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GHID PENTRU ÎNREGISTRAREA ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU 
 
 
 
 
Informații Generale 
 
Înregistrarea pe portalul SIM se va realiza pentru  obtinerea accesului la formularul electronic de solicitare a 
actelor de reglementare (Aviz, Acord, Autorizatie) si pentru obtinerea accesului  la domeniile de monitorizare in 
vederea transmiterii raportarilor periodice (de exemplu : Deseuri, Emisii Industriale, Protectia Atmosferei). 
 
In urma inregistrarii pe portalul http://raportare.anpm.ro operatorul primeste combinatia unica de utilizator si 
parola, contul nou creat (cod utilizator si parola) fiind asociat unui singur punct de lucru al operatorului 
economic. 
 
Procedura de înregistrare, trebuie realizata individual pentru fiecare punct de lucru/amplasament al unui 
operator economic, respectiv de fiecare persoana fizica. 
 
Înregistrarea unui cont nou:  
 
· Se acceseaza link-ul http://raportare.anpm.ro, din meniul din partea stanga se selecteaza sectiunea 

“Inregistrare”. 
 

 
 
· START  

Se selecteaza tipul solicitantului:   Persoana Juridica/ Persoana fizică și se apasă pe butonul . 
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· Se va citi și închide notificarea privind informațiile pe care le veți completa în formularul de înregistrare  

 

 
 

· TITULAR : 
 Se completează informațiile despre Sediul Social/Titular și referitoare la persoana de contact.  

 
NOTA! Pentru a evita dubla înregistrare a operatorilor economici, eFORM realizează o verificare a CUI-ului 
introdus de solicitant în formular; daca identificatorul CUI este deja înregistrat, solicitantul este anunțat, iar 
restul detaliilor (adresa, telefon, persoana de contact, etc) vor deveni campuri inactive, pentru a evita 
suprascrierea accidentala a acestora. 
 

 
 
Se vor completa cel puțin campurile marcate cu “*”, ce au caracter obligatoriu, astfel:  

 
§ Cod fiscal: Va fi format din codul fiscal inscris in certificatul de inregistrare al operatorului economic, 

fara RO;  
§ Denumire/Nume: Se va completa cu denumirea sediului social, așa cum este înscris în certificatul de 

înregistrare emis de Registrul Comerțului.;  
§ Nr. Registrul comertului: Se va completa cu numărul de înregistrare al operatorului economic la 

Registrul Comertului. In situația instituțiilor publice se va bifa „Nu se aplică”; 
§ Județ: Se va selecta județul sediului social, din lista predefinită; 
§ Localitate: Se va selecta localitatea sediului social, din lista predefinită;  
§ Strada: Se va completa strada sediului social, conform cu informațiile înscrise in Certificatul de 

înegistrare emis Registrul Comerțului;  
§ Nr. Strada: Se va completa numarul străzii sediului social, conform cu informațiile înscrise in 

Certificatul de înegistrare emis Registrul Comerțului; 
§ Telefon: Se va completa numarul de telefon aferent sediului social;  
§ E-mail: Se va completa adesa de e-mail a sediului social.  
§ Nume persoana de contact: Se va completa numele persoanei de contact pentru sediului social.  

§ Telefon persoana de contact: Se va completa numarul de telefon al persoanei de contact pentru sediului 
social. 
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Dupa completarea câmpurilor, se va da clik pe butonul . 
 

· LOCAȚIE/PUNCT DE LUCRU 
Se completează informațiile despre Locația/Punctul de Lucru, sau amplasamentul lucrării, respectiv a planului 
sau proiectului, și persoana de contact 

 
NOTA! Pentru a evita dubla înregistrare a punctelor de lucru ale unui operator economic sau a datelor 
referitoare la persoanele fizice, eFORM realizează o verificare a informațiilor referitoare la judetul și 
localitatea, completate de solicitant în formular; daca există deja unul sau mai multe puncte de lucru 
inregistrate în același județ, și aceeași localitate, solicitantul este anunțat cu un mesaj specific: “Exista 
înregistrat un punct de lucru in localitatea selectata. Daca adresa este corectă, vă rugăm să selectați 
înregistrarea corespondentă și să folosiți butonul “Selectează”. Dacă adresa este diferită, vă rugăm să 
folosiți butonul “Adaugă Amplasament Nou”.” 

 
Ø Dacă Adresa punctului de lucru diferă de cea a sediului social se completeaza urmatoarele campuri 

obligatorii: 
 

§ Denumire:  Se va completa denumirea punctului de lucru/proiectului pentru care se solicită 
înregistrarea contului; 

§ Judet: Se va completa judetul aferent punctului de lucru/ proiectului pentru care se solicit 
înregistrarea contului; 

§ Localitate: Se va completa localitatea punctului de lucru pentru care se solicită înregistrarea 
contului; 

§ Strada: Se va completa denumirea strazii punctului de lucru pentru care se solicită înregistrarea 
contului ; 

§ Nr strada: Se va completa numarul strazii punctului de lucru pentru care se solicită înregistrarea 
contului ; 

§ Telefon: Se va completa numarul de telefon al punctului de lucru pentru care se solicită 
înregistrarea contului ; 

§ Nume persoană de contact: Se va completa numele persoanei de contact pentru punctul de lucru. 
§ Telefon: Se va completa numarul de telefon al persoanei de contact pentru punctul de lucru. 
§ Email: Se va completa adresa de e-mail a persoanei de contact pentru punctul de lucru.  
§ Copie împuternicire: Se va încarca o copie a împuternicirii emisă de societatea părinte persoanei 

responsabilă de relația punctului de lucru cu APM-ul,  pentru care se emite cererea de obtinere a 
contului. 

§ Copie Certificat înregistrare: Se va încărca o copie a certificatului de înregistrare a societății părinte 
aferentă punctului de lucru pentru care se emite cererea de înregistrare. 
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Ø Dacă Adresa punctului de lucru este identică cu cea a sediului social, atunci se bifează prima opțiune 

“Datele punctului de lucru sunt identice cu datele sediului social/titularului” 
 

 
 
La bifarea aceastei opțiuni, câmpurile Denumire, Judet, Localitatea, Strada, Nr strada, Telefon, Fax si Adresa 
web, vor fi preluate automat și nu vor putea fi modificate. 
Raman active doar campurile aferente informatiilor despre Persoana de contact si campurile unde se incarca 
documentele necesare, astfel se vor mai completa doar campurile marcate ca obligatorii.  
 

 
 
ATENTIE! Adresa de e-mail trebuie să fie completată corect, altfel nu veți putea primi datele de conectare ! 
 

Dupa completarea câmpurilor, se va da clik pe butonul . 
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· REGLEMENTARE 
Se completează informațiile cu privire la actul de reglementare deținut, dacă este cazul. Informatiile sunt 
opționale, însa completarea corectă a acestora va accelera procesul de validare a informațiilor. 

 
Ø În cazul în care nu doriți să adăugați informații cu privire la actul de reglementare, apăsați butonul 

 
 
Ø În cazul în care doriți să adăugați informații despre actul de reglementare se vor completa urmatoarele 

câmpuri: 
§ Data Act de reglementare: se completeaza cu data Actului de reglementare 
§ Nr Act de reglementare: se completeaza cu numarul Actului de reglementare 
§ Tip Act de reglementare: AM - Autorizaţie de Mediu, AIM - Autorizaţie Integrată de Mediu, 

ACORD - Acord de Mediu, AVIZ - Aviz de Mediu 
§ Copie Act de reglementare: se incarca copia dupa Actul de reglementare. 

 
Dupa completarea tuturor campurilor si incarcarea copiei dupa Actul de reglementare, se apasa butonul 

, pentru a merge mai departe pe flux. 
 
· CONT ACCES 
Se vor selecta domeniul si aplicația pentru care se solicită accesul în S.I.M., dând click pe opțiunea dorită.   
 

 

Finalizarea acestui pas se realizeaza prin apasarea butonului . 
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· Dupa finalizarea pasului anterior, prin apasarea butonului “Trimitere”, apare pe ecran o fereastra care 
contine codul special CAPTCHA pentru finalizarea cererii. 
 

Se completează în câmpul liber codul special CAPTCHA din imagine și se apasă butonul OK, dacă nu se 

înțelege codul, trebuie să apăsați butonul  

 
  
 
· Înregistrarea se finalizează prin apariția următorului mesaj: “Cererea de înregistrare a fost trimisă spre 

validare. Veți primi un e-mail de confirmare la adresa ... dupa aprobarea/respingerea cererii, după caz.” 

  
 
Cererea transmisă va ajunge spre validare la responsabilul APM din județul de care aparține punctul de lucru, 
urmând sa primiți datele de conectare pe e-mail după aprobarea acesteia.  

 
 
 
 
 


