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Procedura de evaluare în vederea contractării  

operatorilor economici care gestionează deșeurile de ambalaje 

 

  Marathon EPR Group S.A. , înainte de contractarea unui nou operator autorizat 
pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje parcurge criteriile de selectare și/sau auditare de mai jos 
și se asigură că acestea sunt îndeplinite: 
 
1. Prezentarea autorizației de mediu din care să reiasă foarte clar activitățile pentru care operatorul 

este autorizat, caracteristicile și limitările acestor activități, inclusiv prezența codurilor de deseu 
de ambalaje, valabilă pentru cel puțin încă 6 luni de la momentul încheierii contractului sau dovada 
că s-au facut toate demersurile pentru prelungirea valabilității și pană la data expirării va fi obtinut 
documentul care să-i permită continuarea activității; 

2. Prezentarea certificatului de atestare fiscală din care să rezulte că operatorul nu înregistrează 
datorii la bugetul de stat și la bugetul local; 

3. Prezentarea declarațiilor anuale depuse la ANPM cu cantitățile de deșeuri de ambalaje gestionate, 
pentru ultimii 2 (doi) ani de activitate, cantitați care ar trebui sa fie apropiate de cele ce urmează 
a face obiectul contractului, în caz contrar trebuie justificată diferenta; 

4. Prezentarea ultimelor 3 (trei)  declarații semestriale depuse la Administrația Fondului pentru 
Mediu;  

5. În situația în care activitatea operatorului se desfășoară de mai puțin de 2 ani, acesta va fi 
contractat doar după efectuarea unui audit complet din partea angajaților Marathon EPR 
responsabili, în urma căruia se constată că activitatea desfăsurată este sustenabilă și conformă cu 
autorizația de mediu; 

6. Prezentarea fluxurilor activitătilor desfăsurate, care pot confirma capacitatea operatorului de 
prestare a serviciilor ce urmează a fi contractate; 

7. Obținerea unui punctaj bun în urma efectuării auditului de către OIREP la punctele de lucru; 
8. Dovada capacității de susținere a colectării și valorificării cantităților de deșeuri de ambalaje      

estimate a fi colectate și valorificate în vederea reciclării: 

• Resursele folosite; 

• Structura umană și logistica folosită; 
9. Verificări de risc financiar – incidente la plată, litigii în instanță, referințe din piată, istoric 

acționari/asociați. 
 


