
Ministerul Mediului 

Ordinul nr. 1503/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi 

taxelor datorate la Fondul pentru mediu 
În vigoare de la 28 decembrie 2017 
 
Include modificările aduse prin următoarele acte: Rectificare 2018. 
Ultimul amendament în 06 februarie 2018. 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 
1.748/CB din 14.11.2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi 
gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi 
taxelor datorate la Fondul pentru mediu, 
ţinând cont de prevederile art. 6 lit. j) şi 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, 
în baza art. 17 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 şi a art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, 
viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin. 

Art. I. - Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea 
Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"  

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume 
datorate la Fondul pentru mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul 
ordin." 
2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 



 
 

    
Viceprim-ministru, ministrul 

mediului, 
Graţiela Leocadia Gavrilescu 

 

Bucureşti, 18 decembrie 2017. 
Nr. 1.503. 

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 578/2006) 
 

 
METODOLOGIE 

de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru 
mediu 

*) Potrivit rectificării publicate în Monitorul Oficial partea I nr. 112 din 06.02.2018, Anexa la 
Ordinul viceprim-ministrului, ministrului mediului, nr.1503/2017, Metodologia de calcul al 
contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu, se rectifică. 
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