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MANAGEMENTUL DEȘEURILOR  
Formulare EDITABILE utilizate în relația cu autoritățile publice competente 

 
CUPRINS  

 
 Cerere pentru stabilirea caracterului şi încadrarea unui deşeu ca periculos/nepericulos; 
 Cerere pentru stabilirea încadrării corecte a unui deşeu în lista prevăzută de H.G. nr. 

 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând 
 deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; 

 Transmiterea evidenţei gestiunii deşeurilor la solicitarea autorităţilor de mediu; 
 Cerere pentru constituirea petentului ca factor interesat pentru procesul de elaborare a 

 unui act normativ/modificare a unui act normativ existent; 
 Cerere pentru informaţii referitoare la existenţa/intenţia unor propuneri de acte normative; 
 Cerere pentru confirmarea calităţii unui operator autorizat în domeniul gestionării 

 deşeurilor; 
 Cerere pentru actualizarea listei cu operatorii autorizaţi şi introducerea solicitantului pe 

 această listă; 
 Cerere pentru aprobarea formularului pentru aprobarea transportului deşeurilor 

 periculoase; 
 Transmiterea listei cu operatorii autorizaţi pentru tratarea vehiculelor scoase din uz cu care 

 producătorii de vehicule au încheiat contracte; 
 Transmiterea raportului privind atingerea obiectivelor de reutilizare, de către operatorii 

 economici care desfăşoară activităţi de colectare, respectiv tratare a vehiculelor scoase din 
 uz; 

 Transmiterea informaţiilor privind cantităţile de ambalaje, respectiv cantităţile de deşeuri 
 de ambalaje; 

 Cerere pentru acordarea licenţei de operare pentru operatorii economici care preiau 
 obligaţiile privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de 
 ambalaje; 

 Transmiterea raportului privind uleiurile uzate agenţiei pentru protecţia mediului; 
 Cerere de acordare a numărului de înregistrare privind punerea pe piaţă a echipamentelor 

 electrice şi electronice; 
 Transmiterea raportării privind EEE-urile către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; 
 Raportul privind EEE-urile; 
 Cerere de eliberare a unui certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu; 
 Declaraţie pe propria răspundere (necesară la soluţionarea cererii de eliberare a unui 

 certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu); 
 Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu ; 
 Cerere-tip de acordare a licenţei de operare pentru preluarea responsabilităţii gestionării 

 deşeurilor de ambalaje; 
 Evidenţa gestiunii deşeurilor; 
 Modelul procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii şi 

 modelul înştiinţării de plată; 
 Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu; 
 Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii; 
 Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către 

 terţi; 
 Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti; 
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 Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de 
 sechestru asigurător; 

 Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile; 
 Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii; 
 Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere 

 executarea silită; 
 Titlul executoriu; 
 Somaţie; 
 Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi; 
 Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti; 
 Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi; 
 Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru; 
 Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile; 
 Proces-verbal de instituire a administratorului-sechestru; 
 Proces-verbal de predare-primire; 
 Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile; 
 Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile; 
 Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile; 
 Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri; 
 Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă; 
 Proces-verbal privind diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie ca 

 urmare a neplăţii preţului de către adjudecatar; 
 Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - 

 formular cu regim special de înseriere şi de numerotare; 
 Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile - formular cu regim special de înseriere 

 şi de numerotare; 
 Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită; 
 Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită; 
 Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu; 
 Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu – rectificativă. 
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