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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

06 octombrie 2021 

 

√  Hotararea 1075/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicat in Monitorul Oficial 953/06.10.2021 

→Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La capitolul II secţiunea 1, titlul paragrafului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"§ 2. Condiţiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească bicicletele, trotinetele electrice, 
mopedele, vehiculele cu tracţiune animală şi cele trase sau împinse cu mâna." 

2.La articolul 14, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 14 

În circulaţia pe drumurile publice bicicleta sau trotineta electrică, după caz, trebuie să fie:" 

3.La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare trebuie să aibă fondul reflectorizant de culoare albă şi 
literele şi cifrele, în relief, de culoare neagră, albastră, verde sau roşie." 

4.La articolul 20, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 

"(4) Prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, al ministrului afacerilor interne şi al 
ministrului transporturilor şi infrastructurii se stabilesc condiţiile privind emisiile de CO2 pe care 
trebuie să le îndeplinească autovehiculele pentru a le putea fi atribuite plăcuţe cu numărul de 
înmatriculare cu litere şi cifre de culoare verde." 

5.La articolul 47 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) cu două corpuri de iluminat, pentru pietoni şi conducători de biciclete sau trotinete electrice;" 

6.Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 55 

(1) Semnalul luminos destinat dirijării circulaţiei bicicletelor are în câmpul său imaginea unei 
biciclete de culoare roşie, respectiv verde pe fond negru. Aceeaşi destinaţie o are şi semnalul 
luminos al unui semafor însoţit de un panou adiţional pe care figurează o bicicletă. 
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(2) Semnalele luminoase prevăzute la alin. (1) dirijează şi circulaţia trotinetelor electrice pe 
drumurile publice." 

7.La articolul 76 litera c), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"4. de traversare pentru conducători de biciclete sau trotinete electrice;" 

8.La articolul 81, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(4) Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic faţă 
de axul drumului, indică locul destinat traversării părţii carosabile de către conducători de biciclete 
sau trotinete electrice." 

9.Articolul 99 se abrogă. 

10.La articolul 110, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 

"(4) Trotinetele electrice se conduc numai în aliniament pe drumurile publice. Schimbarea direcţiei 
de mers în cazul trotinetelor electrice se face prin deplasarea conducătorilor pe lângă acestea, cu 
respectarea regulilor privind circulaţia vehiculelor trase sau împinse cu mâna." 

11.La articolul 118, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Pentru asigurarea distanţei laterale de siguranţă, la depăşirea unei biciclete sau a unei trotinete 
electrice conducătorii de autovehicule, altele decât cele care se deplasează pe două roţi, realizează 
această manevră prin trecerea peste marcajul longitudinal de separare a sensurilor de circulaţie ori 
de separare a benzilor pe acelaşi sens, cu cel puţin jumătate din lăţimea autovehiculului atunci când 
viteza acestuia de deplasare este mai mare de 50 km/h, sau cel puţin prin încălcarea acestor marcaje 
atunci când viteza de deplasare este de cel mult 50 km/h." 

12.La articolul 120 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri şi în tuneluri. Prin excepţie, pot fi depăşite în aceste 
locuri vehiculele cu tracţiune animală, motocicletele fără ataş, mopedele, bicicletele şi trotinetele 
electrice, dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurată pe o distanţă mai mare de 20 m, iar 
lăţimea drumului este de cel puţin 7 m;" 

13.La articolul 135, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"g) când efectuează un viraj spre stânga sau spre dreapta şi se intersectează cu un conducător de 
bicicletă sau trotinetă electrică care circulă pe o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare;" 

14.La articolul 141, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(6) Nu este permisă staţionarea pe partea carosabilă, în timpul nopţii, a tractoarelor agricole sau 
forestiere, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a trotinetelor electrice, a vehiculelor cu 
tracţiune animală ori a celor trase sau împinse cu mâna." 

15.Articolul 147 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 147 

Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai este obligat: 
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1. să aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de 
înregistrare şi, după caz, atestatul profesional, precum şi celelalte documente prevăzute de legislaţia 
în vigoare; 

2. să circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul şi să respecte normele 
referitoare la masele totale maxime autorizate şi admise şi/sau la dimensiunile maxime admise de 
autoritatea competentă pentru autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere conduse; 

3. să verifice funcţionarea sistemului de lumini şi de semnalizare, a instalaţiei de climatizare, să 
menţină permanent curate parbrizul, luneta şi geamurile laterale ale autovehiculului, tractorului 
agricol sau forestier, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare ale 
autovehiculului, tractorului agricol sau forestier şi remorcii; 

4. să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate, în condiţiile 
legii; 

5. să se prezinte la verificarea medicală periodică, potrivit legii, precum şi la examinarea medicală 
de specialitate la trimiterea medicului în condiţiile art. 22 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. să aplice pe parbrizul şi pe luneta autovehiculului, tractorului agricol sau forestier semnul 
distinctiv stabilit pentru conducătorii de autovehicule începători, dacă are o vechime mai mică de 
un an de la obţinerea permisului de conducere." 

16.Articolul 148 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 148 

Se interzice conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai: 

1. să conducă un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai cu dovada înlocuitoare a 
permisului de conducere eliberată fără drept de circulaţie sau a cărei valabilitate a expirat; 

2. să transporte în autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai mai multe persoane decât 
numărul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare; 

3. să transporte persoane în stare de ebrietate pe autovehicule din categoriile AM, A1, A2 şi A sau 
în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mărfuri; 

4. să transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternă, pe platformă, deasupra 
încărcăturii, pe părţile laterale ale caroseriei sau persoane care stau în picioare în caroseria 
autocamionului, pe scări şi în remorcă, cu excepţia celei special amenajate pentru transportul 
persoanelor; 

5. să transporte în şi pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu 
încărcătura, dimensiunile acestuia; 

6. să deschidă uşile vehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, să pornească de pe loc cu uşile 
deschise; 
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7. să aibă în timpul mersului preocupări de natură a-i distrage în mod periculos atenţia ori să 
folosească instalaţii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranţă a lui 
şi a celorlalţi participanţi la trafic; 

8. să intre pe drumurile modernizate cu vehiculul care are pe roţi sau pe caroserie noroi ce se depune 
pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe ori materiale ce pot pune în 
pericol siguranţa circulaţiei; 

9. să aibă aplicate pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale afişe, reclame publicitare, înscrisuri 
ori accesorii, care restrâng sau estompează vizibilitatea conducătorului ori a pasagerilor, atât din 
interior, cât şi din exterior; 

10. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, lunetă ori pe geamurile laterale, care 
restrâng sau estompează vizibilitatea, atât din interior, cât şi din exterior, cu excepţia celor 
omologate şi certificate, prin marcaj corespunzător, de către autoritatea competentă; 

11. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare 
luminoasă, care diminuează eficacitatea acestora, precum şi pe plăcuţele cu numărul de 
înmatriculare sau de înregistrare, care împiedică citirea numărului de înmatriculare sau de 
înregistrare; 

12. să lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandă, să oprească motorul 
ori să decupleze transmisia în timpul mersului; 

13. să folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonoră; 

14. să circule cu autovehiculul cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile 
acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără a avea montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente 
antiderapante omologate, în perioadele şi pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului 
transporturilor, construcţiilor şi turismului; 

15. să circule având montate pe autovehicul şi tractor agricol sau forestier anvelope cu alte 
dimensiuni ori caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare 
ori care prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisă; 

16. să conducă un vehicul care emană noxe peste limita legală admisă ori al cărui zgomot în mers 
sau staţionare depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare 
a gazelor dispozitive neomologate; 

17. să circule cu vehiculul având plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, 
provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul; 

18. să săvârşească acte sau gesturi obscene, să profereze injurii, să adreseze expresii jignitoare ori 
vulgare celorlalţi participanţi la trafic; 

19. să circule cu vehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei; 

20. să arunce, pe drumurile publice, din vehicul obiecte, materiale sau substanţe; 

21. să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe 
vehicule din categoriile AM, A1, A2 şi A." 
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17.La articolul 149, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 149 

(1) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori de tramvai cu o vechime mai mică 
de un an de la data obţinerii permisului de conducere are obligaţia de a aplica semnul distinctiv sub 
forma unui disc de culoare galbenă, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamării, 
de culoare neagră, cu lungimea de 60 mm şi diametrul punctului de 10 mm, după cum urmează: 

a) la autovehiculele din categoriile AM, A1, A2 şi A, în partea din spate, lângă numărul de 
înmatriculare sau înregistrare, după caz; 

b) la celelalte vehicule, pe parbriz, în partea din dreapta jos şi pe lunetă, în partea stângă jos; 

c) la vehiculul care nu este prevăzut cu lunetă, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe caroserie în 
partea din spate stânga sus; 

d) la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe luneta ultimului vagon în partea din spate 
stânga sus; 

e) la vehiculul care tractează o remorcă, pe parbrizul vehiculului în partea din dreapta jos şi pe 
caroseria remorcii în partea din spate stânga sus." 

18.La capitolul V secţiunea a 4-a, titlul paragrafului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"§1. Circulaţia bicicletelor şi a trotinetelor electrice." 

19.Articolul 160 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 160 

(1) Bicicletele şi trotinetele electrice, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai 
pe un singur rând. 

(2) Dacă pe direcţia de deplasare există o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare, conducătorii 
vehiculelor prevăzute la alin. (1) sunt obligaţi să circule numai pe această pistă. Se interzice circulaţia 
altor participanţi la trafic pe pista pentru biciclete." 

20.Articolul 161 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 161 

(1) Se interzice conducătorului de bicicletă sau trotinetă electrică, după caz: 

a) să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificaţia «Accesul interzis 
bicicletelor»; 

b) să înveţe să conducă biciclete sau trotinete electrice, după caz, pe drumurile intens circulate; 

c) să circule pe trotuare, cu excepţia cazului când pe acestea sunt amenajate piste pentru biciclete; 

d) să circule în paralel, cu excepţia situaţiilor când participă la competiţii sportive organizate; 

e) să circule în timp ce se află sub influenţa alcoolului ori a substanţelor psihoactive; 
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f) să se ţină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o 
persoană aflată într-un vehicul; 

g) să circule pe partea carosabilă în aceeaşi direcţie de mers, dacă există acostament practicabil; 

h) să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau 
periclitează conducerea vehiculului ori circulaţia celorlalţi participanţi la trafic; 

i) să circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu excepţia cazurilor când nu stânjenesc 
circulaţia pietonilor; 

j) să circule fără îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 14 şi 15; 

k) să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă sau zăpadă; 

l) să circule cu defecţiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu 
avertizor sonor; 

m) să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe 
bicicletă sau trotinetă electrică, după caz; 

n) să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepţia cazurilor în care 
conducătorii de bicicletă, înainte de intersecţie, trebuie să se încadreze regulamentar în funcţie de 
direcţia de deplasare; 

o) să circule în interiorul localităţilor în care nu funcţionează iluminatul public, precum şi în afara 
localităţilor fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii 
până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă; 

p) să conducă vehiculul fără a menţine contactul roţilor cu solul; 

q) să circule fără a ţine cel puţin o mână pe ghidon şi ambele picioare pe pedale, în cazul 
conducătorului de bicicletă, respectiv fără a ţine ambele mâini pe ghidon, în cazul conducătorului 
de trotinetă electrică. 

(2) Se interzice conducătorului de bicicletă să transporte o altă persoană, cu excepţia copilului în 
vârstă de până la 7 ani, care poate fi transportat pe bicicletă, de către un adult, numai dacă vehiculul 
este prevăzut din construcţie cu un suport special sau dacă are montat un dispozitiv omologat. 

(3) Pe timpul circulaţiei pe drumurile publice, conducătorul de bicicletă sau de trotinetă electrică, 
după caz, este obligat să aibă asupra sa actul de identitate." 

21.La articolul 180, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 180 

(1) În cazul în care constată încălcări ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un proces-
verbal de constatare a contravenţiei potrivit modelului stabilit prin ordin al ministrului afacerilor 
interne, conform art. 109 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, care va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora şi locul unde 
este încheiat; gradul profesional, numele şi prenumele agentului constatator, unitatea din care 
acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa 
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contravenientului, numărul şi seria actului de identitate ori, în cazul cetăţenilor străini, al 
persoanelor fără cetăţenie sau al cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, seria şi numărul 
paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul 
emitent; descrierea faptei contravenţionale, cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, 
precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea 
eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează 
contravenţia; numărul punctelor-amendă aplicate şi valoarea acestora, posibilitatea achitării, în 
termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul 
amenzii prevăzute de actul normativ, sancţiunea contravenţională complementară aplicată şi/sau 
măsura tehnico-administrativă dispusă; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a 
avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale; 
termenul de exercitare a căii de atac, instanţa la care se depune plângerea şi semnătura agentului 
constatator." 

22.La articolul 180, alineatul (3) se abrogă. 

23.După articolul 188 se introduce un nou articol, articolul 1881, cu următorul cuprins: 

"Art. 1881 

Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prin care s-au aplicat numai sancţiuni 
contravenţionale principale se trimite în cel mult 10 zile lucrătoare de la data întocmirii la serviciul 
poliţiei rutiere pe raza căruia s-a/s-au săvârşit fapta/faptele, care are obligaţia să facă menţiunile 
corespunzătoare în evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate 
conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, în termen de 20 de 
zile de la primirea procesului-verbal." 

24.La articolul 190, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Permisul de conducere reţinut în condiţiile alin. (1), împreună cu un raport de reţinere, al cărui 
model este prevăzut în anexa nr. 1E, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează 
celei în care a fost eliberată dovada înlocuitoare, la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost 
săvârşită fapta, care are obligaţia să facă imediat menţiunile corespunzătoare în evidenţa permiselor 
de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole 
sau forestiere ori tramvaie." 

25.La articolul 190, alineatul (3) se abrogă. 

26.La articolul 190, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 

"(4) În situaţia în care la momentul constatării faptei prevăzute la alin. (1) conducătorul de vehicul 
nu are asupra sa permisul de conducere, poliţistul rutier sau, după caz, poliţistul de frontieră face 
menţiune cu privire la acest aspect în cuprinsul raportului de reţinere, care se trimite cel mai târziu 
în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost constatată fapta, la serviciul poliţiei rutiere 
prevăzut la alin. (2), care are obligaţia să facă imediat menţiunile corespunzătoare în evidenţa 
permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, 
tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie." 

27.La articolul 192, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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"Art. 192 

(1) Conducătorului de autovehicul sau tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc 
tehnic omologat şi verificat metrologic, i se reţine permisul de conducere dacă valoarea 
concentraţiei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, eliberându-se dovada 
înlocuitoare fără drept de circulaţie, dacă nu doreşte recoltarea probelor biologice în vederea 
stabilirii alcoolemiei, în condiţiile stabilite la art. 194." 

28.Articolul 194 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 194 

Pentru stabilirea alcoolemiei se recoltează două mostre biologice la interval de o oră între prelevări." 

29.Articolul 197 se abrogă. 

30.La articolul 198, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 198 

(1) În cazurile prevăzute de lege, odată cu constatarea faptei, poliţistul rutier sau, după caz, poliţistul 
de frontieră reţine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi/sau plăcuţele cu numărul de 
înmatriculare sau de înregistrare, eliberând dovada înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie, după 
caz. 

(2) Documentele şi/sau plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare reţinute în 
condiţiile alin. (1), împreună cu raportul de reţinere, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrătoare 
care urmează celei în care a fost eliberată dovada înlocuitoare, la serviciul poliţiei rutiere pe raza 
căruia a fost săvârşită fapta, care are obligaţia să facă imediat menţiunile corespunzătoare în 
evidenţa vehiculelor. În situaţia în care la momentul constatării faptei conducătorul de vehicul nu 
are asupra sa certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier sau, după caz, poliţistul 
de frontieră face menţiune cu privire la acest aspect în cuprinsul raportului de reţinere." 

31.Articolul 205 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 205 

Punctele de penalizare se înscriu în evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor 
aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie de către 
serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta în cel mult 10 zile de la data primirii 
procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în condiţiile art. 204 alin. (2)." 

32.Articolul 207 se abrogă. 

33.Articolul 208 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 208 

Istoricul sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice aplicate titularului permisului de 
conducere se comunică la cererea acestuia, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor 
interne." 

34.Articolul 209 se abrogă. 
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35.Articolul 212 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 212 

(1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină, reţinut ca urmare a săvârşirii de către 
titular a unei contravenţii pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a 
suspendării exercitării dreptului de a conduce şi pentru care s-a eliberat dovadă înlocuitoare cu sau 
fără drept de circulaţie, după caz, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a 
contravenţiei, se trimite de către serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta 
autorităţii străine emitente în termen de 5 zile, începând cu ziua imediat următoare expirării 
termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de 
constatare a contravenţiei. 

(2) În situaţia respingerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, 
documentele prevăzute la alin. (1) se transmit autorităţii străine emitente în termen de 5 zile de la 
predarea permisului de conducere potrivit art. 118 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Până la împlinirea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva 
procesului-verbal de constatare a contravenţiei, titularul permisului de conducere prevăzut la alin. 
(1) poate solicita ca, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, 
documentul să fie păstrat la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta, pentru a-i 
fi restituit. Despre această posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odată cu 
comunicarea suspendării exercitării dreptului de a conduce. 

(4) În situaţia în care autoritatea străină care a eliberat permisul de conducere prevăzut la alin. (1) 
se află pe teritoriul unuia dintre statele care sunt părţi contractante la Convenţia europeană cu 
privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu 
motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 126/1997, iar fapta 
săvârşită este una dintre cele prevăzute la anexa nr. 1 la această convenţie, serviciul poliţiei rutiere 
pe raza căruia a fost săvârşită fapta trimite o copie a raportului de reţinere, împreună cu o copie a 
procesului-verbal de constatare a contravenţiei, în termen de 5 zile începând cu ziua imediat 
următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-
verbal de constatare a contravenţiei, poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 
Române pentru notificarea autorităţii străine emitente cu privire la suspendarea exercitării 
dreptului de a conduce. În situaţia în care a fost introdusă plângere împotriva procesului-verbal de 
constatare a contravenţiei, iar ulterior aceasta a fost respinsă, copia raportului de reţinere a 
permisului de conducere împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei se 
transmit în termen de 5 zile începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de predare a 
permisului de conducere." 

36.După articolul 212 se introduce un nou articol, articolul 2121, cu următorul cuprins: 

"Art. 2121 

(1) În cazul în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule şi 
tractoare agricole sau forestiere conform art. 103 alin. (1) lit. c), d) sau e) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 
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zile de la data comunicării dispoziţiei de suspendare, titularul permisului de conducere eliberat de 
o autoritate străină poate solicita păstrarea documentului la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia 
a fost săvârşită fapta până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. 

(2) În situaţia în care titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină nu a solicitat 
păstrarea acestuia conform alin. (1), documentul se trimite autorităţii străine emitente de către 
serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta în termen de 5 zile, începând cu ziua 
imediat următoare expirării termenului în care se poate solicita păstrarea documentului." 

37.La articolul 219 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) la expirarea termenului de suspendare, când sancţiunea a fost aplicată ca urmare a săvârşirii 
unei contravenţii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 
90 de zile sau, după caz, a fost majorată cu 30 de zile;" 

38.La articolul 219, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Restituirea permisului de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza 
căruia a fost săvârşită fapta, la cererea titularului, în următoarele cazuri: 

a) la expirarea termenului de suspendare, când suspendarea exercitării dreptului de a conduce a 
fost dispusă în temeiul art. 103 alin. (1) lit. c), d) sau e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) în baza soluţiei de clasare dispuse în faza urmăririi penale în alte condiţii decât cele prevăzute la 
art. 103 alin. (1) lit. c) sau d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, a hotărârii instanţei de judecată rămase 
definitivă prin care s-a dispus încetarea procesului penal în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 
103 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitivă prin care s-a 
dispus achitarea inculpatului ori ca urmare a încetării măsurii de siguranţă prevăzute la art. 108 lit. 
c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare. 

c) în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitivă prin care procesul-verbal de constatare a 
contravenţiei a fost anulat în tot sau în parte pentru toate acele contravenţii pentru care Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevede şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce." 

39.Anexa nr. 1E se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 

40.În cuprinsul regulamentului, următoarele expresii şi termeni se înlocuiesc după cum urmează: 

a)termenul "tractorul rutier" se înlocuieşte cu expresia "tractorul agricol sau forestier", termenul 
"defecţiuni" sau "defecţiunilor" se înlocuieşte cu termenul "deficienţe" sau "deficienţelor", după 
caz, iar expresia "probe biologice" sau "probelor biologice" se înlocuieşte cu expresia "mostre 
biologice" sau "mostrelor biologice", după caz; 

b)expresiile "a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare 
acestora", "a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare 
acestora", "a produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare 
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acestora", "a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare", 
"produse sau substanţe stupefiante ori al medicamentelor cu efecte similare acestora", 
"substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare" sau "substanţe 
ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora" se înlocuiesc cu expresiile "a 
substanţelor psihoactive" ori "substanţe psihoactive", după caz; 

c)în cuprinsul art. 31, art. 184 alin. (1), art. 185 alin. (1), art. 189 alin. (1) şi (2), art. 192 alin. (1), art. 
193 alin. (1), (3) şi (4), art. 195 şi art. 196 alin. (1), expresia "autovehicul sau tramvai" se înlocuieşte 
cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai"; 

d)în cuprinsul art. 2 pct. 6, art. 180 alin. (7), art. 185 alin. (2), art. 193 alin. (4), art. 211 şi al cap. VII 
secţiunea a 3-a paragraful 2, expresia "autovehicule sau tramvaie" se înlocuieşte cu expresia 
"autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie"; 

e)în cuprinsul art. 114 alin. (1), (3) şi (6), art. 116 alin. (2) şi al cap. V secţiunea a 3-a paragraful 9, 
expresia "autovehicule şi tramvaie" se înlocuieşte cu expresia "autovehicule, tractoare agricole sau 
forestiere şi tramvaie"; 

f)în cuprinsul art. 114 alin. (2), art. 145, art. 155 alin. (1), art. 156 alin. (1) şi art. 157 alin. (1), (4) şi 
(5), termenul "autovehicul" se înlocuieşte cu sintagma "autovehicul, tractor agricol sau forestier"; 

g)în cuprinsul art. 93, art. 97 alin. (3) şi art. 157 alin. (1) lit. a) şi alin. (3), termenul "autovehicule" se 
înlocuieşte cu expresia "autovehicule, tractoare agricole sau forestiere"; 

h)în cuprinsul art. 141 alin. (2) şi (3), art. 156 alin. (1), art. 157 alin. (1) lit. d) şi alin. (2)-(4), termenul 
"autovehiculului" se înlocuieşte cu expresia "autovehiculului, tractorului agricol sau forestier"; 

i)în cuprinsul art. 141 alin. (1), art. 155 alin. (2) şi art. 157 alin. (1) lit. b), termenul "autovehiculul" se 
înlocuieşte cu expresia "autovehiculul, tractorul agricol sau forestier"; 

j)în cuprinsul art. 141 alin. (1) şi art. 157 alin. (1) lit. a), termenul "autovehiculelor" se înlocuieşte cu 
expresia "autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere"; 

k)în cuprinsul art. 114 alin. (5) lit. c), expresia "autovehiculul sau tramvaiul" se înlocuieşte cu 
expresia "autovehiculul, tractorul agricol sau forestier ori tramvaiul"; 

l)în cuprinsul art. 116 alin. (3), expresia "autovehiculelor şi tramvaielor" se înlocuieşte cu expresia 
"autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere şi a tramvaielor"; 

m)în cuprinsul art. 9 alin. (2), expresia "autovehiculele, tramvaiele sau remorcile" se înlocuieşte cu 
expresia "autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere, tramvaiele ori remorcile"; 

n)în cuprinsul cap. II secţiunea 1 paragraful 1, expresia "tractoarele folosite în exploatări agricole şi 
forestiere şi vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări" se înlocuieşte cu expresia 
"tractoarele agricole sau forestiere"; 

o)în cuprinsul art. 13, expresia "tractor folosit în exploatări agricole şi forestiere şi vehicul pentru 
efectuarea de servicii sau lucrări" se înlocuieşte cu expresia "tractor agricol sau forestier"; 

p)în cuprinsul art. 21 alin. (1), expresia "autovehiculul, tramvaiul sau remorca" se înlocuieşte cu 
expresia "autovehiculul, tractorul agricol sau forestier, tramvaiul ori remorca"; 
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q)în cuprinsul cap. II secţiunea a 2-a paragraful 2, expresia "autovehiculelor sau tramvaielor" se 
înlocuieşte cu expresia "autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori tramvaielor"; 

r)în cuprinsul art. 26 alin. (1), expresia "autovehiculului sau tramvaiului" se înlocuieşte cu expresia 
"autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori a tramvaiului"; 

s)în cuprinsul art. 114 alin. (4), expresia "autovehiculele sau remorcile" se înlocuieşte cu expresia 
"autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere ori remorcile"; 

ş)în cuprinsul art. 157 alin. (5), termenul "automobil" se înlocuieşte cu expresia "autovehicul, tractor 
agricol sau forestier". 

→În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se emit: 

a)ordinul comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, al ministrului afacerilor interne şi al 
ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru stabilirea condiţiilor privind emisiile de CO2 pe 
care trebuie să le îndeplinească autovehiculele pentru a le putea fi atribuite plăcuţe cu numărul de 
înmatriculare cu litere şi cifre de culoare verde; 

b)ordinul ministrului afacerilor interne privind condiţiile în care se comunică titularului permisului 
de conducere istoricul sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice. 

ANEXĂ:RAPORT DE REŢINERE 

(- Anexa nr. 1E la regulament) 

ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Localitatea ................................. 

ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| 

Locul constatării ......................... 

RAPORT DE REŢINERE 

Astăzi, data de mai sus, am depistat pe ............................., având domiciliul/reşedinţa în localitatea 
..........................., str. ..................... nr. ......, bl. ......, sc. ....., ap. ......., sectorul/judeţul 
............................., care la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, conducând vehiculul cu numărul de 
înmatriculare/înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|, a săvârşit fapta prevăzută de: 

- art. ............ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform Procesului-verbal seria ........ nr. ................; 

- art. ............ din Codul penal, conform Dosarului penal nr. ............, prin aceea că: 
............................................................ 

...............................................................................................................................................................

................................... 

...............................................................................................................................................................

................................... 
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Pentru care am stabilit: 

a)|_| AVERTISMENT/|_| AMENDĂ în sumă de ....................... lei; 

b)|_| PUNCTE-AMENDĂ, în sumă de ....................... lei; 

c)|_| PUNCTE DE PENALIZARE; 

d)SUSPENDAREA exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de: ...........................; 

e)CONFISCAREA: 
....................................................................................................................................................; 

f)IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ........................................... nr. de înmatriculare/înregistrare 
................... conform art. ......... din .....................; 

g)REŢINEREA |_| permisului de conducere/|_| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/|_| 
plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/|_| dovezii înlocuitoare a 
..........................................., în temeiul art. 111 alin. (...) lit. ...)/art. 112 alin. (...) lit. ...) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Nu s-a dispus măsura tehnico-administrativă a reţinerii, întrucât 
......................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

................................... 

Agent constatator, 

................................................ 

(grad profesional, numele şi prenumele) 

 

√   Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, şi ministrul afacerilor interne nr. 2024/147/2021 
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 
874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic 
şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe 
durata stării de alertă, publicat in Monitorul Oficial 955/06.09.2021 

→Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020, cu modificările 
şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

- După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins: 

"- Art. 12 

În localităţile în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori se instituie 
obligativitatea purtării măştii de protecţie în toate spaţiile publice deschise. Sunt exceptate de la 
obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice deschise persoanele care desfăşoară 
activităţi, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc. Alte 
excepţii se pot stabili, la propunerea direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a 
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municipiului Bucureşti, prin hotărâri ale comitetelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti 
pentru situaţii de urgenţă." 

 

√  Hotararea Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare 
pentru ambalaje primare nereutilizabile, publicată in Monitorul Oficial 955/06.10.2021 

→ CAPITOLUL I:Dispoziţii generale 

Art. 1: Domeniul de aplicare  

(1)Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru implementarea pe întreg teritoriul 
României a sistemului de garanţie-returnare, denumit în continuare SGR, aplicabil pentru ambalaje 
primare nereutilizabile prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)SGR reprezintă o modalitate prin care operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea 
nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare producători, 
îndeplinesc responsabilitatea pentru preluarea, transportul şi reciclarea ambalajelor SGR, în 
condiţiile prezentei hotărâri. 

Art. 2: Definiţii  

(1)Semnificaţia termenilor specifici utilizaţi în cuprinsul textului este prevăzută în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2)Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor şi, după caz, cu cele prevăzute la art. 
4 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

CAPITOLUL II: Obligaţiile producătorilor 

Art. 3: Obligaţiile privind înregistrarea  

(1)Producătorii care introduc pe piaţa naţională produse ambalate prevăzute la art. 1 alin. (1) au 
obligaţia de a se înregistra în SGR. 

(2)În scopul prevăzut la alin. (1), producătorii au obligaţia de a transmite administratorului SGR 
prevăzut la art. 16 alin. (1) o notificare în format digital cu semnătură electronică calificată care să 
cuprindă cel puţin următoarele: 

a)datele de identificare ale producătorului, însoţite de o copie a certificatului de înregistrare fiscală; 

b)numele, numărul de telefon şi adresa de e-mail a persoanei de contact din partea producătorului 
în relaţia cu SGR; 

c)numărul de unităţi de ambalaje care fac obiectul SGR în conformitate cu art. 10 alin. (5) din Legea 
nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi greutatea aferentă de ambalaj exprimată 
în kilograme introduse pe piaţa naţională în anul calendaristic anterior, defalcate pe tip de material, 
volum per unitate de ambalaj şi categorii de produse conţinute. 
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(3)Data înregistrării este considerată a fi data la care producătorul a transmis corect şi complet 
documentaţia prevăzută de prezenta hotărâre şi cea solicitată de administratorul SGR în condiţiile 
alin. (4) dacă este cazul, indiferent de data la care administratorul SGR a confirmat primirea 
documentaţiei şi caracterul complet al acesteia. 

(4)Producătorii sunt obligaţi să ofere clarificări şi informaţiile solicitate de către administratorul SGR 
în legătură cu notificarea de înregistrare în SGR, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea 
notificării. 

(5)Obligaţia prevăzută la alin. (1) trebuie îndeplinită în termen de 90 de zile de la data publicării pe 
pagina de internet a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului a anunţului privind 
desemnarea administratorului SGR. 

(6)Producătorii care intenţionează să introducă pe piaţa naţională produsele ambalate prevăzute la 
art. 1 alin. (1) ulterior împlinirii termenului prevăzut la alin. (5) au obligaţia de a se înregistra în SGR 
cu cel puţin 30 de zile înainte de introducerea pe piaţa naţională a produselor ambalate în ambalaje 
SGR. 

Art. 4: Obligaţii specifice funcţionării SGR  

(1)Producătorii sunt obligaţi: 

a)să încheie contracte cu administratorul SGR, în cel mult 60 de zile de la data înregistrării conform 
prevederilor art. 3, în vederea îndeplinirii obligaţiilor aşa cum decurg acestea din prezenta hotărâre; 

b)să marcheze ambalajele SGR conform prezentei hotărâri; 

c)să utilizeze pentru raportarea ambalajelor puse pe piaţă care fac obiectul SGR programul 
informatic pus la dispoziţie online de către administratorul SGR; 

d)să ţină evidenţa numărului total al produselor în ambalaje SGR pe tip de material, greutate şi 
volume, precum şi evidenţa garanţiilor percepute aferente; 

e)să comunice administratorului SGR evidenţa actualizată prevăzută la lit. d), până la data de 10 a 
lunii imediat următoare pentru produsele în ambalaje SGR introduse pe piaţa naţională în luna de 
referinţă, în formatul şi procedura stabilite de administratorul SGR; 

f)să plătească administratorului SGR valoarea garanţiei aferente produselor în ambalaje SGR 
introduse pe piaţa naţională, până în data de 25 a lunii următoare introducerii pe piaţă a produselor; 

g)să perceapă de la clienţii lor garanţia aferentă produselor în ambalajele SGR introduse pe piaţa 
naţională şi achiziţionate de către aceştia; 

h)să plătească administratorului SGR tariful de administrare conform contractului încheiat cu 
administratorul SGR; 

i)să informeze consumatorii sau utilizatorii finali, prin transmiterea informaţiei detaliate pe produs, 
marcă, tip de material, greutate şi volum util al ambalajului pentru a fi postată pe pagina de internet 
a administratorului SGR, despre începerea sau încetarea punerii pe piaţă a unui anumit tip de produs 
ambalat în ambalaj SGR; 
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j)să permită efectuarea controalelor de către autorităţile competente şi să furnizeze acestora 
documente, informaţii corecte şi complete referitoare la propriile ambalaje care fac obiectul SGR, 
datele comunicate către administratorul SGR şi decontările cu acesta, alte produse ambalate care 
fac obiectul obligaţiilor de mediu. 

(2)Producătorii, prin intermediul administratorului SGR, sunt obligaţi să realizeze următoarele 
obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR: 

a)65% sticlă, 65% plastic, 65% metal pentru perioada cuprinsă între data de 1 octombrie 2022 şi 
data de 31 decembrie 2022; 

b)65% sticlă, 65% plastic, 65% metal pentru anul 2023; 

c)75% sticlă, 80% plastic, 80% metal pentru anul 2024; 

d)85% sticlă, 90% plastic, 90% metal, începând cu anul 2025. 

(3)Gradul de îndeplinire a obiectivelor de returnare se calculează prin raportul dintre numărul total 
de ambalaje SGR introduse pe piaţa naţională şi numărul total de ambalaje SGR validate în baza 
codului de bare ca fiind returnate în cadrul SGR în anul calendaristic de referinţă şi va fi verificat de 
către Administraţia Fondului pentru Mediu. 

(4)Ambalajele SGR validate ca fiind returnate în cadrul SGR sunt cele stabilite la punctele de 
returnare prin sistemul electronic de numărare al echipamentelor automate de preluare şi, 
respectiv, la centrul de numărare dacă ambalajele au fost preluate manual la punctele de returnare. 

(5)Producătorii sunt obligaţi să utilizeze programul informatic dezvoltat, gestionat şi pus la dispoziţie 
de către administrator. 

CAPITOLUL III:Obligaţiile comercianţilor 

Art. 5: Obligaţiile privind înregistrarea în cadrul sistemului de garanţie-returnare  

(1)Comercianţii au obligaţia să se înregistreze în baza de date gestionată de către administratorul 
SGR în termen de 90 de zile de la data publicării pe pagina de internet a autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului a anunţului privind desemnarea administratorului SGR. 

(2)În scopul prevăzut la alin. (1), comercianţii au obligaţia să transmită administratorului SGR o 
notificare în format digital cu semnătură electronică calificată care să cuprindă cel puţin 
următoarele: 

a)datele de identificare, însoţite de copie a certificatului de înregistrare fiscală; 

b)numele, numărul de telefon şi adresa de e-mail a persoanei de contact desemnate; 

c)adresa şi suprafaţa fiecărei structuri de vânzare operate de comerciant ca punct de desfacere 
astfel cum sunt definite la art. 4 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

d)adresa şi detaliile de acces ale punctului de preluare a ambalajelor returnate, respectiv căi de 
acces pentru deţinătorii de ambalaje returnabile, orar de funcţionare, căi de acces pentru vehiculele 
de ridicare a ambalajelor preluate; 
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e)modalitatea de preluare a ambalajelor returnabile de la deţinători: manual sau prin echipamente 
de preluare; 

f)numărul de unităţi de produse în ambalaje care fac obiectul SGR comercializate cu amănuntul pe 
piaţa naţională în anul calendaristic anterior; 

g)numărul de produse în ambalaje SGR pe care comerciantul anticipează că îl va comercializa în anul 
calendaristic în care este transmisă notificarea de înregistrare; 

h)informaţii din care să rezulte dacă comerciantul se încadrează la una dintre excepţiile privind 
obligaţia de a se constitui punct de returnare. 

(3)Data înregistrării este considerată a fi data la care comerciantul a transmis corect şi complet 
documentaţia prevăzută de prezenta hotărâre şi cea solicitată de administratorul SGR în condiţiile 
alin. (5) dacă este cazul, indiferent de data la care administratorul SGR a confirmat primirea 
documentaţiei şi caracterul complet al acesteia. 

(4)Comercianţii sunt obligaţi să ofere clarificări şi informaţiile administratorului SGR în legătură cu 
notificarea de înregistrare în SGR, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare. 

(5)Comercianţii care se înfiinţează sau încep comercializarea de produse în ambalaje care fac 
obiectul SGR ulterior împlinirii termenului prevăzut la alin. (1) au obligaţia de a se înregistra în SGR 
cu cel puţin 30 de zile înainte de comercializarea produselor în ambalaje SGR. 

Art. 6: Obligaţii specifice funcţionării SGR  

(1)Comercianţii sunt obligaţi: 

a)să încheie contracte cu administratorul SGR în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din 
prezenta hotărâre, în cel mult 90 de zile de la data înregistrării potrivit prevederilor art. 5; 

b)să indice distinct valoarea garanţiei la raft şi pe documentele fiscale aferente produsului în ambalaj 
SGR; 

c)să plătească valoarea garanţiei operatorilor economici de la care achiziţionează produse ambalate 
în ambalaje SGR; 

d)să nu comercializeze produse ambalate în ambalaje SGR achiziţionate de la producători 
neînregistraţi în cadrul administratorului SGR sau de la distribuitori ai acestor producători; 

e)să încaseze de la clienţii săi garanţia aferentă produselor în ambalaje SGR; 

f)să afişeze în cadrul punctelor de vânzare informaţii adresate consumatorilor sau utilizatorilor finali 
cu privire la: 

f.1) tipurile de produse care fac parte din sistemul de garanţie-returnare; 

f.2) valoarea garanţiei; 

f.3) posibilitatea consumatorilor sau utilizatorilor finali de a returna ambalajul SGR în vederea 
restituirii valorii garanţiei în cadrul oricărui punct de returnare de pe teritoriul României; 

f.4) adresa şi programul de funcţionare ale punctului de returnare operat de comerciant; 
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f.5) modalitatea de preluare a ambalajelor, manual sau prin echipament automat de preluare; 

f.6) modalităţile disponibile de restituire a garanţiei; 

f.7) dreptul celui care returnează ambalajul SGR de a solicita restituirea valorii garanţiei în numerar; 

f.8) situaţiile de refuz al restituirii garanţiei; 

g)să organizeze puncte de returnare, în condiţiile prezentei hotărâri; 

h)să preia în cadrul punctelor de returnare toate ambalajele SGR returnate de consumatori sau 
utilizatori finali şi să restituie acestora valoarea garanţiei la momentul returnării ambalajelor SGR, 
în condiţiile prezentei hotărâri; 

i)să protejeze ambalajele SGR preluate în cadrul punctelor de returnare împotriva deteriorării, 
furtului şi a altor situaţii similare, până la preluarea acestora de către administratorul SGR; 

j)să permită exclusiv administratorului SGR preluarea ambalajelor SGR de la punctele de returnare, 
la solicitarea acestuia sau a reprezentantului desemnat al acestuia; 

k)să utilizeze pentru raportarea ambalajelor care fac obiectul SGR şi a garanţiilor aferente acestora, 
programul informatic pus la dispoziţie online de către administratorul SGR; 

l)să ţină evidenţa numărului total al produselor în ambalaje SGR comercializate, defalcat pe produse, 
pentru fiecare structură de vânzare şi/sau magazin on-line pe care le operează, evidenţa numărului 
total al ambalajelor SGR care au fost returnate comerciantului de către consumatori sau utilizatori 
finali, defalcat pe tip de material şi volum, precum şi evidenţa garanţiilor plătite, încasate la vânzarea 
produselor şi returnate către consumatori la punctul de returnare, respectiv încasate de la 
administratorul SGR; 

m)să permită efectuarea controalelor de către autorităţile competente şi să furnizeze acestora 
documente, informaţii corecte şi complete referitoare la modul de îndeplinire a obligaţiilor de către 
comerciant, precum şi documentele justificative primite din partea consumatorilor sau utilizatorilor 
finali, administratorului SGR, şi celorlalţi operatori economici din cadrul SGR cu care comerciantul a 
încheiat contracte; 

n)să ofere în scris, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, clarificări şi informaţiile solicitate de 
către administratorul SGR şi care sunt în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezenta 
hotărâre. 

(2)Comercianţii care, în temeiul art. 17 alin. (7), optează pentru organizarea punctelor de returnare 
în parteneriat cu unităţile administrativ-teritoriale sau cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, 
potrivit prevederilor art. 8, vor afişa în cadrul punctelor de vânzare, vizibil şi uşor lizibil pentru clienţi, 
următorul text: "Acest magazin nu funcţionează ca punct de returnare a ambalajelor", precum şi 
informaţia privind localizarea punctelor de returnare puse la dispoziţie. 

CAPITOLUL IV:Rolul unităţilor administrativ-teritoriale şi al asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitare 

Art. 7: Organizarea şi operarea punctelor de returnare  
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(1)Autorităţile deliberative la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la 
art. 5 lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, pot aproba încheierea acordurilor de parteneriat cu 
comercianţii având structuri de vânzare cu o suprafaţă mai mică de 200 mp, la solicitarea acestora, 
în vederea organizării şi operării punctelor de returnare conform prezentei hotărâri, cu condiţia 
îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2). 

(2)Autorităţile deliberative la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1), precum 
şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară pot organiza puncte de returnare a ambalajelor SGR pe 
raza administrativ-teritorială a respectivei unităţi administrativ-teritoriale/asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară, denumite în continuare UAT/ADI, în colaborare şi sub coordonarea 
administratorului SGR. 

Art. 8: Acorduri de parteneriat  

(1)Autorităţile deliberative la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la art. 7 pot 
aproba încheierea acordurilor de parteneriat prevăzute la art. 7 exclusiv cu comercianţii având 
structuri de vânzare cu suprafaţa mai mică de 200 mp ce sunt localizaţi pe raza administrativ-
teritorială UAT. 

(2)Pentru punctele de returnare organizate potrivit prevederilor art. 7, operatorii acestora trebuie: 

a)să asigure o capacitate de preluare cel puţin egală cu suma ambalajelor SGR comercializate de 
către comercianţii asociaţi; 

b)să respecte obligaţiile instituite de către administratorul SGR, în condiţiile prezentei hotărâri; 

c)să îndeplinească obligaţiile specifice funcţionării SGR prevăzute la art. 6; 

d)să desemneze, prin acordul de parteneriat, un responsabil în relaţia cu SGR. 

(3)Punctele de returnare prevăzute la art. 7 şi art. 8 alin. (1) sunt organizate de către autorităţile 
deliberative la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau de către asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară, respectiv de către asocierea dintre aceştia şi comercianţii cu suprafeţe de vânzare 
de sub 200 mp, prin responsabilul pentru relaţia cu SGR desemnat prin acordul de parteneriat 
prevăzut la alin. (2) lit. d). 

(4)Operatorul punctelor de returnare prevăzute la art. 7 şi art. 8 alin. (1) are obligaţia de a rambursa 
garanţia consumatorilor finali în cadrul aceluiaşi punct de returnare, în numerar, în cazul preluării 
manuale, sau prin voucher ce poate fi schimbat în numerar în cadrul aceluiaşi punct de returnare, 
în cazul preluării automate. 

(5)În cazul punctelor de returnare prevăzute la art. 7 şi art. 8 alin. (1) care sunt operate de către 
unitatea administrativ-teritorială sau asociaţia de dezvoltare intercomunitară, operatorul va 
respecta obligaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c), f), h)-j), m) şi n) în sarcina comercianţilor. 

(6)Operatorul prevăzut la alin. (5) va răspunde contravenţional în aceleaşi condiţii cu comercianţii 
care operează puncte de returnare, în condiţiile prezentei hotărâri. 

Art. 9: Compensarea costurilor  
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În situaţia în care autorităţile deliberative la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau asociaţiile 
de dezvoltare intercomunitară asigură organizarea şi operarea punctelor de returnare în 
conformitate cu prevederile art. 7 şi 8, acestea vor beneficia din partea administratorului SGR de 
compensarea costurilor prin tariful de gestionare, stabilit de administratorul SGR în conformitate cu 
prevederile ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor prevăzut la art. 25 alin. (3), în funcţie 
de modalitatea de preluare a ambalajelor SGR returnate, respectiv manuală sau prin echipament 
automat de preluare. 

CAPITOLUL V:Sistemul de garanţie-returnare 

Art. 10: Sistemul de garanţie-returnare  

(1)SGR, unic la nivel naţional, intră în funcţiune începând cu data de 1 octombrie 2022 şi este 
obligatoriu tuturor producătorilor şi comercianţilor în condiţiile prezentei hotărâri, aplicându-se atât 
produselor fabricate pe teritoriul naţional, cât şi produselor importate sau achiziţionate 
intracomunitar, în condiţii nediscriminatorii, inclusiv în ceea ce priveşte posibilitatea participării 
efective a operatorilor economici la funcţionarea sistemului şi tarifele impuse acestora de către 
administratorul SGR. 

(2)Începând cu data de 1 octombrie 2022, este interzisă introducerea pe piaţa naţională a 
produselor ambalate în ambalajele prevăzute la art. 1 alin. (1) dacă producătorii acestora nu sunt 
înregistraţi în SGR. 

(3)Începând cu data de 1 octombrie 2022, este interzisă introducerea pe piaţa naţională a 
produselor ambalate în ambalajele prevăzute la art. 1 alin. (1) dacă acestea nu sunt inscripţionate 
în condiţiile prevăzute la art. 22, cu excepţia produselor care se află în stocul producătorilor sau 
comercianţilor la data de 30 septembrie 2022. 

(4)Stocurile prevăzute la alin. (3) pot fi comercializate cel târziu până în data de 31 decembrie 2022, 
dată după care comercializarea lor este interzisă pe teritoriul naţional. 

Art. 11: Înregistrarea în cadrul sistemului de garanţie-returnare  

Procedura de înregistrare în SGR se stabileşte de către administratorul SGR şi se publică pe pagina 
proprie de internet în termen de 60 de zile de la anunţul privind desemnarea sa de către autoritatea 
publică centrală pentru protecţia mediului. 

Art. 12: Garanţia  

(1)Garanţia reprezintă suma plătită de către consumatorul sau utilizatorul final la momentul 
achiziţionării unui produs în ambalaj SGR, separată de preţul produsului, gestionată în cadrul 
sistemului de garanţie-returnare prin intermediul administratorului SGR şi care este restituită 
integral consumatorului sau utilizatorului final la momentul returnării ambalajului SGR în cadrul unui 
punct de returnare. 

(2)Garanţia se aplică pentru fiecare unitate de produs în ambalaj SGR şi este evidenţiată distinct în 
documentele fiscale ale producătorilor, distribuitorilor şi comercianţilor, la comercializarea 
produselor, inclusiv către consumatorii sau utilizatorii finali. 
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(3)Începând cu data de 1 octombrie 2022, producătorii prevăzuţi la pct. 1 lit. k) din anexă sunt 
obligaţi ca la momentul introducerii pe piaţa naţională a produselor în ambalaje SGR să perceapă 
garanţia prevăzută la alin. (1). 

(4)Începând cu data de 1 octombrie 2022, comercianţii sunt obligaţi să perceapă garanţia de la 
consumatorii sau utilizatorii finali. 

(5)Începând cu data de 1 octombrie 2022 valoarea garanţiei este în cuantum de 0,5 lei pentru toate 
tipurile de ambalaj SGR. 

(6)Începând cu data 1 octombrie 2023, administratorul SGR are dreptul de a solicita autorităţii 
publice centrale pentru protecţia mediului modificarea valorii garanţiei, inclusiv diferenţiat pe tip 
de ambalaj, respectiv pe tip de material. 

(7)Administratorul SGR nu poate solicita modificarea valorii garanţiei mai devreme de 1 an de la 
intrarea în vigoare a valorii nominale anterioare a garanţiei. 

(8)Acelaşi operator economic nu poate fi obligat la plata de mai multe ori a garanţiei aferente 
aceleiaşi unităţi de produs în ambalaj SGR. 

(9)Rambursarea preţului produselor în ambalaje SGR, ca urmare a returnării produselor comandate, 
presupune inclusiv rambursarea garanţiei aferente produselor returnate. 

Art. 13: Modul de funcţionare a punctelor de returnare  

(1)În cadrul punctelor de returnare, comercianţii sunt obligaţi să accepte ambalajele SGR returnate 
de consumatorii sau utilizatorii finali, indiferent de locul din care a fost achiziţionat produsul ambalat 
şi fără a condiţiona acceptarea ambalajului SGR de prezentarea bonului fiscal. 

(2)În cadrul punctelor de returnare, comercianţii vor păstra ambalajele SGR returnate, separat de 
deşeuri sau alte ambalaje care nu fac parte din SGR, în vederea preluării acestora prin grija 
administratorului SGR. 

(3)Punctul de returnare este organizat în cadrul structurii de vânzare a comerciantului sau în 
imediata vecinătate a acesteia, fără depăşirea unei distanţe de 150 de metri faţă de structura de 
vânzare şi având cel puţin acelaşi program de funcţionare ca structura de vânzare a comerciantului. 

(4)Punctele de returnare organizate conform prevederilor art. 7 şi art. 8 alin. (1) vor fi amplasate în 
zone accesibile consumatorilor de pe raza UAT-urilor. 

(5)Pentru toate punctele de returnare, inclusiv cele organizate în afara spaţiului de vânzare, 
operatorii punctelor de returnare vor asigura monitorizarea şi securitatea acestora, în baza unui 
regulament propriu care să asigure păstrarea integrităţii punctului de returnare, a echipamentelor 
acestuia şi a ambalajelor returnate. 

(6)Administratorul SGR este proprietarul ambalajelor SGR returnate în cadrul punctelor de 
returnare. 

Art. 14: Rambursarea garanţiei către consumatori sau utilizatori finali  

(1)Consumatorii sau utilizatorii finali pot restitui ambalajul SGR în cadrul oricărui punct de returnare 
organizat de către comercianţi pe teritoriul României, indiferent de locul din care a fost achiziţionat 
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produsul ambalat şi fără a putea fi condiţionat de prezentarea bonului fiscal în vederea recuperării 
garanţiei, în condiţiile prezentei hotărâri. 

(2)În cazul în care la punctul de returnare: 

a)ambalajele SGR sunt preluate manual, valoarea garanţiei este returnată consumatorilor sau 
utilizatorilor finali în numerar sau prin transfer electronic; 

b)ambalajele SGR sunt preluate prin echipament automat de preluare, valoarea garanţiei este 
returnată consumatorilor sau utilizatorilor finali fie prin voucher, pe care aceştia, în cadrul aceluiaşi 
comerciant care operează echipamentul automat de preluare, îl pot preschimba în numerar sau îl 
pot utiliza la efectuarea cumpărăturilor, în termen de maximum 12 luni de la eliberarea voucherului, 
fie în numerar prin transfer electronic. 

(3)Garanţia nu va fi restituită către consumatori sau utilizatori finali dacă ambalajul returnat: 

a)nu are aplicat marcajul care indică apartenenţa la SGR, respectiv simbolul reprezentativ şi codul 
de bare prevăzute la art. 22 alin. (1) sau dacă acesta nu este vizibil ori lizibil; 

b)nu este returnat întreg ori este degradat sau deformat astfel încât nu se poate stabili apartenenţa 
la SGR; 

c)nu este golit în întregime de conţinut; sau 

d)nu este returnat în termen de maximum 24 de luni de la data publicării pe pagina de internet a 
administratorului SGR a anunţului privind încetarea introducerii pe piaţă de către producător a 
produsului respectiv. 

Art. 15: Tariful de administrare  

(1)Pentru acoperirea obligaţiilor financiare aferente aducerii la îndeplinire a răspunderii extinse a 
producătorilor pentru ambalajele care fac obiectul SGR, administratorul SGR stabileşte şi percepe 
de la producători tariful de administrare al SGR care trebuie să includă şi tariful de gestionare. 

(2)Tariful de administrare se percepe producătorilor şi va fi stabilit de administratorul SGR în 
conformitate cu prevederile ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor prevăzut la art. 25 
alin. (3), pentru stabilirea metodologiei de calcul al tarifelor de administrare şi gestionare, în funcţie 
de tipul de material, greutate şi volum util, prin raportare la costurile totale de funcţionare ale SGR 
alocate producătorilor în mod proporţional cu cantitatea de ambalaje SGR puse pe piaţă. 

(3)Cuantumul şi frecvenţa plăţii tarifului de administrare vor fi stabilite în mod transparent de către 
administratorul SGR, prin decizie emisă în acest sens de Consiliul de supraveghere. 

Art. 16: Tariful de gestionare  

(1)Tariful de gestionare se achită operatorilor punctelor de returnare pentru ambalajele preluate de 
către administratorul SGR şi va fi stabilit de administratorul SGR în conformitate cu prevederile 
ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor prevăzut la art. 25 alin. (3) pentru stabilirea 
metodologiei de calcul al tarifelor de administrare şi gestionare, în funcţie de modalitatea de 
preluare a ambalajelor SGR returnate, respectiv manuală sau prin echipament automat de preluare. 
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(2)Cuantumul şi frecvenţa plăţii tarifului de gestionare vor fi stabilite în mod transparent de către 
administratorul SGR, prin decizie emisă în acest sens de Consiliul de supraveghere. 

Art. 17: Excepţii  

(1)Prin excepţie de la prevederile art. 25 alin. (4), SGR nu se aplică produselor exportate, 
comercializate în magazine tip duty-free şi celor care se comercializează în mijloacele de transport 
internaţional. 

(2)Prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (1) lit. g)-j), comercianţii care fac disponibile pe piaţa 
naţională produse ambalate în ambalaje SGR exclusiv prin intermediul unor platforme on-line nu au 
obligaţia de a organiza puncte de returnare. 

(3)Comercianţii HoReCa au obligaţia să perceapă garanţia de la consumatorii finali pentru produsele 
în ambalaje SGR consumate în afara structurii de vânzare şi să nu perceapă garanţia pentru 
produsele în ambalaje SGR consumate la locul structurii de vânzare. 

(4)Ambalajele SGR ale produselor consumate la locul structurii de vânzare a comercianţilor HoReCa 
vor fi preluate şi gestionate de către administratorul SGR în cadrul sistemului de garanţie-returnare 
în aceeaşi manieră cu cele colectate din cadrul punctelor de returnare. 

(5)Comercianţii HoReCa nu au obligaţia de a organiza puncte de returnare şi nu li se va plăti de către 
administratorul SGR tariful de gestionare. 

(6)Prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (1) lit. g), comercianţii care fac disponibile produse 
ambalate în ambalaje SGR către consumatorii finali exclusiv prin intermediul automatelor nu au 
obligaţia de a organiza puncte de returnare. 

(7)Comercianţii având structuri de vânzare cu o suprafaţă mai mică de 200 mp care nu îşi 
organizează propriile puncte de returnare îşi vor îndeplini obligaţiile de organizare a punctelor de 
returnare prin asociere cu alţi comercianţi care au structuri de vânzare cu o suprafaţă mai mică de 
200 mp sau prin acord de parteneriat cu UAT/ADI potrivit prevederilor art. 8. 

(8)În situaţia prevăzută la alin. (7) distanţa până la punctul de returnare realizat nu poate fi mai mare 
de 150 m faţă de fiecare structură de vânzare a comerciantului din acordul de parteneriat. 

CAPITOLUL VI:Administratorul sistemului de garanţie-returnare 

Art. 18: Administratorul SGR  

(1)Administratorul SGR este persoana juridică română, unică la nivel naţional, constituită sub forma 
unei societăţi pe acţiuni potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, înfiinţată exclusiv pentru a implementa, gestiona, opera şi a 
asigura finanţarea sistemului de garanţie-returnare. 

(2)Administratorul SGR se constituie de către structurile asociative ale producătorilor şi care deţin 
împreună o cotă de piaţă de cel puţin 30%, raportat la numărul de unităţi de ambalaje SGR introduse 
pe piaţă în ultimul an fiscal încheiat anterior depunerii documentaţiei pentru acreditare, conform 
prevederilor alin. (4) şi de către statul român reprezentat de autoritatea centrală pentru protecţia 
mediului cu un procent de 20%. Din acţionariat pot face parte şi structurile asociative ale 
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comercianţilor care introduc şi comercializează pe piaţa naţională produse ambalate în ambalaje 
SGR. 

(3)Capitalul social al societăţii constituite nu poate fi mai mic de 5 milioane lei. 

(4)Entitatea care doreşte să fie desemnată ca administrator SGR trebuie să depună documentaţia 
prevăzută la art. 20 în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 19: Desemnarea administratorului SGR  

(1)În situaţia în care este depusă o singură solicitare pentru constituirea administratorului SGR, 
persoana juridică prevăzută la art. 18 alin. (1) va fi desemnată drept administrator al SGR, prin 
hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 60 de zile de la depunerea documentelor prevăzute 
la art. 20. 

(2)În situaţia în care sunt depuse două sau mai multe solicitări pentru constituirea administratorului 
SGR, autoritatea centrală pentru protecţia mediului lansează o procedură de selecţie, în termen de 
10 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 18 alin. (4). 

(3)Procedura de selecţie prevăzută la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi 
pădurilor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi se aplică 
exclusiv pentru situaţia prevăzută la alin. (2). 

(4)În cazul în care administratorul SGR este selectat în urma procedurii de selecţie prevăzute la alin. 
(3), desemnarea acestuia se realizează prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la 
finalizarea procedurii de selecţie şi anunţarea administratorului selectat. 

(5)În cadrul societăţii prevăzute la art. 18 alin. (1), structurile asociative reprezentative ale 
producătorilor vor deţine maximum 75% din părţile sociale, iar structurile asociative reprezentative 
ale comercianţilor pot deţine maximum 25% din părţile sociale, în ambele cazuri cu asumarea direct 
proporţională a tuturor drepturilor şi obligaţiilor care decurg din administrarea societăţii. 

(6)Veniturile înregistrate cu orice titlu de către administratorul SGR, inclusiv garanţiile 
nerevendicate, se folosesc în mod exclusiv pentru susţinerea funcţionării şi creşterea eficienţei 
sistemului de garanţie-returnare. 

(7)În cadrul administratorului se constituie Consiliul de supraveghere, format din reprezentanţi ai 
producătorilor şi comercianţilor şi un reprezentant al Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor, cu 
rol de observator. 

(8)Prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri, se constituie Comitetul de supraveghere, format din reprezentanţi ai producătorilor, 
comercianţilor şi ai autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniu, şi se aprobă structura şi 
modul de funcţionare a acestuia. 

Art. 20: Dobândirea calităţii de administrator al SGR  

Administratorul SGR este desemnat de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, 
în urma prezentării documentaţiei depuse de societatea comercială constituită în acest scop, care 
conţine cel puţin următoarele: 
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a)planul de organizare a SGR, care cuprinde măsurile necesare pentru implementarea şi 
funcţionarea efectivă a sistemului, precum şi îndeplinirea obligaţiilor de către operatorii economici 
implicaţi; 

b)planul financiar anual şi metoda de finanţare a sistemului de garanţie-returnare pe termen scurt, 
mediu şi lung, care să indice inclusiv tariful de administrare şi tariful de gestionare a returnării; 

c)planul anual de atingere a obiectivelor de returnare prevăzute la art. 4 alin. (2); 

d)planul de contractare cu operatorii economici care fac parte din sistemul de garanţie-returnare; 

e)planul anual privind campaniile educaţionale şi publicitare de informare şi conştientizare a 
populaţiei cu privire la SGR; 

f)certificatul constatator al societăţii pe acţiuni prevăzute la art. 18 alin. (1), eliberat de către 
registrul comerţului, valabil la data depunerii. 

Art. 21: Obligaţiile administratorului SGR  

(1)Administratorul SGR implementează, gestionează, operează şi asigură finanţarea sistemului de 
garanţie-returnare. 

(2)Administratorul SGR are obligaţia rambursării costurilor de operare a staţiilor de sortare pentru 
ambalajele SGR provenite din colectarea separată a deşeurilor municipale şi care îndeplinesc 
condiţiile de preluare stabilite în sarcina comercianţilor. 

(3)Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), administratorul SGR va achita un tarif de gestionare dedicat 
staţiilor de sortare doar în situaţia în care acestea din urmă îndeplinesc criteriile solicitate de către 
administratorul SGR. 

(4)Administratorul SGR are obligaţia afişării lunare pe pagina proprie de internet a cantităţii de 
ambalaje SGR puse pe piaţă şi, respectiv, recuperate, în număr de unităţi şi în kg, pentru fiecare tip 
de material: plastic, metal, sticlă, până la data de 15 a lunii următoare celei de referinţă. 

(5)Administratorul SGR are obligaţia de a pune la dispoziţie raportarea pentru fiecare unitate 
administrativ-teritorială în care desfăşoară activitatea de preluare a ambalajelor utilizate, cantitatea 
de ambalaje preluată de pe teritoriul administrativ al acesteia, cu o frecvenţă trimestrială, în 
maximum 25 de zile după trimestrul de referinţă. 

(6)Raportarea prevăzută la alin. (5) trebuie să conţină cel puţin cantitatea de ambalaje preluate, pe 
tip de material şi volum. 

(7)Administratorul SGR raportează trimestrial, în maximum 25 de zile după trimestrul de referinţă, 
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului gradul şi modalitatea de ducere la îndeplinire 
a obligaţiilor ce decurg din prezenta hotărâre, inclusiv în ce priveşte încredinţarea spre reciclare, şi 
va furniza orice alte informaţii solicitate în scris de autorităţile competente în legătură cu 
funcţionarea sistemului de garanţie-returnare. 

(8)Metodologia raportărilor prevăzute la alin. (4)-(7) va fi stabilită prin ordin al autorităţii publice 
centrale pentru protecţia mediului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri. 
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(9)Administratorul SGR are următoarele obligaţii: 

a)să constituie, în termen de maximum 60 de zile de la înfiinţare, Consiliul de supraveghere; 

b)să solicite încheierea contractelor de prestări servicii, denumite în continuare contracte SGR, cu 
toţi producătorii care pun pe piaţă ambalaje SGR, în termen de 60 de zile de la data înregistrării 
producătorului conform prevederilor art. 3 alin. (5); 

c)să notifice autoritatea centrală pentru protecţia mediului cu privire la producătorii care refuză 
încheierea contractului SGR, furnizând informaţii cu privire la identificarea fiscală a acestora şi 
demersurile întreprinse în vederea încheierii contractelor, în cel mult 30 de zile după expirarea 
termenului prevăzut la lit. b); 

d)să furnizeze producătorilor specificaţiile tehnice ale marcajului SGR obligatoriu a fi aplicat de către 
aceştia pe ambalajele SGR, în cel mult 30 de zile de la semnarea contractului prevăzut la lit. b); 

e)să constituie şi să administreze registrul ambalajelor SGR; 

f)să raporteze Comitetului de supraveghere producătorii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile 
contractuale faţă de administratorul SGR; 

g)să solicite încheierea contractelor de prestări servicii, denumite în continuare convenţii SGR, cu 
toţi comercianţii de produse care fac obiectul SGR, în termen de 90 de zile de la data înregistrării 
comerciantului conform prevederilor art. 5 alin. (1); 

h)să notifice autoritatea centrală pentru protecţia mediului cu privire la comercianţii care refuză 
încheierea convenţiei SGR, furnizând informaţii cu privire la identificarea fiscală a acestora şi 
demersurile întreprinse în vederea încheierii contractelor, cel târziu în termen de 30 zile după 
expirarea termenului prevăzut la lit. g); 

i)să încredinţeze toate cantităţile de ambalaje SGR returnate în cadrul sistemului de garanţie-
returnare spre reciclare; 

j)să ia în considerare şi să utilizeze infrastructura existentă, publică sau privată, în derularea 
operaţiunilor sale logistice legate de ambalajele returnate, cu condiţia ca aceasta să respecte 
cerinţele tehnice ale SGR; 

k)să ramburseze comercianţilor valoarea integrală a garanţiilor returnate consumatorilor sau 
utilizatorilor finali, cu o frecvenţă lunară, pentru luna anterioară achitării, în baza solicitărilor 
acestora, conform convenţiilor semnate cu aceştia; 

l)să stabilească şi să plătească comercianţilor tariful de gestionare în schimbul ambalajelor SGR 
preluate de aceştia prin punctele de returnare de la consumatorii sau utilizatorii finali, cu o cu o 
frecvenţă lunară, pentru luna anterioară achitării, conform contractului; 

m)să asigure şi să achite preluarea ambalajelor SGR de la punctele de returnare cu o frecvenţă şi 
într-o manieră care să nu perturbe buna funcţionare a comercianţilor, conform contractului; 

n)să stabilească, să perceapă şi să încaseze tariful de administrare plătit de către producători 
administratorului SGR, în condiţiile prezentei hotărâri; 
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o)să îndeplinească toate măsurile prevăzute în documentaţia depusă în vederea desemnării în 
conformitate cu prevederile art. 20; 

p)să stabilească şi să deruleze procedura de înregistrare în cadrul sistemului de garanţie-returnare 
a operatorilor economici cărora le revine obligaţia de înregistrare; 

q)să asigure îndeplinirea obiectivelor de returnare stabilite de prezenta hotărâre; 

r)să ofere informaţiile solicitate de către operatorii economici şi consumatorii sau utilizatorii finali 
cu privire la funcţionarea sistemului de garanţie-returnare, obligaţiile ce revin operatorilor 
economici în cadrul sistemului şi orice alte informaţii ce servesc la conformarea conduitei acestora 
în scopul bunei funcţionări a sistemului; 

s)să îşi desfăşoare activitatea în mod nediscriminatoriu în relaţiile cu operatorii economici; 

t)să stabilească, să opereze şi să actualizeze un sistem informatic care să centralizeze date 
referitoare la: 

1.evidenţa tuturor ambalajelor SGR introduse pe piaţa naţională; 

2.evidenţa garanţiilor plătite, restituite şi nerestituite în cadrul SGR; 

3.producătorii şi comercianţii înregistraţi în cadrul SGR; 

4.punctele de returnare şi centrele de numărare din cadrul SGR; 

5.operatorii care efectuează preluarea şi transportul ambalajelor SGR; 

6.reciclatorii care au încheiat un contract cu administratorul SGR; 

u)să facă dovada trasabilităţii ambalajelor SGR de la punctele de returnare de unde operatorii 
economici cu care a contractat serviciile au preluat ambalajele până la centrul de numărare, 
respectiv la reciclator, prin documente financiar-contabile şi documente justificative; 

v)să identifice şi să implementeze în timp util soluţii optime pentru înlăturarea oricăror 
disfuncţionalităţi de orice natură în buna funcţionare a sistemului, cu participarea operatorilor 
economici implicaţi, dacă este cazul; 

w)să desfăşoare campanii educaţionale şi publicitare de informare şi conştientizare a populaţiei şi a 
operatorilor economici cu privire la funcţionarea sistemului de garanţie-returnare, alocând în acest 
sens o sumă anuală echivalentă cu 1,5-2% din veniturile sale constând în garanţii nereturnate şi 
sume obţinute din vânzarea de material trimis de administratorul SGR către reciclare; 

x)să permită efectuarea controalelor de către autorităţile competente şi să furnizeze acestora 
documente, informaţii corecte şi complete referitoare la modul de îndeplinire a obligaţiilor de către 
administratorul SGR şi ceilalţi operatori economici din cadrul sistemului; 

y)să păstreze în condiţii de siguranţă datele cu caracter confidenţial raportate de către operatorii 
economici conform prezentei hotărâri, dacă îi sunt comunicate astfel de date; această obligaţie este 
aplicabilă inclusiv membrilor organelor constitutive şi personalului angajat al administratorului SGR; 
datele pe care administratorul SGR este obligat să le raporteze autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului sau altor autorităţi competente şi cele pe care trebuie să le aducă la cunoştinţa 
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publicului conform prezentei hotărâri vor fi transmise cu respectarea obligaţiei de confidenţialitate 
faţă de operatorii economici din cadrul sistemului; 

z)să publice pe pagina sa de internet, cu respectarea obligaţiei de confidenţialitate faţă de operatorii 
economici din cadrul sistemului: 

1.cantitatea de ambalaje SGR puse pe piaţă şi, respectiv, returnate, în kg şi număr de bucăţi, pentru 
fiecare tip de material: plastic, metal, sticlă, până la data de 25 a lunii următoare; 

2.cantitatea de ambalaje returnate preluată de pe teritoriul administrativ al fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale, defalcată pe bucăţi, greutate şi tip de material, cel puţin trimestrial; 

3.informaţii destinate consumatorilor şi utilizatorilor finali privind funcţionarea sistemului de 
garanţie-returnare şi posibilitatea acestora de a returna ambalajele SGR în vederea recuperării 
garanţiei; 

4.informaţii privind încetarea punerii pe piaţă a unui anumit tip de produs în ambalaj SGR, la 
solicitarea producătorului; 

aa) să păstreze în format electronic, pentru o perioadă de 10 ani, toate evidenţele şi raportările 
cerute în temeiul prezentei hotărâri. 

(10)În situaţia în care administratorul SGR încetează să mai întrunească oricare dintre criteriile avute 
în vedere la desemnarea calităţii de administrator SGR, aceasta are obligaţia: 

a)să înştiinţeze de îndată, în scris, autoritatea centrală pentru protecţia mediului, cu indicarea 
criteriilor care nu mai sunt întrunite şi a evenimentului care a determinat nerespectarea criteriilor; 

b)să întreprindă toate măsurile necesare astfel încât să asigure respectarea criteriilor avute în 
vedere la desemnarea calităţii de administrator SGR, în termen de 90 de zile de la data producerii 
evenimentului care a determinat nerespectarea criteriilor. 

(11)În situaţia în care Comitetul de supraveghere constată deficienţe semnificative în activitatea 
administratorului SGR, care pot conduce la nerespectarea obligaţiilor sale potrivit prezentei 
hotărâri, acesta propune administratorului SGR luarea unor măsuri de redresare şi înştiinţează 
instituţiile abilitate şi poate recomanda abrogarea actului normativ prin care a fost desemnat ca 
administrator al SGR. 

(12)În situaţia abrogării actului normativ prin care a fost desemnat administratorul SGR se 
organizează o nouă procedură pentru desemnarea unui alt administrator SGR, conform art. 18-20. 

Art. 22: Marcajul specific sistemului de garanţie-returnare  

(1)Producătorii sunt obligaţi să marcheze ambalajele SGR introduse pe piaţa naţională cu un simbol 
reprezentativ, uşor de recunoscut şi înţeles de către consumatori, marcă înregistrată a 
administratorului SGR şi cu un cod de bare (EAN) în conformitate cu specificaţiile oferite de 
administratorul SGR, care indică apartenenţa produsului la sistemul de garanţie-returnare. 

(2)Simbolul care indică apartenenţa produsului la sistemul de garanţie-returnare este unic la nivel 
naţional pentru toate ambalajele SGR, se va aplica direct pe ambalaj, pe eticheta produsului sau pe 
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eticheta suplimentară, după caz, trebuie să fie vizibil, lizibil, durabil şi nu se va suprapune cu un alt 
element grafic al ambalajului sau al etichetei. 

(3)Codul de bare aplicat pe ambalajul SGR sau pe eticheta produsului va oferi informaţiile necesare, 
suficiente şi verificabile astfel încât să permită cel puţin stabilirea apartenenţei ambalajului la SGR, 
data fabricaţiei, numărul de lot, greutatea şi volumul ambalajului, precum şi identitatea 
producătorului. 

(4)Simbolul care indică apartenenţa la sistemul de garanţie-returnare va fi aprobat prin ordin al 
ministrului mediului, apelor şi pădurilor pe baza propunerii elaborate de administratorul SGR, care 
va îndeplini formalităţile necesare pentru dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală 
aferente şi transferarea acestora, în termen de maximum un an de la înregistrarea lor, către 
autoritatea centrală de mediu, care va deţine aceste drepturi. 

(5)Administratorul SGR acordă gratuit producătorilor înscrişi în SGR dreptul a aplica marcajul SGR 
asupra ambalajelor SGR pe care le introduc pe piaţa naţională. 

(6)Începând cu data intrării în funcţiune a sistemului de garanţie-returnare, este interzis a se 
introduce sau a face disponibile pe piaţa naţională produse ambalate în ambalaje SGR care nu poartă 
marcajul care indică apartenenţa la sistemul de garanţie-returnare conform prezentei hotărâri. 

(7)Până la data intrării în funcţiune a sistemului de garanţie-returnare este interzis a se introduce 
sau a face disponibile pe piaţa naţională produse ambalate în ambalaje SGR care poartă marcajul de 
apartenenţă la sistemul de garanţie-returnare conform prezentei hotărâri. 

CAPITOLUL VII:Contravenţii şi sancţiuni 

Art. 23: Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor  

(1)Supravegherea implementării sistemului de garanţie-returnare se va efectua de către Comitetul 
de supraveghere care va asigura transparenţa şi stabilitatea sistemului şi va sesiza organele 
competente ori de câte ori va avea cunoştinţă despre încălcarea oricăreia dintre obligaţiile 
prevăzute de prezenta hotărâre în sarcina operatorilor economici şi a administratorului SGR. 

(2)Procedura de control şi atribuţiile Comitetului de supraveghere în cadrul sistemului de garanţie-
returnare vor fi stabilite de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului în termen 
de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

(3)Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, 
potrivit legii, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează astfel: 

a)cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 4 alin. (1) lit. e), art. 
6 alin. (1) lit. e), f), j), k) şi alin. (2), art. 13 alin. (2) şi art. 21 alin. (9) lit. b), d), m), r), t), u), w), x), y) 
şi z); 

b)cu amendă de la 8.000 lei la 16.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 6 alin. (1) lit. h) art. 
21 alin. (9) lit. f) şi h); 

c)cu amendă de la 16.000 lei la 30.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 4 alin. (1) lit. h), 
art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi c), art. 21 alin. (9) lit. e), p), aa) şi art. 22; 
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d)cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 3, art. 4 alin. (1) 
lit. a) şi g), art. 5, art. 6 alin. (1) lit. d), g) şi n), art. 13 alin. (1), art. 21 alin. (4) şi alin. (9) lit. k) şi l); 

e)cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b), 
d), f), i) şi j), art. 6 alin. (1) lit. l), art. 10 alin. (2), (3) şi (4), art. 19 alin. (6), art. 21 alin. (5), alin. (9) lit. 
a), n), s) şi alin. (10). 

(4)Constatarea contravenţiilor, din oficiu sau la cererea Comitetului de supraveghere, precum şi 
aplicarea sancţiunilor corespunzătoare se vor face de către următoarele organe de control: 

a)Garda Naţională de Mediu, în ceea ce priveşte obligaţiile prevăzute la art. 3, art. 4 alin. (1) lit. a), 
d), e), g) şi j), art. 6 alin. (1) lit. a), e), g), j), k), l) şi n), art. 10 alin. (4), art. 13 alin. (7), art. 21 alin. (4), 
(5) şi alin. (9) lit. a), b), d), e), f), h), k), l), m), p), r), s), t), w), x), y), z) şi aa) şi alin. (10), art. 22; 

b)Administraţia Fondului pentru Mediu, în ceea ce priveşte obligaţiile prevăzute la art. 3, art. 4 alin. 
(1) lit. f), h), art. 5, art. 6 alin. (1) lit. c), art. 10 alin. (2) şi (3), art. 19 alin. (6), art. 21 alin. (9) lit. e), k), 
l), n), t), u) şi aa) şi alin. (10); 

c)Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în ceea ce priveşte obligaţiile prevăzute la 
art. 6 alin. (1) lit. b), d), f) şi h) şi alin. (2), art. 10 alin. (4), art. 21 alin. (9) lit. r) şi art. 22, prin raportare 
la relaţiile cu consumatorii aşa cum sunt definiţi potrivit reglementărilor speciale în domeniu. 

(5)Contravenţiilor prevăzute la alin. (3) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 24: Neîndeplinirea obiectivelor de returnare  

(1)În cazul neîndeplinirii obiectivelor de returnare a ambalajelor SGR prevăzute la art. 4 alin. (2), 
producătorii, prin intermediul administratorului SGR, sunt obligaţi să declare şi să achite 
contribuţiile stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(2)Gradul de îndeplinire a obiectivelor de returnare a ambalajelor SGR prevăzute la art. 4 alin. (2) se 
constată de către Administraţia Fondului pentru Mediu potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(3)În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) şi art. 3 alin. (1), pe lângă sancţiunea 
amenzii contravenţionale, se poate aplica şi sancţiunea complementară a suspendării temporare a 
activităţii operatorului economic până la conformarea cu prevederile prezentei hotărâri. 

CAPITOLUL VIII:Dispoziţii finale 

Art. 25: Dispoziţii finale  

(1)Dacă acelaşi operator economic întruneşte simultan calitatea de producător şi de comerciant, 
acesta va fi ţinut de obligaţiile instituite prin prezenta hotărâre în sarcina ambelor categorii de 
operatori economici. 
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(2)Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului aprobă prin ordin al ministrului mediului, 
apelor şi pădurilor reglementările prevăzute la art. 19 alin. (3), art. 21 alin. (8), art. 22 alin. (4) şi art. 
23 alin. (2). 

(3)Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului aprobă prin ordin al ministrului mediului, 
apelor şi pădurilor metodologia de calcul al tarifului de administrare prevăzut la art. 15 şi al tarifului 
de gestionare prevăzut la art. 16. 

(4)Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică tuturor ambalajelor primare nereutilizabile prevăzute la 
art. 1 alin. (1), introduse pe piaţa din România după data de 30 septembrie 2022. 

-****- 

ANEXĂ:SEMNIFICAŢIA TERMENILOR SPECIFICI 

1.În sensul prezentei anexe, termenii specifici au următorul sens: 

a)ambalaj nereutilizabil - ambalaj care a fost conceput, proiectat şi introdus pe piaţă pentru a realiza, 
în cadrul ciclului său de viaţă, un singur ciclu sau o singură rotaţie, neputând fi reumplut sau reutilizat 
în acelaşi scop pentru care a fost conceput; 

b)ambalaj supus sistemului de garanţie-returnare sau ambalaj SGR - ambalaj primar nereutilizabil 
din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv, utilizat pentru bere, mixuri 
de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi 
răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase, care poartă marcajul SGR; 
ambalajul se consideră deşeu de ambalaj atunci când este predat spre reciclare; 

c)centru de numărare - spaţiu organizat şi gestionat de către administratorul SGR, destinat verificării 
în baza codului de bare a apartenenţei ambalajelor la sistemul de garanţie-returnare şi stabilirii 
numărului de unităţi de ambalaje SGR preluate de la punctele de returnare organizate de către 
comercianţi; de la centrul de numărare, deşeurile de ambalaje SGR sunt transmise prin grija 
administratorului SGR către reciclatori; 

d)cod de bare (EAN) - codul de bare care să permită identificarea produselor ambalate în ambalaje 
SGR, făcute disponibile exclusiv pe piaţa din România şi care să conţină cel puţin data fabricaţiei, 
numărul de lot, greutatea şi volumul ambalajului, precum şi identitatea producătorului; 

e)comerciant - în sensul prezentei anexe, reprezintă persoana juridică autorizată să desfăşoare 
activităţi de comercializare a produselor în ambalaje SGR către consumatorii sau utilizatorii finali; 

f)comerciant HoReCa - persoană juridică din industria hotelieră, a serviciilor alimentare, în special 
unităţile care organizează evenimente, pregătesc şi servesc alimente şi băuturi; 

g)consumator sau utilizator final - persoană fizică sau juridică care achiziţionează pentru consum 
propriu produse ambalate în ambalaje primare nereutilizabile care fac parte din sistemul SGR; 

h)distribuitor - persoană juridică din lanţul de distribuţie, alta decât producătorul, care furnizează 
un produs ambalat în ambalaje primare nereutilizabile care fac obiectul SGR pentru distribuire, 
consum sau utilizare pe piaţa naţională în cadrul unei activităţi comerciale, în schimbul unei plăţi 
sau gratuit; 
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i)echipament automat de preluare - dispozitiv automat proiectat astfel încât să preia de la 
consumatorul sau utilizatorul final ambalajul SGR, să recunoască şi să permită validarea pentru o 
singură dată a returnării în sistemul de garanţie-returnare a ambalajului SGR prin validarea 
eligibilităţii ambalajului SGR şi/sau compactarea sau zdrobirea instantă a ambalajului şi să emită un 
voucher cu detaliile returnării, respectiv cantitatea returnată şi valoarea garanţiei; 

j)operator de platformă on-line - persoana care controlează accesul la o pagină de internet prin 
intermediul căreia sunt făcute disponibile pe piaţa naţională, cu amănuntul, produse ambalate în 
ambalaje SGR, precum şi conţinutul acesteia; 

k)producător - operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

l)punct de returnare - reprezintă spaţiul organizat şi gestionat de către unul sau mai mulţi 
comercianţi, respectiv de aceştia în parteneriat cu UAT sau ADI în care sunt returnate de către 
consumatorii sau utilizatorii finali de ambalaje SGR în vederea restituirii garanţiei; 

m)tarif de administrare - suma de bani plătită administratorului SGR de către producător pentru 
fiecare unitate de ambalaj SGR introdusă pe piaţa naţională, destinată acoperirii costurilor generate 
de implementarea şi funcţionarea sistemului de garanţie-returnare, inclusiv eventualele penalităţi 
plătite de către administratorul SGR pentru neîndeplinirea obiectivelor de returnare; 

n)tarif de gestionare - suma de bani plătită de către administratorul SGR pentru fiecare unitate de 
ambalaj SGR, care a fost returnată la punctele de returnare, destinată acoperirii costurilor în 
legătură directă cu îndeplinirea obligaţiilor privind preluarea şi stocarea ambalajelor SGR; 

o)voucher - tichet valoric, fizic sau electronic, eliberat de către echipamentul automat de preluare 
în schimbul ambalajelor SGR returnate, pe care consumatorul sau utilizatorul final îl poate 
întrebuinţa fie pentru achitarea cumpărăturilor, fie îl poate preschimba în numerar, în cadrul 
structurilor de vânzare ale comercianţilor care operează echipamente automate; 

p)reciclator - operator economic care desfăşoară operaţiunile de reciclare, aşa cum sunt acestea 
definite în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor. 

2.Termenii "ambalaj" şi "ambalaj primar" au sensul prevăzut la lit. c), respectiv lit. d) din anexa nr. 1 
la Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

3.Termenii "introducere pe piaţa naţională" şi "a face disponibil pe piaţa naţională" au sensul 
prevăzut la lit. r), respectiv lit. s) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

4.Termenii "structură de vânzare" şi "suprafaţă de vânzare" au sensul prevăzut la art. 4 lit. j), 
respectiv lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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√ Ordinul ministrului finanţelor şi ministrul muncii şi protecţiei sociale nr. 1244/901/2021 
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă 
pentru semestrul II al anului 2021, publicat in Monitorul Oficial 956/06.10.2021 

→Pentru semestrul II al anului 2021, începând cu luna octombrie 2021, valoarea sumei lunare care 
se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, este de 490 lei. 

→Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică şi pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 
2022, respectiv februarie 2022 şi martie 2022. 

 

 

√   Ordinul ministrului finanţelor şi ministrul muncii şi protecţiei sociale nr. 1245/902/2021 
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 
2021 , publicat in Monitorul Oficial 956/06.10.2021 

→Pentru semestrul II al anului 2021, începând cu luna octombrie 2021, valoarea nominală a unui 
tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.045/2018, cu modificările ulterioare, nu poate depăşi cuantumul de 20,09 lei. 

→Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică şi pentru primele două luni ale semestrului I al anului 
2022, respectiv februarie 2022 şi martie 2022. 

 

√  Ordinul 5349/2041/2021 privind modificarea alin. (5) al art. 6 din Ordinul ministrului 
educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor 
de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat in Monitorul 
Oficial 956/06.10.2021 

→La articolul 6 din Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 
5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 
1 octombrie 2021, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(5) Testarea elevilor se realizează în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv de către cadrul 
medical din unitatea de învăţământ sau, acolo unde nu este posibil, de către o echipă mobilă din 
cadrul DSPJ/DSPMB. Până la efectuarea testului, elevii continuă activitatea didactică în regim on-
line. Elevii al căror test efectuat în unitatea de învăţământ este negativ, precum şi elevii care prezintă 
în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid 
sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, pot relua cursurile cu prezenţă fizică. Elevii care nu se 
prezintă la testare sau care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-
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PCR efectuat în ultimele 24 de ore, reiau cursurile cu prezenţă fizică după 14 zile de la suspendarea 
acestora." 

 

√ Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 7663/2021 privind 
prelungirea carantinei zonale pentru comuna Giuleşti, cu localităţile aparţinătoare Giuleşti, 
Berbeşti, Fereşti şi Mănăstirea, judeţul Maramureş, publicat in Monitorul Oficial 957/06.10.2021 

→Se prelungeşte măsura de carantină zonală, instituită prin Ordinul şefului Departamentului 
pentru Situaţii de Urgenţă nr. 7.552/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 
din 22 septembrie 2021, începând cu data de 6.10.2021, ora 20,00, pentru o perioadă de 7 zile, 
pentru comuna Giuleşti, cu localităţile aparţinătoare Giuleşti, Berbeşti, Fereşti şi Mănăstirea, judeţul 
Maramureş, 

 

 


