
RetuRO

A început înregistrarea obligatorie a producătorilorși
importatorilor de băuturi în Sistemul de Garanţie-Returnare

Toţi operatorii economici care produc,
achiziţionează intracomunitarsau importă
în România produsedin categoriile: apă
îmbuteliată, băuturi răcoritoare, bere, cidru,
vin sau băuturi spirtoase (produse SGR), în
ambalaje de unică folosință din plastic,
sticlă sau metal, cu volume între O] litri și 3
litri inclusiv, au o serie de responsabilităţi
legale în raport cu Sistemul de Garanţie-
Returnare (SGR), care va deveni funcțional
în România începând cu 30 noiembrie 2023.

Înregistrarea în baza de date a sistemului
de garanţie-returnare se face pe site-ul
www.returosgr.ro și se încheie pe
28 februarie 2023.

Ești considerat producător sau importator în
scopul SGR dacă:
„=> ești o persoană juridică ce produceșiintroduce pe piața din România produse

SGR,ori importă sau achiziționează
intracomunitar aceste produse șile
introduce pe piaţa românească.

Sistemul de garanție-returnare reprezintă
un sistem în care consumatorii vor plăti o
garanţie de 0,50 RON atunci când vor
cumpăra o băutură de la un comerciant.
Sistemul se aplică pentru ambalaje
nereutilizabile din sticlă, plastic sau
metal, cu volume cuprinse între 0,1|și 3 |
inclusiv. După golirea ambalajului,
consumatorul va trebui să îl aducă
într-unul dintre punctele de returnare
organizate de comercianţi. În schimbul
ambalajului gol, consumatorul va primi
înapoi, pe loc, valoarea garanţiei plătite
inițial, fără a fi necesară prezentarea
bonului fiscal.

Ce trebuie să faci pentru a te înregistra?
Pe site-ul www.returosgr.ro găsești toate
informaţiile necesare pentru înregistrarea
online și pașii pe care trebuie să-i
parcurgi. Accesează secțiunea dedicată
producătorilor și creează un cont
introducând următoarele date:

9 Datele de identificare ale societății,
însoţite de o copie a certificatului de
înregistrare fiscală.

€ Numele, numărul detelefon și adresa de
e-mail a persoanei de contact desemnate
în relaţia cu administratorul SGR.



În cel mult 60 de zile după transmiterea notificării, vei încheia un
contract cu administratorul SGR,tot prin intermediul site-ului
www.returosgr.ro.

Veifi ghidat pas cu pas de către administratorul SGRîn toate
etapele de operaționalizare a SGR.

Până când te poţi înregistra? Ce se întâmplă dacă nu te înregistrezi?

Înregistrarea în baza de date a Conform HG 1074/2021, neînregistrarea în baza
sistemului de garanţie-returnare de date gestionată de către administratorul
se încheie pe 28 februarie 2023. SGRse sancţionează cu amendă de la 20.000

la 40.000 RON.
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