
 

  

SISTEMUL DE GARANȚIE-RETURNARE (SGR) ÎN ROMÂNIA 

 

1. Care sunt ambalajele ce intră în Sistemul Garantie Returnare (SGR) în România? 

Pentru a stabili dacă o băutură îmbuteliată în ambalaj de unică folosință, dezavantajos din punct de vedere 

ecologic cade sub incidența taxei de garanție, privim la definiția dată în Hotărârea de Guvern nr. 

1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare a ambalajelor primare nereutilizabile. 

Următoarea descriere servește drept informare juridică orientativă pentru determinarea băuturilor 

ambalate cărora li se aplică garanția. 
 

Băuturi îmbuteliate în ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume  de 

îmbuteliere cuprinse între 0,1 litri și 3 litri inclusiv, care poartă marcajul SGR : 

Bere 

Băuturi care conțin bere, inclusiv băuturi mixte cu bere. Acestea includ berea fără alcool, amestecurile de 

bere cu cola sau limonadă, berea cu sirop, bere în combinație cu altă băutură alcoolică (de exemplu bere 

cu vodcă) sau bere aromatizată (de exemplu bere cu aromă de tequila).  

Apă  

Toate băuturile pe bază de apă, adică apă minerală cu sau fără adaos de dioxid de carbon, apă de izvor, 

apă medicinală, apă de masă și alte ape, cum ar fi „produse de tip near-water”, indiferent de aditivi 

(inclusiv apă aromatizată, apă cu cofeină sau apă cu oxigen). 

Băuturi răcoritoare cu sau fără dioxid de carbon 

Pe lângă Cola sau Limonade aici sunt incluse și 

• amestecuri de suc de fructe cu ceai și apă minerală (suc de mere cu apă minerală), 

• băuturi sportive, 

• așa numitele băuturi energizante, 

• băuturi cu ceai sau cu cafea, care se consumă reci. 

• Băuturi cu gust amar / de tip bitter și alte băuturi cu sau fără carbohidrați. 
 

Băuturi mixte cu alcool (în special așa numitele băuturi alcopop) 

• care sunt produse prin utilizarea de preparate care sunt supuse impozitului pentru băuturi 

spirtoase sau 

o Alcoolul de fermentare din bere, vin sau produse vitivinicole, prelucrat sau nu în continuare, 

care a fost supus unui tratament tehnic care nu mai corespunde bunelor practici de 

fabricație, cu o concentrație alcoolică mai mică de 15% vol. % sau 



• care conțin mai puțin de 50% vin sau produse vitivinicole, prelucrate sau nu în continuare. 

 

2. Care sunt criteriile de acceptare a ambalajelor returnate în Sistemul Garanție Returnare (SGR) in 

România? 

Ambalajele de unică folosință returnate în SGR trebuie să aibă aplicat marcajul care indică apartenența la 

SGR, adică simbolul reprezentativ și codul de bare specific, lizibil ori vizibil. De asemenea, ambalajul trebui 

predat întreg, nedegradat sau nedeformat, golit în întregime de conținut. 

Pentru a fi acceptate în SGR, ambalajele trebuie predate în maxim 24 de luni de la publicarea pe pagina 

de internet SGR a anunțului privind încetarea punerii pe piață de către producător a produsului respectiv. 

 

3. Care este valoarea taxei de garanție a ambalajelor de unică folosință acceptate în Sistemul 

Garanție Returnare (SGR) în România? 

Valoarea garanției este de 0,5 lei pentru toate tipurile de ambalaje SGR. 

Această garanție este plătită de consumator sau de utilizatorul final în momentul achiziției produsului 

ambalat, supus SGR. 

 

4. Cum se procedează cu băuturile din import? 

Sistemul de garanție-returnare se aplică atât produselor fabricate pe teritoriul național, cât și produselor 

importate sau achiziționate intracomunitar. 

 

5. Se aplică garanția SGR pentru ambalajele produselor oferite cadou sau de publicitate? 

Da, legea nu diferențiază între produsele din vânzare, promoționale sau pe cele cadou. 

 

6. Ce ar trebui să cunoască consumatorul atunci când cumpără băuturi intrate în Sistemul Garanție 

Returnare (SGR) în România? 

Alegeți băuturi ambalate în ambalaje ecologice, adică în sticle în ambalaje de unică folosință ecologic 

avantajoase . Când cumpărați băuturi, trebuie să vă amintiți și faptul că materialul din care sunt fabricate 

ambalajele poate fi refolosit prin returnarea și valorificarea lor ecorațională.  

 

7. Cine este prima persoană din lanțul de aprovizionare care trebuie să colecteze /încaseze o taxă de 

garanție? 

Garanția trebuie percepută în toate etapele de distribuție, începând cu îmbuteliatorul sau importatorul, 

ca prim distribuitor, prin vânzători en gros și intermediari, până la distribuitorul final. 
 
8. Unde se pot preda ambalajele de unică folosință pentru care s-a plătit garanție și de unde se 

încasează garanția înapoi? 



Ambalajele SGR pe care s-a plătit garanție pot fi returnate la orice punct de returnare, în cadrul 

comercianților sau la punctele amenajate de unitățile administrativ teritoriale ori de către asociațiile de 

dezvoltare intercomunitară. Se diferențiază doar în funcție de material, deci material plastic, sticlă sau 

metal. Cu alte cuvinte, comerciantul cu amănuntul care comercializează recipiente de băuturi din plastic 

și de sticlă de unică folosință care fac obiectul unui taxe de garanție obligatorii, este obligat să primească 

ambalaje din plastic și sticlă, indiferent de locul în care au fost cumpărate. Este obligat în același timp să 

restituie garanția.  

Nu poate fi cerută nicio garanție pentru ambalajele de băuturi care au fost achiziționate înainte de 

aplicarea taxei de garanție sau din străinătate. 
 
9. Comercianții cu amănuntul pot refuza primirea de ambalaje goale? 

Comercianții sunt obligați să accepte ambalajele SGR returnate de consumatori ori de utilizatorii finali, 

indiferent de locul din care a fost achiziționat produsul ambalat. 

Magazinele mici (cu o suprafață mai mică de 200 m2) care nu își pot organiza propriile puncte de returnare 

se pot asocia cu alți comercianți mici sau cu UAT/ADI, în vederea creării unui punct de returnare.  

 

10. Ce este un Reverse Vending Machine (RVM)?  

Un automat de preluare a ambalajelor (RVM) este un dispozitiv conceput pentru a identifica și procesa în 

mod corespunzător recipientele pentru băuturi goale și pentru a oferi un mijloc de rambursare a garanției 

pentru ambalajele de băuturi de unică folosință. 

 

11. Care vor fi beneficiile pentru mediu după implementarea Sistemului Garanție Returnare în 

România? 

▪ Reducerea poluării mediului cu ambalaje de unică folosință utilizate la îmbutelierea băuturilor 

▪ Evitarea consumului mare de energie din timpul producției și eliminării acestor ambalaje, 

precum și diminuarea efectului de seră 

▪ Reintegrarea ambalajelor în circuitul economic și stimularea economiei circulare 

▪ Stimularea colectarii selective și o mai bună utilizare a materiilor prime valoroase. 

 


