
Căror tipuri de produse se aplică 
Ordonanța nr.6/2021? 
Ordonanța se aplică produselor din materiale plastice de unică folosință, listate în anexă, 

precum și echipamentelor de pescuit care conțin materiale plastice și produselor fabricate 

din materiale plastice oxodegradabile.  

 

Produsele din plastic de unică folosință se definesc în ordonanță ca produse fabricate în 

întregime sau parțial din plastic și nu sunt concepute, proiectate sau introduse pe piață 

pentru a realiza, în cadrul ciclului de viață, mai multe cicluri sau rotații, prin returnare la 

producător pentru a fi reumplute sau reutilizate în același scop pentru care au fost 

concepute. 

 

Materiale plastice oxodegradabile sunt definite în ordonanță ca fiind materiale din plastic 

care conțin aditivi care, prin oxidare, duc la fragmentarea materialelor plastice în 

microfragmente sau la descompunerea chimică.  

 
Pentru produsele alimentare 
comercializate în recipiente din plastic de 
unică folosință se aplică un preț de 
vânzare?
La articolul 4, alineatul (3), litera b) din Ordonanța nr.6/2021 se menționează: “Operatorii 
economici care comercializează cu amănuntul produse din plastic de unică folosință 
enumerate în partea A din anexă, precum și operatorii economici care în scopul 
comercializării produselor proprii utilizează aceste produse sunt obligați să aplice un preț 
de vânzare pentru produsele din plastic de unică folosință furnizate”.  
 
Ca urmare, toate paharele pentru băuturi, inclusiv capacele acestora și recipientele pentru 

alimente, cum ar fi cutiile cu sau fără capac, utilizate pentru a conține produse alimentare 

care: sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet/ sunt de regulă consumate 

din recipient/ sunt gata de consum fără a necesita o pregătire suplimentară, precum 

gătirea, fierberea sau încălzirea, inclusiv recipiente pentru alimente utilizate pentru 

meniuri de tip fastfood sau alte meniuri gata pentru consum imediat (cu excepția 

recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor, a pachetelor și foliilor din material flexibil care 
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conțin produsele alimentare), destinate unei singure utilizări, fabricate în întregime sau 

parțial din plastic1, pot fi comercializate doar dacă au asociat un preț.2 

 

Care sunt alternativele reutilizabile, 
adecvate și durabile sau care nu conțin 
plastic?
Operatorii economici care comercializează cu amănuntul produse din plastic de unică 
folosință, enumerate în partea A din anexă3, trebuie să ofere consumatorilor alternative la 
aceste produse. Aceste alternative nu trebuie să conțină plastic, trebuie să fie durabile, 
reutilizabile (destinate mai multor utilizări și concepute, proiectate sau introduse pe piață 
pentru a realiza mai multe cicluri sau rotații) sau adecvate (adecvate pentru tipul de 
alimente/băuturi conținut).  
 
Referitor la alternativele adecvate, în documentul “Evaluarea impactului” (care a însoțit 

propunerea Comisiei Europene pentru Directiva nr.904/20194) nu a fost prezentată o 

alternativă la paharele din plastic în care se pune cafea deoarece, pentru cafea sunt 

necesare pahare “căptușite” pentru a se asigura menținerea rezistenței mecanice.  

În această situație, alternativele reutilizabile sunt cele oportune. În același document 

paharele pe bază de hârtie și de carton, cu strat de plastic, nu au fost identificate ca opțiune 

alternativă5. În schimb, produsele pe bază de hârtie fără căptușeală sau înveliș din plastic 

au fost identificate ca fiind alternative disponibile la produsele din plastic de unică 

folosință, mai durabile6. 

Pentru respectarea igienei și siguranței alimentare, având în vedere și contextul socio-

economic actual dictat de pandemia de COVID-19, alternativele trebuie să respecte 

reglementările în vigoare din domeniul alimentelor (naționale și europene).  

La evenimentele de tipul festivalurilor, concertelor sau târgurilor, organizatorii pot pune la 

dispoziția consumatorilor sticle și pahare reutilizabile.  

 
1 Pentru a identifica produsele care trebuie sau nu trebuie considerate ca intrând în domeniul de aplicare al Ordonanței 
nr.6/2021 pot fi consultate orientările Comisiei Europene publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 216/1 din 
7.6.2021:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0607(03)&from=FR  
2 Operatorii economici care comercializează aceste produse vor evidenția prețul acestora pe documentele de vânzare. 
3 1. Pahare pentru băuturi, inclusiv capacele acestora. 
2. Recipiente pentru alimente, cum ar fi cutiile cu sau fără capac, utilizate pentru a conţine produse alimentare care: 
a) sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet; 
b) sunt de regulă consumate din recipient; 
c) sunt gata de consum fără a necesita o pregătire suplimentară, precum gătirea, fierberea sau încălzirea, inclusiv recipiente 
pentru alimente utilizate pentru meniuri de tip fast-food sau alte meniuri gata pentru consum imediat, cu excepţia 
recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor, a pachetelor şi foliilor din material flexibil care conţin produsele alimentare. 
4 SWD (2018) 254 final, partea 3/3, pagina 30, 
http://www.mmediu.ro/articol/ordonanta-6-2021-privind-reducerea-impactului-anumitor-produse-din-plastic-asupra-
mediului-directiva-904-2019-a-parlamentului-european-si-a-consiliului-privind-reducerea-impactului-anumitor-produse-din-
plastic-asupra-mediului/3122  
5 SWD(2018) 254 final, partea 3/3, pagina 30.  
6 SWD(2018) 254 final, partea 3/3, pagina 29. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0607(03)&from=FR
http://www.mmediu.ro/articol/ordonanta-6-2021-privind-reducerea-impactului-anumitor-produse-din-plastic-asupra-mediului-directiva-904-2019-a-parlamentului-european-si-a-consiliului-privind-reducerea-impactului-anumitor-produse-din-plastic-asupra-mediului/3122
http://www.mmediu.ro/articol/ordonanta-6-2021-privind-reducerea-impactului-anumitor-produse-din-plastic-asupra-mediului-directiva-904-2019-a-parlamentului-european-si-a-consiliului-privind-reducerea-impactului-anumitor-produse-din-plastic-asupra-mediului/3122
http://www.mmediu.ro/articol/ordonanta-6-2021-privind-reducerea-impactului-anumitor-produse-din-plastic-asupra-mediului-directiva-904-2019-a-parlamentului-european-si-a-consiliului-privind-reducerea-impactului-anumitor-produse-din-plastic-asupra-mediului/3122
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Regulamenul (UE) 2020/2151 are 
caracter obligatoriu? 
Regulamentul este un act legislativ cu caracter obligatoriu care trebuie aplicat în 

integralitatea sa în toate statele membre7 ale Uniunii Europene. Regulamentul a fost 

rectificat în 05.03.20218.  

 

În acest document se menționează faptul că, marcajul pentru paharele pentru băuturi 

fabricate parțial/integral din plastic, introduse pe piață înainte de 4 iulie 2022, poate fi 

aplicat cu ajutorul unui autocolant.  

 

 

Care este diferența dintre marcare și 
etichetare? 
Marcarea menționată în Ordonanța nr.6/2021 este obligatorie pentru anumite tipuri de 

produse și are rolul de a promova în rândul consumatorilor un comportament responsabil, 

atenționând cu privire la :  

▪ opțiunile adecvate de gestionare a deșeurilor pentru produs; 

▪ mijloacele de eliminare a deșeurilor care trebuie să fie evitate pentru produsul 

respectiv ; 

▪ prezența materialelor plastice în componența produsului ; 

▪ impactul negativ asupra mediului rezultat din aruncarea produsului sau din alte 

mijloace necorespunzătoare de eliminare a produsului9.  

 

Eticheta ecologică europeană10 promovează conceperea, comercializarea si utilizarea 

produselor/serviciilor care au impact redus asupra mediului pe parcursul ciclului lor de viață 

și este atribuită pentru o perioadă determinată. Eticheta ecologică are caracter voluntar.  

 

Care sunt produsele din plastic de unică 
folosință a căror introducere pe piață a 
fost interzisă? 

 
7 https://europa.eu/european-union/law/legal-acts_ro  
8 Textul Regulamentului poate fi accesat la adresa:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2151&from=RO#d1e172-57-1 
Textul rectificării la Regulament poate fi accesat la adresa: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2151R(01)&from=FR   
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2151&from=EN  
10 http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/pliant.pdf  
http://www.mmediu.ro/categorie/eticheta-ecologica-europeana/30  

https://europa.eu/european-union/law/legal-acts_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2151&from=RO#d1e172-57-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2151R(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2151&from=EN
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/pliant.pdf
http://www.mmediu.ro/categorie/eticheta-ecologica-europeana/30
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La data de 2 septembrie 2021, data la care Ordonanța nr.6/2021 a intrat în vigoare, a fost 

interzisă introducerea pe piață a produselor din plastic de unică folosință enumerate în 

partea B din anexă și a produselor fabricate din materiale plastice oxodegradabile, 

respectiv: 

 

 Bețișoare pentru urechi, cu excepția cazului în care intră în domeniul de aplicare 

al Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 

178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE 

și 94/42/CEE. 

 Tacâmuri (furculițe, cuțite, linguri, bețișoare chinezești). 

 Farfurii. 

 Paie pentru băuturi, cu excepția cazului în care intră în domeniul de aplicare al 

Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 

178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE 

și 94/42/CEE. 

 Agitatoare pentru băuturi. 

 Bețe care se atașează baloanelor sau care sprijină baloane, cu excepția 

baloanelor de uz industrial sau pentru alte utilizări și aplicații profesionale, care nu sunt 

distribuite consumatorilor, inclusiv mecanismele acestor bețe. 

 Recipiente pentru alimente, fabricate din polistiren expandat, cum ar fi 

cutiile cu sau fără capac, utilizate pentru a conține produse alimentare care : 

▪ sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet; 

▪ sunt de regulă consumate din recipient; 
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▪ sunt gata de consum fără a necesita o pregătire suplimentară precum gătirea, fierberea 

sau încălzirea, inclusiv recipiente pentru alimente utilizate pentru meniuri de tip fast-

food sau alte meniuri gata pentru consum imediat, cu excepția recipientelor pentru 

băuturi, a farfuriilor, a pachetelor și foliilor din material flexibil care conțin produsele 

alimentare. 

Recipiente pentru băuturi fabricate din polistiren expandat, inclusiv dopurile și 

capacele acestora. 

 Pahare pentru băuturi fabricate din polistiren expandat, inclusiv capacele acestora. 

 

 

Prin produs de plastic se înțelege un 
produs care conține un anumit procent 
de plastic? 
Articolul 12 din Ordonanța nr.6/2021 menționează orientările Comisiei privind produsele din 

plastic de unică folosință, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 216/01 din 

7.06.2021, pentru a interpreta si pune în aplicare prevederile Directivei nr.904/2019 privind 

reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. Orientările cuprind 

exemple de produse care trebuie sau nu considerate ca intrând în domeniul de aplicare al 

directivei, pornind de la definiții.    

 

Pentru a stabili dacă un produs se încadrează sau nu în definiția produsului de plastic de 

unică folosință, în documentul mai sus menționat11 se menționează faptul că: “directiva nu 

prevede niciun prag de minims pentru conținutul de plastic al unui produs de unică 

folosință”. 

 

Produse din plastic de unică utilizare 
versus produse cu utilizări multiple 
Produsele din plastic de unică folosință enumerate în Ordonanța nr.6/2021 privind 

reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului intră în domeniul său de 

aplicare doar dacă sunt fabricate în întregime sau doar parțial din plastic, astfel cum este 

definit la articolul 3 punctele 1 și 212 din actul normativ. Utilizarea cumulativă a termenilor 

 
11 Orientările Comisiei privind produsele din plastic de unică folosință în conformitate cu Directiva (UE) 2019/904 a 
Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, punctul 
2.2.1 “Conținutul de plastic: fabricate în întregime sau parțial din plastic”. 
12 În sensul Ordonanței nr.6/2021 se aplică următoarele definiții: 
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de la articolul 3 punctul 2 impune ca produsul să nu fie conceput, proiectat sau introdus pe 

piață pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viață, mai multe cicluri sau rotații. Aceasta 

ar trebui să excludă situațiile în care produsele finale ar putea fi introduse pe piață sau 

comercializate ca produse cu o utilizare multiplă sau reutilizabile.  

 

Caracteristicile de proiectare ale produsului pot ajuta să se stabilească dacă un produs ar 

trebui considerat ca fiind de unică folosință sau cu o utilizare multiplă. Se poate evalua 

dacă un produs este conceput, proiectat și introdus pe piață în vederea reutilizării, luând 

în considerare durata de viață funcțională preconizată a produsului, și anume dacă este 

destinat și proiectat pentru a fi utilizat de mai multe ori înainte de eliminarea finală, fără 

ca produsul să își piardă funcționalitatea, capacitatea fizică sau calitatea, precum și dacă, 

de regulă, consumatorii îl consideră, îl percep și îl utilizează ca pe un produs reutilizabil. 

Caracteristicile relevante de proiectare ale produsului includ compoziția materialului, 

capacitatea de spălare și de reparare, ceea ce ar permite mai multe cicluri și rotații în 

același scop ca cel pentru care produsul a fost conceput inițial13.  

 

 
1. „plastic“ înseamnă un material constând dintr-un polimer, astfel cum este definit la art. 3 pct. 5 din Regulamentul (CE) 
nr. 1.907/2006, la care este posibil să fi fost adăugați aditivi sau alte substanțe și care poate funcționa ca o componentă 
structurală principală a produselor finale, cu excepția polimerilor naturali care nu au fost modificați chimic; 
2. „produs din plastic de unică folosință“ înseamnă un produs care este fabricat în întregime sau parțial din plastic și care nu 
este conceput, proiectat sau introdus pe piață pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viață, mai multe cicluri sau rotații 
prin returnare la producător pentru a fi reumplut sau reutilizat în același scop în care a fost conceput. 
13 Extras din documentul “Orientările Comisiei privind produsele din plastic de unică folosință în conformitate cu Directiva 
(UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra 
mediului”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0607(03)&from=RO  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0607(03)&from=RO

