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Pentru aprobarea Regulamentului privind  

ambalajele și deșeurile de ambalaje 

------------------------------------------- 
 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (15), art. 54 alin. (3) și alin. (9), și art. 68 

alin. (1) lit. a) și lit. c) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2016, nr. 459-471, art. 916), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 
 

1. Se aprobă Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje 

(se anexează). 

2. Raportarea obligatorie privind atingerea etapizată a obiectivelor anuale la 

nivel naţional de către producători privind valorificarea, inclusiv prin reciclare a 

deșeurilor de ambalaje, în funcție de tipul de material de ambalaj, se efectuează 

începând cu data de 1 ianuarie 2024, în conformitate cu anexa nr. 2 la Regulament.  

 3. Monitorizarea și implementarea prezentei Hotărâri se pune în sarcina 

Agenției de Mediu. 

4. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului prin intermediul 

Inspectoratului pentru Protecția Mediului. 

 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea a 12 luni de la data 

publicării. 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 
 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 
 

Ministrul afacerilor externe 

şi integrării europene      Oleg Țulea 
 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 
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                                Aprobat  

prin Hotărârea Guvernului nr.  

  

REGULAMENT 

 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje 

 

Prezentul Regulament transpune parțial Directiva 94/62/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului  din 20 decembrie 1994 privind 

ambalajele și deșeurile de ambalaje (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 365 

din 31 decembrie 1994), așa cum a fost modificată ultima oară prin Directiva 

2018/852/UE a Parlamentului și a Consiliului din 30 mai 2018 și transpune 

Decizia Comisiei 97/129/CE din 28 ianuarie 1997 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 provenite din ambalaje (Text cu relevanța pentru SEE), publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 50 din 20 februarie 1997. 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Regulamentul privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje (denumit în 

continuare – Regulament) reglementează gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de 

ambalaje în scopul prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului, asigurând 

un grad ridicat de protecție a mediului, funcționarea pieței și evitarea 

obstacolelor în calea comerțului, prevenirea denaturării sau limitării concurenței. 

 

2. Prezentul Regulament stabilește măsurile prioritare destinate prevenirii 

producerii deșeurilor de ambalaje și principiile privind reducerea eliminării 

finale a deșeurilor de ambalaje prin reutilizare, reciclare și valorificarea acestora. 

 

3. Sunt supuse prevederilor prezentului regulament toate ambalajele 

plasate pe piaţă, indiferent de materialul din care au fost realizate, fie că sunt 

utilizate sau că provin din industrie, birouri, magazine, servicii, din gospodăriile 

populației sau din orice alte activităţi, precum şi toate deşeurile de ambalaje, 

indiferent de modul de generare. 

 

4. Prevederile prezentului Regulament se aplică fără a aduce atingere altor 

prevederi legislative naționale privind cerințele de calitate existente pentru 

ambalaje în ceea ce privește siguranţa, protecţia sănătăţii şi igiena produselor 

ambalate, cerinţele de transport şi prevederile privind gestionarea deşeurilor 

periculoase. 

 



4 

 

 

C:\Users\ПК\Downloads\13844-redactat-ro.docx 

5. În sensul prezentului Regulament, suplimentar la noţiunile din Legea 

nr.209/2016 privind deşeurile, se aplică noţiunile de mai jos, care au următoarele 

semnificaţii: 

1) ambalaj – toate produsele astfel cum sunt definite în art. 54 alin. (2) lit. 

a) din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile.  

Criteriile care stau la baza definirii unui obiect ca ambalaj și exemplele 

care ilustrează aplicarea acestor criterii sunt enumerate în anexa nr. 1. 

2) ambalaj primar – ambalaj conceput şi realizat pentru a îndeplini funcţia 

de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator, în punctul de 

achiziţie; 

3) ambalaj secundar – ambalaj grupat, supra-ambalaj – ambalaj conceput 

pentru a constitui la punctul de achiziţie o grupare a unui număr de unităţi de 

vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către utilizator sau 

consumatorul final ori dacă el serveşte numai ca mijloc de umplere a rafturilor în 

punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile 

produsului; 

4) ambalaj terţiar – ambalaj pentru transport – ambalaj conceput pentru a 

uşura manipularea şi transportul unui număr de unităţi de vânzare sau ambalaje 

grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul manipulării ori transportului. 

Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau 

aeriene; 

5) ambalaj reutilizabil – ambalaj refolosit pentru acelaşi scop, a cărui 

returnare de către consumator ori comerciant este asigurată de plata unei sume-

sistem depozit, prin reachiziţionare sau altfel. 

Criteriile care stau la baza gestionării ambalajului reutilizabil sunt 

enumerate în anexa nr. 10.  

6) ambalaj de desfacere – ambalaj care îndeplineşte criteriul menționat la 

lit. b) din anexa nr. 1; 

7) ambalaj compozit – un ambalaj confecționat din diferite materiale care 

nu pot fi separate manual, fiecare nedepășind un procentaj dat din masă; 

8) costuri nete de gestionare - costuri de colectare separată, transport, 

stocare temporară și de sortare, din care se scad veniturile dobândite din 

vânzările de materii prime secundare obținute din deșeurile de ambalaje; 

9) deșeuri de ambalaje – orice ambalaje sau materiale de ambalare astfel 

cum sunt definite în art. 54 alin. (2) lit. b) din Legea nr.209/2016 privind 

deşeurile, cu excepția reziduurilor de producție; 

10) deşeuri de ambalaje generate – cantitatea de ambalaje care devin 

deşeuri după ce acestea au fost utilizate pentru a conţine, a proteja, a livra şi a 

prezenta produse. Deşeurile de ambalaje generate nu includ reziduurile de orice 

fel, rezultate din producţia de ambalaje şi de materiale de ambalare ori din orice 

alt proces de producţie. În sensul prezentului Regulament, cantitatea de deşeuri 

de ambalaje generate într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje 

introdusă pe piaţă în anul respectiv; 
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11) material de ambalaj – materialele utilizate pentru fabricarea 

ambalajelor și includ materiile prime și cele reciclabile, înainte ca acestea să 

devină ambalaje; 

12) material reciclabil – înseamnă sticla, aluminiul, oțelul, hârtia/cartonul, 

plasticul sau lemnul, precum și materialele de ambalaje alcătuite dintr-o 

combinație a acestor materiale, care nu pot fi separate manual, fiecare 

nedepășind un procentaj dat din masă; 

13) obiectiv de reciclare – cantitatea totală de deşeuri de ambalaje 

reciclate, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate; 

14) obiectiv de valorificare – cantitatea totală de deşeuri de ambalaje 

valorificată, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generată; 

15) pungi de transport din plastic oxodegradabile - pungi de transport 

fabricate din materiale plastice care includ aditivi care catalizează fragmentarea 

materialelor plastice în microfragmente; 

16) producători – în ceea ce privește ambalajele, în conformitate cu pct. 

13, înseamnă producătorii, importatorii, comercianţii, distribuitorii de ambalaje 

şi produse ambalate; 

17) reciclare organică – tratare aerobă (compostare) sau anaerobă 

(biometanizare), în condiţii controlate și utilizând microorganisme, a părţilor 

biodegradabile ale deşeurilor de ambalaje, care produc reziduuri organice 

stabilizate sau metan. Depozitarea în depozite nu poate fi considerată reciclare 

organică; 

18) sistem colectiv - organizație nonprofit, creată de cel puţin trei 

producători de ambalaje, în vederea realizării obligaţiilor acestor producători sau 

ale reprezentanţilor autorizaţi care acţionează în numele producătorilor cu privire 

la gestionarea deşeurilor de ambalaje; 

19) sistem depozit – sistem prin care cumpărătorul, la achiziţionarea unui 

produs ambalat într-un ambalaj reutilizabil, plăteşte vânzătorului o sumă de bani 

care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat. 

 

II. PREVENIRE 

 

6. Competența elaborării și promovării programelor de prevenire a 

generării deșeurilor de ambalaje îi revine organului central de mediu al 

administrației publice, în conformitate cu art. 36 din Legea nr. 209/2016 privind 

deșeurile. 

 

7. Producătorii de ambalaje prevăzuți la pct. 13: 

1) implementează măsuri de prevenire a generării de deșeuri de ambalaje 

în conformitate cu prevederile Anexei nr. 4 din Legea nr. 209/2016 privind 

deșeurile, inclusiv privind reducerea consumului specific de material pe tip de 

ambalaj şi produs; 
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2) adoptă măsuri specifice pentru a asigura o reducere durabilă a 

consumului de pungi de transport din plastic subțire, luând în considerare art. 54 

alin. (5) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile. 

 

III. CERINȚE ESENȚIALE ȘI MĂSURI SPECIFICE 

 

8. Gestionarea ambalajelor se realizează cu respectarea cerințelor esențiale 

prevăzute la art. 54 alin. (6) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile. 

 

9. Se permite plasarea pe piaţă numai a ambalajelor care respectă cerinţele 

esenţiale prevăzute la art. 54 alin. (6) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile. 

 

10. Este interzisă obstrucţionarea plasării pe piaţă a ambalajelor care 

îndeplinesc cerinţele esenţiale prevăzute la art. 54 alin. (6) din Legea nr. 

209/2016 privind deșeurile. 

 

IV. VALORIFICAREA ȘI RECICLAREA 

 

11. Obiectivele privind valorificarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje, 

care trebuie atinse la nivel naţional, etapizat, potrivit anexei nr. 2, nu mai târziu 

de anul 2028 sunt următoarele: 

1) valorificarea a minimum 50% din greutatea deşeurilor de ambalaje; 

2) reciclarea a minimum 45% din greutatea totală a materialelor de 

ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje, cu realizarea următoarelor valori 

minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de 

ambalaje: 

a) 45% din greutate pentru sticlă, 

b) 50% din greutate pentru hârtie/carton, 

c) 40% din greutate pentru metal, 

d) 10% din greutate pentru lemn, 

e) 20% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul 

reciclat sub formă de plastic. 

 

12. În vederea realizării obiectivelor prevăzute la pct. 11, deşeurile de 

ambalaje exportate, cu respectarea prevederilor art. 63 și art. 64 din Legea         

nr. 209/2016 privind deșeurile, pot fi considerate pentru atingerea țintelor de 

valorificare și reciclare numai dacă există o dovadă scrisă ce confirmă că 

valorificarea/reciclarea ambalajelor a avut loc. 

 

13. Responsabilitatea pentru ambalajele devenite deşeuri, în conformitate 

cu prevederile art. 12 din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile, revine după cum 

urmează: 
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1) producătorilor care plasează pe piaţă produse ambalate - pentru 

deşeurile de ambalaje generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare 

folosite pentru ambalarea produselor pe care le plasează pe piaţă, cu excepţia 

ambalajelor de desfacere; 

2) producătorilor care supra-ambalează produse ambalate în vederea 

revânzării/redistribuirii pe piaţă - pentru ambalajele utilizate pentru supra-

ambalare; 

3) producătorilor care fabrică/importă, pentru plasare pe piaţă, ambalaje de 

desfacere, inclusiv pungi de cumpărături din plastic - pentru respectivele 

ambalaje; 

4) producătorilor care dau spre închiriere ambalaje, sub orice formă, cu 

titlu profesional pentru respectivele ambalaje. Se dau spre închiriere ambalaje 

reutilizabile (navete, paleți, butelii, ambalaje din plastic pentru distribuție (găleți, 

cutii, etc. ), acestea declarând-se prima dată când sunt introduse pe piață. 

 

14. Responsabilitățile producătorilor prevăzuți la pct. 13 se pot realiza: 

1) individual, pentru ambalajele propriilor produse; 

2) prin transferarea responsabilităților, pe bază de contract, către sistemul 

colectiv. 

15. Producătorii prevăzuți la pct. 13 care își îndeplinesc responsabilitățile 

individual preiau de la beneficiari și de la consumatori ambalajele folosite 

rezultate de la propriile produse prin intermediul propriilor puncte de colectare a 

acestora. 

 

16. Sistemele colective, autorizate în conformitate cu prevederile art. 25 

din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile, care acţionează în numele 

producătorilor, în scopul onorării responsabilităţilor acestora de colectare 

separată a deșeurilor de ambalaje în vederea asigurării ţintelor de reciclare şi 

valorificare, în conformitate cu prevederile art.12 şi art. 29 din Legea nr. 

209/2016 privind deşeurile, asigură îndeplinirea condiţiilor contractuale privind 

gestionarea deșeurilor de ambalaje, prin: 

1) încheierea contractelor de aderare la sistemul colectiv cu oricare dintre 

producătorii care solicită acest lucru şi care acceptă condiţiile contractuale; 

2) acceptarea în rândul membrilor sistemului colectiv a producătorilor care 

solicită acest lucru şi care corespund criteriilor prevăzute în statutul sistemului 

colectiv. Sistemul colectiv nu poate refuza cererea de aderare, cu excepţia 

cazului în care prezintă o justificare întemeiată şi primeşte aprobarea Agenţiei de 

Mediu (în continuare – Agenție); 

3) preluarea deșeurilor de ambalaje şi facilitarea transferului către agenţii 

economici autorizaţi care asigură valorificarea acestora; 

4) reinvestirea eventualului profit în aceleaşi tipuri de activităţi întreprinse 

în vederea îndeplinirii responsabilităţilor care le revin producătorilor pentru care 

au preluat responsabilitatea; 
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5) încheierea contractelor cu reciclatorii şi valorificatorii autorizaţi; 

6) asigurarea acoperirii întregii zone în care sunt comercializate produsele 

producătorilor de la care au preluat responsabilitatea; 

7) stabilirea tarifelor pe care le percep de la producătorii prevăzuți la pct. 

13 la un nivel corespunzător atât atingerii obiectivelor minime prevăzute în 

anexa nr. 2, dar și gestionării tuturor cantităților de deșeuri de ambalaje pentru 

care este solicitat de către unităţile administrativ-teritoriale și de producătorii 

prevăzuți la pct. 13 să le gestioneze; 

8) afişarea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje pe pagina 

web oficială în termen de 15 zile de la emiterea autorizaţiei; 

9) afişarea listei cu producătorii afiliaţi sistemului colectiv pe pagina web 

oficială în termen de 15 zile de la emiterea autorizaţiei şi actualizarea ei când 

este cazul. 

 

17. Pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la pct. 16, sistemul colectiv 

poate avea și calitatea de comerciant de deșeuri, în condițiile Legii nr. 209/2016 

privind deșeurile, prin investirea profitului în propriul sistem. 

 

18. Autorităţile publice locale sau, după caz, asociațiile regionale de 

management al deșeurilor, de comun acord cu sistemele colective, sunt 

responsabile pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale și asigură, 

prin intermediul operatorului de salubrizare, colectarea separată, transportul către 

instalaţiile de sortare, sortarea deşeurilor menajere și similare care includ 

deșeurile de ambalaje și încredințarea acestora, direct sau prin intermediul 

sistemelor colective, spre valorificare. 

 

19. Producătorii prevăzuți la pct. 13 asigură returnarea ambalajelor 

utilizate sau colectarea deșeurilor de ambalaje de la distribuitori prin sistemele 

colective, cel puțin fără a solicita plată de la aceștia și să asigure încredințarea lor 

unui valorificator autorizat. 

 

20. Deşeurile de ambalaje generate în alt stat, care sunt importate în 

vederea valorificării nu se consideră ca fiind deşeuri de ambalaje gestionate 

pentru îndeplinirea obiectivelor naţionale din prezentul Regulament. 

 

21. Sistemul colectiv transmite Agenţiei, până în data de 20 noiembrie a 

fiecărui an, costurile nete de gestionare a unei tone pentru fiecare material de 

ambalaj corespunzătoare anului precedent. 

 

22. În cazul în care producătorii prevăzuți la pct. 13, care își îndeplinesc 

responsabilitățile individual, nu îndeplinesc cel puțin obiectivele anuale 

prevăzute în anexa nr. 2, este necesar ca, pentru atingerea obiectivelor, să 

plătească la bugetul de stat către Fondul Ecologic Național, o sumă egală cu 
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costurile nete de gestionare a unei tone pentru fiecare categorie de ambalaj 

înmulțit cu cantitatea de deșeuri de ambalaje nevalorificată. 

 

23. Sumele datorate la bugetul de stat, prevăzute la pct. 22 se plătesc până 

la data de 31 martie a anului următor celui pentru care nu s-au realizat 

obiectivele. 

V. REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚII SISTEMELOR 

INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE 

 

24. Producătorii care efectuează operaţiuni de valorificare a deșeurilor de 

ambalaje, trebuie să deţină autorizaţie de mediu pentru gestionarea deşeurilor, cu 

indicarea explicită a operațiunilor de valorificare și eliminare pe care le poate 

aplica asupra acestora, conform anexei nr. 1 și nr. 2 din Legea nr. 209/2016 

privind deşeurile. 

 

25. Producătorii, care își îndeplinesc responsabilitățile individual sau prin 

intermediul sistemelor colective, îşi desfăşoare activitatea numai dacă deţin un 

plan de operare elaborat în conformitate cu cerinţele anexei nr. 3 şi aprobat de 

Agenţie. Planul de operare se depune la Agenție odată cu depunerea cererii de 

înregistrare în Lista producătorilor, în conformitate cu pct. 50. 

 

26. Agenția ia o decizie cu privire la aprobarea planului de operare în 

termen de 10 zile, termen în care Agenția poate solicita clarificări şi informaţii 

necesare pentru a permite o evaluare substanţială a planului. 

 

27. Sistemele colective prevăzute la pct. 14 subpct. 2) trebuie să obţină 

autorizaţia de desfăşurare a activităţilor ce ţin de implementarea responsabilităţii 

extinse a producătorului, în conformitate cu art. 25 alin. (4) şi (6) din Legea nr. 

209/2016 privind deşeurile, care include planul de operare aprobat de Agenție. 

  

28. Producătorii, care își îndeplinesc responsabilitățile individual sau prin 

intermediul sistemelor colective înștiințează Agenția printr-o scrisoare de 

notificare privind intenția de a desfăşura activitatea în anul următor. Scrisoarea 

de notificare se transmite până la data de 20 noiembrie a fiecărui an în 

conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4. 

 

VI. SISTEME DE RETURNARE ȘI COLECTARE 

 

29. Producătorii care generează ambalaje utilizate și/sau deșeuri de 

ambalaje rezultate din activitatea de comerț sau de producție: 

1) returnează ambalajele utilizate către furnizori sau; 
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2) predau/comercializează ambalajele utilizate și/sau deșeurile de ambalaje 

către un colector autorizat în conformitate cu art. 25 alin.(4) şi (6) din Legea nr.  

209/2016 privind deşeurile. 

 

30. Colectorii autorizați care nu colaborează cu un sistem colectiv asigură 

reciclarea deșeurilor de ambalaje colectate sau valorificarea acestora, în cazul în 

care nu pot fi reciclate.  

 

31. Producătorii care generează deșeuri de ambalaje municipale le predau 

operatorilor de salubrizare, iar în cazul ambalajelor utilizate, le predau la 

punctele de colectare existente în cadrul suprafețelor de vânzare cu amănuntul. 

 

32. Producătorii care plasează pe piață produse chimice informează 

consumatorii în ceea ce priveşte necesitatea asigurării curăţirii ambalajelor de 

reziduurile produselor, înainte de a fi  predate la punctele de colectare ale 

producătorilor individuali sau ale sistemelor colective. Metoda de curăţare prin 

aplicarea tehnicii manuale de clătire cu apă de trei ori, a clătirii sub presiune sau 

clătirea cu presiune integrată depinde de caracteristicile fizico-chimice ale 

produsului indicate în fișa tehnică de securitate a produsului,  conform art. 13 al 

Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice. 

 

33. Producătorii care fabrică şi/sau comercializează produse ambalate în 

ambalaje reutilizabile aplică sistemul depozit în vederea asigurării unui număr 

optim de cicluri de utilizare a acestora. 

 

34. Producătorii care comercializează produse ambalate în ambalaje 

reutilizabile informează consumatorii asupra sistemului depozit şi asupra 

sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile în vederea asigurării 

reutilizării multiple. 

 

35. Producătorii care plasează pe piață sau care distribuie produse 

ambalate în ambalaje reutilizabile primesc ambalajele reutilizabile și 

rambursează valoarea de depozit. 

 

36. Producătorii care comercializează către consumatorii finali produse 

ambalate în ambalaje reutilizabile organizează puncte de colectare a acestora, 

primesc ambalajele reutilizabile la schimb și, după caz, rambursează valoarea de 

depozit. 

 

37. Cerințele prevăzută la pct. 33-36 se limitează la ambalajele 

reutilizabile în care sunt ambalate produsele pe care aceştia le comercializează. 
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38. Lista ambalajelor reutilizabile pentru care se aplică, în mod 

obligatoriu, sistemul depozit se stabilește prin ordinul directorului Agenției, de 

comun acord cu producătorii, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a 

prezentului Regulament. Valoarea de depozit se propune de către producătorii 

care utilizează astfel de ambalaje. 

 

39. Producătorii care comercializează produse ambalate în ambalaje 

reutilizabile asigură preluarea acestora încă 6 luni de la data încetării utilizării 

lor. 

 

40. Sistemele colective suportă costurile de colectare şi de separare a 

deşeurilor colectate prin intermediul punctelor de colectare. Costurile se stabilesc 

de comun acord cu autorităţile publice locale, dar nu trebuie să depăşească taxa 

unitară stabilită pentru serviciul de salubritate pentru populaţie. 

 

VII. SISTEMUL DE IDENTIFICARE ȘI MARCAJ 

 

41. Producătorii de ambalaje şi/sau de produse ambalate care marchează 

ambalajele pentru a facilita colectarea, reutilizarea și valorificarea, inclusiv 

reciclarea acestora, aplică sistemul de identificare şi marcaj a materialelor de 

ambalaj prevăzut în anexa nr. 5, astfel încât ambalajele să conțină indicații 

privind natura materialului sau a materialelor de ambalaj folosite, pentru a 

permite identificarea și clasificarea în sectorul în cauză. 

 

42. Marcajul se aplică direct pe ambalaj sau pe etichetă şi trebuie să fie 

vizibil, lizibil şi durabil, chiar şi după deschiderea ambalajului. 

 

43. Producătorii care comercializează produse ambalate în ambalaje 

primare reutilizabile informează consumatorii asupra caracterului reutilizabil al 

ambalajului, după caz asupra valorii de depozit şi asupra sistemului de colectare 

a acestora. 

 

44. Producătorii care produc ambalaje reutilizabile respectă, la fabricarea 

de ambalaje, cerinţele esenţiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj 

prevăzute la art. 54 alin. (6) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, astfel încât 

acestea să corespundă unor reutilizări multiple. 

 

VIII. ÎNREGISTRAREA ȘI RAPORTAREA 

 

45. Pentru monitorizarea respectării cerinţelor prezentului Regulament, 

Agenția ține evidența producătorilor de ambalaje și, în acest sens, întocmește și 

menține Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de 

responsabilitate extinsă a producătorilor (în continuare Lista producătorilor), prin 
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intermediul Sistemului Informațional Automatizat “Managementul Deșeurilor” 

(SIA MD) stabilit de Hotărârea Guvernului nr. 682/2018. 

 

46. Producătorii prevăzuți la pct. 13 se înregistrează în Lista producătorilor 

în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, primind 

un număr de înregistrare, care este comunicat de aceştia tuturor reţelelor 

comerciale prin care sunt vândute ambalajele în maximum 30 de zile de la 

atribuire. 

 

47. Cerinţele de înregistrare în Lista producătorilor se referă atât la 

producătorii nou-intraţi pe piaţă, cât şi la producătorii existenţi, care au plasat pe 

piaţă ambalaje până la data intrării în vigoare a prezentului Regulament. 

 

48. Producătorii noi intrați pe piață se înregistrează în Lista producătorilor, 

conform prevederilor pct. 46, în termen de trei luni de la înregistrare la Agenția 

Servicii Publice, până la inițierea activități de plasare pe piață a ambalajelor. 

 

49. La depunerea cererii de înregistrare în Lista producătorilor de produse 

supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, producătorii 

depun la Agenție în formă electronică, prin intermediul SIAMD sau pe suport de 

hârtie cererea completată, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 și 

următoarele documente după cum urmează:  

1) în cazul sistemului individual: 

a) dovada unui sistem individual; 

b) planul de operare, conform pct. 25; 

c) informaţiile generale, completate conform modelului prezentat în anexa 

nr.7;  

2) în cazul sistemului colectiv:  

a) dovada unui sistem colectiv; 

b) setul de documente de obținere a autorizației, conform art. 25, alin (4) și 

(6) al Legii nr. 209/2016 privind deşeurile;  

3) în cazul producătorilor membri ai sistemului colectiv: 

a) certificarea calităţii de membru al unui sistem colectiv, conform art. 12 

alin. (5) lit. g) din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile; 

b) informaţiile generale, completate conform modelului prezentat în anexa 

nr. 7. 

 

50. Numărul de înregistrare se eliberează concomitent cu acceptarea 

setului de documente menționat la pct. 49 și aprobarea planului de operare în 

termen de 10 zile lucrătoare. Înregistrarea este valabilă 5 ani. 

 



13 

 

 

C:\Users\ПК\Downloads\13844-redactat-ro.docx 

51. Cererea de reînnoire a înregistrării se înaintează cu două luni înaintea 

expirării perioadei de valabilitate, folosind modelul de cerere prezentat în anexa 

nr. 6. 

 

52. Producătorii care renunță la punerea pe piață a ambalajelor, în termen 

de 30 de zile de la încetarea activității, notifică în scris despre aceasta Agenția, în 

conformitate cu anexa nr. 4, pentru a putea fi radiați din Lista producătorilor. 

 

53. Începând cu 1 ianuarie 2023, pot plasa pe piață ambalaje numai 

producătorii înregistrați în Lista producătorilor prevăzută la pct. 45. 

 

54. Producătorii prevăzuți la pct. 13 țin evidența ambalajelor pentru care 

sunt responsabili, distinct pentru: 

1) ambalajele totale plasate pe piață; și 

2) ambalajele destinate să devină deșeuri de ambalaje municipale. 

 

55. În cazul în care cerințele privind gestionarea deșeurilor de ambalaje se 

realizează printr-un sistem colectiv, producătorii prevăzuți la pct. 13 declară 

sistemului colectiv cantitățile de ambalaje, distinct, potrivit evidenței de la pct. 

54. 

56. În vederea constituirii și menținerii Listei producătorilor, producătorii 

raportează anual, până la data de 30 aprilie a anului ce urmează după anul 

gestionar, în format electronic sau pe suport de hârtie, potrivit tabelelor din anexa 

nr. 8. 

 

57. Sistemele individuale și colective prezintă suplimentar raportul narativ 

privind sinteza (descrierea) activităților derulate pentru realizarea 

responsabilității extinse a producătorului, conform planului de operare. 

 

58. Răspunderea pentru corectitudinea datelor raportate, precum şi 

obligaţia justificării prin documente a acesteia îi revin persoanei juridice 

responsabile. 

 

59. Ambalajul compozit se raportează corespunzător la materialul 

preponderent ca greutate. 

 

60. La solicitarea Agenției, producătorii, autorităţile şi instituţiile 

administraţiei publice locale justifică, prin documente confirmative, 

corectitudinea datelor raportate. 

 

61. Agenția verifică rapoartele prezentate de către producătorul individual 

sau sistemul colectiv, conform prevederilor pct. 56, având la bază cerințele 
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enumerate în anexa nr. 9 și comunică, în termen de 10 zile, producătorului 

individual sau sistemului colectiv, obiecții sau lipsa acestora. 

 

62. Producătorii care au transferat responsabilitatea privind realizarea 

ţintelor anuale de colectare, reciclare şi valorificare a deșeurilor de ambalaje 

transmit Agenției datele de identificare a sistemului colectiv autorizat cu care a 

încheiat contractul de transfer al responsabilităţii până la data de 20 noiembrie a 

fiecărui an. 

 

63. Producătorii menţionaţi la pct. 62 sunt informaţi trimestrial de către 

sistemul colectiv autorizat cu care au încheiat contractul de transfer de 

responsabilitate cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de raportare a ţintelor. 

 

64. Producătorul individual sau sistemul colectiv are la dispoziție 30 de 

zile de la data comunicării obiecțiilor pentru remedierea neregulilor constatate și 

remiterea raportului corectat sau a informațiilor solicitate suplimentar. 

 

65. Prima raportare se va face în anul următor înregistrării. 

 

IX. SUPRAVEGHEREA ȘI CONTROLUL 

 

66. Inspectoratul pentru Protecția Mediului va exercita funcțiile de 

supraveghere a pieței și a controlului respectării prevederilor Regulamentului, în 

baza Legii nr.7/2016 privind supravegherea pieței în ceea ce privește 

comercializarea produselor nealimentare, Legii nr. 131/2012 privind controlul de 

stat asupra activității de întreprinzător, Legii nr. 851/1996 privind expertiza 

ecologică, Legii nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător și al Legii 

nr. 209/2016 privind deșeurile. 
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                Anexa nr. 1 

la Regulamentul privind ambalajele 

 şi deşeurile de ambalaje 

 

Criteriile care stau la baza definirii unui obiect ca ambalaj 

 

Definiția noțiunii de „ambalaj” se bazează pe următoarele criterii: 

a) un obiect se consideră ambalaj dacă îndeplineşte condiţiile din definiţie 

fără prejudiciul altor funcţii pe care acesta le poate îndeplini suplimentar, în 

măsura în care acesta nu face parte integrantă din produs, fiind necesar pentru a 

conţine, a susţine sau a păstra produsul pe toată durata de viaţă a acestuia, iar 

toate elementele sale sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate 

împreună cu produsul. 

 

Exemple ilustrative pentru criteriul menționat la lit. a) 

Constituie 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) 
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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) 

b) obiectele proiectate și destinate a fi umplute la punctele de vânzare, 

precum şi obiectele "de unică folosinţă", vândute umplute sau destinate a fi 

umplute în punctele de desfacere, sunt considerate ambalaje dacă îndeplinesc 

funcţia de ambalare. 

 

Exemple ilustrative pentru criteriul menționat la lit. b) 

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 

c) componentele ambalajelor şi elementele auxiliare integrate în ambalaje 

sunt considerate ca parte din ambalajul în care sunt integrate. Elementele 

auxiliare agăţate direct de produs sau ataşate de acesta care îndeplinesc funcţii de 

ambalaj sunt considerate ambalaje dacă nu sunt parte integrantă a produsului şi 

dacă nu toate elementele lor sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate 

împreună cu produsul. 

Exemple ilustrative pentru criteriul menționat la lit. c) 

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 
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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) 
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  Anexa nr. 2 

la Regulamentul privind ambalajele 

 şi deşeurile de ambalaje 

 

ETAPIZAREA 

de valorificare şi de valorificare prin reciclare, globale şi pe tip de 

material de ambalaj, la nivel naţional, pentru perioada 2023 – 2029 

 

Anul 

 

Obiectivul minim de valorificare prin 

reciclare/tip de material de ambalaj (%) 

Obiectivul 

global de 

valorificare 

prin 

reciclare 1 

(%) 

Obiectivul 

global de 

valorificare 
2 (%) hârtie 

și 

carton 

plastic sticlă metale lemn 

2023 15 10 15 10 5 15 17 

2024 20 11 20 20 5 20 22 

2025 25 12 20 20 5 25 27 

2026 30 14 25 25 5 30 32 

2027 40 16 35 30 10 35 37 

2028 45 18 40 35 10 40 42 

2029 50 20 45 40 10 45 50 

 
1Procentajul minim din masa totală a materialelor de ambalaj din care sunt 

compuse 

deşeurile de ambalaje, care reprezintă cantitatea minimă a tipului de 

material de ambalaj (hârtie și carton, plastic, sticlă, metale, lemn) valorificat din 

cantitatea de ambalaje fabricate din materialul respectiv plasate pe piață. 
2 Procentajul minim din masa deșeurilor de ambalaje, care reprezintă 

cantitatea de deșeuri de ambalaje valorificate împărțită la cantitatea de deșeuri de 

ambalaje plasate pe piață. 
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Anexa nr. 3 

la Regulamentul privind ambalajele 

 şi deşeurile de ambalaje 

 

1. Structura planului de operare al sistemului individual și colectiv 

 

Structura planului de operare, stabilit în conformitate cu prevederile art. 25 

alin. (6) al Legii nr. 209/2016 privind deșeurile: 

 

1) Date de identificare: 

a) date de identificare; 

b) adresa juridică și indicarea adreselor tuturor filialelor din țară, după caz; 

c) datele de contact; 

d) cuprinsul planului de operare; 

e) numele și funcția semnatarului planului de operare; 

Pentru producătorii care își onorează responsabilitatea în mod colectiv, 

planul de operare reprezintă un plan comun. 

         Suplimentar la cerințele menționate la lit. a)-e) un plan colectiv 

conține cel puțin o descriere: 

a) a producătorilor care prezintă planul colectiv 

b) a angajamentelor specifice și obiectivelor fiecărui producător. 

 

2) Obiectul planului de operare: 

a) indicarea categoriei/categoriilor de deșeuri care fac obiectul planului de 

operare și originea acestuia (gospodării casnice/business); 

b) descrierea clară a tuturor ambalajelor pe care compania le plasează pe 

piață ca producător/importator cu indicarea tipului de ambalaj; 

c) cantitățile anuale estimate de ambalaje care fac obiectul planului de 

operare pe tip de ambalaj; 

 

3) Acțiuni 

1) descrierea modului în care sunt îndeplinite obiectivele privind 

valorificarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje menționate la pct. 11 din 

Regulament, în special descrierea următoarelor: 

a) măsuri referitoare la colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje; 

b) măsuri pentru colectarea optimă și maximă a deșeurilor de ambalaje; 

c) măsuri privind tratarea optimă a deșeurilor de ambalaje, în conformitate 

cu cerințele de mediu; 

d) măsuri pentru atingerea obiectivelor de reciclare stabilite de 

Regulament pe durata planului, atașând o listă de agenți economici autorizați 

pentru reutilizare și reciclare, inclusiv dovezi de colaborare; 

e) măsuri privind înregistrarea corectă a fluxurilor de deșeuri; 
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f) măsuri privind acoperirea costurilor de operare a punctelor de colectare 

municipale; 

g) măsuri privind sensibilizarea între diferite grupuri-țintă; 

2) rețeaua punctelor de colectare, cu indicarea adreselor exacte unde pot fi 

livrate deșeurile de ambalaje; 

3) raportarea anuală în SIAMD, în conformitate cu pct. 56, a următoarelor 

informații: 

a) Cantitatea totală de ambalaje (în kg), în funcție de tip, plasată pe piață; 

b) Cantitatea totală de ambalaje (în kg), în funcție de tip, colectată pentru 

atingerea țintelor la fiecare punct de colectare; 

c) Cantitatea totală de ambalaje propuse fiecărui centru de valorificare; 

d) Cantitatea totală de ambalaje reutilizate; 

e) O listă a producătorilor autorizați care colectează deșeuri de ambalaje, 

le sortează pentru reutilizare și/sau le valorifică, pe tip de ambalaj (în interiorul 

sau în afara țării) 

f) Un raport privind controlul datelor menționate în raportul anual, validat 

de un organism independent de control/audit/inspecție. 

 

4) Planul financiar 

Un plan financiar pe durata planului de operare, care este justificat de 

structura estimată a costurilor (cantitatea de ambalaje introduse pe piață, 

randamentul procentual, procentul de reutilizare, costurile operaționale). 

 

5) Angajamente 

 

Angajamentul specific, semnat și datat de producător sau, după caz, de o 

persoană fizică autorizată să reprezinte producătorul, precum că deșeurile care 

fac obiectul planului de operare și care sunt colectate de acesta întru aplicarea 

prezentului Regulament, sunt: 

a) acceptate gratuit de către acesta, cu excepția cazului în care se prevede 

altfel în Regulament; 

b) sunt tratate de acesta în conformitate cu cerințele prevăzute în prezentul 

Regulament. 

De asemenea, angajamentul precizează modul în care sunt acoperite 

costurile de colectare, selectare și tratare a tuturor deșeurilor de ambalaje. 

 

2. Aprobarea planului de operare se realizează în conformitate cu 

următoarea procedură: 

1) Cererea de aprobare a planului de operare (în continuare – cerere) se 

depune la Agenție, împreună cu setul de documente pentru obţinerea autorizaţiei, 

prin scrisoare recomandată sau este depusă la Agenție, cu dovada primirii, de 

preferință în numele solicitantului, semnată și datată de solicitant sau, după caz, 
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de o persoană fizică autorizată să reprezinte producătorul și include următoarele 

anexe: 

a) după caz, o copie a acordului de asociere împreună cu oricare 

amendamente la acest memorandum în ultimii cinci ani; 

b) proiectul planului de operare pentru care este solicitată autorizarea; 

 

2) Planul de operare se aprobă pentru o perioadă maximă de cinci ani. 

 

3) În cazul în care planul se aprobă pentru o perioadă mai scurtă, Agenția 

trebuie să argumenteze decizia luată. 

 

4) Cererea poate fi depusă repetat, în conformitate cu procedura prevăzută 

la subpct.1) - 3) de mai sus pentru o perioadă maximă de cinci ani. 

 

5) Agenția:  

 

a) la solicitarea producătorului/reprezentantului producătorului restituie 

cererea de aprobare a planului de operare, fără examinare;  

b) restituie, fără examinare, cererea de aprobare a planului de operare dacă 

a constatat încălcarea, de către producător, a cerințelor prezentului Regulament. 

 

6) Deținătorul planului de operare informează imediat Agenția, prin 

scrisoare recomandată, privind modificarea următoarelor informații din dosarul 

său: 

a) datele de identificare ale companiei; 

b) adresa sau datele de contact; 

c) obiectul planului de operare aprobat; 

d) angajamentele din planul de operare aprobat. 

 

7) Producătorul trebuie să respecte cu strictețe angajamentele incluse în 

planul de operare aprobat. 

 

8) Planul de operare este prezentat, anual, înainte de data de 1 octombrie a 

anului care precede anul la care se referă planul de operare. Planul de operare 

anual conține un rezumat al acțiunilor planificate și un grafic clar al acestora, 

rezultatele scontate și divizarea sarcinilor. 

 

9) Până la data de 1 aprilie a fiecărui an, trebuie depus un raport privind 

implementarea planului de operare în cursul anului calendaristic precedent. 
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Anexa nr. 4 

la Regulamentul privind ambalajele 

 şi deşeurile de ambalaje 

 

Model de scrisoare de notificare 

 

Antet solicitant 

Nr. ............../............... 

 

NOTIFICARE 

privind intenţia de a desfăşura activitatea în anul următor 

 

 

Prin prezenta, <DenumireCompleta>, <FormaJuridică>, cu nr. de 

înregistrare <IDNO> din <Registrul>, cu sediul <AdresaJuridică>, notifică 

<intenția de a desfășura  activitatea ce ține de implementarea responsabilității 

extinse a producătorului în raport cu ambalajele și deșeurile de ambalaje în anul 

următor <în mod individual/prin aderarea la sistem colectiv<denumirea 

sistemului colectiv>>/sistarea activității și solicită radierea din Lista 

producătorilor supuse reglementării extinse a producătorilor> 

 

În conformitate cu prevederile legale, ne asumăm răspunderea, că 

documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul. 

 

 

Data________ 

 

 

Persoana autorizată, 

_______________ 
(semnătura firmei) 
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Anexa nr. 5 

la Regulamentul privind ambalajele 

 şi deşeurile de ambalaje 

 

SISTEM DE MARCAJ ŞI IDENTIFICARE PENTRU AMBALAJE 

 

                                                   A 

Sistem de numerotare şi abrevieri pentru mase plastice 

 

Material Abreviere Numerotare 

Polietilen tereftalat PET 1 

Polietilenă de mare densitate HDPE 2 

Policlorură de vinil PVC 3 

Polietilenă de mică densitate LDPE 4 

Polipropilenă PP 5 

Polistiren PS 6 

  7 

  ' 

  19 

B 

Sistem de numerotare şi abrevieri pentru hârtie şi carton 

Material Abreviere Numerotare 

Carton ondulat PAP 20 

Carton neondulat PAP 21 

Hârtie PAP 22 

  23 

  ' 

  39 

 

 

C 

Sistem de numerotare şi abrevieri pentru metale 

 

 
Material 

 
Abreviere 

 
Numerotare 

 Oţel FE 40 

Aluminiu ALU 41 
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  42 

  ' 

  49 

 

D 

Sistem de numerotare şi abrevieri pentru materiale din lemn 

Material Abreviere Numerotare 

Lemn FOR 50 

Plută FOR 51 

  52 

  ' 

  59 

 

E 

Sistem de numerotare şi abrevieri pentru materiale textile 

 

Material 

  

Abreviere 

 

Numerotare 
 

Lemn FOR 50 

Plută FOR 51 

  52 

  ' 

  59 

 
F 

Sistem de numerotare şi abrevieri pentru sticlă 

Material Abreviere Numerotare 

 Sticlă incoloră GL 70 

 Sticlă verde GL 71 

 Sticlă brună GL 72 

  73 

  ' 

  79 

 

G 

Sistem de numerotare şi abrevieri pentru ambalaje compozite 

Material Abreviere Numerotare 
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Hârtie şi carton/diverse metale  80 

Hârtie şi carton/plastic  81 

Hârtie şi carton/aluminiu  82 

Hârtie şi carton/tablă galvanizată  83 

Hârtie şi carton/plastic/aluminiu  84 

Hârtie şi carton/plastic/aluminiu/tablă  85 

  86 

  ' 

  89 

Plastic/aluminiu  90 

Plastic/tablă galvanizată  91 

Plastic/diverse metale  92 

  93 

  94 

Sticlă/plastic  95 

Sticlă/aluminiu  96 

Sticlă/tablă galvanizată  97 

Sticlă/diverse metale  98 

  99 

 
1 Compozit: Pentru materialele compozite, codul de identificare al literei 

constă din litera C, care exprimă faptul că este fabricat din material compozit și 

bara (/) care separă abrevierea corespunzătoare materialului predominant. De 

exemplu, ambalajul cafelei măcinate va avea codul de identificare C / LDPE care 

corespunde codului 90 (plastic/aluminiu) și care are materialul predominant 

LDPE - Polietilenă de mică densitate. 
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Anexa nr. 6 

la Regulamentul privind ambalajele 

 şi deşeurile de ambalaje 

 

Antet solicitant 

Nr. ............../............... 

 

 

CERERE 

de acordare a numărului de înregistrare  

privind plasarea pe piaţă a ambalajelor 

 

Solicităm înregistrarea persoanei juridice în Lista producătorilor de 

produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor și 

acordarea numărului de înregistrare pentru plasarea pe piață a ambalajelor, 

pentru care fapt comunicăm următoarele date: 

 

1. Denumirea completă: <DenumireCompleta> 

prescurtata: “<DenumirePrescurtata>” 

2. Forma juridică de organizare a persoanei juridice: <FormaJuridică> 

3. IDNO: <NrdeIdentificare> din <Registrul> 

4. Sediul persoanei juridice: <AdresaJuridică> 

5. Administratorul: <AdministratorNume , numit pe termen nelimitat/ pe 

perioada 

6. Genurile principale de activitate : <GenuriList> 

7. Fondator(i): <FondatorCotaList> 

8. Modul în care se asumă responsabilităţile: <sistem individual sau 

colectiv 

9. În cazul sistemului colectiv: <numele şi datele de contact ale 

sistemului>  

Întru susţinerea cererii prezentăm următoarele acte specifice prevăzute la 

pct. 49 din Regulament.  

 

În conformitate cu prevederile legale, ne asumăm răspunderea, că 

documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul. 

  

 

 

_______________ 
(semnătura firmei) 

  

Data___________ 
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Persoana autorizată, 

Declaraţie: Subsemnatul________________________ sunt informat şi 

sunt de acord că datele cu caracter personal furnizate vor fi prelucrate  de  către  

registratorul/subregistratorul____________________________ în scopul 

asigurării trasabilităţii ambalajelor cu respectarea regimului de securitate şi 

confidenţialitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind 

protecţia datelor cu caracter personal. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 

acte publice, declar pe propria răspundere că datele indicate în Cerere sunt 

veridice şi complete, iar informaţia furnizată nu este folosită în scopuri 

incompatibile sau remisă fără temei terţilor neautorizaţi. Conştientizez că 

anumite categorii de date cu caracter personal furnizate, şi anume 

numele/prenumele, datele de contact şi adresa, pot fi făcute publice prin 

intermediul paginii web oficiale a Agenției, având în vedere scopul de a asigura 

trasabilitatea ambalajelor. 
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Anexa nr. 7 

la Regulamentul privind ambalajele 

 şi deşeurile de ambalaje 

 

 

Informaţii generale estimate pentru anul pentru care se face 

înregistrarea: 

 Societatea: 

 

Categorii de ambalaje plasate pe piață în 

a______* 

 

 

         Cantitate  

 Tone  Unități 

   

Total   

 

  



29 

 

 

C:\Users\ПК\Downloads\13844-redactat-ro.docx 

 

Anexa nr. 8 

la Regulamentul privind ambalajele 

şi deşeurile de ambalaje 

 

Procedura de raportare de către producătorii autorizați 

 

Tabelul nr. 1. Producătorii prevăzuți la pct. 13 subpct. 1) și 2) 

 

Denumirea producătorului: 

Adresa: 

Tel./Fax/e-mail: 

Cod CAEN (Clasificarea Activităților din Economia Națională) pentru    

activitatea aferentă raportării: 

 

IDNO: 

Anul pentru care se realizează raportarea 

 

 
Material Ambalaje 

plasate pe 

piață - 

Total 

[tone] 

Dintre care: 

Ambalaje 

destinate să 

devină deșeuri 

municipale 

[tone] 

Deșeuri de ambalaje valorificate 

cantitate

/ 

Preț 

[tone] 

1denumirea 

valorificatorului 

autorizat 

+IDNO 

2operațiu 

nea 

de 

valorificare 

la care a fost 

supus deșeul 

1 2 3 4 5 6 

Sticlă      

Plastic      

Hârtie 

carton  
 

     

Metal      

Lemn      

 Al Altele      
Total      

Se raportează în tone cu două zecimale. 
1 Nu se includ pungile din plastic foarte subțire 
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2 În cazul existenței mai multor valorificatori, se completează câte un rând pentru 

fiecare 

În cazul în care deșeurile de ambalaje se exportă, în coloana 5 se trec datele de 

identificare ale exportatorului și țara de destinație. 
3 Se raportează dacă operațiunea a fost de reciclare materială sau alte forme de reciclare 

(în acest caz se va preciza explicit forma de reciclare) sau daca a fost valorificare prin alte 

metode decât reciclare ( caz în care se va preciza explicit forma de valorificare). 

 

 
Tabelul nr. 2. Producătorii prevăzuți la pct. 13 subpct. 3) 

Producătorii prevăzuți la pct. 13 subpct. 3) trebuie să raporteze ambalajele 
folosite pentru ambalarea ambalajelor de 

desfacere folosind Tabelul 1 
Denumirea producătorului: 

Adresa: 

Tel./Fax/e-mail: 

Cod CAEN pentru activitatea aferentă raportării: 

IDNO: 

Anul pentru care se realizează raportarea: 

Material Ambalaje 

de 

desfacere 

fabricate/ 

importate 

pentru piață 

- Total 

[tone] 

Dintre care: 

1Pungi de 

transport din 

plastic 

[număr de 

bucăți] 

Deșeuri de ambalaje valorificate 

cantitatea/ 

Pre ț 

[tone] 

2denumirea 

valorificatorului 

autorizat + 

IDNO 

3operațiunea 

de 

valorificare 

la care a fost 

supus deșeul 

1 2 3 4 5 6 

Sticlă      

Plastic      

Hârtie 

carton 

     

Metal      

Lemn      

Altele      

Total      

 

Se raportează în tone cu două zecimale. 

1 Nu se includ pungile din plastic foarte subțire 
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2 În cazul existenței mai multor valorificatori, se completează câte un rând pentru fiecare 

În cazul în care deșeurile de ambalaje se exportă, în coloana 5 se trec datele de identificare ale 

exportatorului și țara de destinație. 
3 Se raportează dacă operațiunea a fost de reciclare materială sau alte forme de reciclare (în 

acest caz se va preciza 

explicit forma de reciclare) sau daca a fost valorificare prin alte metode decât reciclare ( caz în 

care se va preciza explicit forma de valorificare). 

 
Tabelul nr. 3. Producătorii prevăzuți la pct. 13 subpct. 4) 

Producătorii prevăzuți la pct. 13 subpct. 4) trebuie să raporteze ambalajele 
folosite pentru ambalarea ambalajelor 
destinate pentru închiriere, folosind Tabelul 1 
Denumirea producătorului: 

Adresa: 

Tel./Fax/e-mail: 

Cod CAEN pentru activitatea aferentă raportării: 

IDNO: 

Anul pentru care se realizează raportarea: 
 
 
 
 
 

 

Material 

1

Ambalaje 

 spre închiriere 

- Total [tone] 

Deșeuri de ambalaje valorificate 

cantitatea/ 

Preț [tone] 

 

2denumirea 

valorificatorului 

autorizat 

+ IDNO 

 

1operațiunea
 

de 

valorificare la care a 

fost supus deșeul 

1 2 3 4 5 

Sticlă     

Plastic     

Hârtie 

carton 

    

Metal     

Lemn     

Altele     
Total     

Se raportează în tone cu două zecimale. 

 
       1

Se raportează numai ambalajele care au fost achiziționate sau, după caz, fabricate în anul      

de raportate pentru a fi oferite spre închiriere 
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       2 În cazul existentei mai multor valorificatori, se completează câte un rând pentru fiecare 

 În cazul în care deșeurile de ambalaje se exportă, în coloana 4 se trec datele de identificare ale 

exportatorului și țara de destinație. 
   3

Se raportează dacă operațiunea a fost de reciclare materială sau alte forme de reciclare  

(în acest caz se va preciza explicit forma de reciclare) sau daca a fost valorificare prin alte 

metode decât reciclare ( caz în care se va preciza explicit forma de valorificare). 

 
 

Tabelul nr. 4. Sistemul colectiv 

 
Denumire: 

Adresa: 

Tel./Fax/e-mail: 

IDNO: 

Anul pentru care se realizează raportarea: 
 
 
 

 

Material 

 

 

 
Ambalaje 

pentru 

care a 

preluat 

responsabi 

litatea 

- total 

[tone] 

 

 
 

Dintre care: 

Ambalaje 

destinate 

să devină 

deșeuri 

municipale 

[tone] 

 

 
 
 

 

Deșeuri de ambalaje valorificate 

 

cantitatea/ 

Preț 

[tone] 

 

1proveniență 

 

2denumirea 

valorificatorul 

ui autorizat + 

IDNO 

 
3operațiunea 

de valorificare 

la care a fost 

supus deșeu 

 

  1   2   3   4      5           6      7 

 
Sticlă      

Plastic      
Hârtie 

carton 
     

Metal      
Lemn      
Altele      

Total 

 
     

  Se raportează în tone cu două zecimale. 
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   1 Se va menționa dacă sunt deșeuri de ambalaje municipale sau deșeuri provenite din activități 

de comerț si producție 
       2 

Se completează câte un rând pentru fiecare producători valorificator 

În cazul în care deșeurile de ambalaje se exportă, în coloana 5 se trec datele de identificare ale 

exportatorului și țara de destinație. 
3 Se raportează dacă operațiunea a fost de reciclare materială sau alte forme de reciclare (în 

acest caz se va preciza 

explicit forma de reciclare) sau daca a fost valorificare prin alte metode decât reciclare (caz în 

care se va preciza explicit forma de valorificare). 

 

 
Tabelul nr. 5. Unităţile administrativ – teritoriale/asociaţiile regionale 
de management al deșeurilor 

 

Denumire: 

Adresa: 

Tel./Fax/e-mail: 

IDNO: 

Anul pentru care se realizează raportarea: 

 
 

Materiale 

 

Deșeuri de 

ambalaje       

municipale 

încredințate 

sistemului 

colectiv 

[tone] 

 

 

Deșeuri de 

ambalaje 

municipale 

încredințate 

sistemului 

colectiv  

[tone] 

 

 

Deșeuri de ambalaje municipale 

încredințate direct spre 

 

 

 

 

cantitatea/     

preț [tone] 

 

 

 1denumirea 

valorificator

ului 

autorizat 

+ IDNO 

 
 

2operațiunea de 

valorificare la 

care a fost supus 

deșeul 

1 2  

3 

4  
5 

6 

 

Sticlă 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

Hârtie 

carton 

     

 

Metal 
     

 

Lemn 
     

 

Altele 
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Total 
     

 

Se raportează în tone cu două zecimale. 

1 Se completează câte un rând pentru fiecare producător valorificator 

În cazul în care deșeurile de ambalaje se exportă, în coloana 5 se trec datele de identificare ale 

exportatorului și țara de destinație. 

2 Se raportează dacă operațiunea a fost de reciclare materială sau alte forme de reciclare (în 

acest caz se va preciza 

explicit forma de reciclare) sau dacă a fost valorificare prin alte metode decât reciclare ( caz în 

care se va preciza explicit forma de valorificare) 

 

Tabelul nr. 6. Producătorii autorizați pentru colectarea deșeurilor de 
ambalaje 

Denumirea producătorului: 

Adresa: 

Tel./Fax/e-mail: 

IDNO: 

Anul pentru care se realizează raportarea: 
 

 

Material 

 

Deșeuri de ambalaje 

colectate [tone] 

Deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare 

cantitatea/preț 

[tone] 

1denumirea 

producătorului care 

a preluat deșeurile + 

IDNO 

2 calitatea 

producătorului  

care a preluat 

deșeurile 

     

1 2 3 4 5 

Sticlă     

Plastic     

Hârtie 

carton 

    

Metal     

Lemn     

Altele     
Total:     

Se raportează în tone cu două zecimale. 

1 Se completează câte un rând pentru fiecare valorificator autorizat 

În cazul în care deșeurile de ambalaje se exportă, în coloana 4 se trec datele de identificare ale 

exportatorului și țara de destinație. 
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2 Se raportează dacă desfășoară activitatea de reciclare materială sau alte forme de reciclare 

(în acest caz se va 

preciza explicit forma de reciclare) sau daca a fost valorificare prin alte metode decât reciclare 

(caz în care se va preciza explicit forma de valorificare) 

 

 

 
Tabelul nr. 7. Producătorii autorizați pentru valorificarea deșeurilor de 
ambalaje 

 

Denumirea producătorului: 

Adresa: 

Tel./Fax/e-mail: 

IDNO: 

Anul pentru care se realizează raportarea: 

 

 
1

Material 

 

Deșeuri de 

ambalaje 

valorificate 

[tone] 

2 

Operațiunea 

de     

valorificare 

la care a 

fost 

supus 

deșeul 

 
3

Denumirea 

producătorului 

care a furnizat 

deșeurile  

+ IDNO 

 

  Cantitatea 

și costul  

        [tone] 

 
4Calitatea 

producătorului care 

a furnizat deșeurile 

1 2 3 4 5 6 

      

Total      
Se raportează în tone cu două zecimale. 

1 Se va menționa după caz sticla, plastic, hârtie-carton, metal, lemn sau altele 
2 Se raportează dacă operațiunea a fost de reciclare materială sau alte forme de reciclare (în 

acest caz se va preciza explicit forma de reciclare) sau dacă a fost valorificare prin alte metode 

decât reciclare (caz în care se va preciza explicit forma de valorificare) 
3 Se completează câte un rând pentru fiecare valorificator autorizat 

Deșeurile de ambalaje importate în vederea valorificării nu se raportează. 
4 Se va menționa după caz dacă este colector, comerciant sau operator de salubrizare 
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Anexa nr. 9 

la Regulamentul privind ambalajele 

 şi deşeurile de ambalaje 

 
 

Modalitatea de verificare a raportului narativ privind îndeplinirea 

țintelor: 

 

Aspecte de verificare a raportul narativ privind îndeplinirea țintelor: 

i. îndeplinirea responsabilităţilor descrise în Capitolele IV-VI; 

ii. acurateţea raportărilor privind stadiul îndeplinirii obiectivelor anuale de 

colectare şi valorificare, conform prevederilor prezentului Regulament; 

iii. verificarea conformităţii raportărilor în relaţia cu generatorii deșeurilor 

de ambalaje, colectorii deșeurilor de ambalaje sau valorificatorii deșeurilor de 

ambalaje; 

iv. verificarea trasabilităţii deşeurilor colectate, de la punctul 

colectare/colector până la instalaţia de tratare/valorificare; 

v. rezultatele controalelor efectuate de către autorităţile de mediu, după caz; 

vi. respectarea elementelor din autorizaţia de mediu pentru gestionarea 

deșeurilor, după caz; 

vii. îndeplinirea obiectivelor anuale de colectare, preluare, tratare şi 

valorificare, conform prevederilor prezentului Regulament; 

viii. asigurarea transparenţei faţă de toţi operatorii economici pentru care au 

preluat responsabilitatea; 

ix. respectarea acelorași tarife de preluare a responsabilităţii de gestionare a 

deșeurilor de ambalaje faţă de toţi producătorii/reprezentaţii autorizaţi 

pentru care au preluat responsabilitatea, după caz; 

x. dacă s-a reinvestit profitul, în aceleaşi tipuri de activităţi întreprinse în 

vederea îndeplinirii obligaţiilor pentru care au preluat responsabilitatea, de 

către sistemele colective; 

xi. riscurile la care sunt expuși şi modul lor de remediere; 

xii. elementele interne şi externe care împiedică producătorul 

individual/sistemul colectiv să îşi îndeplinească obiectivele de colectare şi 

valorificare a deșeurilor de ambalaje. 
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Anexa nr. 10 

la Regulamentul privind ambalajele 

 şi deşeurile de ambalaje 

 

Criteriile care stau la baza gestionării ambalajului reutilizabil  

 

1) Ambalajul reutilizabil:  
a) se consideră introdus pe piaţă atunci când este plasat pe piață de către 

producător, pentru prima dată, în scopul reutilizării, împreună cu produsul pe 

care este destinat să îl conţină, să îl protejeze, să îl manipuleze, să îl distribuie 

sau să îl prezinte;  

b) nu se consideră introdus pe piaţă atunci când este reutilizat pentru 

ambalarea unui produs şi făcut disponibil din nou; 

c) nu se consideră deşeu de ambalaj atunci când este returnat pentru a fi 

reutilizat. 

2) Cantitatea de deşeuri de ambalaje reutilizabile generate într-un an se 

consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje reutilizabile introduse pe piaţa 

naţională în anul respectiv. 

3) Ambalajele nereutilizabile pot face de asemenea, la decizia 

producătorilor, obiect al sistemului depozit.  

 



1 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului 

privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje 
 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborare 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM). 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normative și finalitățile urmărite  

Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele şi 

deşeurile de ambalaje transpune parțial prevederile Directivei Parlamentului și Consiliului 

European 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje,  

transpune prevederile Deciziei Comisiei din 28 ianuarie 1997 de stabilire a sistemului de 

identificare a materialelor folosite pentru ambalaje și este elaborat în scopul realizării 

prevederilor Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 

Republica Moldova – Uniunea Europeană. 

Prezentul proiect este elaborat în temeiul prevederilor art. 12 alin. (15), art. 54 alin. (3) 

și alin. (9), și art. 68 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile. 

Documentul respectiv reglementează gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje în 

scopul prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului şi sănătăţii umane. 

Proiectul propus spre examinare are ca obiectiv prevenirea oricărui impact al 

ambalajelor și deșeurilor de ambalaje asupra mediului sau reducerea unui astfel de impact, 

asigurând, astfel, un grad ridicat de protecție a mediului. Totodată, acesta vine să asigure 

funcționarea pieței interne și să evite obstacolele în calea comerțului, denaturarea și limitarea 

concurenței. 

Scopul regulamentului este de a îmbunătăţi performanţa de protecţie a mediului şi 

sănătăţii populaţiei prin prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării şi 

gestionării deșeurilor de ambalaje și crearea mecanismelor de gestionare a acestora care 

includ colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor de ambalaje, inclusiv 

supravegherea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare. 

De asemenea, proiectul stabilește măsurile destinate prevenirii producerii deșeurilor de 

ambalaje și reciclării sau altor forme de recuperare a deșeurilor de ambalaje. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul respectiv transpune parțial Directiva Parlamentului și Consiliului European 

94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și transpune 

prevederile Deciziei Comisiei din 28 ianuarie 1997 de stabilire a sistemului de identificare 

a materialelor folosite pentru ambalaje. 

Gradul de compatibilitate a actului UE cu proiectul de Regulament în cauză este reflectat în 

tabelul de concordanță elaborat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1171/2018 

pentru aprobarea Regulamentului privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu 

legislația Uniunii Europene.  

Transpunerea actelor UE menționate rezultă din angajamentele asumate de Republica 

Moldova în temeiul Acordului de asociere RM – UE. Termenul-limită stabilit pentru 

transpunerea Directivei privind ambalajele și deșeurile de ambalaje a fost anul 2015. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Prevederile prezentului proiect se aplică tuturor tipurilor de ambalaje plasate pe piaţa 
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naţională, indiferent de materialul din care au fost realizate, fie că sunt utilizate sau că provin 

din industrie, birouri, magazine, servicii, din gospodăriile populaţiei sau în orice alte 

activităţi,   precum   şi  toate   deşeurile   de   ambalaje,   indiferent   de   modul   de generare. 

Regulamentul se aplică cu respectarea cerințelor de calitate existente pentru ambalaje 
privind 
siguranţa, protecţia sănătăţii şi igiena produselor ambalate, a cerinţelor de transport şi a 
prevederilor legale privind gestionarea deşeurilor periculoase. 

Proiectul de hotărâre a Guvernului este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 

100/2017 cu privire la actele normative.  

Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje este constituit din 9 capitole, 

inclusiv 66 puncte și 9 anexe, stabilind: 

- prin capitolul I. “Dispoziţii generale”, obiectul și domeniul de aplicare, definiții, 

prevederile privind condițiile de protecție a sănătății tuturor celor implicați în ciclul de viață a 

ambalajelor.  

- prin capitolul II. „Prevenire”, competența elaborării programelor de prevenire a generării 

deșeurilor de ambalaje precum și obligațiile producătorilor de ambalaje cu referire la măsurile de 

prevenire a generării de deșeuri de ambalaje. 

- prin capitolul III. „Cerințe esențiale și măsuri specifice”, măsurile de gestionare și plasare 

pe piață a ambalajelor.  

- prin capitolul IV. “Valorificarea și reciclarea”, prevederi privind realizarea de către 

producătorii de ambalaje a țintelor anuale minime de valorificare şi reciclare a deșeurilor de 

ambalaje; responsabilitățile producătorilor; sistemele colective care acționează în numele 

producătorilor și operatorii economici (de salubrizare). 

- prin capitolul V. “Reglementarea activității sistemelor individuale și colective”, activitatea 

sistemelor individuale și colective (care face obiectul de responsabilitate extinsă a producătorilor) 

în baza unui plan de operare stabilit în conformitate cu prevederile art. 25, alin. (6) al Legii nr. 

209/2016 privind deșeurile.  

- prin capitolul VI. Sisteme de returnare și colectare, procedurile de returnare a 

ambalajelor utilizate și/sau deșeuri de ambalaje și obligațiile de respectare a acestor 

proceduri de către persoanele fizice şi agenții economici care generează ambalaje utilizate 

și/sau deșeuri de ambalaje; modalitatea de aplicare a sistemului depozit; responsabilitatea de 

stabilire și de suportare a costurilor de colectare şi de separare a deşeurilor colectate prin intermediul 

punctelor de colectare. 

- prin capitolul VII. Sistemul de identificare și marcaj, cerinţele esenţiale de indicare și 

marcare privind natura materialului sau a materialelor de ambalaj folosite, pentru a permite 

identificarea și clasificarea în sectorul în cauză a ambalajului. 

- prin capitolul VIII. Înregistrarea și raportarea, prevederile privind înregistrarea 

producătorilor de ambalaje în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de 

responsabilitate extinsă a producătorilor prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat 

“Managementul Deșeurilor” (SIA MD); modalitatea de raportare de către sistemele colective și 

individuale a datelor ce țin de cantitățile de ambalaje introduse pe piață, greutatea deșeurilor de 

ambalaje colectate, prelucrate, exportate etc. 

- prin capitolul IX. Controlul, prevederi ce țin de încălcarea legislației privind deșeurile de 

ambalaje, precum și recuperarea prejudiciului cauzat mediului și sănătății umane. 

 Activitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje stabilește principiile 

generale prevăzute de Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, acestea fiind: 

    a) prevenirea producerii deşeurilor de ambalaje;  

    b) reutilizarea ambalajelor; 
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    c) reciclarea deşeurilor de ambalaje; 

    d) alte forme de valorificare a deşeurilor de ambalaje care reduc cantitățile eliminate prin 

depozitare finală. 

Totodată, intervenția prevede obligativitatea aplicării principiului de responsabilitate extinsă 

a producătorului, inovație care are drept scop consolidarea reutilizării şi prevenirii, reciclării 

şi alte tipuri de valorificare a deşeurilor. Legislația precedentă punea accentul doar pe 

principiul poluatorul plătește, responsabilitățile fiind pasate către autorități, fapt ce descuraja 

realizarea activităților de reciclare și reutilzare a ambalajelor, întreprinse de producători. Prin 

implementarea acestui act regulatoriu va fi stabilit cuantumul țintelor de 

reciclare/valorificare pe fiecare tip de material de ambalaj, în calitate de condiție, necesară 

a fi atinsă de agenții economici pentru beneficierea de restituire a taxei pentru mărfurile care, 

în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, achitate la buget, aferente cantității 

reciclate/valorificate de deșeuri pe fiecare tip de material al produselor de ambalaje ce au 

devenit deşeuri.  

Măsurile propuse spre promovare trebuie să încurajeze dezvoltarea, producerea şi 

comercializarea produselor cu utilizări multiple, care sunt durabile din punct de vedere 

tehnic şi care pot, după ce au devenit deşeuri, să facă obiectul unei valorificări sigure şi al 

unei eliminări ce nu poluează mediul. 

5. Fundamentalitatea economică-financiară 

În Uniunea Europeană se promovează reutilizarea, reciclarea şi alte forme de recuperare 

a bunurilor, pentru a reduce cantitatea a astfel de deşeuri. 

În acest context, conform prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, producătorii 

de produse supuse reglementărilor răspunderii extinse a producătorilor, care includ şi 

producătorii de ambalaje, poartă răspundere financiară pentru organizarea sistemelor proprii 

sau colective de colectare, tratare, valorificare sau eliminare a produselor care au devenit 

deşeuri. Se înregistrează în Lista producătorilor de produse supuse acestor reglementări, 

asigură evidenţa plasării pe piaţă a produselor pe o perioadă de 5 ani, raportând anual 

Agenției de Mediu cantitatea de produse plasate pe piaţă, prezintă dovada unui sistem 

propriu sau certifică calitatea de membru al unui sistem colectiv de colectare, tratare, 

valorificare sau eliminare a produselor care au devenit deşeuri. În acest sens Organizația de 

Responsabilitate a Producătorului (ORP) este o entitate creată în schemele de 

responsabilitate extinsă a producătorului (REP) colective pentru a implementa principiul 

REP în numele tuturor companiilor care aderă la ea. Astfel, costurile cu înființarea și 

funcționarea organizației/organizațiilor de responsabilitate a producătorului sunt costuri 

care trebuie plătite de către producători. 

Implementarea schemei privind „responsabilitatea extinsă a producătorului” înseamnă că 

producătorii au responsabilitate financiară a gestionării deșeurilor de ambalaje (fie 

individual, fie prin sisteme colective) în vederea atingerii obiectivelor de valorificare care 

sunt stabilite în Regulament. Costurile suportate de către producători trebuie să acopere: 

- costurile de colectare separată a deșeurilor de ambalaje; costurile de transport și transfer;  

- costurile de sortare; 

- eventuale costuri ca reciclarea sau valorificarea energetică a deșeurilor de ambalaje 

colectate separat. 

Costurile de gestionare a deșeurilor de ambalaje în vederea atingerii obiectivelor de 

valorificare includ toate deșeurile de ambalaje.  

La nivelul țărilor membre UE, în conformitate cu „Ghidul privind responsabilitatea 
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extinsă a producătorului (REP); Raport final, Comisia Europeană – DG Mediu, 2014”, 

costurile plătite de producători pe tonă de materiale puse pe piață variază de la 14 Euro/tonă 

(Marea Britanie) la 200 Euro/tonă (Austria), cu o medie de 92 Euro/tonă. 

O primă estimare a costurilor pe tonă de gestionare a deșeurilor de ambalaje în Republica 

Moldova se poate realiza pe baza costurilor estimate în versiunile proiect ale studiilor de 

fezabilitate privind sistemele de management integrat al deșeurilor, care sunt, în prezent, în 

proces de elaborare. 

Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și 

deșeurile de ambalaje reprezintă o parte a unui pachet general de proiecte de acte normative 

pentru crearea unui cadru legal coerent pentru managementul deşeurilor, inclusiv a celor 

periculoase în Moldova, care implementează tratatele internaţionale şi principala legislaţie 

UE privind deşeurile. 

Elaborarea unui cadru normativ în domeniu managementului deşeurilor, în particular a 

ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, în conformitate cu acquis-ul comunitar şi prevederile 

actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte va contribui la instituirea unui 

mecanism complex de management integrat al deşeurilor în Republica Moldova, inclusiv a 

deşeurilor de ambalaje. Totodată, prin crearea cadrului legal adecvat vor fi create premize 

pentru o abordare temeinică a problemei deşeurilor, inclusiv a deșeurilor de ambalaje, ceea 

ce va spori credibilitatea faţă de organismele internaţionale, cât şi va facilita investiţiile în 

acest sector. Cât privește partea economico-financiară, menționăm că principalele costuri ale 

statului determinate de implementarea Regulamentului sunt legate de: 

 elaborarea capitolului de planificare a gestionării ambalajelor, ca parte integrantă din 

programul național de gestionare a deșeurilor - Nu necesită cheltuieli suplimentare de la 

bugetul de stat. Se vor utiliza oportunitățile existente în cadrul proiectelor de Asistență 

Tehnică; 

 colectarea, prelucrarea și raportarea datelor privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor 

de ambalaje - Nu necesită cheltuieli suplimentare; 

  monitorizarea implementării Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje  

și a Conceptului Sistemului informațional automatizat „Managementul Deșeurilor” - 

Asigurarea monitorizării implementării Regulamentului și a Conceptului va fi pusă în sarcina 

organului central de mediu al administrației publice prin intermediul instituțiilor subordonate 

acestuia (Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului și subdiviziunile 

teritoriale ale acestuia). 

Aplicarea principiului REP va fi preluată etapizat de către producători și importatori, iar 

în acest scop au fost extinși termenii pentru inițierea îndeplinirii ţintelor anuale de colectare, 

reciclare şi valorificare a deșeurilor de ambalaje, în baza principiului REP, pentru o perioadă 

de 2 ani (începând cu anul 2023), agreate de Ministerul Finanțelor. Astfel perioada de 

tranziție de 2 ani va fi suficientă, pentru a fortifica cadrul legal conex preluării și aplicării 

REP de către mediul de afaceri, prin mecanisme financiare de restituire a plăților în 

conformitate cu țintele atinse. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Aprobarea proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind 
ambalajele şi deşeurile de ambalaje atrage după sine necesitatea elaborării cadrului normativ 
şi metodologic necesar punerii în aplicare a prevederilor acestuia. Astfel, prevederile cu 
referire la mecanismele de restituire a taxei pentru poluarea mediului în cazul atingerii de 
către producători a țintelor de reciclare/valorificare a deșeurilor generate în urma plasării pe 
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piață a mărfurilor și ambalajelor aferente acestora, în baza principiului REP, sunt prevăzute 
în noul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind 
restituirea taxei pentru mărfurile, care în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, 
dezvoltat de către Ministerul Finanțelor de comun cu MADRM, avînd ca temei Legea 
nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în sensul implementării principiului 
REP. Reglementarea se elaborează concomitent cu noul proiect de lege pentru modificarea 
Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, care urmează a fi aprobate în 
trimestrul I 2021.  
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

      Menționăm că, în cadrul procesului de elaborare a Regulamentului privind ambalajele 

și deșeurile de ambalaje au fost, în primul rând, consultați reprezentanții agenților economici 

în cadrul întrevederii cu membrii Asociației Business-ului European – producători și 

importatori de produse ambalate și amabalaje. Textul regulamentului a fost modificat de 

către autori, de comun acord cu producătorii, în scopul clarificării inconsistențelor existente. 

S-a urmărit faptul ca la procesul de consultări să participe reprezentanți ai tuturor 

categoriilor de agenți economici (producători, importatori, distribuitori, comercianți etc.), 

iar producătorii și importatorii să fie din toate ramurile industriale relevante. 

     Anunțul privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărârii de Guvern 

privind aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje a fost plasat 
pe pagina web a ministerului pe data de 15 septembrie 2016. Propuneri, comentarii și 

obiecții la proiectul de act normativ, din partea publicului, nu au parvenit. Ulterior a fost 
relansat anunțul privind inițierea consultărilor publice asupra elaborării proiectului Hotărârii 
Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și 

plasat pe pagina web a ministerului la data de 04 iulie 2019 și anunţul privind iniţierea 
consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje (număr unic 
420/MADRM/2019) la data de 19 august 2019. Propunerile, comentariile și obiecțiile 

parvenite din partea publicului au fost luate în calcul.  

      Concluzionând opiniile părților s-a ajuns la decizia că, proiectul este unul bine expus și 

se propune a fi promovat spre aprobare, avînd ca temei o perioadă de tranziție (2 ani) 

rezonabilă pentru a dezvolta platforma de implementare a principului de responsabilitate 

extinsă a producătorului, ținînd cont de complexitatea, precum și numărul de părți implicate 

în acest proces.       

     Proiectul a fost avizat cu ministerele și instituțiile de resort – Ministerul Economiei și 

Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Finanțelor, 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției, Centrul de 

Armonizare a Legislației și Centrul Național Anticorupție. Obiecțiile și propunerile 

parvenite au fost luate în calcul, în mare parte, la definitivarea proiectului. 

      La data de 04 iunie 2020 proiectul a fost remis pentru efectuarea avizării/expertizării 

repetate, în conformitate cu cerinţele prevăzute la pct. 201 din Hotărîrea Guvernului nr. 

610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului. Obiecțiile și propunerile parvenite 

au fost luate în calcul, la definitivarea proiectului.  

8. Constatările expertizei anticorupţie 

Proiectul a fost supus expertizei anticorupție (avizul nr. 06/2-70 din 09.01.2020) și 

expertizat repetat (avizul nr. 06/2-3445 din 24.06.2020). Obiecţiile şi propunerile au fost 

luate în considerare la definitivarea acestuia. 



9. Constatirile expertizei de compatibilitate
aprobarea Regulamentului privind ambalajele qi

deqeurile de ambalaje transpune prevederile Directivei Parlamentului qi Consiliului European

gqiailCB din 20 dicembrie lgg4 privind ambalajele qi deqeurile de ambalaje qi transpune

prevederile Deciziei Comisiei din 28 ianuarie 1997 de stabilire a sistemului de identificare a

materialelor folosite pentru ambalaj e.

i' urma evalu6rii proiectului din perspectiva compatibilitdlii cu legislalia UE relevantd,

apreciem c6 proiectul nalional $i-a atins finalitatea propus6, asigurind transpunerea

.br.rpunrdtoare a prevederilor relevante ale Directivei 94l62lCE, precum 9i transpunerea

fideld aDeciziei ComisieigT ll2glcE referitoare la gestionarea ambalajelor qi a deqeurilor de

ambalaje, sub rezerva obiecliilor referitoare la instrumentele de armonizare, care uffneazd a

fi luate in considerare in procesul de definitivare aII9194!414
1.0. Constatirile expertizei juridice

dec6treMinisterulJusti!ieicuuneleobiec!iiqi
propuneri (avizul nr. 04/8766 din 29.08.2019l qi expertizat repetat (avizul nr. 04/4183 din

OS.1O.ZOZ0). Acestea au fost luate in calcul, i
11. Constatirile altor exPertize

-.

embrie20I5aGrupuluideLucruprivindreg1ementarea
activit6lii de intreprinzdtor a fost avizatd pozitiv Analiza impactului de reglementare a

proiectului hot6r6rii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele qi

ieqeurile de ambalaje (procesul-verbal nr. 18), iar la data de 01 noiembrie 2017 de cdtre

Grupul de Lucru menlionat a fost avizat pafiial pozitiv proiectul respectiv (procesul-verbal

*. )q. Au fost luate in considerare obiecliile qi recomanddrile expuse in opinie de cStre

consultantul Secretariatului Evalu6rii Impactului de Reglementare.

Regulamentul propus nu necesitd efectuarea unor expertize ecologice suplimentare,

deoareJe reprez\ntdun act normativ c€re va reglementa domeniul protecliei mediului prin

asigurarea concordanlei prevederilor proiectului cu legislalia din domeniul protec{iei

-Jirrlui qi care uu progtrozairnpactul asupra mediului prin insdgi reglementdrile propuse.

Totodat6, proieituf nu cade sub incidenla altor expertize necesare a fi efectuate in

conformitate cu Legea.nr. I0ol20l7 cu privire la actele normative.

Ion PERJUMinistru
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