Legea privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje nr. 249 din 2 noiembrie 2015,
modificată prin Ordonanța nr. 1/2021

Actorii implicați în procesul de gestionare a ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje

Furnizorii de materiale de ambalare,
producătorii de ambalaje și
produse ambalate, importatorii,
comercianții, distribuitorii,
autoritățile publice și organizațiile
neguvernamentale

OPERATORI
ECONOMICI

Unități administrativ teritoriale /
Asociații de dezvoltare
intracomunitară

OIREP

Organizații autorizate să
Implementeze obligațiile
privind Răspunderea Extinsă
a Producătorului
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Operatori autorizați
prin Legea Serviciului
de Salubrizare 101/2006
să presteze operațiunea
de colectare si sortare
a deșeurilor municipale
și a deșeurilor similare
în stațiile de sortare

UAT / ADI

COLECTORI

Operatori economici colectori
autorizați care preiau prin
achiziție deșeuri de ambalaje
de la populație

SORTATORI

RECICLATORI /
VALORIFICATORI

Operatori autorizați
să presteze operațiunea
de reciclare / valorificare
a deșeurilor de ambalaje
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DEPOZIT
CONFORM
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Termeni de reținut
OPERATORI ECONOMICI
- referitor la ambalaje,
înseamnă furnizorii de
materiale de ambalare,
producătorii de ambalaje
și produse ambalate,
importatorii, comercianții,
distribuitorii, autoritățile
publice și organizațiile
neguvernamentale.
(Anexa 1, b), Legea 249/2015)
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AMBALAJE - toate produsele, indiferent de materialul din care
sunt confecționate ori de natura acestora, destinate reținerii,
protejării, manipulării, distribuției și prezentării bunurilor, de la
materii prime la produse procesate, de la producător până la
utilizator sau consumator. (Anexa1, c), Legea 249/2015)

DEȘEURI - orice substanță
sau obiect pe care deținătorul
le aruncă sau are intenția sau
obligația să le arunce.
(Anexa 1, 10., OUG 92/2021).

DEȘEURI de AMBALAJE - orice ambalaje sau materiale de
ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeuri din anexa
nr. 1, 10., la OUG92/2021, exclusiv reziduurile de producție.
PRODUCĂTOR DE DEȘEURI - orice persoană ale cărei activități
generează deșeuri, producător de deșeuri sau orice persoană
care efectuează operațiuni de pre-tratare, amestecare ori de alt
tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor
deșeuri. (Anexa nr. 1, 24., OUG 92/2021)

ARTICOLUL
NERETURNABIL- destinat
acelorași scopuri este, de
asemenea, considerat
ambalaj.
(Anexa 1, c1), Legea 249/2015)
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Tipuri de ambalaje
conform Anexa 1 lit. d), e), f), g)
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AMBALAJ TERTIAR

AMBALAJ SECUNDAR

AMBALAJ PRIMAR

ambalaj pentru
transport - conceput
pentru a ușura
manipularea și
transportul unui număr
de unități de vânzare
sau ambalaje grupate,
în scopul prevenirii
deteriorării în timpul
manipulării ori
transportului fara a se
intelege containere
rutiere, feroviare,
navale sau aeriene;
Exp; Europaleții

ambalaj grupat, supraambalaj - conceput
pentru a constitui la punctul de achiziție o
grupare a unui număr de unități de
vânzare, care servește si ca mijloc de
umplere a rafturilor în punctul de vânzare;
el poate fi separat de produs fără a afecta
caracteristicile produsului. Exp. Baxurile

ambalaj de vânzare - conceput și
realizat pentru a îndeplini funcția
de unitate de vânzare, pentru
utilizatorul final sau consumator,
în punctul de achiziție; Exp: Sticla,
Caserola etc

AMBALAJUL REUTILIZABIL

AMBALAJUL REUTILIZABIL
CONSIDERAT DESEU

proiectat și introdus pe piață pentru a
realiza, în cadrul ciclului său de viață, mai
multe cicluri sau rotații, fiind reumplut sau
reutilizat în același scop pentru care a fost
conceput.

atunci când se înlătură, la sfârșitul
duratei utile de viață. Ambalajul
reutilizabil nu se consideră deșeu
de ambalaj atunci când este
returnat pentru a fi refolosit.
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(Anexa 2, 1, Legea249/2015)

Cerințe esențiale
privind compoziția și caracterul reutilizabil și valorificabil al ambalajelor
1. Cerințe esențiale specifice privind fabricarea și compoziția ambalajului

Ambalajul
va fi fabricat astfel încât
volumul și greutatea
acestuia să fie limitate la
minimum necesar pentru a
asigura nivelul cerut de
siguranță, igienă și
acceptabilitate atât pentru
produsul ambalat, cât și
pentru consumator;
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Ambalajul
va fi conceput, fabricat și
comercializat într-un mod
care să permită reutilizarea
sau valorificarea sa, inclusiv
reciclarea, și să reducă la
minimum impactul negativ
asupra mediului;

Ambalajul
va fi fabricat urmărindu-se
reducerea la minimum a
conținutului de substanțe
și materiale toxice și de
alte substanțe periculoase
în materialul de ambalare
și în elementele sale,
substanțe care se pot
regăsi în emisiile, cenușa
sau levigatul rezultat din
eliminarea deșeurilor de
ambalaje.
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(Anexa 2, 1, Legea249/2015)

Cerințe esențiale
privind compoziția și caracterul reutilizabil și valorificabil al ambalajelor
2. Cerințe esențiale specifice privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj

proprietățile fizice și caracteristicile ambalajului
trebuie să permită mai multe rotații în condiții
normale de utilizare preconizate
ambalajul reutilizat trebuie pregătit, după caz,
pentru a satisface exigențele în materie de
sănătate și de securitate;
ambalajul care nu mai poate fi reutilizat trebuie
să devină deșeu de ambalaj valorificabil
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(Anexa 2, 1, Legea249/2015)

Cerințe esențiale
privind compoziția și caracterul reutilizabil și valorificabil al ambalajelor
3. Cerințe esențiale specifice privind caracterul valorificabil al unui ambalaj
Să permită ca un anumit procent din
greutatea materialelor folosite să fie
reciclat. Fixarea acestui procent poate
diferi în funcție de tipul materialului folosit
la fabricarea ambalajului

Să permită ca deșeurile de ambalaje
tratate în vederea compostării să fie
biodegradabile
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Să permită ca deșeurile de ambalaj tratate
în vederea valorificării energetice să aibă o
valoare calorică minimă ce să permită
optimizarea recuperării de energie

1

2

3

4

Să permită o descompunere fizică,
chimică, termică sau biologică, astfel încât
cea mai mare parte a materialului să se
transforme în bioxid de carbon, biomasă
și apă
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Cerințe esențiale privind caracterul reutilizabil al ambalajelor
Ambalajele din materiale reutilizabile sau valorificabile trebuie să fie conforme cu:
•

standardele române și/sau standardele naționale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă
standarde armonizate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

•

standardele române pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizate (Conform Art.6 alin.1)

•

suma nivelurilor concentrațiilor de plumb, cadmiu, mercur și crom hexavalent prezente în ambalaj sau în
componentele acestuia nu trebuie să depășească 100 de părți/milion raportat la greutate. (Conform Art. 8. alin.1)
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Atribuțiile Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în domeniul
gestiunii ambalajelor și al deșeurilor de ambalaje
Conform - Art. 7 (1)

Autoritatea Publică Centrală

Inițiază și elaborează proiecte de acte
normative în domeniul ambalajelor
și al deșeurilor de ambalaje

Notifică Comisiei Europene reglementările
și dispozițiile administrative adoptate
pentru implementarea prezentei legi
Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor

Avizează proiectele de acte normative
ce au legătură cu domeniul ambalajelor
și al deșeurilor de ambalaje
Participă la modificarea și completarea
reglementărilor existente
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Obligațiile operatorilor economici
Conform Art. 16 alin. (4)
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Acoperirea costurilor pentru colectarea
și transportul ambalajelor primare
folosite provenite de la produsele
ambalate destinate consumului
populației, luând în calcul veniturile
obținute din vânzarea ca materii prime
secundare a materialelor provenite din
ambalajele lor sau din garanțiile
nerevendicate și, după caz, pentru
valorificarea acestora atunci când devin
deșeuri;

Asigurarea colectării și a reciclării,
iar în cazul în care nu pot fi
reciclate, valorificarea prin alte
metode a deșeurilor de ambalaje
din comerț și din industrie pentru
care sunt responsabili, fără a
impune costuri suplimentare
producătorului inițial de deșeuri;

Acoperirea costurilor pentru
colectarea și transportul,
stocarea temporară, sortarea și,
după caz, pentru valorificarea
deșeurilor de ambalaje
gestionate prin serviciile de
salubrizare stabilite potrivit
prezentei legi;

Deținerea unei evidențe cantitative și
implementarea obligațiilor privind
răspunderea extinsă a producătorului,
pe tip de material și pe tip de ambalaj,
primar, secundar și pentru transport;

Asigurarea reciclării, iar în cazul în
care nu pot fi reciclate, valorificarea
prin alte metode a ambalajelor
primare returnate și care au devenit
deșeuri;

Îndeplinirea cel puțin a
obiectivelor pentru deșeurile
de ambalaje pentru care sunt
responsabili
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Obligațiile operatorilor economici care comercializează cu amănuntul
produse ambalate în ambalaje primare reutilizabile
Conform Art. 13 alin. (1), (2)
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Returnarea, la solicitarea consumatorului, în baza
bonului fiscal, valoarea garanției bănești în cazul
ambalajelor reutilizabile ale produselor
comercializate care sunt într-o stare
corespunzătoare pentru a fi reutilizate.

Operatorii economici care comercializează pungi
de transport din plastic sunt obligați să
comercializeze numai pungi de transport din
plastic care să corespundă unor reutilizări
multiple, cu excepția pungilor de transport din
plastic foarte subțire.

Informarea consumatorilor asupra valorii
garanției bănești și asupra sistemului de preluare
a ambalajelor respective;

Să primească la schimb ambalajele reutilizabile
ale produselor comercializate care sunt într-o
stare corespunzătoare pentru a fi reutilizate;
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Modalitatea de calcul
privind atingerea obiectivelor, începând cu anul 2025
Conform Art. 15, 151, 152

Pentru a calcula atingerea obiectivelor

-

Instituțiile cu atribuții în raportarea datelor din domeniul
ambalajelor și deșeurilor de ambalaje calculează greutatea
deșeurilor de ambalaje generate și reciclate într-un an pe
teritoriul național.

-

Deșeurile de ambalaje generate pe teritoriul național se
consideră ca fiind egale cu cantitatea de ambalaje
introduse în piață în același an.

-

Greutatea deșeurilor de ambalaje reciclate se calculează ca
fiind greutatea ambalajelor care au devenit deșeuri și care
după verificare, sortare, eliminare impurități, intră în
operațiunea de reciclare prin reprelucrare în produse,
materiale sau substanțe.

-

Greutatea deșeurilor de ambalaje se măsoară în momentul
în care deșeurile intră în operațiunea de reciclare.

globale de reciclare minime
minime pe tip de material

Excepții de la regulă:
✓ greutatea deșeurilor de ambalaje reciclate poate fi măsurată
pe baza materialului rezultat după sortare cu condiția ca deșeurile rezultate
să fie reciclate ulterior;
✓ greutatea materialelor sau substanțelor care sunt îndepărtate înainte
de operațiunea de reciclare și care nu sunt reciclate ulterior să nu fie inclusă
în greutatea deșeurilor raportată ca fiind reciclată.
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Reguli privind atingerea obiectivelor, începând cu anul 2025
Conform Art. 156 - 1510

Reciclarea metalelor realizată separat după incinerarea deșeurilor, se poate lua în considerare în îndeplinirea obiectivelor stabilite
în Anexa 5, conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1.004 a Comisiei.
(sunt luate în calcul numai deșeurile de ambalaje colectate de pe teritoriul național.)
Cantitatea de materiale din deșeurile de ambalaje care încetează să mai fie deșeuri în urma reprelucrării
este considerată reciclată dacă materialele în cauză sunt destinate reprelucrării ulterioare în produse, materiale
sau substanțe.
Materialele care au încetat să fie deșeuri și care urmează să fie folosite drept combustibil sau pentru un alt
mod de generare a energiei sau care urmează să fie incinerate, folosite pentru rambleiere sau eliminate în
depozitele de deșeuri nu pot fi luate în calcul la îndeplinirea obiectivelor de reciclare.
În cazul în care materialele obținute în urma tratării sunt utilizate pe terenuri, acestea se pot
considera reciclate, respectând prevederile R (UE) 2019/1.009 al PE și al Consiliului,
aducând beneficii agriculturii sau conducând la îmbunătățire ecologică.

Cantitatea de deșeuri de ambalaje biodegradabile poate fi considerată ca fiind
reciclată dacă tratarea generează compost, digestat sau alte materiale într-o
cantitate a conținutului reciclat similară cu cea a materialelor inițiale.
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Condiții pentru îndeplinirea obiectivelor în cazul în care
sunt exportate deșeuri de ambalaje
Conform Art. 1512 - 1514
În cazul în care sunt exportate deșeuri de ambalaje în țări
din afara Uniunii Europene, sunt luate în calcul numai
deșeurile de ambalaje colectate de pe teritoriul național și
numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele:

•

calitate și trasabilitate;

•

transferurile de deșeuri respectă cerințele Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006
al Parlamentului European;

•

tratarea deșeurilor de ambalaje în afara Uniunii Europene a avut loc în
condiții în general echivalente cu cerințele dreptului mediului relevant al UE.

Obiectivele din Anexa 5 se pot ajusta doar prin ordin al ministrului la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului începând cu anul 2025,
luând în considerare cota medie, în ultimii trei ani, a ambalajelor reutilizabile introduse pe piață pentru prima dată și reutilizate ca parte a unui sistem
de reutilizare a ambalajelor.
La calcularea nivelului ajustat se ia în considerare maximum 5% din această cotă.
Nivelul ajustat al obiectivelor se calculează:
a) prin scăderea de la obiectivele globale de reciclare prevăzute în Anexa nr. 5, începând cu anul 2025, a cotei de ambalaje de vânzare reutilizabile pentru
toate ambalajele de vânzare introduse pe piață;
b) prin scăderea de la obiectivele minime de reciclare pe tip de material prevăzute în Anexa nr. 5, începând cu anul 2025, a cotei de ambalaje de vânzare
reutilizabile compuse din materialul de ambalare respectiv, pentru toate ambalajele de vânzare compuse din materialul respectiv.
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Obligațiile OIREP

conform Art. 16 alin. (9)
Să implementeze, începând cu primul an de activitate, obligațiile privind răspunderea
extinsă a producătorului pentru o cantitate de ambalaje de cel puțin 10.000 de tone.
Să îndeplinească cel puțin obiectivele de valorificare/reciclare a
deșeurilor de ambalaje, aplicate la întreaga cantitate de deșeuri
de ambalaje rezultate de la ambalajele preluate pe bază de
contract.
Să asigure, la solicitarea ADI/UAT, preluarea și valorificarea
de către operatorii economici autorizați a deșeurilor de
ambalaje din deșeurile municipale colectate separat/sortate,
în limita cantităților și tipurilor materiale de ambalaje
contractate cu operatorii economici.
Să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a
producătorului pentru toate cantitățile de deșeuri de ambalaje
pentru oricare operator economic care solicită acest lucru, în
condițiile stabilite prin ordin al ministrului mediului, în aria
geografică în care urmează să își desfășoare activitatea.
Să includă în contribuțiile financiare percepute
operatorilor economici pentru conformarea cu obligațiile
privind răspunderea extinsă a producătorului numai
categoriile de costuri stabilite prin ordin al ministrului
mediului.

Să mențină în fiecare an de activitate cel puțin
cantitatea de 10.000 tone de ambalaje introdusă
pe piață de către acționari în anul precedent.

1
10

2

9

3

8

4

7

5
6

Să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă
a producătorului distinct pentru:
- deșeurile de ambalaje din comerț și industrie;
- deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale,
indiferent de materialul din care acestea sunt fabricate.

Să desfășoare numai activitățile prevăzute prin
ordin al ministrului mediului
Să stabilească și să perceapă operatorilor economici tarife
distincte pentru:
- deșeurile de ambalaje din comerț și industrie;
- deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale.

Să acopere, cu prioritate, în limita cantităților și tipurilor de materiale de ambalaje contractate de la operatorii economici, costurile pentru colectarea și transportul,
stocarea temporară, sortarea și, după caz, pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin servicii/operatorii de salubrizare, iar cantitățile pentru care
au fost acoperite costurile se iau în calcul în mod corespunzător la îndeplinirea obiectivelor de valorificare/reciclare a deșeurilor de ambalaje.
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Obligaţiile persoanelor juridice exceptând HORECA
ce generează ambalaje și/sau deșeuri de ambalaje
similare celor din gospodării, ca urmare a activității
proprii
Conform Art.20 alin.72
• predarea contra cost a ambalajelor folosite și/sau deșeurilor de ambalaje unor colectori autorizați; sau
• depunerea deșeurilor de ambalaje pe tipuri de materiale în sistemele de colectare separată a deșeurilor

municipale, gestionate de către operatorii autorizați
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Obligaţiile persoanelor juridice din HORECA care
generează din activitatea lor, ambalaje și/sau deșeuri
de ambalaje similare celor din gospodării
Conform Art 20 alin.71
• returnarea ambalajelor folosite pentru care au plătit în cadrul unui sistem de garanție-returnare; sau
• predarea ambalajelor folosite unor colectori autorizați care fac dovada unui contract valabil încheiat cu

un OIREP ; sau
• depunerea deșeurilor de ambalaje pe tipuri de materiale în sistemele de colectare separată a deșeurilor

municipale, gestionate de către operatorii autorizați
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Obligaţiile persoanelor fizice care generează
ambalaje folosite şi/sau deşeuri din ambalaje
Conform Art.20 alin.7
• returnarea ambalajelor folosite pentru care au plătit în cadrul unui sistem de garanție-returnare; sau
• predarea contra cost a ambalajelor folosite și/sau deșeurilor de ambalaje unor colectori autorizați; sau
• depunerea deșeurilor de ambalaje pe tipuri de materiale în sistemele de colectare separată a deșeurilor

municipale, gestionate de către operatorii autorizați prin Legea Serviciului de Salubrizare 101/2006.
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Obligațiile UAT/Subdiviziunilor Administrativ-Teritoriale ale municipiilor
conform Art. 20 alin. (5)

Să publice lunar pe site-ul propriu rapoartele centralizate realizate pe baza
informațiilor primite de la operatorii economici.

1
Să organizeze, să gestioneze și să coordoneze, personal sau
prin mandatarea ADI din care fac parte, activitatea de
valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de
ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deșeurile
municipale din aceleași materiale.

Să publice anual pe site-ul propriu situația
cheltuielilor privind campaniile de informare
derulate, implementarea proiectelor de
îmbunătățire a infrastructurii de colectare a
deșeurilor.

6

5

2

Să solicite catre OIREP sumele și să stabilească
modalitatea de plată pentru desfășurarea
campaniilor de informare și educare a publicului
și a operatorilor economici, pe care UAT le
organizează în colaborare cu OIREP.

3

Să asigure informarea locuitorilor, prin postare pe
site-ul propriu sau printr-o altă formă de
comunicare, asupra sistemului de gestionare a
deșeurilor de ambalaje din cadrul localităților.

4
Să stabilească modalitatea concretă de comercializare a deșeurilor valorificabile cu valoare de piață și modalitatea de acoperire a costurilor nete
pentru serviciile de colectare și transport, stocare temporară și sortare, prestate de către operatorul/operatorii de salubrizare
în funcție de contravaloarea materiilor prime secundare vândute.
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Obligații colectori – sortatori
Conform - Art. 20, alin. (8) – (11)

Operatorii economici autorizați care preiau prin achiziție ambalaje folosite de la populație prin puncte de colectare sau stațiile de
sortare autorizate care preiau deșeuri de la operatorii de salubritate au obligația să notifice desfășurarea activității către ADI sau
UAT/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor de pe raza teritorială unde își desfășoară activitatea și să raporteze
trimestrial acesteia cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.

Operatorii economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație
de la locul de generare a acestora au obligația să se înregistreze la nivelul ADI sau al UAT/subdiviziunii
administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfășoară activitatea și să raporteze trimestrial acestora
cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.

În cazul achiziției ambalajelor de la populație, conform mențiunilor de mai sus,
operatorii economici autorizați au obligația să țină o evidență și să raporteze distinct
cantitățile achiziționate.

Procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici
colectori se stabilesc prin ordin al ministrului mediului.
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Procedura de raportare
conform Art. 17 alin. (1), (2), (3), Art. 18 alin. (3)

OPERATORII
ECONOMICI

OIREP

UAT

COLECTORII

SORTATORII

RECICLATORII/
VALORIFICATORII

Raportează date cu privire la gestionarea
ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje
Își asumă răspunderea pentru datele
furnizate

Ministerul
Mediului
Organizațiile autorizate să Implementeze obligațiile privind
Răspunderea Extinsă a Producătorului (OIREP)

Conform Ordinului 1595/2020,
operatorii economici din domeniul sortării și reciclării/valorificării deșeurilor
de ambalaje au obligația să Înregistreze
în Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD),
toate tranzacțiile cu deșeuri de ambalaje.
SIATD este pus la dispoziția utilizatorilor
de către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).
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Raportează anual cantitățile de deșeuri
de ambalaje pentru operatorii economici
de la care s-a preluat responsabilitatea

Informațiile raportate se constituie
într-o bază de date gestionată
de Agenția Națională pentru Protecția Mediului
(ANPM).

Raportează:
- date cu privire
- la gestionarea ambalajelor
si a deșeurilor de ambalaje;
- consumul anual de pungi de
transport din plastic subtire
- Conform Anexei 4

Comisia
Europeană

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

Obiectivele anuale la nivel national privind valorificarea sau incinerarea
în instalații de incinerare și reciclarea deșeurilor de ambalaje
Conform - Art. 14

1) valorificarea sau incinerarea în
instalații de incinerare cu valorificare
de energie a minimum 60% din
greutatea deșeurilor de ambalaje.

60% din greutate pentru sticlă

60% din greutate pentru hârtie/carton
50% din greutate pentru metal

2) reciclarea a minimum 55%
din greutatea totală a materialelor
de ambalaj conținute în deșeurile
de ambalaje, cu realizarea valorilor
minime pentru reciclarea fiecărui
tip de material conținut
în deșeurile de ambalaje.
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20% din greutate pentru aluminiu

15% din greutate pentru lemn
22,5% din greutate pentru plastic,
considerându-se numai materialul reciclat
sub formă de plastic.
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Obiectivele anuale la nivel national privind valorificarea sau incinerarea
în instalații de incinerare și reciclarea deșeurilor de ambalaje
pentru anul 2023
Conform – Anexa Nr. 5

1) valorificarea sau incinerarea în
instalații de incinerare cu valorificare
de energie a minimum 65% din
greutatea deșeurilor de ambalaje.

65% din greutate pentru sticlă

65% din greutate pentru hârtie/carton
60% din greutate pentru metal

2) reciclarea a minimum 60%
din greutatea totală a materialelor
de ambalaj conținute în deșeurile
de ambalaje, cu realizarea valorilor
minime pentru reciclarea fiecărui
tip de material conținut
în deșeurile de ambalaje.
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30% din greutate pentru aluminiu

20% din greutate pentru lemn
35% din greutate pentru plastic,
considerându-se numai materialul reciclat
sub formă de plastic.
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Sistemul de sancțiuni

Conform Art. 26

Cine este răspunzător

Motivul sancțiunii

Valoarea sancțiunii

Cine aplică sancțiunea

Operatorul economic care introduce
pe piață produse ambalate în
ambalaje reutilizabile

Dacă nu informează comercianții și/sau consumatorii despre încetarea
reutilizării unui anumit tip de ambalaj și nu asigură preluarea acestora
încă 6 luni de la data încetării utilizării lor

4.000 - 8.000 de lei

Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor (A.N.P.C.)

Operatorul economic ce marchează
ambalaje pentru recuperarea și
reciclarea deșeurilor de ambalaje

Dacă nu aplică sistemul de marcare și identificare potrivit legii

8.000 - 16.000 de lei

Garda Națională de Mediu

Operatorul economic ce introduce
pe piața națională pungi de
transport din plastic biodegradabile
și compostabile

Dacă nu etichetează ambalajele corespunzător Ordinului Ministrului
Mediului în domeniu

8.000 - 16.000 de lei

Operatorul economic care introduce
pe piață produse ambalate în
ambalaje reutilizabile

Dacă nu marchează sau nu înscrie pe ambalajul primar sau pe eticheta
produsului destinat consumatorilor sintagma “ambalaj reutilizabil”

16.000-30.000 de lei

Operatorul economic ce
comercializează cu amănuntul
produse ambalate în ambalaje
primare reutilizabile

Dacă nu informează consumatorii asupra valorii garanției bănești și
asupra sistemului de preluare a ambalajelor

Operatorul economic ce
comercializează cu amănuntul
produse ambalate în ambalaje
primare reutilizabile

Dacă nu primește la schimb ambalajele reutilizabile ce se pot valorifica

Operatorul economic ce
comercializează cu amănuntul
produse ambalate în ambalaje
primare reutilizabile

Dacă nu returnează garanția consumatorului, în baza bonului fiscal,
pentru ambalajele reutilizabile ce pot fi reutilizate sau valorificate
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Garda Națională de Mediu

Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor (A.N.P.C.)

16.000-30.000 de lei

Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor (A.N.P.C.)

16.000-30.000 de lei

Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor (A.N.P.C.)

16.000-30.000 de lei

Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor (A.N.P.C.)

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

Sistemul de sancțiuni

Conform Art. 26

Cine este răspunzător

Motivul sancțiunii

Valoarea sancțiunii

Cine aplică sancțiunea

Operatorul economic ce
comercializează pungi de transport
din plastic

Dacă acesta comercializează pungi de transport din plastic ce nu
corespund unor reutilizări multiple, cu excepția pungilor de transport din
plastic foarte subțire

16.000-30.000 de lei

Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor (A.N.P.C.)

Operatorul economic ce introduce
pe piață produse ambalate în
ambalaje reutilizabile

Dacă nu organizează începând cu data de 1 ianuarie 2019 preluarea
ambalajelor reutilizabile, astfel încât să realizeze un procentaj de
returnare de minimum 80%

20.000-40.000 de lei

A.F.M.

Operatorii economici care introduc
pe piața națională ambalaje primare
nereutilizabile din sticlă, plastic sau
metal pentru băuturi alcoolice și
nonalcoolice

Dacă nu respectă țintele multianuale de ambalaje reutilizabile din
greutatea ambalajelor utilizate până în anul 2025 inclusiv

20.000-40.000 de lei

A.F.M.

Operatorii economici care își
îndeplinesc obligațiile privind
răspunderea extinsă a
producătorului în mod individual,
O.I.R.E.P.-urile, instituțiile publice
locale și operatorii economici care
colectează și/sau preiau deșeurile
de ambalaje în vederea valorificării

Dacă nu furnizază anual Ministerului Mediului date referitoare la propriile
activități cu privire la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
și nu își asumă răspunderea pentru datele furnizate

20.000-40.000 de lei

Garda Națională de Mediu

O.I.R.E.P.-urile

Dacă nu furnizează anual Ministerului Mediului, pe lângă datele
referitoare la propriile activități cu privire la gestionarea ambalajelor și a

20.000-40.000 de lei

Garda Națională de Mediu

deșeurilor de ambalaje și informații privind cantitățile de ambalaje
contractate cu operatorii economici care introduc pe piața națională
ambalaje și operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice
formă, cu titlu profesional, ambalaje
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Sistemul de sancțiuni

Conform Art. 26

Cine este răspunzător

Motivul sancțiunii

Valoarea amenzii

Cine aplică sancțiunea

Operatorul economic ce
comercializează produse ambalate
în structuri de vânzare cu suprafață
medie și mare

În cazul în achiziționează de la operatori economici care pun pe piață
respectivele produse și nu apar pe lista operatorilor economici
responsabili pentru preluarea și valorificarea de la consumatori/utilizatori
finali a ambalajelor/deșeurilor de ambalaje a Administrației Fondului
pentru Mediu

20.000 - 40.000 de lei

Garda Națională de Mediu

Operatorul economic ce
comercializează produse ambalate
în structuri de vânzare cu suprafață
medie și mare

Dacă nu asigură gratuit consumatorilor posibilitatea de a se debarasa de
ambalaje la cumpărarea produselor, sau dacă nu organizează în cadrul
structurii de vânzare sau în imediata vecinătate a acesteia puncte de
preluare și rambursare a garanției bănești pentru ambalajele primare

20.000 - 40.000 de lei

Garda Națională de Mediu

Operatorul economic ce
comercializează produse ambalate
în structuri de vânzare cu suprafață
medie și mare

Dacă nu achiziționează de la furnizor produse ambalate atât în ambalaje
reutilizabile, cât și de unică folosință, dacă acestea sunt disponibile în
oferta furnizorului

20.000 - 40.000 de lei

Garda Națională de Mediu

Operatorul economic deținător de
ambalaje și/sau de deșeuri de
ambalaje din comerț și industrie

Dacă nu returnează ambalajele folosite către furnizori sau operatorii
economici desemnați de aceștia, dacă nu predau deșeurile de ambalaje
către colectori desemnați de OIREP, dacă nu asigură reciclarea sau
valorificarea deșeurilor de ambalaje, sau dacă nu raportează anual
Ministerului Mediului date referitoare la propriile activități cu privire la
gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

20.000 - 40.000 de lei

Garda Națională de Mediu

U.A.T.

Dacă nu organizează, gestionează și coordonează valorificarea materială
și energetică a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale

20.000 - 40.000 de lei

Garda Națională de Mediu

U.A.T.

Dacă nu solicită OIREP sumele și modalitatea de plată pentru campaniile
de informare și educare a publicului și a operatorilor economici, sau dacă
nu informează locuitorii despre sistemul de gestionare a deșeurilor de
ambalaje

20.000 - 40.000 de lei

Garda Națională de Mediu
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Sistemul de sancțiuni

Conform Art. 26

Cine este răspunzător

Motivul sancțiunii

Valoarea sancțiunii

Cine aplică sancțiunea

U.A.T.

Dacă nu stabilește modalitatea de comercializare a deșeurilor cu valoare
de piață, modalitatea de acoperire a costurilor pentru serviciile de
colectare și transport, stocare temporară și sortare, prestate de către
operatorul/operatorii de salubrizare în funcție de contravaloarea
materiilor prime secundare vândute și costurile nete pentru gestionarea
deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale

20.000 - 40.000 de lei

Garda Națională de Mediu

U.A.T.

Dacă nu publică pe site-ul propriu rapoartele centralizate de la operatorii
economici în fiecare lună, respectiv dacă nu publică anual pe site-ul
propriu situația cheltuielilor privind campaniile de informare derulate și
implementarea proiectelor de îmbunătățire a infrastructurii de colectare
a deșeurilor

20.000 - 40.000 de lei

Garda Națională de Mediu

Operatorii economici autorizați care
preiau prin achiziție ambalaje
folosite de la populație prin puncte
de colectare sau stațiile de sortare

Dacă nu notifică A.D.I. sau U.A.T. despre desfășurarea activității, sau
dacă nu raportează trimestrial cantitățile de deșeuri de ambalaje
colectate de la persoanele fizice

20.000 - 40.000 de lei

Garda Națională de Mediu

Operatorii economici autorizați care
preiau prin achiziție deșeuri de
ambalaje folosite de la populație la
locul de generare

Dacă nu notifică A.D.I. sau U.A.T. despre desfășurarea activității, sau
dacă nu raportează trimestrial cantitățile de deșeuri de ambalaje
colectate de la persoanele fizice

20.000 - 40.000 de lei

Garda Națională de Mediu

Operatorul economic ce marchează
și/sau introduce ambalaje pe piață

Dacă nu ține evidența ambalajelor achiziționate de la populație sau nu
raportează distinct cantitățile achiziționate

20.000 - 40.000 de lei

Garda Națională de Mediu

Operatorul economic ce introduce
ambalaje pe piață

Dacă introduc pe piață sau comercializează ambalaje din material
nereutilizabil și nevalorificabil, sau împiedică introducerea ambalajelor
reutilizabile sau valorificabile

30.000 - 50.000 de lei

Garda Națională de Mediu

Operatorul economic ce introduce
ambalaje pe piață

Dacă introduce pe piață sau comercializează pungi de transport din
plastic subțire și foarte subțire, cu mâner

30.000 - 50.000 de lei

Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor (A.N.P.C.)
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Sistemul de sancțiuni

Conform Art. 26

Cine este răspunzător

Motivul sancțiunii

Valoarea sancțiunii

Cine aplică sancțiunea

Operatorul economic ce introduce
ambalaje pe piață

Dacă suma nivelurilor concentrațiilor de plumb, cadmiu, mercur și crom
hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia depășește
100 de părți/milion raportat la greutate

30.000 - 50.000 de lei

Garda Națională de Mediu

Operatorul economic ce introduce
ambalaje pe piață sau le dă spre
închiriere cu titlu profesional

Dacă nu au o evidență cantitativă și nu implementează obligațiile privind
răspunderea extinsă a producătorului

30.000 - 50.000 de lei

Garda Națională de Mediu

Operatorul economic ce introduce
ambalaje pe piață

Condiționarea drepturilor legale ale consumatorilor privind garanția
produsului cumpărat de păstrarea ambalajului

30.000 - 50.000 de lei

Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor (A.N.P.C.)

Operatorul economic ce introduce
ambalaje pe piață

Amestecarea deșeurilor de ambalaje colectate separat, sau oferirea,
respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală a deșeurilor
de ambalaje

30.000 - 50.000 de lei

Garda Națională de Mediu

Cine este răspunzător

Motivul sancțiunii

Valoarea sancțiunii

Cine aplică sancțiunea

Operatorul economic ce introduce
ambalaje pe piață

Dacă suma nivelurilor concentrațiilor de plumb, cadmiu, mercur și crom
hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia depășește
100 de părți/milion raportat la greutate

30.000 - 50.000 de lei

Garda Națională de Mediu

Operatorul economic ce introduce
ambalaje pe piață sau le dă spre
închiriere cu titlu profesional

Dacă nu au o evidență cantitativă și nu implementează obligațiile privind
răspunderea extinsă a producătorului

30.000 - 50.000 de lei

Garda Națională de Mediu

Distribuitorii de produse ambalate

În cazul în achiziționează de la operatori economici care pun pe piață
respectivele produse și nu apar pe lista operatorilor economici
responsabili pentru preluarea și valorificarea de la consumatori/utilizatori
finali ai ambalajelor/deșeurilor de ambalaje a Administrației Fondului
pentru Mediu

20.000-40.000 de lei

Garda Națională de Mediu

- 28 -

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

Legea privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje nr. 249 din 2 noiembrie 2015
modificată prin Ordonanța nr. 1/2021

Coordonator:
Autori
:Andrei Tănase

Conf. Univ. Dr. Carmen –
Lenuța Trică

Cristina-Florentina Radu

- Masterand -

- Masterand -

Bianca Tega

Eduard Dugheanu

- Masterand -

- Masterand -

Ciprian Ilie

Livia Petrescu

- Masterand -

- Masterand -

Cora-Gabriela Țăruș

Raluca Avram

- Masterand -

- Masterand -

Prezentare realizată cu sprijinul:

