CONTRACT PENTRU TRANSFERAREA RESPONSABILITATII PRIVIND REALIZAREA
OBIECTIVELOR ANUALE DE VALORIFICARE SI RECICLARE A DESEURILOR DE
AMBALAJ
NR. ................. / Data .........................
Părțile

INTERSEMAT S.A., societate aflata în insolventa, in insolvency, en procedure collective, cu
sediul în Bucureşti, Bd Ficusului nr 44A et 1, Sector 1, având cod unic de înregistrare RO 17854539,
nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/13831/09.08.2005, conturi bancare nr. RO52 BRDE 450S
V624 6314 4500 deschis la BRD – GSG SMCC și RO21 RZBR 0000 0600 0698 5858 deschis la
Raiffesen

Bank

Ag

Bucuresti,

Tel.:

021/3372858,

Fax:

021/3372898,

Email:

secretariat@intersemat.ro, reprezentată prin dl. Claudiu Constantin Gutu în calitate de Administrator
Judiciar și prin dl. Ionuț Georgescu, în calitate de Administrator Special numita în continuare
"Prestator" şi
.....................................................................…………….................,

cu

sediul

în

………………………………………......................................................, având cod unic de înregistrare
nr.

….......................…..……,

nr.

de

ordine

.........................................………………...,

cont

în

Registrul
bancar

Comertului
nr.

……………………........................................................ deschis la …….….....……………............. , tel
nr:

…….......................……….,

fax

nr:

.........................……………,

e-mail,

................................................., reprezentată prin ..............…………………........................………, în
calitate de …………………….....……………….. numita în continuare "Beneficiar".
Având în vedere obligațiile Beneficiarului referitoare la îndeplinirea obiectivelor de valorificare şi
reciclare precum şi obligațiile referitoare la raportarea datelor, prevazute de Legea 211/2011 privind
regimul deșeurilor, Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje (în
continuare Legea 249/2015), de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare OUG 196/2005) și de Ordinul
794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje (în
continuare OM 794/2012).
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Deoacere este necesară crearea unui parteneriat durabil între operatorii economici reponsabili, conform
Legii 249/2015, pentru gestionarea eficientă din punct de vedere economic şi cuantificabilă din punct
de vedere al protecţiei mediului a deşeurilor de ambalaje,
Coroborat cu dreptul legal de desfăşurare a acestei activități al SC INTERSEMAT SA, drept oferit de
către autoritatea de reglementare conform legii prin Licența de Operare RO – ANPM – D.A. –
009/2011 valabilă până la 27.10.2016,
Părțile au convenit să semneze prezentul contract cu respectarea prevederilor acestuia:
1. Definiții şi interpretări
În cuprinsul prezentului contract, semnificația termenilor este cea stabilită prin Legea 211/2011, OUG
196/2005 și Legea 249/2015.

2. Obiectul Contractului
2.1. Obiectul Contractului îl constituie:
a) transferarea de la Beneficiar la Prestator a responsabilității privind modalitatea de gestionare a
îndeplinirii obligațiilor de valorificare sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de
energie sau reciclare în conformitate cu prevederile art 14 punctul a) și b) din Legea 249/2015 şi
b) raportarea și transmiterea către Beneficiar și autoritățile competente a datelor privind cantitățile de
deşeuri de ambalaje valorificate şi reciclate în conformitate cu prevederile OM794/2012.
2.2 În funcție de reglementările emise de autoritățile competente în baza legii obiectul contractului se
poate modifica.

3. Durata Contractului
3.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnarii cu conditia prezentarii de către Beneficiar a
declaratiei privind cantitatea de ambalaje estimata a fi introdusa pe piața naționala în perioada
contractuala şi este valabil până la data de 31.12.2016 sau la data expirării licentei Prestatorului
(Termenul contractual).
3.2. Prezentul contract se prelungeste prin act aditional.
4. Drepturile şi Obligațiile Prestatorului
4.1 La data intrării în vigoare a prezentului Contract, Prestatorul preia, în condițiile art.2 din prezentul
Contract şi în conformitate cu prevederile Legii 249/2015, responsabilitatea privind modul de
gestionare a îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare ce revin Beneficiarului potrivit
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prevederilor Legii 249/2015 și de raportare a datelor privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și
deseurilor de ambalaje conform OM794/2012.
4.2 În acest sens, Prestatorul este obligat la inițierea de acțiuni şi angajarea de raporturi contractuale în
vederea îndeplinirii obligațiilor transferate de la Beneficiar cu operatori economici autorizați de
autoritățile competente în vederea efectuarii operatiunilor de valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu valorificare de energie sau reciclare.

4.3

Prin prezentul Contract, Prestatorul se obligă să îndeplinească, în numele Beneficiarului,

obiectivele anuale stabilite la art 14 din Legea 249/2015 în conditiile stabilite în art 2 din prezentul
contract, coroborat cu OUG 196/2005.
4.4 Prestatorul se obligă să transmită Beneficiarului lunar, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare
de la furnizarea datelor referitoare la cantitatile și tipurile de ambalaje introduse pe piața naționala de
Beneficiar, un raport asupra modului de îndeplinire, în numele Beneficiarului, a obiectivelor lunare
cumulate condiționat de îndeplinirea la termen de către Beneficiar a obligației de plata. Raportul lunar
către Beneficiar privind modul de îndeplinire a obiectivelor, va cuprinde şi denumirea şi codul
operației de valorificare pentru fiecare tip de deşeu de ambalaj conform legislației în vigoare.
4.5 La începutul fiecărui an, până la data de 20 ianuarie, Prestatorul se obligă să înmâneze
Beneficiarului o declarație pe proprie raspundere din care să reiasă modul în care Prestatorul a
îndeplinit obiectivele stabilite la art 14 din Legea 249/2015 şi obligațiile asumate prin Contract în anul
precedent.
4.6 Prestatorul răspunde în fața Beneficiarului şi a autorităților competente, limitat la activitatea sa
directă și cuantificată, pentru îndeplinirea în totalitate și la timp a obligațiilor decurgând din acest
Contract, responsabilitatea privind îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare, precum
şi responsabilitatea privind furnizarea de informații referitoare la gestionarea ambalajelor şi deşeurilor
de ambalaje revenindu-i în totalitate, cu excepția cazului în care Beneficiarul împiedică sau întârzie,
prin fapta sa, îndeplinirea obligațiilor asumate de Prestator prin prezentul Contract.
4.7 În vederea îndeplinirii obligațiilor prezentului contract, Prestatorul se angajează să încheie
contracte cu operatorii economici autorizați, care asigură trasabilitatea deseurilor de ambalaje raportate
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prin documente financiar-contabile şi alte documente justificative conform legislației naționale şi
europene în vigoare.
4.8 În cazul în care Prestatorul nu realizează îndeplinirea obiectivelor pe un tip de material de deşeu de
ambalaj stabilit la art 14 din Legea 249/2015, coroborat cu OUG196/2005, respectiv suma obiectivelor
lunare cumulate pe un tip de material de ambalaj raportat de către toți Beneficiarii, se consideră că
acesta a valorificat şi a reciclat în numele Beneficiarului, o cantitate proportională cu obiectivul efectiv
realizat pentru tipul respectiv de material de ambalaj intodus pe piață de Beneficiar.
4.9 Prestatorul se angajează să prevadă în contractele încheiate cu operatorii economici autorizati în
vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul Contract, obligația acestora de a individualiza
în mod concret cantitățile de deşeuri de ambalaje raportate pentru Prestator, în interesul tuturor
Beneficiarilor săi.
4.10 În orice situație în care Prestatorul nu îndeplineşte la termen obiectivul anual cumulat, acesta va
rambursa, în cazul în care Beneficiarul decide încetarea efectelor Contractului, sumele plătite în avans
de Beneficiar corespunzatoare diferenței dintre obiectivul lunar cumulat asumat şi cel efectiv realizat.
4.11 Prestatorul se obliga sa pună la dispoziția Beneficiarului mijloacele necesare, fără a se limita la
aplicația de raportare on-line, pentru ca acesta sa poată raporta la timp cantitatile de ambalaje
gestionate.
5. Drepturile şi Obligațiile Beneficiarului
5.1 Beneficiarul acordă Prestatorului dreptul de a include numele Beneficiarului pe lista societăților
comerciale cu care Prestatorul a încheiat contracte privind preluarea responsabilității de valorificare şi
reciclare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de a dezvălui către toți clienții calitatea Beneficiarului de
client al Prestatorului.
5.2 Beneficiarul se obligă să furnizeze Prestatorului datele privind cantitățile de ambalaje introduse pe
piață până la data de 20 ale lunii urmatoare fiecărei luni în care s-au prestat serviciile. Netransmiterea
sau nerespectarea termenului de transmitere a cantităților de ambalaje introduse pe piață absolvă
Prestatorul de îndeplinirea obiectivului lunar asumat și îi dă dreptul la daune-interese.
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5.3 Prestatorul da dreptul Beneficiarului sa raporteze cantitatile de deseuri de ambalaje proprii
colectate și valorificate prin reciclate în sistemul de preluare al responsabilitatii al Prestatorului în
conditiile dovedirii trasabilitatii pana la reciclatorul final fără vreun beneficiu material.
5.4 Cantitatile de deseuri de ambalaje proprii colectate și valorificate prin reciclare raportate sistemului
Prestatorului vor fi folosite exclusiv pentru indeplinirea obligatiilor Beneficiarului, acesta fiind
singurul răspunzător pentru cantitatile raportate în sistemul Prestatorului. Toate cantitatile raportate
sistemului

Prestatorului

vor

trebui

sa

conțină

pe

documentele

doveditoare

următoare

sintagma:„Colectat în vederea indeplinirii obiectivelor anuale conform OUG 196/2005 și a Legii
249/2015 în baza contractului cu SC INTERSEMAT SA”.
5.5 Beneficiarul răspunde în fața autorităților și a Prestatorului pentru acuratețea datelor raportate și își
asuma cantitățile declarate ca fiind reale și exacte.
5.6 Datele prevazute la punctele 5.2 și 5.3 vor fi transmise prin intermediul aplicației de raportare online disponibila la adresa raportare.intersemat.ro. În cazul în care aceasta nu este disponibila, se vor
utiliza alte mijloace făcute disponibile de Prestator inclusiv, dar fără a se limita la, transmiterea datelor
prin fax cu ajutorul formularului din Anexa 3 la contract.
5.7 Beneficiarul este singur răspunzător pentru păstrarea în siguranța a datelor de logare la aplicația de
raportare. În cazul în care observa date eronate, Beneficiarul este obligat sa anunțe Prestatorul în cel
mai scurt timp și sa ia toate măsurile pentru prevenirea accesului neautorizat la contul sau de raportare.
5.8 Beneficiarul se obligă să notifice eventualele modificări ale estimărilor raportate defalcat pe luni,
cu cel puțin 10 (zece) de zile anterioare datei de început a lunii cu privire la care intentionează
modificarea estimării.
a) În cazul în care cantitatile estimate variaza cu mai mult de 15% în plus fata de cantitatea estimata,
Prestatorul își rezerva dreptul de a repartiza în contul Beneficiarului cantitatile necesare pentru
indeplinirea obiectivelor cantitatii initiale. Diferența dintre cantitatea estimata și cantitatea
suplimentara va putea fi realizata în lunile următoare în funcție de disponibilitati.
b) În cazul în care Beneficiarul raportează o cantitate cu 30% mai mica decât cantitatea estimata initial,
Prestatorul este indreptatit la aplicarea unei penalitati de 20% aplicata la diferența dintre cantitatea
estimata și efectiv introdusa pe piața pe tipul de material pentru care s-a înregistrat diferența.

5

5.9 Cantitățile prevazute la art. 5.3 nu vor putea fi folosite de Beneficiar pentru atingerea obiectivelor
de reciclare de către terțe persoane sau entități, altele decât Prestatorul.
5.10 Beneficiarul garantează Prestatorului inserarea în contractele încheiate cu operatorii economici
cărora le încredințează deşeuri de ambalaje în scopul incasarii eco-bonificatiei, a interdicției de a folosi
cantitățile respective în scopul justificării de către terțe persoane sau entități, altele decât Prestatorul, a
obligațiilor ce revin acestora potrivit dispozițiilor Legii 249/2015.
5.11 Dovada cantității de deşeuri de ambalaje generate, colectate de Beneficiar si reciclate se face prin
prezentarea lunara către Prestator a copiilor facturilor şi a altor documente justificative prin care se
face dovada valorificarii sau incinerarii în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie sau
reciclării cantităților respective ( Politica de Eco-bonificație a clienților din sistemul S.C Intersemat
S.A. va fi revizuită periodic conform modificărilor legislative).
6. Prețul Contractului
6.1 Prețul care va fi plătit de Beneficiar pentru serviciile prestate este descris în Anexa 2 (tabel și
explicații înțelese și insusite de Beneficiar).
6.2 Tarifele pe tona în funcție de tipul de material de ambalaj, la care vor fi făcute calculele din Anexa
2, sunt urmatoarele:
a) 180 lei/tona – pentru tipul de material lemn
b) 250 lei/tona – pentru tipul de material PET
c) 180 lei/tona – pentru tipul de material Alte Plastice
d) 120 lei/tona – pentru tipul de material Hârtie și Carton
e) 330 lei/tona – pentru tipul de material Aluminiu
f) 330 lei/tona – pentru tipul de material Sticla
g) 120 lei/tona – pentru tipul de material Alte Metale
6.3 Plata se face în baza facturilor prezentate de Prestator Beneficiarului. Beneficiarul se obliga sa
plateasca un avans de 10% din tariful anual perceput in baza estimarilor sale si să achite contravaloarea
facturilor în termen de 15 (cincisprezece) de zile de la comunicarea acestora la adresa de e-mail
furnizata de Beneficiar.
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6.4 Factura lunara se emite in baza cantitatilor de ambalaje introduse pe piata nationala si raportate de
Beneficiar, aplicandu-se si regula prevazuta in Anexa 2 punctul D. Neplata facturilor la termen
îndreptățeşte pe Prestator să suspende îndeplinirea obligațiilor contractuale până la plata integrală a
sumelor facturate si să aplice dobânzi penalizatoare în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere. Cuantumul
acestora nu vor putea depăşi suma datorată.
6.5. Factura lunara însoțită de anexa și Raportul Lunar se vor comunica Beneficiarului în format
electronic în conditiile legii și pentru protejarea mediului înconjurator. În cazul în care sunt solicitate
documente în format fizic, Beneficiarul va plati o contribuție, echivalentul a 100 de euro fără TVA,
aferentă cheltuielilor efectuate de Prestator pe un an.
6.6. Doar în cazul expres al unor modificări legislative cu impact direct asupra tarifului și / sau eco –
bonificației, Prestatorul poate modifica prețul în limitele strict determinate de modificarea legislației.
Orice astfel de modificări intră în vigoare în luna următoare anunțării sau, în momentul indicat de
Prestator.

7. Încetarea de drept a efectelor Contractului. Cazuri de reziliere
7.1

Oricare din Părți este indreptățită să înceteze producerea efectelor prezentului Contract, fără

prezentarea unei justificări în acest sens, cu condiția notificării intenției sale în scris către cealaltă Parte
cu cel puțin treizeci (30) de zile anterioare inceperii trimestrului cu care va opera încetarea efectelor
Contractului.
7.2 Beneficiarul va putea înceta efectele prezentului Contract, cu condiția notificării intenției sale în
scris cu cel puțin cincisprezece (15) zile anterioare datei de la care intentionează încetarea efectelor
contractului, în cazul în care două (2) luni din an, Prestatorul nu realizează îndeplinirea obiectivelor
lunare cumulate din motive imputabile Prestatorului.

7.5

Oricare din Părți va fi îndreptățită la renegocierea sau, după caz, la încetarea efectelor

prezentului Contract în cazul modificării cadrului legal care guvernează valorificarea şi reciclarea
deşeurilor de ambalaje, dar numai dacă şi în masura în care modificările legislative prezintă relevanță
asupra obiectului Contractului, respectiv asupra conținutului ori întinderii drepturilor sau obligațiilor
convenite prin prezentul Contract.
8. Confidențialitate
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Părțile îşi garantează reciproc confidențialitatea deplină asupra informațiilor la care au acces

8.1

în baza prezentului Contract, atat pe durata derulării contractului, cât şi după terminarea acestuia.
8.2 Fiecare parte va dezvălui informaţiile pe care le-a primit de la cealaltă parte numai către acei
angajaţi care trebuie să cunoască o atare informaţie pentru a putea fi îndeplinite obligaţiile
contractuale.
8.3 Obligațiile de păstrare a confidenţialităţii şi de neutilizare a informaţiilor confidenţiale nu se aplică
acelor informaţii confidenţiale în privinţa cărora partea receptoare este în masură să probeze că, la data
dezvăluirii, informaţia (i) era deja de domeniul public sau (ii) era deja în posesia sa sau (iii) a devenit
de domeniul public prin publicarea ei sau prin altă modalitate care nu îi este imputabilă sau (iv) a fost
obţinută de către partea receptoare de la o terţă parte care avea dreptul să dezvăluie informaţia.
9. Notificări
Orice notificare comunicată în legatură cu Contractul va fi trimisă prin poșta electronica la adresa
menționata în preambulul Contractului.
10. Forța majoră
10.1

Nici una dintre părți nu va fi răspunzatoare pentru vreo întârziere sau neexecutare a obligațiilor

sale conform Contractului, sau pentru vreo pierdere sau daună produsă ca rezultat al unei asemenea
intârzieri sau neexecutări, daca aceasta întârziere sau neexecutare se datorează unui caz de forță
majoră.

10.2

Intervenția unui caz de forță majoră va fi notificată de către Partea care o invocă către cealaltă

Parte, în termen de două (2) zile de la intervenția respectivului caz de forță majoră şi confirmată în
decurs de zece (10) zile de la incidența acestuia, prin document emis de autoritățile competente.

10.3

În cazul în care forța majoră se întinde pe o perioada mai mare de o lună, Părțile vor angaja

consultări pentru a decide continuarea sau încetarea efectelor prezentului Contract.
11. Dreptul aplicabil şi soluționarea litigiilor
Prezentul Contract se supune legii române.
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Părțile convin ca orice litigiu decurgând din sau în legatură cu acest Contract, inclusiv referitor la
încheierea, desființarea sau executarea acestuia se va soluționa de către

instanțele judecătoreşti

romane competente conform legii.
12. Numărul de exemplare, data semnării și numărul de anexe
12.1 Prezentul Contract a fost întocmit în două (2) exemplare în limba română, toate cu aceeaşi forță
juridică, fiecare parte intrând la data semnării în posesia a câte un (1) exemplar, semnate azi ................
12.2 Prezentul Contract conține 3 anexe, care fac parte integranta din contract, după cum urmează:
Anexa nr. 1 –

Formular pentru transmiterea cantitatilor de ambalaje estimate a fi introduse pe
piața naționala în anul 2016 în funcție de tipul de material și modul de folosire.

Anexa nr. 2 –

Prețul contractului

Anexa nr. 3 –

Cantitatile efectiv introduse pe piața – model formular raportare

PRESTATOR

BENEFICIAR

INTERSEMAT SA

C.I.I. Gutu Claudiu Constantin
Administrator Judiciar

Ionut Georgescu
Administrator Special
Director general

Liliana RADU
Director Relația cu Clientii
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Anexa nr. 1
ESTIMAREA PENTRU ANUL 2016 A CANTITĂȚILOR DE AMBALAJE PUSE PE PIAȚĂ ÎN FUNCŢIE DE MATERIAL

Din care
Tip de material

Total

ambalaj
primar

Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

2015

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

2015

Sticlă 60%

Plastic

PET 55%
Altele
22,5%
Hârtie-Carton 60%
Metal

Oțel 50%

50%

AL 21%

Lemn 15%
TOTAL:

PRESTATOR

BENEFICIAR

SC INTERSEMAT SA
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Anexa nr. 2

Pretul contractului

Cantitate in tone/an

Avans I

Avans II

0–5

10%

70%

5,1 – 10

10%

60%

10,1 – 15

10%

50%

15,1 – 20

10%

40%

20,1 – 25

10%

30%

25,1 – 30

10%

20%

30,1 – 35

10%

10%

35,1 – 40

10%

5%

40,1 – 45

10%

5%

45,1 – 50

10%

5%

Peste 50

10%

-

A. Avansul I se calculeaza la valoarea totala din declaratia estimativa coroborata cu raportul anual
din anul precedent. Beneficiarul se obliga sa il plateasca in termen de 5 zile de la comunicarea
facturii. Factura va fi comunicata de Prestator in termen de 5 zile de la data semnarii prezentului
contract.
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B. Avansul II se calculeaza si se plateste la fel ca Avansul I. Alternativ Beneficiarul are optiunea
de a preda Prestatorului in termen de maxim 10 zile de la semnarea prezentului contract un numar
de Bilete la Ordin egal cu numarul lunilor de contract, sumele inscrise in acestea fiind calculate
raportat la procentele evidentiate in coloana Avans II.

C. Avans I si Avans II nu sunt purtatoare de TVA.
D. Factura lunara se emite in baza datelor furnizate referitoare la cantitatile și tipurile de ambalaje
introduse pe piața naționala de Beneficiar. Toate sumele platite efectiv de Beneficiar ca avans
(Avans I si Avans II daca e cazul) vor fi deduse din facturile lunare proportional cu numarul de
luni ramase din contract.
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Anexa nr. 3
CANTITĂŢILE DE AMBALAJE INTRODUSE EFECTIV PE PIAŢĂ
ŞI DE DEŞEURI DE AMBALAJE GESTIONATE
în luna ……………….….. anul ……………

Ambalaje folosite la ambalarea produselor introduse pe piața natională4)

Material

0
Sticlă
PET
Alte plastice
Total plastic
Hârtie şi carton
Aluminiu
Oțel
Total metal
Lemn
Altele
TOTAL

Ambalaje de
desfacere
fabricate/
importate1)

1

Ambalaje primare
Total
(col.
3+5)

2

Ambalaje secundare şi
de transport

Total

din care:
ambalaj
reutilizabil2)

Total

din care:
ambalaj
reutilizabil2

3

4

5

6

(kilograme)
Deşeuri de ambalaje
reciclate/valorificate prin mijloace
proprii sau încredințate spre
reciclare/valorificare

Ambalaje cu Reciclate
conținut
periculos3)
Din
din coloana Total care:
3
periculoase6
7
8
9

Valorificate5

Total

Din care:
pericuLoase6
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BENEFICIAR:
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NOTĂ ANEXA NR. 3:
)Se raportează numai ambalajele de desfacere destinate pieței naționale, definite prin Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare:
1

Ambalaje de desfacere - obiectele proiectate şi destinate a fi umplute la punctele de vânzare, precum şi obiectele "de unică folosință" vândute,
umplute sau destinate a fi umplute în punctele de desfacere sunt considerate ambalaje dacă îndeplinesc funcția de ambalare.
Exemple de ambalaje de desfacere (dacă sunt destinate a fi umplute la punctul de vânzare): pungi pentru cumpărături din plastic sau hârtie,
farfurii şi pahare de unică folosință, filme aderente, pungi pentru sandvişuri, folia de aluminiu. Nu sunt ambalaje: paletele pentru amestecat,
tacâmurile de unică folosință.
2

)Se raportează o singură dată, atunci cand sunt introduse în circuitul de umplere şi livrate pentru prima dată.

)Se raporteaza numai ambalajele care au conținut substante periculoase inscripționate ca atare potrivit Hotărârii Guvernului nr. 937/2010
privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piața a preparatelor periculoase. Cantitățile de ambalaje cu conținut periculos
sunt tot ambalaje primare şi se regasesc şi în coloana 3.
3

) Se raportează numai ambalajele folosite la ambalarea produselor destinate pieței naționale şi se includ şi ambalajele utilizate pentru
ambalarea ambalajelor de desfacere.
4

5

) se raportează numai cantitățile valorificate prin alte operații decât reciclare

6

) se raportează numai deşeurile provenite de la ambalajele care au conţinut substanţe periculoase.

Conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. A) din Ordinul nr. 794/2012 cantitățile de de ambalaje, respectiv de deşeuri de ambalaje se raportează în
kilograme.
Cantitățile vor fi trecute sub forma de număr întreg, fără zecimale.
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