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ANEXA nr. 6

I. Dosarul de raportare va cuprinde următoarele documente:

1.1. Factura de prestare servicii, emisă de către  ADI/UAT/OS, în temeiul prezentului 
contract. În rubrica Descrierea serviciilor prestate, se va menționa, în mod obligatoriu, 
și sintagma „Prestări servicii în baza Contractului pentru acoperirea costurilor pentru
colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și după caz, valorificarea, 
deșeurilor de ambalaje nr. […] din […],  încheiat cu OIREP CUI RO ........, destinate 
realizării obiectivelor anuale  în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Legea nr. 
249/2015, pentru deșeuri de ambalaje de […] (tipul de material), cod […], aferente lunii 
[…]”. Documentul trebuie transmis în original.

1.2. Documente justificative in baza cărora OS a preluat cantităţile de deşeuri municipale 
(contract încheiat cu UAT/ADI)

1.3. Borderou de colectare în baza căruia OS a înregistrat în gestiunea proprie cantităţile 
de deşeuri încredinţate către OIREP SA în scopul valorificării, conţinând cel puţin 
următoarele informaţii: zi, date de identificare generator (zonă de colectare/denumire şi 
CUI asociaţie locatari etc.), cantitate recepţionată, serie şi număr Notă de intrare în 
recepţie

1.4. Copii în format „conform cu originalul” ale documentelor de recepţie (tichet de 
cântar/notă de cântar) pentru cantităţile de deşeuri municipale intrate în gestiunea OS 
spre sortare aferente cantităţilor de deşeuri de ambalaje gestionate/încredinţate către 
OIREP în scopul valorificării.

1.5. Anexa 2B - Raportul de procesare/sortare emis de stația de 
procesare/transfer/sortare pentru luna aferentă trasabilității, cu mențiunea „Prestări 
servicii în baza Contractului pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, 
stocarea temporară, sortarea și după caz, valorificarea, deșeurilor de ambalaje nr. […] din 
[…],  încheiat cu OIREP CUI RO ...., destinate realizării obiectivelor anuale în 
conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Legea nr. 249/2015, pentru deșeuri de 
ambalaje de […] (tipul de material), cod […], cantitate [...] aferente lunii […]”. În situația 
în care există mai multe mai multe secții de lucru, este obligatorie atașarea la Dosar a 
documentelor care fac dovada transferul cantităților în contul OIREP: Bonuri de 
consum/Bonuri de transfer/Procese verbale de transfer/Tichete de transfer dintr-o secție 
în alta, fiind obligatoriu ca toate documentele respective să conțină mențiunea „Prestări 
servicii în baza Contractului pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, 
stocarea temporară, sortarea și după caz, valorificarea, deșeurilor de ambalaje nr. […] din 
[…],  încheiat cu OIREP SA, CUI RO ....., destinate realizării obiectivelor anuale  în 
conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Legea nr. 249/2015, pentru deșeuri de 
ambalaje de […] (tipul de material), cod […], cantitate [...], aferente lunii […]”;
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1.6. Anexa 2C – Borderou achizitii populatie (daca este cazul, pentru cantitatile raportate 
in contul Prestatorului de catre operatorii economici autorizati pentru colectarea 
deseurilor de ambalaje de la persoane fizice)

1.7. Anexa 4A si Anexa 4B – Raport validat lunar

1.8. Anexa 2A – Borderou de livrare

1.9. Pentru tranzactiile desfasurate pe teritoriul Romaniei, documentele de trasabilitate sunt: 

a. Factura de vanzare-cumparare deseuri de ambalaje cu textul de lege mentionat pe 
document (se transmite in copie conform cu originalul, semnatura si stampila);

b. Aviz de insotire a marfii cu textul de lege mentionat pe document (se transmite in 
copie conform cu originalul, semnatura si stampila)

c. Documente de transport:
-  Formularul de incarcare-descarcare Anexa 3 la HG 1061/2008 cu textul de lege 

mentionat pe document (se transmite in copie conform cu originalul, semnatura si stampila)
d. Document receptie: 

– nota de cantar, confirmare, tichet de cantar, bon de cantar si/sau PV de receptie, 
emise de cumparatorul cantitatilor de deseuri de ambalaje (se transmite in copie 
conform cu originalul, semnatura si stampila)

1.10. Pentru exportul de deseuri in afara teritoriului national catre reciclatorul final, la 
documentele de trasabilitate de la punctul 2.2.i. se adauga urmatoarele:

-  Anexa nr. VII la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului cu textul de lege mentionat pe document (se transmite in copie conform cu originalul, 
semnatura si stampila)
- CMR (se transmite in copie conform cu originalul, semnatura si stampila)
- Documentul care atesta ca reciclarea s-a facut în condiţii prevăzute prin legislaţia comunitară în 
domeniu (certificat de reciclare/raport de reciclare efectiva a marfii etc.), pentru livrarile inafara 
Uniunii Europene
- Documentul care atestă calitatea de reciclator a destinatarului final– se transmit in copie 
conform cu originalul, semnatura si stampila  
- Alte documente care pot demonstra trasabilitatea deseurilor de ambalaje pana la reciclatorul 
final, dupa caz




