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Ordonanța de urgență nr. 1/2021 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de

gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

Modificările apărute sunt:

1. Începând cu anul 2025:

● Greutatea deșeurilor de ambalaje reciclată se măsoară în momentul în care
deșeurile intră în operațiunea de reciclare.

● Se va institui un sistem de control al deșeurilor de ambalaje, gestionat de
Administrația Fondului pentru Mediu. Modalitatea de implementare, funcționare
și operare vor fi aprobate până la data de 1 ianuarie 2024.

● Cantitatea de deșeuri biodegradabile care intră în tratare aerobă sau
anaerobă poate fi considerată ca fiind reciclată dacă din tartare se generează
compost, digestat sau alte materiale într-o cantitate a conținutului reciclat
similar cu cea a materialelor inițiale.

Materialele care au încetat sa fie deșeuri și care urmeaza sa fie folosite drept
combustibil sau pentru un alt mod de generare a energiei sau care urmeaza sa fie
incinerate, folosite pentru rambleiere sau eliminate în depozitele de deșeuri nu pot fi
luate în calcul la îndeplinirea obiectivelor de reciclare.

În cazul în care în vederea îndeplinirii obiectivelor, deșeurile de ambalaje sunt trimise
catre alt stat membru în scopul reciclarii, sunt luate în calcul numai deșeurile de
ambalaje colectate de pe teritoriul național.

Pentru respectarea standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare
corespunzătoare și asigurarea reciclării de înaltă calitate a deșeurilor de ambalaje,
colectarea se va face în mod unitar la nivel național, în măsura în care este fezabil din
punct de vedere tehnic, economic și de mediu, prin containere inscripționate cu
denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate și fabricate sau
inscripționate în mod corespunzător în culorile albastru - pentru deșeuri de
hârtie-carton, galben – pentru deșeuri de plastic, metal și materiale compozite,
inclusiv ambalaje compozite, verde/alb - pentru deșeuri de sticlă colorată/albă și
roșu - pentru deșeuri periculoase.

Ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat încât sa permita, atunci când devine deșeu de
ambalaj, ca deșeurile de ambalaje tratate în vederea compostarii sa fie suficient de
biodegradabile și sa nu împiedice colectarea separata și procesul sau activitatea de
compostare în care sunt introduse.
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Ambalajul biodegradabil trebuie sa fie astfel fabricat încât sa permita, atunci când
devine deșeu de ambalaj, o descompunere fizica, chimica, termica sau biologica, astfel
încât cea mai mare parte a compostului final sa se descompuna în bioxid de carbon,
biomasa și apa. Ambalajele din plastic oxodegradabile nu sunt considerate
biodegradabile.

Se modifică obiectivele de valorificare:

Nr.
Crt.

Obiectiv
Pentru perioada

2019-2022
inclusiv

Anul
2023

Anul
2024

Începând cu
data de

01.01.2025

Începând cu
data de

01.01.2030

1.
Obiectiv global de

valorificare
60 65 65 70 75

2.
Obiectiv global de

reciclare
55 60 60 65 70

3.
Obiectiv de

reciclare
hârtie-carton

60 65 70 75 85

4.

Obiectiv de
reciclare

materiale plastice
(inclusiv PET)

22,5 35 40 50 55

5.
Obiectiv de

reciclare sticlă 60 65 65 70 75

6.
Obiectiv de

reciclare metale
feroase***)

50 60 65 70 80

7.
Obiectiv de

reciclare aluminiu
20 30 40 25 60

8.
Obiectiv de

reciclare lemn
15 20 20 25 30
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