art. 8 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

VICEPRIM-MINISTRU 

Ministrul Mediului, 

Daniel CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SECRETAR DE STAT 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Daniela TEODORU 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT 

Ion ANGHEL 

 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL 

Director,  

Cristina Manuela UNGUREANU 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

Director,  

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE IMPACT 

ȘI CONTROLUL POLUĂRII 

Director general, 

Dorina MOCANU 

 

 

DIRECȚIA ECONOMIE VERDE,  

SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ 

Director, 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DEŞEURI, SITURI CONTAMINATE ŞI 

SUBSTANŢE PERICULOASE 

Director general, 

Mihaela FRĂSINEANU 

 

 

 

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU 

PREȘEDINTE 

Mihai Alexandru MOIA 
 

 


