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Către:  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

 București, Bulevardul Libertății nr. 12, Sector 5 

 www.mmediu.ro  

În atenția:   Doamnei Ecaterina Gildau, Domnului Ionuț Musetoiu 

                       ecaterina.gildau@mmediu.ro, ionut.musetoiu@mmediu.ro  

Subiect:   Propuneri în legătură cu proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea sistemului de 

garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile 

Ref. noastră:   4123 din data 27.11.2020 

 

Stimată Doamnă, Stimate Domn, 

 

Subscrisa, LAGARDERE TRAVEL RETAIL S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, 

având sediul social în București, Sectorul 2, Strada Inginer George Constantinescu nr. 4b și 

Strada George Constantinescu nr. 2-4, Clădirea C, etaj 4, înregistrată de Registrul Comerțului 

de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4844/1996, C.U.I. 8529539, reprezentată legal prin 

Marius Văcălău, în calitate de Administrator, 

În calitate de operator economic ce desfășoară activități de comerț cu amănuntul de produse 

alimentare și non-alimentare pe piața din România, sub diverse denumiri comerciale precum: 

“Inmedio”, “1 Minute”, “HUB Convenience”, “So!Coffee”, “Relay”, “Hello” și  “Discover”, în cadrul 

unei rețele proprii compusă din 283 de magazine; 

Ne adresăm Dumneavoastră cu referire la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru 

stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (în 

continuare “Proiectul de Hotărâre”) și 

Având în vedere informațiile puse la dispoziție pe site-ul www.mmediu.ro, prin care “Cetățenii 

și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data 

publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor” și luând în considerare faptul că 

data-limită pentru transmiterea acestora este 29.11.2020, 

Vă rugăm respectuos să luați în considerare propunerile subscrisei în legătură cu 

următoarele aspecte: 

I. Obligații specifice ale comercianților privind funcționarea SGR  

a) Cu referire la prevederile cuprinse în art. 15 alin. (2) din Proiectul de Hotărâre 

potrivit căruie “Prin excepție de la prevederile art. 12 alin. (1), comercianții  având 

structuri de vânzare cu o suprafață mai mică de 50 mp preiau ambalajele SGR și 

restituie consumatorului final garanția aferentă în limita unei cantități rezonabile de 

ambalaje SGR, în raport de media zilnică a produselor supuse SGR comercializate.”, 

http://www.mmediu.ro/
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propunerea noastră este ca: 

i) acei comercianți ce desfășoară activitate în structuri de vânzare cu 

suprafața mai mică de 50 mp să fie excluși de la obligativitatea 

înregistrării în cadrul sistemului de garanție-returnare cu privire la 

aceste structuri, iar  

ii) comercianții care desfășoară activitate în structuri de vânzare cu 

suprafață între 50 și 150 de mp să fie excluși de la obligația de a prelua 

ambalajele SGR, de a organiza puncte de returnare și, implicit, de la 

obligația a restitui garanția consumatorului.  

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că spațiul foarte mic destinat desfășurării activității 

nu permite organizarea unui punct de returnare în incinta magazinelor de mici 

dimensiuni.  

b) Totodată, chiar și în ipoteza aplicării art. 11 alin (3) din Proiectul de Hotărâre, 

conform căruia ”Punctul de returnare este organizat în cadrul structurii de vânzare a 

comerciantului sau în imediata vecinătate a acesteia, în ultimul caz fără depășirea 

unei distanțe de 150 de metri față de structura de vânzare”,  

având în vedere că, în actuala formă, Hotărârea de Guvern nu prevede posibilitatea 

comercianților de a delega atribuțiile de colectare SGR către un terț (proprietar sau 

administrator al clădirii în care este situat spațiul comercial sau altă persoană abilitată), 

care deține resursele suficiente și necesare pentru îndeplinirea obligațiilor în materie de 

SGR, considerăm că există riscul ca structurile de tip mall, galerie comercială sau centre 

de afaceri, în special cele în care sunt organizate zone de tip food-court, să nu aibă 

posibilitatea de a pune la dispoziție tuturor comercianților spațiile necesare pentru a 

organiza puncte de returnare individuale. 

c) În ceea ce privește obligația comercianților de a accepta toate ambalajele SGR 

returnate de consumatorii finali, prevăzută de art. 11 alin 2) din Proiectul de 

Hotărâre, propunerea noastră este ca, pentru comercianții având structurile 

de vânzare cu suprafață între 150 și 300 mp, să existe obligația preluării 

ambalajelor SGR și restituirea către consumatorii finali a garanției aferentă 

în limita unei cantități rezonabile de ambalaje SGR, în raport de media 

zilnică a produselor supuse SGR comercializate. 

II. Modul de organizare și funcționare a punctelor de returnare 

Potrivit prevederilor cuprinse în Art. 11 alin. (3) din Proiectul de Hotărâre “Punctul de 

returnare este organizat în cadrul structurii de vânzare a comerciantului sau în imediata 

vecinătate a acesteia, în ultimul caz fără depășirea unei distanțe de 150 de metri față de 

structura de vânzare.”  

În acest sens, propunerea noastră este ca punctele de returnare să poată fi 

organizat în imediata vecinătate, fără depășirea unei distanțe de 300 de metri 
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față de structura de vânzare. Așadar, prin extinderea distanței între punctele de 

returnare, poate fi facilitat modul de preluare și stocare temporară a ambalajelor SGR 

organizat de un comerciant care dispune de un spațiu de dimensiuni reduse, dar și 

depășirea capacității punctelor de returnare de mici dimensiuni.  

III. Obligația comercianților de preluare și de stocare a ambalajelor SGR în vederea 

colectării acestora de către administratorul SGR  

Cu referire la art. 11 alin (1) din Proiectul de Hotărâre, prin care se stabilește că: “În 

cadrul punctelor de returnare, comercianții vor prelua și stoca temporar ambalajele SGR, 

separat de alte ambalaje care nu fac parte din SGR, în vederea colectării acestora prin 

grija administratorului SGR și transportării către centrul de numărare,  sau reciclator, 

după caz.”, propunerea noastră este ca toți comercianții să aibă posibilitatea de a 

delega atribuțiile de colectare a ambalajelor către terți care dețin resursele 

suficiente și necesare pentru îndeplinirea obligațiilor în materie de SGR, pe 

bază de contract, cu condiția ca distanța de 300 de metri menționată anterior să 

fie respectată.  

 

IV. Marcajul specific sistemului de garanție-returnare 

Cu referire la art. 19 alin (2) din Proiectul de Hotărâre, prin care se stabilește că: ”(2) 

Simbolul care indică apartenența produsului la sistemul de garanție-returnare este unic la 

nivel național pentru toate ambalaje SGR, 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.”, propunerea noastră este ca simbolul SGR să 

fie aplicat în mod obligatoriu atât pe etichetă sub forma de cod de bare, cât și pe 

corpul ambalajului, astfel încât acesta să fie mai ușor de identificat, în contextul 

în care sortarea ambalajelor va fi făcută manual și nu prin automate de selectare. 

 

V. Obligațiile administratorului sistemului de garanție-returnare 

În scopul asigurării funcționării eficiente a sistemului de garanție-returnare, 

propunerea noastra este ca printre obligațiile prevăzute în sarcina 

administratorului SGR, acesta să stabilească un termen clar și rezonabil de 

preluare a ambalajelor SGR de către operatorii care efectuează colectarea 

acestora, corelat cu frecvența de aprovizionare a comercianților, astfel încât 

ambalajele SGR sa fie preluate cu regularitate.  

 

În considerarea celor de mai sus, avem rugămintea să analizați propunerile mai sus 

menționate și să ne comunicați răspunsul Dumneavoastră la adresa de e-mail 

juridic@lagardere-tr.ro. 

mailto:juridic@lagardere-tr.ro
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Vă mulțumim anticipat pentru răspuns și vă asigurăm de întreaga noastră considerație, 

  

LAGARDERE TRAVEL RETAIL S.R.L.    

Prin: Marius Văcălău - Administrator       

 

  


