
Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de 

ambalaje, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 561/2020



Ambalajele
➢ produse realizate din orice materiale, de orice natură, utilizate pentru a conţine, a

proteja, a manevra, a prezenta și a furniza bunurile, de la materii prime la bunuri

prelucrate, de la producător la utilizator sau la consumator. Articolele

„nereturnabile” utilizate în aceleaşi scopuri trebuie, de asemenea, considerate

ambalaje;

➢ sunt supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului.

REP

Acceptarea 
produselor 
returnate

transportare

reciclare

valorificare



Dispoziții generale

• reglementează gestionarea ambalajelor și

deșeurilor de ambalaje în scopul prevenirii sau

reducerii impactului asupra mediului,

asigurând un grad ridicat de protecție a

mediului;

• stabilește măsurile prioritare destinate prevenirii

producerii deșeurilor de ambalaje și principiile privind

reducerea eliminării finale a deșeurilor de ambalaje

prin reutilizare, reciclare și valorificarea acestora.

• Ordinul directorului Agenției de Mediu nr. 19 din 19.07.2021 cu 

privire la stabilirea unor aspecte ce țin de punerea în aplicare a pct. 49 

din Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 561 din 31.07.2020;

• Ordinul directorului Agenției de Mediu nr. 28 din 01.10.2021 întru 

aprobarea Instrucțiunei cu privire la implementarea Regulamentului 

privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului 561/2020



Implementarea REP

➢Individual

➢Colectiv 



Implementarea 
REP

Înregistrarea în Lista 
producătorilor prin 

intermediul 
Sistemului 

informațional 
automatizat 

„Managementul 
deșeurilor” 

(siamd.gov.md)

Aprobarea cererii și a 
planului de operare 
în termen de 10 zile 

(pct. 26 din 
Regulament)

Obținerea 
autorizației de 
desfășurare a 

activităților ce țin 
de implementarea 
responsabilității 

extinse a 
producătorilor (pct. 
27 din Regulament)

Desfășurarea 
activităților de 
gestionare a 
deșeurilor de 

ambalaje



Sisteme colective

Asociația Obștească „Asociația 

Producătorilor și Importatorilor de 

Ambalaje din Moldova”

Administrator: Alexandru Gîncu

Tel. +373 78888722

Asociația Obștească „Reciclare”

Administrator: Vadim Axentii

Tel. +373 79707576



Obiective de valorificare
Anul Obiectivul minim de valorificare prin

reciclare/tip de material de ambalaj (%)

Obiectivul global 

de valorificare 

prin reciclare 

1(%)

Obiectivul 

global de 

valori-

ficare 2 (%)

hârtie și

carton

plastic sticlă metale lemn

2023 15 10 15 10 5 15 17

2024 20 11 20 20 5 20 22

2025 25 12 20 20 5 25 27

2026 30 14 25 25 5 30 32

2027 40 16 35 30 10 35 37

2028 45 18 40 35 10 40 42

1. Procentajul minim din masa totală a materialelor de ambalaj din care sunt

compuse deșeurile de ambalaje care reprezintă cantitatea minimă a tipului de material

de ambalaj (hârtie și carton, plastic, sticlă, metale, lemn) valorificat din cantitatea de

ambalaje fabricate din materialul respectiv plasate pe piață.

2. Procentajul minim din masa deșeurilor de ambalaje, care reprezintă cantitatea

de deșeuri de ambalaje valorificate împărțită la cantitatea de deșeuri de ambalaje

plasate pe piață.



Sistemul depozit

Sistem depozit – sistem prin

care cumpărătorul, la 

achiziționarea unui produs

ambalat într-un ambalaj

reutilizabil, plătește

vânzătorului o sumă de bani

care îi este rambursată atunci

când ambalajul este returnat

(pct. 5 subpct. 19 din 

Regulament)



Sistemul depozit

➢ Producătorii care fabrică și/sau 

comercializează/plasează pe piață/ 

distribuie produse ambalate în ambalaje 

reutilizabile:

o aplică sistemul depozit în vederea asigurării 

unui număr optim de cicluri de utilizare a 

acestora;

o informează consumatorii asupra sistemului 

depozit și asupra sistemului de colectare a 

ambalajelor reutilizabile în vederea asigurării 

reutilizării multiple;

o primesc ambalajele reutilizabile și 

rambursează valoarea de depozit;

o organizează puncte de colectare a acestora, 

primesc ambalajele reutilizabile la schimb și, 

după caz, rambursează valoarea de depozit.



Vă mulțumim pentru atenție!

Denis Macovschi

Secția mecanisme economice de mediu

Agenția de Mediu

E-mail: d_macovschi@am.gov.md


