
Informare 
privind sistemul garanție-returnare pentru ambalaje nereutilizabile  

Începand cu data de 1 octombrie 2022 sistemul de garanție returnare (SGR) va fi 

obligatoriu pentru toate magazinele, indiferent de marimea acestora. Acest sistem 

presupune retinerea unei garantii de 50 de bani pentru orice ambalaj de băutura 

achizitionata, suma ce va fi recuperata de consumatori imediat ce ambalajele folosite 

vor fi returnate in orice magazin din Romania sau punct de returnare. 

SGR se refera la ambalaje primare nereutilizabile din sticla, plastic sau metal, cu volume 
cuprinse intre 0,1 l si 3 l inclusiv, utilizate pentru mixuri de bere, mixuri de bauturi 
alcoolice, cidru, alte bauturi fermentate, sucuri, nectaruri, bauturi racoritoare, ape 
minerale si plate, vinuri si bauturi spirtoase.  

În vederea implementarii si asigurarii functionalitatii sistemului de garanţie-returnare 
pentru ambalaje primare nereutilizabile, în conformitate cu HG 1074/2021, UAT-urile 
trebuie să aibă un rol activ în organizarea şi operarea punctelor de returnare, atât la 
solicitarea comerciantilor a căror suprafață a spatiului comercial este mai mica de 200 
m/p cât și prin încheierea de acorduri de parteneriat cu acestia, în colaborare si sub 
coordonarea administratorului SGR. 

 Pentru punctele de returnare organizate în parteneriat, operatorii au obligația să: 

 desemneze, prin acordul de parteneriat, un responsabil in relatia cu SGR. 
 asigure o capacitate de preluare cel puţin egală cu suma ambalajelor SGR 

comercializate de catre comerciantii asociati; 
 respecte obligaţiile instituite de către administratorul SGR 
 indeplineasca obligatiile specifice functionarii SGR, respectiv:  

 sa preia în cadrul punctelor de returnare toate ambalajele SGR returnate de 
consumatori sau utilizatori finali si sa restituie acestora valoarea garantiei la 
momentul returnării ambalajelor SGR; 

 sa protejeze ambalajele SGR preluate in cadrul punctelor de returnare 
impotriva deteriorarii, furtului si a altor situatii similare, pana la preluarea 
acestora de catre administratorul SGR; 

 sa permita exclusiv administratorului SGR preluarea ambalajelor SGR de la 
punctele de returnare, la solicitarea acestuia sau a reprezentantului desemnat 
al acestuia; 

 sa utilizeze pentru raportarea ambalajelor care fac obiectul SGR si a 
garanţiilor aferente acestora, programul informatic pus la dispozitie online de 
catre administratorul SGR; 

 sa tina evidenta numărului total al ambalajelor SGR care au fost returnate de 
catre consumatori sau utilizatori finali, defalcat pe tip de material şi volum, 
precum şi evidenţa garanţiilor plătite catre consumatori, respectiv incasate de 
la administratorul SGR; 



Punctele de returnare sunt organizate de catre APL, respectiv de catre asocierea dintre 
acestia si comerciantii cu suprafete de vânzare de sub 200 mp, prin responsabilul pentru 
relatia cu SGR desemnat prin acordul de parteneriat.    

Punctul de colectare nu trebuie sa fie mai departe de 150 m de punctul de vanzare. 

Operatorul punctului/punctelor de returnare are obligatia de a rambursa garantia 
consumatorilor finali în numerar sau prin voucher și va răspunde contraventional in 
aceleasi conditii cu comerciantii care opereaza punctele de returnare. 

APL-urile care asigura organizarea si operarea punctelor de returnare vor beneficia din 
partea administratorului SGR de compensarea costurilor prin tariful de gestionare, 
stabilit de administratorul SGR in functie de modalitatea de preluare a ambalajelor SGR 
returnate, respectiv manuala sau prin echipament automat de preluare. 

 


