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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

Ordonanță de urgență 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor 

și a Legii nr. 249  privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje 

 

ART. I  

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr. 220 din 28 martie 2014, modificată și completată prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68 din 12 octombrie 2016 publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 823 din 18 octombrie 2016, se modifică și 

se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 2, alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„f) materiile fecale, în cazul în care acestea nu intră sub incidenţa alin. (2) lit. b), 

paiele şi alte materii naturale nepericuloase folosite în agricultură, în exploatarea 

forestieră sau pentru producerea de energie din biomasă prin procese ori metode 

care nu dăunează mediului şi nu pun în pericol sănătatea populaţiei.” 

 

2. La articolul 12, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5) 

– (8), cu următorul cuprins: 

„(5) În cazul în care regimul de răspundere extinsă a producătorului prevăzut la alin. 

(1) prevede opțiunea producătorului de a alege îndeplinirea obligațiilor în mod 

individual sau colectiv, sistemele colective de îndeplinire a obligațiilor trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții: 

a) să aibă o arie geografică și o gamă de deșeuri bine definită, pentru toate deșeurile 

care fac obiectul lor de activitate, fără a fi limitate la anumite zone în care în care 

colectarea și gestionarea deșeurilor este cea mai profitabilă; 

b) să asigure o disponibilitate corespunzătoare pentru întreaga arie geografică și 

pentru toate deșeurile care fac obiectul lor de activitate; 
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c) să aibă resursele financiare și operaționale pentru îndeplinirea responsabilităților 

pentru producătorii prevăzuți la alin. (1); 

d) să instituie un mecanism de autocontrol adecvat, supus unui audit independent 

pentru evaluarea managementului financiar și calității datelor raportate; 

e) să facă publice informațiile privind acționarii/asociații și membrii, privind 

contribuțiile/tarifele plătite de producătorii responsabili și cu privire la modul de 

selectare a operatorilor care gestionează deșeurile respective. 

(6) Pentru autorizarea și supravegherea implementării prin sisteme colective a 

obligațiilor operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) se înființează în cadrul 

Ministerului Mediului Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a 

producătorilor, denumită în continuare Comisie.  

(7) Autorizarea și viza anuală se exceptează de la prevederile art. 2 alin. (1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(8) Structura organizatorică şi regulamentul de funcționare ale Comisiei se stabilesc 

prin ordin al ministrului mediului.” 

 

3. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să asigure colectarea 

separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deșeurile 

municipale. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligația să implementeze 

instrumentul economic "plăteşte pentru cât arunci", oferind cetățeanului posibilitatea 

de a alege din cel puțin două variante de tarife distincte pentru gestionarea deșeurile 

municipale prevăzute la alin. (1), respectiv pentru gestionarea deșeurilor reziduale, 

fundamentate pe cel puţin una din următoarele modalităţi bazate pe: 

a) volum; 

b) frecvența de colectare;  

c) greutate; 

d) saci de colectare personalizați. 

(3) Pentru implementarea instrumentului economic prevăzut la alin. (2), în aplicarea 

principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. f) din Legea serviciului de salubrizare a 
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localităţilor nr. 101/2006, republicată, autorităţile administraţiei publice locale au 

următoarele obligații: 

a) să aprobe tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la alin. (1), 

respectiv a deșeurilor reziduale, care să fie introduse în contractele de delegare a 

gestiunii serviciului de salubrizare;  

b) să aprobe și să includă în caietele de sarcini și în contractele de delegare a 

gestiunii serviciului de salubrizare indicatorii de performanţă din anexa nr. 7, cel 

puțin la nivelul prevăzut în aceasta. 

(4) Colectarea separată, transportul, sortarea și după caz alte operații de tratare a 

deșeurilor de ambalaje, colectarea separată a DEEE-urilor, a bateriilor și 

acumulatorilor, care se regăsesc în deșeurile municipale în condițiile stabilite pentru 

prestarea serviciului de salubrizare se fac fără costuri în sarcina cetățeanului sau a 

persoanei juridice producător al respectivelor deșeuri. 

(5) Costurile nete de colectare separată, transport, sortare și după caz alte operații 

de tratare a deșeurilor de ambalaje, de colectare separată a DEEE-urilor, a bateriilor 

și acumulatorilor, care se regăsesc în deșeurile municipale se suportă de către 

operatorii economici supuși regimului de răspundere extinsă a producătorului prin 

persoanele juridice autorizate pentru operarea sistemelor colective de îndeplinire a 

obligațiilor în regimul de răspundere extinsă a producătorului.  

(6) Costurile nete de gestionare reprezintă diferența dintre costurile prevăzute la alin. 

(5) și eventualele venituri obținute din vânzarea respectivelor deșeuri. 

(7) Se exceptează de la plata costurilor prevăzute la alin. (5) pentru deșeurile 

supuse unei operații de eliminare.  

(8) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să atingă, până la 31 

decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% 

din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă 

provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care 

aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării.   

(9) Modalitatea de stabilire a costurilor prevăzute la alin. (5) pe baza tarifelor de 

salubrizare aprobate de către autoritățile publice locale pentru gestionarea deșeurilor 

municipale prevăzute la alin. (1), respectiv pentru colectarea deșeurilor de 

echipamente electrice și electronice, a bateriilor și acumulatorilor, care trebuie 

acoperite de către operatorii economici supuși regimului de răspundere extinsă a 
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producătorului, se aprobă prin ordin al ministrului mediului, în termen de 45 de zile 

de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

(10) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau 

desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât 

să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de 

pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, 

inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte 

materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite 

din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale 

definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.” 

 

4. La articolul 22, alineatul (3)  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(3) Persoanele juridice care dețin autorizație/autorizație integrată de mediu au 

obligația să desemneze o persoană, din rândul angajaților proprii, care să 

urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să 

delege această obligație unei terțe persoane.” 

 

5. La articolul 59, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(3) Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, Asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară sau, după caz, autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor 

administrativ-teritoriale şi a municipiului Bucureşti încheie contracte, parteneriate sau 

alte forme de colaborare cu persoanele juridice autorizate pentru operarea 

sistemelor colective de îndeplinire a obligațiilor în regimul de răspundere extinsă a 

producătorului prin care se vor stabili modalitățile concrete de plată a costurilor 

prevăzute la art. 17 alin. (5) și după caz, a preluării respectivelor deșeuri în vederea 

tratării lor conform legii.” 

 

6. La articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Anexele nr. 1 – 7 fac parte integrantă din prezenta lege.” 
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7. La anexa nr. 1, punctele 3, 15, 17, 18 se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

„3. biodeşeuri - deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deşeurile 

alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, 

firmelor de catering și deşeuri similare provenite din unităţile de prelucrare a 

produselor alimentare; 

……………………………………………………………………………………………… 

15. pregătirea pentru reutilizare - operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare 

prin reparare, prin care produsele ori componentele produselor care au devenit 

deşeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără altă preprocesare; 

……………………………………………………………………………………………… 

17. producător de deșeuri – producătorul inițial de deșeuri sau orice persoană care 

efectuează operațiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la 

modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri; 

18. reciclare - orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt reprocesate în 

produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru 

alte scopuri. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include 

valorificarea energetică și reprocesarea în vederea folosirii materialelor drept 

combustibil sau pentru operațiunile de rambleiere;” 

 

8. La anexa nr. 1, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 171, cu 

următorul cuprins: 

„171
.  producător inițial de deșeuri - orice persoană ale cărei activități generează 

deșeuri;” 

 

9. La anexa nr. 1, după punctul 25 se introduc cinci noi puncte, punctele 26-30, 

cu următorul cuprins: 

„26. deșeuri menajere – deșeuri provenite din gospodării; 

27. deșeuri similare – deșeuri care din punctul de vedere al naturii și al compoziției 

sunt comparabile deșeurilor menajere, exclusiv deșeurile din industrie și deșeurile 

din agricultură și activități forestiere;  

28. deșeuri municipale – deșeurile menajere și similare; 
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29. deșeuri reziduale – orice fracție de deșeuri municipale rămasă după separarea la 

sursă a deșeurilor municipale; 

30. rambleiere – operațiune de valorificare în cadrul căreia se folosesc deșeuri 

adecvate fie în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări, fie în 

scopuri de amenajare a teritoriului și în cadrul căreia deșeurile înlocuiesc materiale 

care nu sunt deșeuri.” 

8. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7 al cărei conţinut este 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. 

 

Art. II  

Ordinul prevăzut la art. I pct. 2 alin. (8) se aprobă în termen de 90 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 

 

Art. III  

1. Autoritățile administrației publice locale care au contracte de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi au 

obligația de a se conforma cu prevederile prezentei legi în termen de 6 luni de la 

data intrării în vigoare a acesteia, cu respectarea legislației privind concurența, iar 

depășirea acestui termen atrage nulitatea de drept a contractului de delegare a 

gestiunii. 

2. În cazul în care gestiunea serviciului de salubrizare se realizează prin gestiune 

directă, autoritățile administrației publice locale au obligația să se conformeze cu 

prevederile prezentei legi în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acesteia. 

 

ART. IV 

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor 

de ambalaje, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 809 din 30 

octombrie 2015, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

38/2016 din 28 iunie 2016 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 489 

din 30 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 
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1. Articolul 9 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 9 – (1) Operatorii economici care marchează ambalaje pentru identificare în 

vederea îmbunătăţirii activităţilor de recuperare și reciclare a deşeurilor de ambalaje 

potrivit Deciziei 97/129/CE de stabilire a sistemului de identificare a materialelor 

folosite pentru ambalaje, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, sunt obligați 

să aplice sistemul de marcare și identificare prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta 

lege.” 

 

2. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 10 – (1) Operatorii economici care introduc pe piaţa națională ambalaje 

reutilizabile sunt obligaţi să introducă pe piață numai ambalaje reutilizabile care 

respectă cerinţele esenţiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj prevăzute la 

pct. 2 din anexa nr. 2, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple. 

 

(2) Operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate în 

ambalaje primare reutilizabile sunt obligaţi:  

a) să aplice sistemul garanție pentru ambalajele respective la o valoare unitară 

de 2 lei/buc.;  

b) să asigure preluarea ambalajelor reutilizabile de la utilizatori sau consumatori. 

 

(3) Circulaţia ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face cu 

respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare.” 

 

 

3. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 11 Operatorii economici care comercializează către consumatorii finali produse 

ambalate în ambalaje primare reutilizabile sunt obligaţi:  

a) să evidențieze distinct valoarea garanției la indicarea prețului produsului oferit 

spre vânzare consumatorilor; 
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b) să informeze consumatorii asupra caracterului reutilizabil al ambalajului 

primar respectiv, a sistemului de preluare a ambalajelor primare reutilizabile și 

de returnare a valorii de garanție plătită pentru acestea.” 

 

4. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 13 Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje 

primare reutilizabile sunt obligaţi să primească ambalajele reutilizabile la schimb sau 

să ramburseze, la solicitarea cumpărătorului, valoarea garanției.” 

 

 

5. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 16 - (1) Operatorii economici sunt responsabili să asigure gestionarea 

ambalajelor folosite şi a deșeurilor de ambalaje și îndeplinirea cel puțin a obiectivelor 

prevăzute la art. 14 după cum urmează: 

a) operatorii economici care introduc pe piaţa națională produse ambalate, 

operatorii economici care importă/achiziționează intracomunitar produse 

ambalate pentru utilizare/consum propriu, sunt responsabili  pentru deşeurile 

generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru 

ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt 

folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor; 

b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în 

vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de 

ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţă; 

c) operatorii economici care introduc pe piaţa națională ambalaje de desfacere, 

inclusiv pungi de transport din plastic, sunt responsabili pentru deşeurile 

generate de respectivele ambalaje;  

d) operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu 

profesional, ambalaje, sunt responsabili pentru respectivele ambalaje. 

 

(2) Responsabilităţile extinse stabilite potrivit prezentei legi în sarcina operatorilor 

economici prevăzuți la alin. (1) se pot realiza:  

a) individual;  

b) prin intermediul unor organizații ale operatorilor economici responsabili 

prevăzuți la alin. (1), denumite în continuare OTR, autorizate de Comisia 

constituită potrivit Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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(3) Pentru ambalajele municipale introduse pe piața națională, responsabilităţile 

extinse stabilite potrivit prezentei legi se realizează de către operatorii economici 

prevăzuți la alin. (1) exclusiv potrivit prevederilor alin. (2) lit. b). 

 

(4) Pentru a fi autorizate, OTR-urile trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

a) să aibă ca acţionari/asociați numai operatori economici prevăzuţi la alin. (1) a 

căror activitate principală (cod principal CAEN) să constituie fabricarea, 

comerțul de produse ambalate; 

b) să aibă cantitatea de ambalaje introdusă pe piața națională de către 

acționari/asociați în anul precedent celui în care se solicită autorizarea mai 

mare de 50.000 tone; 

c) să aibă un capital social subscris şi vărsat de minimum 1.000.000 lei ca 

dovadă a capacității de finanțare în numele operatorilor economici, a 

costurilor care decurg din colectarea, valorificarea, inclusiv reciclarea tuturor 

deşeurilor de ambalaje pentru care preia responsabilitatea;  

d) să permită potrivit actului constitutiv, primirea de noi acționari/asociați. 

 

(5) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) lit. a) au următoarele obligații: 

a) să preia și să reutilizeze ambalajele folosite, inițial comercializate către 

consumatori în sistem garanție; 

b) să asigure colectarea deșeurilor de ambalaje din comerț și din industrie 

pentru care sunt responsabili, fără a impune costuri suplimentare 

producătorului inițial de deșeuri; 

c) să asigure reciclarea sau valorificarea ambalajelor reutilizabile devenite 

deșeuri și a deșeurilor de ambalaje colectate; 

d) să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute la art. 14, pentru ambalajele 

pentru care sunt responsabili potrivit alin. (1); 

e) să constituie/actualizeze, până la data de 1 mai a fiecărui an o garanție de 

bună conformare sub forma unei scrisori de garanţie bancară la dispoziţia 

Administraţiei Fondului pentru Mediu; 

f) valoarea garanției de la lit. e) se calculează ca produsul dintre valoarea 

medie, stabilită de Administraţia Fondului pentru Mediu, a tarifelor practicate 

de organizațiile prevăzute la alin. (2) lit. b) pentru ambalajele secundare și  

terțiare la 1 ianuarie a fiecărui an și 10% din cantitatea de ambalaje introdusă 

pe piața națională în anul precedent;  
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g) în primul an de activitate garanția de la lit. e) se constituie până la data 

începerii activității luând în calcul cantitățile de ambalaje preconizate a fi 

introduse pe piața națională în anul respectiv și se ajustează pe parcursul 

anului în cazul în care cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională 

depășesc cantitatea preconizată. 

 

(6) OTR-urile au următoarele obligații: 

a) să contracteze și să gestioneze toate cantitățile de ambalaje și toate 

materialele de ambalaje pentru care preiau responsabilitățile operatorilor 

economici prevăzuți la alin. (1) distinct pentru ambalaje primare, respectiv 

pentru ambalaje secundare și terțiare, precum și pentru ambalaje primare 

destinate exclusiv consumului industrial, fără a se limita la îndeplinirea 

obiectivelor prevăzute la art. 14; 

b) să stabilească tarife distincte pentru preluarea responsabilității pentru 

ambalaje municipale respectiv pentru ambalaje din comerț și  industrie; 

c) să țină o evidență distinctă pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje 

municipale și pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din comerț și 

industrie; 

d) să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condițiile 

legii, cu autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale în limita 

cantităților de ambalaje primare preluate prin contract de la operatorii 

economici responsabili; 

e) să încheie contracte cu operatori economici autorizaţi pentru colectarea 

deşeurilor de ambalaje din comerț și  industrie, în limita cantităţilor şi tipurilor 

materiale de ambalaje secundare și  terțiare preluate de la operatorii 

economici responsabili;  

f) să încheie contracte cu operatori economici autorizaţi pentru a asigura 

reciclarea sau valorificarea deșeurilor de ambalaje colectate care fac obiectul 

contractelor de la lit. e); 

g) să finanţeze costurile pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, 

sortarea și  valorificarea, inclusiv reciclarea deşeurilor de ambalaje gestionate 

prin serviciile de salubrizare cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 

privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, iar cantitățile de deșeuri de ambalaje municipale pentru care s-au 

finanțat costurile de gestionare sunt luate în calcul în mod corespunzător 

pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 14; 
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h) să finanțeze colectarea pentru întreaga cantitate de ambalaje secundare, 

terțiare și  de ambalaje primare destinate exclusiv consumului industrial 

preluate pe bază de contract de la operatorii economici prevăzuți la alin. (1) 

fără a impune costuri suplimentare producătorului inițial de deșeuri; 

i) să finanțeze după caz, reciclarea sau valorificarea prin alte metode pentru 

deșeurile de ambalaje colectate care fac obiectul contractelor de la lit. e; 

j) să finanțeze numai costurile legate de raportarea cantităților de ambalaje 

colectate la punctele de colectare prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b) și potrivit 

art. 20 alin. (2);  

k) să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute la art. 14, aplicate la întrega 

cantitate de deşeuri de ambalaje rezultate de la ambalajele preluate pe bază 

de contract în condițiile în care cantitatea valorificată, totală și pe tip de 

material de deșeuri de ambalaje din comerț și industrie nu depășește 

cantitățile de ambalaje secundare, terțiare și de ambalaje primare destinate 

exclusiv consumului industrial pentru care a preluat responsabilitatea; 

l) să constituie, până la data de 1 mai a anului următor celui în care și-a 

desfăşurat activitatea, o garanție de bună conformare în cuantum de 10% din 

veniturile totale încasate de la operatoriii economici prevăzuți la alin. (1) în 

anul precedent sub forma unei scrisori de garanţie bancară la dispoziţia 

Administraţiei Fondului pentru Mediu;  

m) în primul an de activitate garanția de la lit. l) se constituie la data începerii 

activității în cuantum de 10% din nivelul veniturilor totale preconizate pentru 

anul respectiv și se ajustează pe parcursul anului dacă veniturile realizate 

depășesc cele preconizate; 

n) să aloce anual o sumă în cuantum de 5% din veniturile încasate de la 

operatorii economici prevăzuți la alin. (1) pentru desfășurarea împreună cu 

autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, a campaniilor 

prevăzute la art. 21 alin. (1); 

o) să transmită Comisiei, până la data de 1 mai a anului următor celui în care a 

desfășurat activitatea, raportul anual de activitate semnat şi ştampilat care 

trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:  

i. lista operatorilor economici responsabili cu care au încheiat contracte; 

ii. valoarea totală a tarifelor încasate, distinct pentru ambalaje primare 

respectiv pentru ambalajele secundare și terțiare; 

iii. cantitatea de ambalaje primare pe tip de material pentru care s-au 

preluat obligațiile; 
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iv. cantitatea de ambalaje secundare și terțiare, pe tip de material, pentru 

care s-au preluat obligațiile; 

v. lista autorităţilor administraţiei publice locale cu care s-a colaborat; 

vi. valoarea totală a sumelor plătite pentru colectarea prin serviciile de 

salubrizare a deșeurilor de ambalaje primare, inclusiv pe tip de material; 

vii. cantitatea totală de ambalaje primare pe tip de material colectate prin 

operatori economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei 

mediului; 

viii. cantitatea de ambalaje primare pe tip de material colectate prin serviciile 

de salubrizare; 

ix. lista operatorilor economici autorizaţi care au desfășurat activităţile de 

colectare a deșeurilor din comerț și industrie și a deșeurilor colectate 

potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) și alin. (2);  

x. lista unităţilor administrativ-teritoriale și a operatorilor de salubrizare 

cărora li s-a încredințat serviciul de salubrizare cu care au desfășurat 

activităţile de colectare a deșeurilor de ambalaje municipale; 

xi. valoarea totală și pe tip de material a sumelor plătite pentru colectarea 

deșeurilor de ambalaje din comerț și industrie; 

xii. valoarea totală și pe tip de material a sumelor plătite pentru raportarea 

deșeurilor de ambalaje primare colectate portivit art. 20 alin. (1) lit. b) și 

alin. (2); 

xiii. cantitatea totală de ambalaje secundare și terțiare, pe tip de material, 

colectate; 

xiv. lista operatorilor economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei 

mediului prin care au desfășurat activităţile de valorificare; 

xv. valoarea totală a sumelor plătite pentru valorificarea deșeurilor, distinct 

pentru reciclare; 

xvi. cantitatea totală de deșeuri valorificată, și pe tip de material, distinct 

pentru cantitatea valorificată prin reciclare; 

xvii. prezentarea activităţii derulate (atât din punct de vedere tehnic, cât şi 

organizatoric);  

xviii. copie de pe bilanţurile contabile/situaţia financiară; 

xix. rezultatele indicatorilor de performanță din campaniile de informare şi 

educare a publicului și operatorilor economici realizate conform art. 21 

alin. (1); 
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p) formatul și conținutul informațiilor solicitate la lit. o) se stabilește prin ordin al 

ministrului mediului prevăzut la alin. (7);  

q) valoarea sumelor plătite către terți care nu au ca obiect finanțarea costurilor 

de gestionare a deșeurilor de ambalaje, distinct pentru fiecare operator 

economic în parte; 

r) să instituie un mecanism de autocontrol adecvat pentru evaluarea 

managementului financiar și calității datelor raportate care să fie suspus unui 

audit independent; 

s) să desfășoare activitatea cel puțin la nivelul unui județ atât în urban cât și în 

rural; 

t) să asigure disponibilitate pentru toate deșeurile de ambalaje; 

u) să acționeze fără discriminare și să asigure desfășurarea activității de 

gestionare a deșeurilor de ambalaje în mod transparent față de operatorii 

economici pentru care a preluat responsabilitățile; 

v) să declare Comisiei tarifele practicate în relația cu operatorii economici pentru 

care au preluat obligațiile și cu operatorii economici colectori/valorificatori și 

să notifice Comisiei orice modificare a tarifelor practicate în relația cu 

operatorii economici pentru care au preluat obligațiile cu 15 zile înainte de 

aplicare; 

w) să afișeze pe site-ul propriu lista cu operatorii economici pentru care au 

preluat responsabilitatea, precum și tarifele declarate și practicate în relația cu 

aceștia; 

x) să perceapă aceleași tarife în relația cu toți operatorii economici pentru care 

au preluat responsabilitatea, fără discount-uri, bonificații sau alte asemenea, 

inclusiv fără acordarea de dividende acționarilor/asociațiilor;  

y) să pună la dispoziţia organelor de control abilitate potrivit legii toate 

documentele pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor de 

reciclare şi valorificare şi de cheltuire a sumelor încasate de la operatorii 

economici responsabili. 

 

(7) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă 

prin ordin al ministrului mediului procedura de autorizare, avizare anuală și de 

anulare a licenței de operare a OTR. 

 

(8) Se interzice condiţionarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale 

consumatorilor referitoare la garanția produsului cumpărat de păstrarea ambalajului. 
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(9) Gestionarea ambalajelor și a deşeurilor de ambalaje trebuie să fie astfel 

organizată încât să nu introducă bariere în calea comerţului. 

 

(10) Se interzic amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum și 

încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a 

deşeurilor de ambalaje.” 

 

 

6. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 20 - (1) Operatorii economici care comercializează către consumatorii finali 

produse în structuri de vânzare cu suprafaţă medie și mare, prevăzute la art. 4 lit. m) 

și n) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, au următoarele obligaţii:  

a) să comercializeze produse ambalate atât în ambalaje reutilizabile cât și 

nereutilizabile, în măsura în care producătorul/importatorul introduce pe piața 

națională produse ambalate astfel; 

b) să asigure pentru consumatorii/utilizatorii finali posibilitatea de a se debarasa 

de ambalajele produselor cumpărate, fără a le solicita plată. 

 

(2) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați, la solicitarea OTR, să  

organizeze împreună cu aceștia în cadrul structurii de vânzare sau în imediata 

vecinătate, puncte de colectare a ambalajelor folosite din gospodării. 

 

(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nu trebuie să dețină autorizație de 

colectare pentru preluarea, în cursul activităților lor, a ambalajelor folosite sau a 

deșeurilor de ambalaje provenite de la bunurile de consum comercializate. 

 

(4) Operatorii economici deţinători de ambalaje folosite și/sau de deșeuri de 

ambalaje din comerț și industrie au obligaţia: 

a) să returneze ambalajele folosite către furnizori sau operatorii economici 

desemnați de aceștia conform prevederilor contractuale;  

b) să predea/comercializeze deșeurile de ambalaje colectate către o organizație 

a producătorilor sau operatorii economici desemnați de aceștia; sau 
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c) să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea sau 

incinerarea acestora în instalaţii de incinerare a deşeurilor cu recuperare de 

energie. 

 

(5) Colectarea ambalajelor folosite provenite de la produsele comercializate către 

consumatori în sistem garanție se face prin returnare la oricare dintre operatorii 

economici care comercializează produse ambalate în astfel de ambalaje sau prin 

punctele de colectare a ambalajelor folosite prevăzute la alin. (2); 

 

(6) Colectarea deşeurilor de ambalaje municipale, se face prin sistemele de 

colectare selectivă a deşeurilor municipale, de către operatorii prevăzuţi în Legea 

serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată. 

 

(7) Unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară, au  următoarele obligații: 

a) să organizeze, să gestioneze și  să coordoneze activitatea de valorificare 

materială și  energetică a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale;  

b) să încheie contracte sau alte forme de colaborare pentru a permite 

rambursarea de către OTR, a costurilor de colectare și transport, stocare 

temporară, sortare și  valorificare, inclusiv reciclare a deşeurilor de ambalaje 

gestionate prin serviciile de salubrizare cu respectarea prevederilor Legii nr. 

211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare sau să acopere costurile din alte surse bugetare fără a 

impune costuri suplimentare în sarcina contribuabilului. 

 

(8) Instituţiile publice şi persoanele juridice care generează ambalaje folosite și/sau 

deşeuri de ambalaje municipale au obligaţia: 

a) să returneze ambalajele folosite potrivit alin. (5); 

b) să se debaraseze de ambalaje potrivit alin. (1) lit. b;  

 c) să depună deșeurile de ambalaje potrivit alin. (6).” 

 

 

7. Articolul 21 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 21 - (1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin unitățile 

subordonate, precum și autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, 

după caz, împreună cu organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. b) cu care 
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colaborează potrivit prevederilor art. 16  alin. (6) lit. n) promovează campanii de 

informare şi educare a publicului şi a operatorilor economici privind: 

a) sistemele de returnare, colectare şi valorificare a ambalajelor şi a deşeurilor 

de ambalaje care le sunt disponibile; 

b) contribuţia lor la refolosirea, valorificarea și reciclarea ambalajelor și a 

deşeurilor de ambalaje; 

c) sensul și semnificația marcajelor de pe ambalajele existente pe piaţă; 

d) elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje prevăzute la art. 23; 

e) impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de ambalaje, 

inclusiv de pungi de transport din plastic subțire. 

f) măsuri  de prevenire a generării deșeurilor de ambalaje.” 

 

 

8. Alineatul (4) al articolului 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„(4) Anularea licenței de operare acordată OTR devine efectivă la data comunicării 

ei. 

 

9. După alineatul (4) al articolului 26, se introduce un nou alineat, alineatul (5), 

cu următorul cuprins: 

(5) Operatorii economici care, într-un an, realizează în mod individual procentaje cu 

peste 10 puncte procentuale sub obiectivele prevăzute la art. 14 și/sau care nu 

constituie/actualizează garanția de bună conformare sunt obligaţi să îşi 

îndeplinească responsabilităţile prin intermediul OTR.” 

 

 

10. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 27 - (1) Constatarea realizării obiectivelor de către operatorii economici 

prevăzuţi la art. 16 alin. (2) lit. a) și lit. b) se face de către persoane împuternicite din 

cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu. 

 

(2) Executarea garanției de bună conformare se face de către Administraţia Fondului 

pentru Mediu în cazul nerespectării prevederilor art. 16 alin. (5) lit. d) de către 

operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (2) lit. a). 
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(3) Pentru operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (6) executarea garanției de 

bună conformare se face de către Administraţia Fondului pentru Mediu în baza 

hotărârii Comisiei constituite în cadrul Ministerului Mediului potrivit Legii nr. 211/2011 

privind regimul deșeurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare în 

cazul nerespectării obligațiilor stabilite în ordinul ministrului mediului prevăzut la art. 

16 alin. (7).”  

 

 

11. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1)  Reglementările existente emise în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările 

şi completările ulterioare rămân aplicabile până la data intrării în vigoare a actelor 

prevăzute de prezenta lege. 

 

(2) Licenţele de operare emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi rămân 

valabile până la data de 31 decembrie 2018.  

 

(3) Operatorii economici care dețin licență de operare valabilă la data intrării în 

vigoare a prezentei legi se pot autoriza fără achitarea tarifului de emitere a licenţei 

de operare prevăzut în Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 

1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se 

prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi 

cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

(4) Garanția de bună conformare nu se supune procedurii de executare silită și nici 

celei de distribuire în cazul insolvenței și falimentului și nu poate fi gajată sau 

cesionată.” 

 

 

12. La Anexa 1 SEMNIFICAŢIA TERMENILOR SPECIFICI după lit. k) se introduc 

două litere noi, k1) și k2), cu următorul cuprins: 

„k1) deșeuri de ambalaje municipale – deșeuri de ambalaje provenite din gospodării 

și deșeuri de ambalaje similare celor din gospodării provenite din activități 

comerciale și din instituții.  

Sunt considerate deșeuri de ambalaje municipale toate ambalajele primare și 

ambalajele colective care formează o unitate de vânzare cu excepția celor destinate 
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exclusiv consumului industrial și a deșeurilor de ambalaje primare care sunt 

comercializate către consumatori în sistem garanție.  

 

k2) deșeuri de ambalaje din comerț și industrie – deșeurile de ambalaje secundare și  

terțiare, precum și deșeurile ambalajelor primare destinate exclusiv consumului 

industrial.” 

 

 

13. La Anexa 1 SEMNIFICAŢIA TERMENILOR SPECIFICI lit. u) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„u) sistem garanție - sistem prin care cumpărătorul, la achiziţionarea unui produs 

ambalat, plăteşte vânzătorului o garanției sub forma unei sume de bani care îi este 

rambursată atunci când ambalajul este returnat;” 
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ANEXA  

 

(Anexa nr. 7 la Legea nr. 211/2011) 

 

Indicatorii minimi de performanţă care trebuie incluși în contractele de 

delegare a gestiunii serviciului de salubrizare 

 

Activitatea serviciului de 

salubrizare 

Descrierea indicatorului Valoarea 

minimă a 

indicatorului 

Colectarea separată și 

transportul separat la 

reciclator a deșeurilor 

municipale prevăzute la art. 

17 alin. (1).  

Ponderea cantității de deșeuri 

municipale prevăzute la art. 17 alin. 

(1) predată la reciclatori, direct sau 

prin intermediul unei stații de transfer, 

din totalul cantității colectate de 

deșeuri municipale prevăzute la art. 

17 alin. (1)  în cazul în care 

gestionarea deșeurilor municipale nu 

se face în cadrul  SMID (%). 

52,5% 

Colectarea separată și 

transportul separat al 

deșeurilor municipale 

prevăzute la art. 17 alin. (1) 

la stația de sortare.  

Ponderea cantității de deșeuri 

municipale prevăzute la art. 17 alin. 

(1) predată la stația de sortare, direct 

sau prin intermediul unei stații de 

transfer, din totalul cantității colectate 

de deșeuri municipale prevăzute la 

art. 17 alin. (1)  în cazul în care 

gestionarea deșeurilor municipale se 

face în cadrul  SMID (%). 

95% 

Colectarea și transportul 

deșeurilor provenite din 

locuințe generate de 

activități de reamenajare și 

reabilitare interioară și/sau 

exterioară a acestora.   

Ponderea cantității de deșeuri 

provenite din locuințe generate de 

activități de reamenajare și reabilitare 

interioară și/sau exterioară a acestora 

predată la depozitare, direct sau prin 

intermediul unei stații de transfer, din 

totalul cantității de deșeuri provenite 

din locuințe generate de activități de 

50% 
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reamenajare și reabilitare interioară 

și/sau exterioară a acestora colectate 

(%). 

Sortarea deşeurilor 

municipale în staţiile de 

sortare. 

Ponderea cantității de deșeuri 

municipale predată la reciclatori, din 

totalul cantității de deșeuri municipale 

primite pentru sortare (%). 

55% 

 


