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ANALIZA ORDONANTA NR.6/2021  

privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 
 
In data de 30.08.2021 a fost publicat in Monitorul Oficial Ordonanta nr. 6/2021, cu intrare in vigoare in 
2.09.2021, Ordonanta care  transpune in legislatia nationala Directiva”Single Use Plastic”_SUP  
 
In cele ce urmeaza va prezentam principalele obligatii, categoriile de produse supuse obligatiei, 
calendarizarea obligatiilor si penalitatile pentru neindeplinirea acestora 
 

Categorie de produse Obligatii si Penalitati 
Responsabili pentru 
indeplinirea obligatiei 

Termen 

CATEGORIA A: 
1. Pahare pentru băuturi, inclusiv 
capacele acestora 
2. Recipiente pentru alimente, cum ar 
fi cutiile cu sau fără capac, utilizate 
pentru a conține produse alimentare  

1. Reducere etapizata a 
consumurilor astfel: 5% pentru 
anul 2023, 10% pentru anul 2024, 
15% pentru anul 2025 și 20% 
pentru anul 2026, raportat la anul 
2022; 

Penalitate: amendă de la 20.000 
lei la 40.000 lei 

2. Declararea anuală la 
Administrația Fondului pentru 
Mediu a cantităților introduse pe 
piață în anul precedent celui în 
care raportează; 

Penalitate: amendă de la 20.000 
lei la 40.000 lei 

3. Raportare anuala a măsurilor 
adoptate pentru atingerea țintelor 
menționate către autoritatea 
publică centrală din domeniul 
mediului și autoritatea publică 
centrală din domeniul economiei, 
până la data de 1 februarie a 
anului următor celui în care s-a 
desfășurat activitatea 

Penalitate: amendă de la 20.000 
lei la 40.000 lei 

4. Oferirea posibilitatii pentru 
consumator de a alege la punctele 
de vânzare alternative reutilizabile, 
alternative adecvate și durabile 
sau care nu conțin plastic; 

Operatorii economici 
care introduc pe piața 
națională astfel de 
produse - pentru 
obligatiile 1,2 si 3; 
 
Operatorii economici 
care comercializează cu 
amănuntul astfel de 
produse din plastic 
precum și operatorii 
economici care în 
scopul comercializării 
produselor proprii 
utilizează aceste 
produse – pentru 
obligatiile 4,5 si 6. 
 

Incepand din 2023 
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Categorie de produse Obligatii si Penalitati 
Responsabili pentru 
indeplinirea obligatiei 

Termen 

Penalitate: amendă de la 20.000 
lei la 40.000 lei 

5. Aplicarea unui preț de vânzare 
pentru produsele din plastic de 
unică folosință furnizate; 

Penalitate: amendă de la 20.000 
lei la 40.000 lei 

6. Evidentierea in mod distinct pe 
documentele de vânzare a prețului 
produselor din plastic de unică 
folosință furnizate și afisarea 
valoarii la loc vizibil la punctul de 
vânzare, pentru informarea 
consumatorilor finali (tip Ecotaxa) 

Penalitate: amendă de la 20.000 
lei la 40.000 lei 

CATEGORIA B: 
1. Bețișoare pentru urechi,  
2. Tacâmuri (furculițe, cuțite, linguri, 
bețișoare chinezești) 
3. Farfurii 
4. Paie pentru băuturi  
5. Agitatoare pentru băuturi 
6. Bețe care se atașează baloanelor sau 
care sprijină baloane 
7. Recipiente pentru alimente, 
fabricate din polistiren expandat, cum 
ar fi cutiile cu sau fără capac, utilizate 
pentru a conține produse alimentare  
8. Recipiente pentru băuturi  
fabricate din polistiren expandat, 
inclusiv dopurile și capacele acestora 
9. Pahare pentru băuturi fabricate din 
polistiren expandat, inclusiv capacele 
acestora 

1. INTERZICEREA introducerii pe 
piață a produselor din plastic de 
unică folosință enumerate în categ 
B și a produselor fabricate din 
materiale plastice oxodegradabile 

Acest lucru inseamna ca de la 
intrarea in vigoare a prezentei 
ordonate, nu se mai accepta 
importul, achizitia UE. Pentru cei 
care au deja stocuri, le pot 
comercializa pana la epuizare, dar 
nu noi introduceri pe piata dupa 
intrarea in vigoare a prezentei 
ordonate 

Penalitate: amendă de la 3.000 lei 
la 6.000 lei, pentru persoanele 
fizice, și de la 20.000 lei la 40.000 
lei, pentru persoanele juridice 

*Nu fac obiectul interzicerii cele 
utilizate in scopuri medicale 

 la intrarea in 
vigoare a 
prezentei 
ordonate 
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Categorie de produse Obligatii si Penalitati 
Responsabili pentru 
indeplinirea obligatiei 

Termen 

CATEGORIA C si F: 
Recipientele pentru băuturi cu o 
capacitate de până la 3 litri, și anume 
recipientele utilizate pentru a conține 
lichide, cum ar fi sticlele pentru 
băuturi, inclusiv dopurile și capacele 
acestora, și ambalajele de băuturi 
compozite, inclusiv dopurile și capacele 
acestora 

1.INTERZICEREA introducerii pe 
piata nationala a produselor din 
Categ C daca dopurile si capacele 
NU rămân atașate de recipiente în 
timpul etapei de utilizare 
preconizată a produselor 

Penalitate: fără sancțiune 
 
* dopurile sau capacele metalice 
cu garnituri din plastic nu se 
consideră ca fiind fabricate din 
plastic 
 
2. Sticlele pentru băuturi având 
drept componentă principală 
polietilentereftalatul, denumite 
"sticle PET", trebuie să conțină 
plastic reciclat în proporție de cel 
puțin 25%, calculat ca medie 
pentru toate sticlele PET introduse 
pe piața națională; 

Penalitate: fără sancțiune 
 
3. Sticlele pentru băuturi având 
drept componentă principală 
polietilentereftalatul, denumite 
"sticle PET", trebuie să conțină 
plastic reciclat în proporție de cel 
puțin 30%, calculat ca medie 
pentru toate astfel de sticle 
introduse pe piața națională. 

Penalitate: fără sancțiune 
 
4. Obligatia de a comunica anual la 
Administrația Fondului pentru 
Mediu procentul de material 
reciclat din sticle PET pentru 
băuturi, care conțin plastic reciclat, 
până la 25 februarie a anului 
următor raportării; 

Penalitate: fără sancțiune 
 
5. Obligatia de a comunica anual la 
Administrația Fondului pentru 

Operatorii economici 
care introduc pe piață 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operatorii economici 
care introduc pe piață 
plastic reciclat 
 
 
 
 

3 iulie 2024  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

începând cu 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 

începând cu 2030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

începând cu 2030 
 
 
 
 
 
 
 
 

începând cu 2030 
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Categorie de produse Obligatii si Penalitati 
Responsabili pentru 
indeplinirea obligatiei 

Termen 

Mediu cantitatea de material 
reciclat utilizat pentru a fi 
încorporat în sticle PET; până la 25 
februarie a anului următor 
raportarii; 

Penalitate: fără sancțiune 

6. Obligația să asigure: 

a) colectarea unei cantități egale 
cu 77% ca greutate a produselor 
de plastic de unică folosință 
introduse pe piață într-un an 

b) colectarea unei cantități egale 
cu 90% ca greutate a produselor 
de plastic de unică folosință 
introduse pe piață într-un an. 

Penalitate: amenda de la 3.000 lei 
la 6.000 lei, pentru persoanele 
fizice, și de la 20.000 lei la 40.000 
lei, pentru persoanele juridice 

7. Obligatia să declare anual la 
Administrația Fondului pentru 
Mediu cantitățile introduse pe 
piață și cantitățile colectate 

Penalitate: amendă de la 3.000 lei 
la 6.000 lei, pentru persoanele 
fizice, și de la 20.000 lei la 40.000 
lei, pentru persoanele juridice 

 
 

 
Operatorii economici 
care introduc pe piață 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operatorii economici 
care introduc pe piață 

 
până în 2025 

 
 
 
 

până în 2029 
 
 
 
 
 
 
 

până în 2025 si 
apoi anual 

 

CATEGORIA D: 
1. Absorbante, tampoane igienice și 
aplicatoare de tampoane 
2. Șervețele umede, și anume șervețele 
preumezite de îngrijire personală și de 
uz casnic 
3. Produse din tutun cu filtre și filtre 
comercializate pentru a fi utilizate în 
combinație cu produse din tutun 
4. Pahare pentru băuturi 

1. Obligatia ca fiecare fiecare 
produs din plastic de unică 
folosință enumerat în categoria D 
care este introdus pe piață să 
poarte un marcaj clar, lizibil și care 
nu se poate șterge, plasat pe 
ambalajul acestuia sau direct pe 
produs, marcaj care informează 
consumatorii cu privire la: 
a) opțiunile adecvate de 
gestionare a deșeurilor pentru 
produs sau mijloacele de eliminare 
a deșeurilor care trebuie să fie 

Operatorii economici 
care introduc pe piață 
 

La data intrării în 
vigoare a 
prezentei 
ordonanțe 
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Categorie de produse Obligatii si Penalitati 
Responsabili pentru 
indeplinirea obligatiei 

Termen 

evitate pentru produsul respectiv, 
în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor mentionata in OUG 
92/2021 
b) prezența materialelor plastice în 
componența produsului și 
impactul negativ asupra mediului 
rezultat din aruncarea produsului 
sau din alte mijloace 
necorespunzătoare de eliminare a 
produsului; 

Penalitate: amendă de la 16.000 
lei la 30.000 lei 

CATEGORIA E: 
1. Recipiente pentru alimente, cum ar 
fi cutiile cu sau fără capac, utilizate 
pentru a conține produse alimentare 
2. Pachete și folii din material flexibil 
care conțin produse alimentare  
3. Recipientele pentru băuturi cu o 
capacitate de până la 3 litri, și anume 
recipientele utilizate pentru a conține 
lichide, cum ar fi sticlele pentru 
băuturi, inclusiv dopurile și capacele 
acestora, și ambalajele de băuturi 
compozite, inclusiv dopurile și capacele 
acestora, dar nu și recipientele din 
sticlă sau metal cu dopuri și capace din 
plastic. 
4. Pahare pentru băuturi, inclusiv 
capacele acestora 
5. Pungi de transport din plastic subțire  
6. Șervețele umede, și anume șervețele 
preumezite de îngrijire personală și de 
uz casnic; 
7. Baloane, cu excepția baloanelor de 
uz industrial sau pentru alte utilizări și 
aplicații profesionale, care nu sunt 
distribuite consumatorilor; 
 
8. Produse din tutun cu filtre și filtre 
comercializate pentru a fi utilizate în 
combinație cu produse din tutun 

1. Obligatia de a implementa prin 
intermediul unei organizații 
răspunderea extinsă a 
producătorilor, potrivit art. 8 și 8a din 
Directiva 2008/98/CE 
 
Penalitate: fără sancțiune  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Obligatia de a implementa 
răspunderea extinsă a producătorilor 
potrivit art. 8 și 8a din Directiva 
2008/98/CE prin intermediul unei 
organizații sau individual pentru 
deșeurile proprii produse după 

Operatorii economici 
care introduc pe piață 

Până la 31 
decembrie 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Până la 5 ianuarie 
2023 



 
 

 

ECOSYNERGY S.A.                                                       CUI: 38389810                                                                  Islaz nr. 37, sector 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
www.ecosynergy.ro                                                    J40/17899/24.10.2017                                                    Bucuresti, Romania                                                                                                    

Categorie de produse Obligatii si Penalitati 
Responsabili pentru 
indeplinirea obligatiei 

Termen 

consumul respectivelor produse. 

Penalitate: fara sanctiuni 
CATEGORIA ECHIPAMENTE DE PESCUIT 
CARE CONȚIN PLASTIC: 
 

1.Obligatia de a implementa 
răspunderea extinsă a producătorilor 
potrivit art. 8 și 8a din Directiva 
2008/98/CE 
 
2. Obligația de a aplica standardele 
privind proiectarea uneltelor de 
pescuit conform principiilor 
economiei circulare, pentru a 
încuraja pregatirea lor în vederea 
reutilizării și pentru a facilita 
reciclarea lor la sfârșitul ciclului de 
viață.  

Producătorii de 
echipamente de 
pescuit care conțin 
plastic 
 
Producătorii de 
echipamente de 
pescuit 

Fără termen 
specificat 
 
 
Începând cu data 
publicării în 
Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene 
a standardelor 
armonizate 

 
În vederea aplicării prezentei Ordonanțe sunt necesare norme legislative suplimentare, așa cum este 
precizat și în textul Ordonanței, astfel: 

1. Adoptarea prin ordin de ministru a modelului și conținutului formularului de declarație a 
produselor din plastic de unică folosință din categoria A, precum și a instrucțiunilor de 
completare și depunere a acestuia; 

2. Aprobarea Procedurii de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu a operatorilor 
economici: 

• Care introduc pe piața națională alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin 
plastic la produsele din plastic de unică folosință enumerate la categoria A; 

• Care introduc pe piață sticle PET care conțin plastic reciclat; 
• Care introduc pe piață plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET. 

3. Stabilirea schemelor de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate echipamentele de 
pescuit care conțin plastic, introduse pe piața statului membru; 
 

 
De asemenea, sunt necesare clarificări suplimentare în ceea ce privește prețului produselor din plastic de 
unică folosință, modalitatea de evidențiere și valoarea acesteia. 
 
 
 
 
ECHIPA ECO SYNERGY 
 


