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Sumar Legislativ 
 

 
Hotărârea nr. 1074 din 04 octombrie 2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare 
pentru ambalaje primare nereutilizabile. 
 

Punerea în funcțiune a sistemului de garanție returnare (SGR) : 01 Octombrie 2022  

Principalele aspecte reglementate 

Dispoziții Generale: 

a) Începând cu data de 1 octombrie 2022, valoarea garanției în cuantum de 0,5 lei se aplică 
pentru toate tipurile de ambalaj primar nereutilizabil din sticlă, plastic sau metal, cu volume 
cuprinse între 0,1 l și 3 l, inclusiv.  

b) Consumatorii pot restitui ambalajul SGR în cadrul oricărui punct de returnare organizat, nefiind 
condiționat de bonul fiscal în vederea recuperării garanției. 

c) Administratorul are obligația gestionării, operării și finanțării SGR. 

Obligațiile Producătorilor: 

1. Producătorii care introduc pe piața națională produse de tipul ambalajelor primare nereutilizabile 
prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, au obligația de a se înregistra în SGR. 

2. Producătorii au obligația de a marca ambalajele SGR conform hotărârii de guvern. 

3. Producătorii, prin intermediul administratorului SGR, sunt obligați să realizeze următoarele 
obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR: 

a) 65% sticla, 65% plastic, 65% metal, pentru perioada 1 octombrie 2022 – 31 decembrie 2022 

b) 65% sticla, 65% plastic, 65% metal pentru anul 2023 

c) 75% sticla, 80% plastic, 80% metal pentru anul 2024 

d) 85% sticla, 90% plastic, 90% metal începând cu anul 2025 

4. Ambalajele SGR validate ca fiind returnate în cadrul SGR sunt cele stabilite la punctele de 
returnare prin sistemul electronic de numărare al echipamentelor automate de preluare si, 
respectiv, la centrul de numărare daca ambalajele au fost preluate manual de la punctele de 
returnare. 

 

Obligațiile Comercianților: 

1. Comercianții au obligația să se înregistreze în baza de date a administratorului SGR în termen 
de 90 de zile de la data publicării anunțului privind desemnarea administratorului SGR. 

2. Procedura de înregistrare în SGR se stabilește de către administratorul SGR și se publică pe 
pagina proprie de internet în termen de 60 de zile de la desemnarea sa. 

3. Comercianții au obligația sa încheie contracte cu administratorul SGR în vederea îndeplinirii 
obligațiilor în cel mult 90 de zile de la data înregistrării. 

4. Comercianții au obligația: 

a)  să  indice distinct valoarea garanției la raft și pe documentele fiscale aferente produsului 
în ambalaj SGR; 

b) să plătească valoarea garanției operatorilor economici de la care achiziționează 
produsele; 

c) să nu comercializeze produse ambalate SGR de la producători neînregistrați în SGR; 
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d) să încaseze de la clienții săi garanția aferentă produselor SGR; 

e) să afișeze în cadrul punctelor de vânzare informații cu privire la:  

- tipurile de produse care fac parte din SGR,  

- valoarea garanției,  

- posibilitatea utilizatorului final de a returna ambalajul în vederea restituirii garanției în 
orice punct de returnare de pe teritoriul României,  

- adresa și programul de funcționare ale punctului de returnare operat de comerciant,  

- modalitatea de preluare a ambalajelor,  

- modalitățile disponibile de returnare a garanției,  

- dreptul utilizatorului final de a solicita restituirea garanției în numerar,  

- situațiile de refuz ale restituirii garanției. 

f) Comercianții au obligația sa protejeze ambalajele SGR preluate în cadrul punctelor de 
returnare împotriva deteriorării, furtului sau a altor situații similare. 

g) Comercianții au obligația să permită exclusiv administratorului SGR preluarea 
ambalajelor, la solicitarea acestuia sau a unui reprezentant autorizat. 

 

Utilizatorul final: 

a) Consumatorii sau utilizatorii finali pot restitui ambalajul SGR în cadrul oricărui punct de 
returnare organizat pe teritoriul României, indiferent de zonă sau fără a fi condiționat de 
prezentarea bonului fiscal, în vederea recuperării garanției. 

b) Garanția nu va fi restituită către consumator dacă: 

- Nu are aplicat marcajul care indică apartenența la SGR, respectiv simbolul 
reprezentativ și codul de bare specific. 

- Nu este returnat întreg sau este degradat sau deformat. 

- Nu este golit în întregime de conținut. 

- Nu este returnat în maxim 24 de luni de la data publicării pe pagina de internet a 
administratorului SGR a anunțului privind încetarea introducerii pe piață de către 
producătorul respectiv. 

 

 

 


