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ANALIZA HOTARAREA NR. 1074/2021  
privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile 
 
In data de 06.10.2021 a fost publicat in Monitorul Oficial Hotararea nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de 
garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, cu intrare in vigoare in 06.10.2021.  
 
Hotararea vizeaza AMBALAJELE NEREUTILIZABILE 
 

Ø Definitie: ambalaj care a fost conceput, proiectat și introdus pe piață pentru a realiza, în cadrul ciclului său 
de viață, un singur ciclu sau o singură rotație, neputând fi reumplut sau reutilizat în același scop pentru care 
a fost conceput; 

Ø Marcaj: Producatorii sunt obligati sa marcheze ambalajele SGR introduse pe piata nationala cu un simbol 
reprezentativ care indica apartenenta produsului la sistemul de garantie-returnare si cu un cod de bare 
specific. 

Ø Garantie baneasca: Incepand cu data de 1 octombrie 2022 si pana cel putin la data de 30 septembrie 2023 
valoarea garantiei este in cuantum de 0,5 pentru toate tipurile de ambalaj SGR introduse pe piata dupa 1 
octombrie 2022.  

Ø Tip ambalaj: ambalaje primare nereutilizabile din sticla, plastic sau metal, cu volume cuprinse intre 0,1 l si 3 
l (bauturi spirtoase, vinuri, apa) 

Ø Gestionarea garantiei: de catre administrator sistem 
 
In cele ce urmeaza va prezentam principalele obligatii, categoriile de produse supuse obligatiei, calendarizarea 
obligatiilor si penalitatile pentru neindeplinirea acestora 
 

OBLIGATII 
    Termen Penalitati,  

LEI 
 ADMINISTRATOR SGR: 
1. Persoană juridică română, unică la nivel național, constituită sub forma unei societăți 

pe acțiuni. 
2. Domeniu unic de activitate: implementarea, gestionarea, operarea și asigurarea 

finanțării sistemului de garanție – returnare. 
3. Se constituie de către structurile asociative ale producătorilor care dețin împreună o 

cotă de piață de cel puțin 30% raportat la numărul de unități de ambalaje SGR 
introduse pe piață în ultimul an fiscal și de către statul român, reprezentat prin 
Ministerul Mediului, cu o cotă de participație de 20%. Din acționariat pot face parte și 
structuri asociative ale comercianților. 

 
 
 
 
 

Administratorul SGR 
este numit in termen 
de maxim 5 luni de 

la publicarea 
Hotararii  
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OBLIGATII 
    Termen Penalitati,  

LEI 
4. Capitalul social al societății nu poate fi mai mic de 5 milioane de. 
5. Entitatea este desemnată prin Hotărâre a Guvernului. 

6. Administratorul SGR publica pe propriul website procedura de inregistrare 
7. Are obligația rambursării costurilor de operare a stațiilor de sortare pentru ambalajele 

SGR provenite din colectarea separată a deșeurilor municipale. 

-Permanent, dupa 
numirea sa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-25 de zile dupa 
finalizarea trim.de 

referinta 
 

-60 de zile de la 
infiintare 

-30 de zile de la 
incheierea 

contractului  
 
 

 
 

8. Sa solicite incheierea de contracte de prestări servicii cu producătorii și comercianții 
vizați de îndeplinirea obligațiilor legate de SGR. 

4.000 – 8.000 

9. Încredințează toate cantitățile de ambalaje SGR returnate în cadrul sistemului de 
garanție – returnare spre reciclare. 

 
 

10. Rambursează comercianților valoarea integrală a garanțiilor returnate consumatorilor 
cu o frecvență lunară, pentru luna anterioară achitării, în baza solicitării acestora, 
conform contractelor de prestări servicii încheiate. 

20.000 – 
40.000 

11. Achită comercianților tariful de gestionare a punctelor de returnare. 
 

20.000 – 
40.000 

12. Încheie contracte cu transportatori pentru preluarea ambalajelor SGR de la punctele 
de returnare. 

13. Încheie contracte cu reciclatori pentru reciclarea ambalajelor SGR. 

 

14. Publica lunar pe propriul website informatii privind ambalajele gestionate in luna 
anterioara 

20.000 – 
40.000 

15. Raportarea trimestriala catre UAT privind ambalajele gestionate la nivelul teritoriului 
respectiv 
 
 

30.000 – 
50.000 

16. Constituie Consiliu de supraveghere cu atributii in supravegherea activitatii proprii 16.000 – 
30.000 

17. Stabilirea si furnizarea informatiilor tehnice privind marcajul SGR catre 
producatori/importatori 

4.000 – 8.000 

18. Acorda producatorilor dreptul de utilizare gratuita a marcajului specific SGR 16.000 – 
30.000 

19. Marcajul specific SGR trebuie sa permita extragerea informatiilor privind apartenenta, 
data fabricatie, numar de lot, greutate si volum ambalaj, nume producator. 

16.000 – 
30.000 

PRODUCATORI & IMPORTATORI: 
1. Producatorii/importatorii depun o notificare electronica in vederea inregistrarii in SGR, 

insotita de un dosar, catre Administratorul SGR. 

in termen de 90 
de zile de la 

numirea 
administratorului 

SGR 

20.000 – 
40.000 

2. Producatorii/importatorii trebuie sa incheie un contract SGR cu administratorul SGR. in maxim 60 de zile 
de la inregistrarea in 

20.000 – 
40.000 
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OBLIGATII 
    Termen Penalitati,  

LEI 
SGR 

3. Producatorii/importatorii trebuie sa marcheze ambalajele conform instructiunilor 
Adminitratorului SGR. 

 

in maxim 60 de zile 
de la inregistrarea 

in SGR 

30.000 – 
50.000 

4. Pastrarea si raportarea lunara a evidentei privind ambalajele SGR comercializate 
(material, greutate, volume, garantie perceputa). 

Permanent, dupa 
inregistrare 

30.000 – 
50.000 

5. Perceperea garantiei si virarea sumelor respective catre Administratorul SGR, impreuna 
cu tariful de administrare stabilit. 

Permanent, dupa 
inregistrare  

20.000 – 
40.000 

6. Informarea clientilor prin publicarea unor date pe website-ul Administratorului SGR 
(material, greutate, volum, precum si data primei+ultimei puneri pe piata. 

Permanent, dupa 
inregistrare  

30.000 – 
50.000 

7. Obiectivele minime ale producatorilor/importatorilor: 
• 65% sticlă, 65% plastic, 65% metal 
• 65% sticlă, 65% plastic, 65% metal 
• 75% sticlă, 80% plastic, 80% metal 
• 85% sticlă, 90% plastic, 90% metal 

 
01.10.2022 – 
31.12.2022 

2023 
2024 
2025 

2 LEI/KG 
pentru 
diferenta 
dintre 
greutatea 
ambalajelor 
ce trebuiau 
returnate si 
greutatea 
ambalajelor 
efectiv 
returnate 

COMERCIANTI (puncte de vanzare tip magazin, supermarket, hypermarket, insule/spatii 
comerciale in mall): 
1. Comerciantii depun o notificare electronica in vederea inregistrarii catre Administratorul 

SGR care va contine inclusiv informatii privind organizarea punctului de preluare a 
ambalajelor SGR. 

 

 
 

In termen de 90 de 
zile de la numirea 
administratorului 

SGR  

 
 

20.000 – 
40.000 

 

2. Comerciantii trebuie sa incheie un contract (denumita si conventie SGR) cu 
Administratorul SGR. 

In termen de 60 de 
zile de la 

inregistrarea in SGR  

16.000 – 
30.000 

 

3. Organizarea unui punct de colectare care poate fi propriu in cazul unei structuri de 
vanzare cu peste 200 mp, sau impreuna  cu UAT in cazul structurilor de vanzare cu mai 
putin de 200 mp. 

Permanent dupa 
inregistrare 

20.000 – 
40.000 

4. Informarea clientilor prin publicarea unor date la locul de vanzare (tipuri de ambalaje 
SGR, informatii privind programul si locatia punctului de colectare, modul de returnare a 
garantiei, etc.). 

Permanent dupa 
inregistrare 

4.000 – 8.000 

5. Pastrarea si raportarea evidentei lunare privind ambalajele SGR comercializate si cele 
returnate de clienti (material, greutate, volume, garantie perceputa). 

Permanent dupa 
inregistrare 

30.000 – 
50.000 



 

Page 4 of 6 
STRATOS MANAGEMENT SRL                                    CUI: 36824887                                       Islaz nr. 37, sector 1                                                                                                                                                               
www.stratos.ro                                                             J40/16224/2016                                   Bucuresti, Romania                                                                                                    

  

OBLIGATII 
    Termen Penalitati,  

LEI 
6. Perceperea garantiei si virarea lunara a sumelor incasate catre AdmSGR, impreuna cu 

tariful de administrare stabilit. 
Permanent dupa 

inregistrare 
4.000 – 8.000 

7. Returnarea garantiei catre clienti prin intermediul punctelor de colectare. Permanent dupa 
inregistrare 

8.000 – 16.000 

8. Raportarea lunara ambalajelor SGR in sistemul informatic pus la dispozitie de 
administratorul sistemului 

Permanent dupa 
inregistrare 

4.000 – 8.000 

9. Predarea ambalajelor SGR returnate de client numai catre colectorii indicati de 
administratorul SGR. 

Permanent dupa 
inregistrare 

4.000 – 8.000 

10. Sa nu comercializeze produse in ambalaje SGR achizitionate de la producatori 
neinregistrati in sistem 

Permanent dupa 
inregistrare 

20.000 – 
40.000 

11. Sa indice valoarea ganatiei la raft si pe documentele fiscale Permanent dupa 
inregistrare 

16.000 – 
30.000 

HoReCa: 
I. Daca se comercializeaza produse in afara structurii de vanzare: 
1. Operatorii economici din domeniul HoReCa trebuie sa depuna o notificare electronica in 
vederea inregistrarii catre Administratorul SGR. 

 
 
in termen de 90 de 
zile de la numirea 
administratorului 

SGR 

 
 

20.000 – 
40.000 

 
 
 

v. sanctiuni 
comercianti 

 
N/A 

2. Operatorii economici din domeniul HoReCa trebuie sa respecte toate obligatiile 
specifice comerciantilor, cu exceptia obligatiei de a organiza un punct de colectare. 
II. Daca nu se comercializeaza produse in afara structurii de vanzare: 
1. Obligatia de a achita garantia aferenta fiecarui ambalaj SGR achizitionat. 
2. Obligatia de a NU percepe garantia pentru ambalajele SGR comercializate in cadrul 

structurii de vanzare. 
3. Obligatia de a preda ambalajele SGR catre reprezentantul AdmSGR. 
Nu este obligatorie organizarea unui punct de colectare. 

Permanent, dupa 
inregistrare 

 

ORGANIZAREA PUNCTULUI DE COLECTARE: 
I. Structuri de vanzare > 200 mp: 
Caracteristici: 
- Spatiu de preluare a ambalajelor, manual sau electronic 
- Depozitarea temporara a lor, separate de alte deseuri 
- Poate fi organizat in incinta structurii de vanzare sau la cel mult 150 mp de aceasta 
- Spatiul trebuie sa fie accesibil consumatorilor in vederea returnarii ambalajelor 
- Comerciantii vor asigura monitorizarea si securitatea, complet cu intocmirea unui 
Regulament specific 
- Administratorul SGR va achita tarife de gestionare catre comerciantii ce opereaza puncte 
de colectare 
II. Structuri de vanzare < 200 mp: 
In acest caz exista doua optiuni: 

N/A  
 
 
 
 
 

4.000 – 8.000 
pentru 

nesepararea 
ambalajelor 
SGR  de alte 

deseuri 
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OBLIGATII 
    Termen Penalitati,  

LEI 
1. Organizarea unui punct de colectare impreuna cu alti comercianti, caz in care se vor 
aplica setul de caracteristici specificate in cazul Structurilor de vanzare>200mp. 
2. Organizarea unui punct de colectare impreuna cu UAT-uri, prin formularea unei 
solicitari in acest sens catre UAT. UAT/ADI vor organiza punctual de colectare aplicand 
setul de caracteristici specificate in cazul Structurilor de vanzare>200mp.  
Indiferent de optiunea aleasa, se aplica urmatoarele prevederi: 
- Administratorul SGR va achita tarife de gestionare catre operatorul/operatorii punctului 
de colectare 
- Comerciantii trebuie sa afiseze vizibil mesajul “Acest magazin nu functioneaza ca punct 
de returnare a ambalajelor” 
- Punctul de colectare nu trebuie sa fie mai departe de 150m de punctul de vanzare 

 
 
 
 
 
 

4.000 – 8.000 
pentru 

neafisare 
mesaj 

 
 
Cronologie dupa publicare HG 1074 

 
 
 
 
 
 
 

HG 
1074

90 zile de la 
publicare

Publicarea 
Metodologiei 
raportarilor 

specifice 
Administratorulu

i SGR

Constituirea prin 
HG a Comitetului 
de supraveghere 

a Adm SGR

Depunerea 
dosarului pentru 

constituirea 
Administratorului 

SGR

1 singura solicitare: AdmSGR 
este desemnat prin HG la 60 

de zile de la expirarea 
termenului de depunere a 

dosarului

Daca sunt inregistrate mai 
multe solicitari: se lanseaza
Procedura de selectie, la 10 

zile dupa finalizarea 
termenului de depunere a 

dosarului

La 30 de zile dupa 
finalizarea selectiei: 

Desemnare AdmSGR prin 
HG

60 de zile 
de la 

publicare Publicarea unei 
HG privind 

selectia 
Adm.SGR
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Sistemul Garantie Returnare (SGR) flow chart 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECHIPA TEHNICA STRATOS 


