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Către:

Operatorii economici, Instituțiile și alte persoane juridice care au
generat si/sau au gestionat deșeuri în anul 2018

În atenția:
Spre știință:

Doamnei/Domnului Administrator/Director
Dnei./Dl. Împuternicit pentru raportare in SIM Statistica
Deșeurilor

Referitor la: Deschiderea Sesiunii de raportare on-line : Statistica Deșeurilor
2018 in SIM pentru chestionarele GD MUN 2018; GD Proddes
2018; GD Colectare/Tratare 2018; GD Trat 2018; GD Namol
2018;
Stimate doamnă , domn,
ANPM prin APM Bihor vă raduce în atenție că se pot raporta datele privind
generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2018, statistica deșeurilor, conform
prevederilor Legii nr. 211/2011 R privind regimul deșeurilor, cu modificări ulterioare,
art. 49, alin. (4) atat pe suport de hărtie căt și pe suport electronic (online) în aplicația
Sistemul Integrat de Mediu – Statistica Deșeurilor. Asigurați-vă că ați depus
chestionarele statistice 2018 pe hărtie la APM Bihor până la sfârșitul lunii martie 2018
(in termenul legal stabilit).
Vă recomandăm să incepeți incărcarea on-line a datelor conform cu ghidurile
prezentate in aplicatia prezentă pe link : http://raportare.anpm.ro;
Pentru eventuale clarificări vă rugăm să vă adresați autorității locale pentru
protecția mediului APM Bihor la tel: 0259 406605.
Chestionarele specifice activităților, care se vor completa sunt: GD Proddes; GD
Trat; GD Colectare / Tratare; GD Nămol; GD MUN; conform termenului legal.
Recomandăm să începeți introducerea datelor/chestionarelor pentru a permite
evaluarea acestora, iar în cazul în care este necesar să aveți posibilitatea de a corecta
chestionarele returnate, înainte de termenul închiderii sesiunii statistice 2018.
Principalii raportori sunt: operatorii generatori și colectori de deșeuri; operatorii de
salubritate; operatorii stațiilor de epurare orașenești, rurale, și industriale; inclusiv
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raportori din industriile alimentară, hârtiei, textilă, pielărie; toți operatorii care colectează,
reciclează, valorifică, brokerează, tratează deșeuri conform operațiilor și obiectivelor
stabilite în anexele legii 211/2011.
Modalitatea de accesare a aplicației precum și modul de completare / verificare/
finalizare a Chestionarelor specifice alocate rămane aceași ca în sesiunile de raportare
anterioare:
1.Modul de inregistrare / raportare a operatorilor economici in eForm, respectiv SD:
Raportare
 Operatorii economici care detin cont in aplicatia SD care isi cunosc ID-ul si parola,
se autentifica accesând link-ul: https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public Autentificare, completeaza ID-ul si parola pe care le detin. Daca s-a uitat parola,
se acceseaza functionalitatea “Am uitat parola” si se solicita schimbarea ei. Pentru
acest lucru operatorul economic are nevoie de adresa de e-mail cu care s-a
inregistrat in sistem pentru fiecare punct de lucru în parte;
 Operatorii economici care detin cont in aplicatia SD dar care nu isi mai cunosc IDul si parola, accesează link-ul: https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public, pe
“Recuperare cont” (operatorul economic poate sa-si actualizeze e-mailul,
persoana de contact, telefon) si urmează pasii pe care sistemul il solicita (Ghid
“Resetare parola si recuperare cont” in attach).
Extindere cont/ Cont acces:
 Operatorii economici care detin cont pentru alte domenii si pe acelasi punct de lucru
desfasoara si activitate generatoare / gestionare de deseuri, accesează
https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public - Autentificare, Cont acces si bifeaza apoi
subdomeniul Deseuri /Statistica Deseurilor, urmeaza toti pasii si trimit cererea pentru
aprobare.
Inregistrare in e-form:
 Operatorii economici care nu au număr de user si parolă, solicită inregistrarea in e-form
prin completarea cererii de inregistrare astfel: https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public,
“Inregistrare”, completeaza si trimit cererea spre aprobare, iar la nivel local APM Bihor
aproba/respinge daca este cazul cererile aferente judetului Bihor (Ghid “Inregistrare” in
attach).
 Va informăm că, operatorii economici au acum posibilitatea de a-si
actualiza/completa coordonatele de pe contul lor. Modul in care pot face
acest lucru este prezentat in ghid “Inregistrare” la pct 4 –
Inregistrare/Editare date GIS.
Modificarea datelor punctului de lucru:
Se poate realiza de pe contul extern al operatorului economic din meniul “Editare
amplasament”.
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 Pentru aprobarea cererilor in e-form vă rugăm să verificati următoarele
aspecte:

să fie completate toate cămpurile din formularul de transmis; dacă cererile
sunt completate corect
in functie de activitatea desfasurată, vă rugam să fiti atenti la chestionarele
solicitate (ex: dacă este colector nu se va aproba chestionarul Proddes)
 Pe un punct de lucru nu trebuie să avem mai multe ID-uri!
Sunt operatori economici care, sunt inregistrati in sistem din anii anteriori ( de
exemplu SIM Reglementări), care in loc să acceseze functionalitatea “Autentificare”,
solicită o nouă inregistrare pentru același punct de lucru.
Nu este corect!
In functie de activitatea desfasurată si domeniile pe care trebuie să raporteze în
SIM, se inregistrează o singură dată un CUI, iar pentru celelalte domenii se solicită doar
“cont acces”, astfel se evită dublările.
Pentru întrebări și informații vă rugăm să contactați la tel.fix 0259-406605, cons.
superior
Ghitea
S.
sau
trimiteți
mesaj
pe
adresele
de
e-mail:
stela.ghitea@apmbh.anpm.ro; deseuri@apmbh.anpm.ro;
La cerere vă putem transmite pe e-mail Ghid “Inregistrare “;Ghid “Resetare
parolă și recuperare cont”; care se găsesc și pe portalul ANPM.

Cu deosebită consideraţie,
Director Executiv
Sanda Daniela MERCEA
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