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Ordonanța nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra
mediului

Prezenta ordonanță se aplică produselor din plastic de unică folosință enumerate în anexă, produselor fabricate din
materiale plastice oxodegradabile și echipamentelor de pescuit care conțin plastic.

Partea
anexei

Produse incluse Măsuri Obligații producători Raportări

Partea A

Pahare pentru
băuturi, inclusiv

capacele
acestora

Reducerea progresivă a cantității introduse pe
piață astfel:

-5% pentru anul 2023
-10% pentru anul 2024,
-15% pentru anul 2025

-20% pentru anul 2026, raportat la anul 2022

Operatorii care comercializează
produse din plastic și operatorii care
în scopul comercializării produselor

propria utilizează aceste produse
trebuie:

-să ofere consumatorului
posibilitatea de a alege la

punctele de vânzare alternative
reutilizabile, alternative

adecvate și durabile sau care nu
conțin plastic;

-să aplice un preț de vânzare
pentru produsele din plastic de

unică folosință furnizate

1.Declararea anuală la

Administrația Fondului

pentru Mediu a cantităților

introduse pe piață în anul

precedent celui în care

raportează;

Recipiente
pentru alimente,
cum ar fi cutiile

cu sau fără capac,
utilizate pentru a

În termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare
a prezentei ordonanțe se va adopta modelul și

conținutul formularului de declarație a
produselor din plastic de unică folosință
precum și instrucțiunile de completare și

depunere a acesteia

2. Raportarea anuală a
măsurilor adoptate

pentru atingerea țintelor
către autoritatea publică

centrală din domeniul
mediului și autoritatea
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- să evidențieze distinct pe
documentele de vânzare prețul

produselor din plastic de unică
folosință furnizate și

să afișeze valoarea la loc vizibil la
punctul de vânzare, pentru

informarea consumatorilor finali

februarie a anului
următor celui în care s-a

desfășurat activitatea

În termen de 12 luni de la data intrarii în
vigoare a prezentei ordonanțe,

se va aproba Procedura de înregistrare la
Administrația Fondului pentru Mediu a

operatorilor economici:
-care introduc pe piața națională alternative

reutilizabile durabile sau care nu conțin
plastic

b) care introduc pe piață sticle PET care conțin
plastic reciclat;

c) care introduc pe piață plastic reciclat pentru
a fi încorporat în sticle PET.

Partea
anexei

Produse incluse Măsuri
Obligații

producători
Raportări

Telefon: 0722. 575. 834                                    E-mail: office@think-green.ro                                  Web: www.think-green.ro



S.C. THINK GREEN S.R.L.

Str. Garofiţei, nr. 22N, Ap. 1, Bragadiru, Judeţ Ilfov

Reg.Com. J23/4412/2016, CUI: RO36706288

IBAN : RO12INGB0000999906202196

Banca:  ING BANK

Partea B

Bețișoare pentru urechi
Se interzice introducerea pe piață, cu excepția:

a) bețișoarele de urechi, agitatoarele pentru bauturi,

paiele din plastic de unică folosință pentru uz

medical, utilizate în scopuri medicale sau utilizate de

un profesionist în sanatate în scopuri medicale;

b) bețișoarele din plastic de unica folosință utilizate

de un prestator de servicii medico-legale sau în

scopuri științifice (diagnostic, educațional sau în

cercetare);

c) paiele de plastic de unica folosință pentru uz

medical, în scopuri medicale sau utilizate de un

profesionist în domeniul sanatații pentru scopuri

medicale, utilizate în casele de îngrijire, unități de

învățământ, locuri de detenție

- -

Tacâmuri (furculițe, cuțite, linguri,
bețișoare chinezești)

Farfurii

Paie pentru băuturi

Agitatoare pentru băuturi

Bețe care se atașează baloanelor
sau care sprijină baloane

Recipiente pentru alimente,
fabricate din polistiren expandat

Recipiente pentru băuturi
fabricate din polistiren expandat,

inclusiv dopurile și capacele
acestora

Pahare pentru băuturi fabricate
din polistiren expandat

Partea anexei Produse incluse Măsuri
Obligații

producători
Raportări
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Partea C
*excepție făcând recipientele din

sticlă sau metal cu dopuri și
capace din plastic și recipientele

pentru băuturi destinate și
utilizate pentru alimentele

destinate unor scopuri medicale
speciale

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

Începând cu 3 iulie 2024,

produsele din plastic pot fi

introduse pe piață doar dacă

dopurile și capacele rămân

atașate de recipiente în timpul

etapei de utilizare.

- -

Partea
anexei

Produse incluse Măsuri Obligații producători Raportări
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Partea D

1. Absorbante, tampoane
igienice și aplicatoare de

tampoane

Fiecare produs din plastic de

unică folosință

care este introdus pe piață

trebuie să poarte un marcaj clar,

lizibil și care nu se poate șterge,

plasat pe ambalajul acestuia sau

direct pe produs.

Aplicarea marcajului care informează

consumatorii cu privire la:

a) opțiunile adecvate de gestionare a

deșeurilor pentru produs sau mijloacele de

eliminare a deșeurilor care trebuie sa fie

evitate pentru produsul respectiv

b) prezența materialelor plastice în

componența produsului și impactul negativ

asupra mediului rezultat din

aruncarea produsului sau din alte mijloace

necorespunzatoare de eliminare a

produsului.

-

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
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Partea
anexei

Produse incluse Măsuri Obligații producători Raportări

Partea E.I.

Recipiente pentru alimente, cum ar fi
cutiile cu sau fără capac, utilizate pentru a

conține produse alimentare

Pâna la 31
decembrie 2024
producatorii care
introduc pe piață

produsele din plastic
de unica

folosință enumerate
în partea E secțiunea

I, trebuie sa
implementeze prin

intermediul unei
organizații,

raspunderea extinsa a
producatorilor

Pentru produsele din plastic de unică folosință
enumerate în partea E secțiunea I,

producătorii trebuie să acopere, în măsura în
care nu sunt deja acoperite, următoarele

costuri:
a) costurile legate de măsurile de sensibilizare cu

privire la produsele respective;
b) costurile de colectare a deșeurilor aferente

produselor care sunt aruncate în sistemele publice
de colectare organizate de autoritatea publică
locală, inclusiv infrastructura și funcționarea

acesteia, precum și ale transportului și tratării
ulterioare a deșeurilor respective;

c) costurile de curățare a deșeurilor rezultate din
respectivele produse aruncate în afara sistemului
public de colectare, precum și ale transportului și

tratării ulterioare a acestora

-

Pachete și folii din material flexibil care
conțin produse alimentare destinate

consumului direct din pachet sau
folie fără preparare ulterioară

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.

Pahare pentru băuturi, inclusiv capacele
acestora

Pungi de transport din plastic subțire
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Partea
anexei

Produse incluse Măsuri Obligații producători Raportări

Partea
E.II.

Șervețele umede, și anume
șervețele preumezite de îngrijire

personală și de uz casnic

Pâna la 31 decembrie 2024

producatorii care introduc pe piață

produsele din plastic de unica

folosință enumerate în partea E

secțiunea II, trebuie sa

implementeze prin intermediul

unei organizații, raspunderea

extinsa a producatorilor

Pentru produsele din plastic de unica

folosință enumerate în partea E secțiunile

II și III,

producatorii trebuie sa acopere cel puțin

urmatoarele costuri:

a) costurile legate de masurile de

sensibilizare menționate la art. 10 cu privire

la produsele respective;

b) costurile de curațare a deșeurilor rezultate

din aceste produse, aruncate în afara

sistemului public de

colectare organizat de autoritatea publica

locala, precum și ale transportului și tratarii

ulterioare a respectivelor deșeuri;

c) costurile colectarii și raportarii datelor

catre autoritațile publice responsabile.

-

Baloane, cu excepția baloanelor
de uz industrial sau pentru alte
utilizări și aplicații profesionale,

care nu sunt distribuite
consumatorilor

Partea
E.III.

Produse din tutun cu filtre și
filtre comercializate pentru a fi

utilizate în combinație cu
produse din tutun

Pâna la 5 ianuarie 2023,
producatorii care introduc pe piață

produsele din plastic de unica
folosință enumerate, trebuie sa

implementeze  raspunderea extinsa
a producatorilor prin intermediul

unei organizații sau individual
pentru deșeurile proprii produse

dupa consumul respectivelor
produse.
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Partea anexei
Produse
incluse

Măsuri Obligații producători Raportări

Partea F
*Exceptie facand

sticlele din sticlă sau
metal pentru băuturi
cu dopuri și capace
din plastic și sticlele

pentru băuturi
destinate și utilizate

pentru alimentele
destinate unor

scopuri medicale
speciale

Sticlele pentru
băuturi cu o

capacitate de
până la 3 litri,

inclusiv
dopurile și

capacele
acestora

Autoritățile administrației publice

locale de la nivelul unităților

administrativ-teritoriale sau, dupa

caz,

al subdiviziunilor

administrativ-teritoriale ale

municipiilor, respectiv asociațiile

de dezvoltare intercomunitara ale

acestora, dupa caz, au obligația ca

începând cu data de 1 ianuarie

2022 sa organizeze, sa gestioneze si

sa coordoneze un sistem public

pentru colectarea separata a

deșeurilor produse dupa consumul

produselor din plastic de unica

folosința enumerate, în vederea

reciclarii.

Operatorii economici care introduc pe
piață produse din plastic de unica

folosință,
au obligația sa asigure:

a) colectarea unei cantități egale cu 77% ca
greutate a produselor de plastic de unica

folosință introduse pe
piață într-un anumit an, până în 2025;

b) colectarea unei cantitați egale cu 90% ca
greutate a produselor de plastic de unica

folosința introduse pe
piață într-un anumit an, până în 2029.

Obligația de colectare se poate realiza prin
intermediul unei organizații care

implementează răspunderea extinsă a
producătorului, individual pentru deșeurile

proprii produse după consumul
respectivelor produse sau printr-un sistem

de garanție-returnare.

Operatorii
economici care

introduc pe piața
naționala produse

din plastic de unica
folosința,

sunt obligați sa
declare anual la

Administrația
Fondului pentru

Mediu
cantitațile

introduse pe piața
și cantitațile

colectate.
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Partea
anexei

Produse incluse Măsuri Obligații producători Raportări

Partea G

Recipiente pentru alimente, cum ar fi cutiile
cu sau fără capac, utilizate pentru a conține

produse alimentare

Adoptarea unor

măsuri de

informare a

consumatorilor

și utilizatorilor.

Informarea consumatorilor cu privire

la:

a) disponibilitatea alternativelor

reutilizabile la produsele din partea G, a

sistemelor de reutilizare și a opțiunilor de

gestionare a deșeurilor existente pentru

respectivele produse din plastic de unica

folosință și pentru echipamentele de

pescuit care conțin plastic, precum și cele

mai bune practici în ceea ce privește buna

gestionare a deșeurilor;

b) impactul asupra mediului al aruncarii

și al altor mijloace necorespunzatoare de

eliminare a deșeurilor provenite din

respectivele produse din plastic de unica

folosința și a echipamentelor de pescuit

care conțin plastic, în special asupra

mediului marin;

-

Pachete și folii din material flexibil care
conțin produse alimentare destinate

consumului direct din pachet sau folie fără
preparare ulterioară

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

Pahare pentru băuturi, inclusiv dopurile și
capacele acestora

Produse din tutun cu filtre și filtre
comercializate pentru a fi utilizate în

combinație cu produse din tutun

Șervețele umede, și anume șervețele
preumezite de îngrijire personală și de uz

casnic
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c) impactul asupra rețelei de canalizare al

mijloacelor necorespunzatoare de

eliminare a deșeurilor provenite

din respectivele produse din plastic de

unica folosința.

Baloane, cu excepția baloanelor de uz
industrial sau pentru alte utilizări și
aplicații profesionale, care nu sunt

distribuite consumatorilor

Pungi de transport din plastic subțire

Absorbante, tampoane igienice și
aplicatoare de tampoane
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