
MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

        O R D I N 

        Nr.                /     .0   .2013 

privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 din HG nr. 621/2005 privind 

gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările 

ulterioare  

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind 

gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea 

și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte 

normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice  

 

ministrul mediului și schimbărilor climatice emite următorul 

 

ORDIN: 

Art. I Anexa nr. 1 Semnificația termenilor specifici pct. 1 se modifică și se completează după 

cum urmează: 

 

1. Lit.  c1) Exemple ilustrative se modifică și se completează și va avea următorul 

cuprins: 

 

„ Sunt considerate ambalaje: cutiile pentru dulciuri; foliile care învelesc carcasele de compact 

discuri; pungile în care se expediază cataloage și reviste (cu o revistă înăuntru); șervețele 

dantelate pentru prăjituri, vândute împreună cu prăjiturile; rolele, tuburile și cilindrii în jurul 

cărora este înfășurat un material flexibil (de exemplu, folie de plastic, folie de aluminiu, 

hârtie), cu excepția rolelor, tuburilor și cilindrilor destinați a fi părți ale unor echipamente de 



producție și care nu se utilizează cu scopul de a prezenta un produs ca unitate de vânzare; 

ghivecele pentru flori destinate exclusiv vânzării și transportării plantelor și care nu sunt 

destinate păstrării împreună cu planta pe parcursul vieții acesteia; flacoanele din sticlă pentru 

soluții injectabile; suporturile pentru compact discuri (vândute împreună cu compact discurile 

și care nu sunt destinate utilizării ca mijloc de depozitare); umerașele pentru haine (vândute 

împreună cu un articol de îmbrăcăminte); cutiile de chibrituri; sistemele de izolare sterilă 

(pungi, tăvi și materiale necesare menținerii sterilității produsului); capsulele pentru băuturi 

(de exemplu, cafea, cacao, lapte), care rămân goale după utilizare; buteliile din oțel 

reîncărcabile, utilizate pentru diferite tipuri de gaz, cu excepția extinctoarelor.  

 

Nu constituie ambalaje: ghivecele pentru flori destinate păstrării împreună cu planta pe 

parcursul vieții acesteia; cutiile pentru scule; pliculețele pentru ceai; învelișurile de ceară din 

jurul brânzei; membranele mezelurilor; umerașele pentru haine (vândute separat); capsulele 

de cafea, dozele de cafea din folie de aluminiu și dozele de cafea din hârtie de filtru, care 

sunt aruncate împreună cu cafeaua după utilizare; cartușele pentru imprimante; carcasele 

pentru compact discuri, DVD-uri și casete video (vândute cu un compact disc, un DVD sau o 

casetă video înăuntru); suporturile pentru compact discuri (vândute goale și destinate utilizării 

ca mijloc de depozitare); capsulele solubile pentru detergenți; lumânările pentru morminte 

(recipientele pentru lumânări); râșnițele mecanice (integrate în recipiente reîncărcabile, de 

exemplu râșnițele de piper reîncărcabile) ." 

 

2. Lit.  c2) Exemple ilustrative se modifică și se completează și va avea următorul 

cuprins: 

 

„Constituie ambalaje, dacă au fost concepute pentru a fi umplute la punctul de vânzare: 

pungile din plastic sau din hârtie; farfuriile și paharele de unică folosință; folia alimentară 

aderentă; pungile pentru sandviciuri; folia de aluminiu, husele din folie de plastic pentru 

protejarea hainelor curățate în curățătorii. 

 

Nu constituie ambalaje: paletele de amestecat; tacâmurile de unică folosință; hârtia de 

împachetat (vândută separat); formele din hârtie pentru copt (vândute goale); șervețelele 

dantelate pentru prăjituri, vândute fără prăjituri. " 

 



3. Lit.  c3) Exemple ilustrative se modifică și se completează și va avea următorul 

cuprins: 

 

„Constituie ambalaje: Etichetele agățate direct de produs sau atașate acestuia.  

 

Constituie parte a unui ambalaj: peria de rimel care face parte din capacul recipientului; 

etichetele adezive atașate unui alt articol de ambalaj; capsele metalice; manșoanele din 

plastic; dispozitivul de măsurare-dozare care face parte din sistemul de închidere al 

recipientului pentru detergenți; râșnițele mecanice (integrate în recipiente fără posibilitate de 

reîncărcare, pline cu un anumit produs, de exemplu râșnițele de piper pline cu piper). 

 

Nu constituie ambalaje: etichetele de identificare prin radiofrecvență (RFID)."  

 

Art. II  

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Art. III  

Prezentul ordin transpune în legislația națională Directiva 2013/2/UE a Comisiei din 7 

februarie 2013 de modificare a anexei I la Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al 

Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 37/10. 
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