ACORD VOLUNTAR
Cu privire la prevenirea generării de deșeuri de ambalaje și de îmbunătățire a colectării și reciclării
acestora de la populație
Având în vedere principiile specifice activităţii de gestionare a deşeurilor de ambalaje prevăzute de
Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu
modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 94/62/CE Parlamentului European şi a
Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendată de Directiva
2004/12/CE;
Recunoscând necesitatea de a creşte gradul de conştientizare în rândul comercianților şi consumatorilor
în ceea ce priveşte protecţia mediului prin prevenirea generării de deșeuri de ambalaje, precum și prin
colectarea și valorificarea prin reciclare a deșeurilor de ambalaje;
Pentru a evita consumul exagerat de resurse naturale neregenerabile pentru ambalarea produselor
comercializate;
Pentru a evita impactul negativ asupra mediului al ambalajelor după ce acestea devin deșeuri;
Întrucât acordul voluntar reprezintă un acord oficial încheiat între autorităţile publice competente şi
reprezentanţii sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc să se conformeze
condiţiilor acordului, în vederea aplicării principiilor de prevenire şi reducere a generării de deşeuri de
ambalaje prevăzute în legislaţia de mediu în vigoare;
S-a încheiat prezentul Acord voluntar:
Între Ministerul Mediului şi Pădurilor cu sediul în Bucureşti, B-dul Libertăţii, nr.12, în calitate de
autoritate publică centrală pentru protecția mediului şi Parteneri reprezentanţi ai sectoarelor economice
implicate (comercianți, reciclatori) deschis tuturor celor care doresc să se conformeze condiţiilor
acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezentul acord;

SCOP
Articolul 1
Prezentul acord voluntar, denumit în continuare Acord, încheiat între autoritatea publică centrală pentru
protecția mediului şi Parteneri are ca scop dezvoltarea unor modalităţi de prevenire a generării de deșeuri
de ambalaje și de îmbunătățire a colectării unor categorii de deșeuri de ambalaje, prin sectorul de
distribuţie și comercializare a produselor alimentare şi nealimentare în România și de reciclare ulterioară
a acestora.
OBIECTIVE
Articolul 2
Prezentul Acord îşi propune să realizeze o rată de creştere cu 25% a ambalajelor primare colectate de
către Parteneri potrivit prevederilor art. 16 alin. (7) din HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor
și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare și cu 20% a cotei de piaţă a
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ambalajelor reutilizabile atât primare cât și terțiare (de transport) comparativ cu situația existentă la data
semnării acordului.
Articolul 3
Pentru atingerea obiectivelor stabilite la art. 2, Partenerii semnatari ai acestui Acord vor identifica și
derula proiecte punctuale.

Articolul 4
Partenerii pot încheia orice act juridic cu operatorii economici și organizațiile active în domeniul
reciclării deșeurilor de ambalaje și protecției mediului.
MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN BAZA ACORDULUI
Articolul 5
În baza prezentului Acord, se formează un grup de lucru din reprezentanți ai Ministerul Mediului şi
Pădurilor, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi Parteneri care să evalueze rezultatele fiecărui
proiect în parte.
OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Articolul 6
În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, Ministerul Mediului şi Pădurilor se angajează:
a) Să sprijine eforturile şi campaniile de informare ale Partenerilor cu privire la colectarea selectivă a
deșeurilor de ambalaje derulate de acestea, precum şi la prevenirea generării de deșeuri de
ambalaje;
b) Să sprijine promovarea unor campanii de informare în vederea creşterii gradului de conştientizare
a populaţiei şi instituţional cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje, prin cobranduire;
c) Să acorde expertiza necesară realizării materialelor cu caracter informativ – preventiv realizate în
parteneriat;
d) Să prijine informarea reprezentanţilor mass-media cu privire la acţiunile comune, atunci când se
consideră că acest lucru este benefic;
e) Să asigure participarea unor reprezentanţi la acţiunile şi evenimentele derulate în baza Acordului;
f) Să prelucreze datele furnizate prin rapoartele transmise referitoare la proiectele derulate și să
elaboreze un raport final;
g) Să evalueze periodic și la sfârșitul perioadei realizarea obiectivelor convenite prin prezentul
Acord.

Articolul 7
Partenerii se angajează:
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a) Să acorde o atenţie deosebită aspectelor de mediu în procesul de asigurare a unei game cât mai
variate de produse pentru care se utilizează diferite materiale de ambalare, pentru a oferi
consumatorilor posibilitatea să aleagă;
b) Să asigure informarea cumpărătorilor despre posibilitatea de a se debarasa în incita magazinului de
ambalajele produselor cumpărate;
c) Să informeze despre opțiunea de a cumpăra produse în ambalaje reutilizabile;
d) Să creeze posibilitatea pentru cumpărător de a returna anumite ambalaje după ce acestea sunt
golite și să informeze despre condițiile în care se poate face acest lucru;
e) Să transmită periodic rapoarte informative către Ministerul Mediului şi Pădurilor referitoare la
proiectele derulate în baza prezentului Acord, în vederea evaluării rezultatelor obținute.

CONFIDENȚIALITATE
Articolul 8
a) Părţile contractante se obligă să păstreze confidenţialitate asupra tuturor informaţiilor de care iau
cunoştinţă în mod direct, indirect, chiar şi pe cale incidentală, cu ocazia derulării prezentului Acord.
b) Părțile se obligă să nu dezvăluie sau să difuzeze aceste informaţii către terţe părţi, fără autorizarea
scrisă a părții vizate, cu excepția cazurilor în care se solicită dezvăluirea lor ca urmare a unei obligații
legale.
c) Toate informațiile care sunt gestionate în baza prezentului Acord sunt informații publice, cu excepția
celor care sunt exceptate de art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, cu modificările și completările ulterioare.
NOTIFICĂRI
Articolul 9
Toate notificările privind executarea prezentului Acord se vor efectua în scris sau orice alt mijloc de
comunicare care permite confirmarea de primire, oferind posibilitatea recunoaşterii textului trimis şi a
datei la care a fost trimis la adresele indicate în partea introductivă a prezentului Acord.
Părţile semnatare au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Acord de a conveni modificarea clauzelor
prin act adiţional.
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 10
Părţile îşi declară şi garantează reciproc faptul că au dreptul să încheie prezentul Acord şi că persoanele
semnatare au dreptul de a reprezenta părţile în mod valabil la data încheierii sale.
Părţile se învoiesc prin prezentul Acord să-şi îndeplinească cu bună credinţă și diligență obligaţiile
asumate, în considerarea bunului renume al părţilor.
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Prezentul Acord nu constituie baza de justificare pentru Parteneri în vederea încheierii de
parteneriate/contracte/acorduri cu terții care nu sunt în legătură cu prezentul Acord.
Semnarea prezentului Acord de către Parteneri nu îi exonerează de răspunderea civilă, contravențională
ori penală pentru nerespectarea legislației din domeniul protecției mediului și nu ține loc de act de
reglementare în sensul legislației de protecția mediului.
Orice modificare a prezentului Acord va fi făcută sub forma unui act adiţional scris şi va fi negociată
separat şi aprobată de părţi.
Prezentul Acord se încheie în .......exemplare pe o perioadă de 3 ani, câte unul pentru fiecare parte şi va
intra în vigoare la data de ............
Semnături
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