
Sugestii HG pentru stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare 
nereutilizabile 

 

In atentia: Doamnei Ecaterina Gildau si  

       Domnului Ionut Musetoiu 

 

 

In urma supunerii dezbaterii publice de către MMAP a proiectului de HG pentru stabilirea 
sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, potrivit prevederilor 
legale, formulam următoarele sugestii.  

 

 
1. Sugeram modificarea articolului 1 alin. (1) astfel: 
 
„(1) Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru implementarea pe întreg 
teritoriul României a sistemului de garanție-returnare, denumit în continuare SGR, aplicabil 
pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, carton, ambalaje multistratificate, plastic sau 
metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, utilizate pentru a introduce pe piaţa naţională 
bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, 
nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase.”  
 
Prin introducerea tipurilor de ambalaje suplimentare se mărește volumul de ambalaje colectate, 
ceea ce va ajuta la atingerea obiectivelor minime anuale de colectare.  
 
De asemenea, enumerarea tipurilor de ambalaje se găsește si la articolele 4 alin. (1) lit. a) si 
alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (1) lit. a). 

 
2. Sugeram modificarea articolului 10, prin introducerea alineatului (8) astfel: 
 
„(8) Administratorul SGR trebuie sa se asigure ca, in cazul modificării valorii garanției, 
sumele returnate consumatorului la returnarea ambalajelor sunt cele plătite inițial.” 
 
Prin introducerea alineatului (8), se evita situația in care, in cazul modificării valorii garanției, 
consumatorii vor returna ambalaje la achiziționarea cărora au plătit, de exemplu, 0,5 lei in 
schimbul valorii noi a garanției (mai mare sau mai mica).  

 
3. Sugeram modificarea articolului 12, alin. (2) lit. b) astfel: 



„b)  ambalajele SGR sunt preluate prin echipament automat de preluare, valoarea garanției este 
returnată consumatorului final sub formă de voucher, pe care consumatorul final, în cadrul 
aceluiași comerciant care operează echipamentul automat de preluare, îl poate preschimba în 
numerar sau îl poate utiliza la efectuarea cumpărăturilor, sau printr-un card virtual de pe care 
se poate face transfer bancar sau se pot retrage in numerar.” 

Prin introducerea posibilității returnării valorii garanției pe un card virtual, se poate ușura 
procesul de încasare a garanției. Ar fi mai ușor atât pentru consumatori cat si pentru 
comercianți, fiind mai facila utilizarea unui card decât a multor vouchere de hârtie.  

 

4. Sugeram modificarea articolului 19, alin. (1) si alin. (2), astfel: 

(1) Producătorii sunt obligați să marcheze ambalajele SGR introduse pe piața națională cu 
un simbol reprezentativ care indică apartenența produsului la sistemul de garanție-returnare, cu 
un cod de bare specific si un cod serializat. 

(2) Simbolul care indică apartenența produsului la sistemul de garanție-returnare este unic 
la nivel național pentru toate ambalaje SGR, oferă protecție optica împotriva fraudei, se va 
aplica direct pe ambalaj și/sau pe eticheta produsului, trebuie să fie vizibil, lizibil, durabil și nu 
se va suprapune cu un alt element grafic al ambalajului sau al etichetei. 

Prin introducerea codului serializat, fiecare ambalaj având un cod unic, se evita fraudarea 
sistemului prin introducerea in sistem a ambalajelor care nu aparțin sistemului, pentru încasarea 
valorii garanției.  

 

5. Sugeram, de asemenea, redenumirea centrului de numărare, astfel: centru de 
numărare/sortare, in întreg cuprinsul hotărârii. Întrucât exista posibilitatea ca ambalajele sa fie 
preluate si manual la punctele de returnare, la centrul de numărare acestea vor trebui si sortate.  
 
 


