
P r e v e n i r e a  p r o d u c e r i i  d e ş e u r i l o r  d e  a m b a l a j e
Un ghid al soluţiilor aflate la îndemâna producătorilor şi importatorilor din România în domeniul prevenirii generării deşeurilor de ambalaje





‘Toate ambalajele livrate companiei
se conformează criteriilor esenţiale stipulate

prin Directiva Europeană 94/62/CE.’





I n t r o d u c e r e

Produsele şi mărfurile ambalate fac parte integrantă
din lumea în care trăim şi, în multe privinţe, ne fac viaţa mai
uşoară. Din nefericire însă, volumul de deşeuri de ambalaje
a crescut dramatic în ultima vreme.

Directiva Europeană în domeniul deşeurilor
de ambalaje
Această creştere a determinat Comisia Europeană
să elaboreze şi să adopte Directiva 94/62/CE menită să
contribuie la reducerea deşeurilor de ambalaje.
Prin transpunerea în legislaţiile naţionale – inclusiv
legislaţia din România – responsabilitatea implementării
acestui document revine operatorilor economici
care produc, introduc pe piaţă şi distribuie ambalaje şi
produse ambalate. Deoarece este puţin probabil ca
în condiţiile economice concrete existente în
România, fiecare companie în parte să poată îndeplini
condiţiile impuse în privinţa reciclării şi valorificării,
a fost înfiinţată organizaţia ECO-ROM AMBALAJE S.A.
(www.ecoromambalaje.ro), cu rolul de a prelua
responsabilităţile companiilor care acceptă să participe
la o schemă colectivă de colectare şi reciclare/
valorificare a deşeurilor de ambalaje prin intermediul
acestei organizaţii.

Cerinţe referitoare la ambalaje
Orice companie trebuie să ţină seama de prevederile
cuprinse în Directiva menţionată anterior. O cerinţă
principală se referă la faptul că unui operator economic 
din domeniul producerii de ambalaje sau al importului
de produse ambalate nu i se va permite să le introducă 

pe piaţă decât în măsura în care ambalajele sunt
conforme criteriilor esenţiale cuprinse în Directivă şi
nu depăşesc limitele impuse în privinţa conţinutului
de metale grele.

Cerinţele esenţiale reprezintă de fapt, patru abordări
distincte ale problematicii ambalajelor, menite să
reducă la minimum impactul acestora asupra mediului
pe parcursul producţiei, utilizării şi/sau eliminării lor.
Aceste abordări pot fi utilizate împreună. Uneori
însă acestea pot implica anumite aspecte contrare
(de exemplu, o butelie din sticlă returnabilă cântăreşte
mai mult decât recipientul din PET de unică folosinţă).
Din acest motiv, pentru un anumit produs ambalat,
trebuie aleasă cea mai potrivită abordare sau
combinaţie de abordări. Aceste abordări pot fi
descrise după cum urmează:

1) Volumul şi masa de ambalaje trebuie reduse la
minimum pentru a menţine nivelurile necesare de 
siguranţă, igienă şi acceptabilitate pentru produsul
ambalat şi pentru utilizatorul acestuia.

2) Ambalajele trebuie fabricate astfel încât să permită 
reutilizarea conform normelor în vigoare.

3) Ambalajele trebuie fabricate astfel încât să permită 
recuperarea materialelor, valorificarea energetică sau 
compostarea, în conformitate cu normele în vigoare.

4) Cantitatea de substanţe toxice sau periculoase
din ambalaje trebuie redusă la minimum în vederea
minimizării prezenţei acestora în emisii, în cenuşa sau 

în levigatul generat la staţiile de incinerare sau la
depozitele de deşeuri.

În capitolul ‘Opţiuni pentru reducerea deşeurilor de
ambalaje’ sunt redate mai multe exemple privind modul
în care au fost abordare aceste probleme de către
diverse companii.

Concentraţiile cumulate de plumb, cadmiu, mercur
şi crom hexavalent nu trebuie să depăşească 100 ppm.
Metalele grele se pot găsi în aditivii utilizaţi la
confecţionarea lăzilor din material plastic, precum şi în
cernelurile utilizate la tipărire sau în lemnul tratat.
Furnizorii de ambalaje trebuie să informeze beneficiarii
asupra acestor aspecte. O astfel de cerinţă a fost
introdusă ca obligativitate în câteva ţări europene.
Includeţi următoarea frază în clauzele contractului de
livrare:

‘Toate ambalajele livrate companiei
se conformează criteriilor esenţiale stipulate

prin Directiva Europeană 94/62/CE.’

Directiva Europeană 94/62/CE impune producătorilor/
importatorilor să reducă volumul deşeurilor de ambalaje.
În practică, aceasta oferă companiilor oportunitatea de
a-şi optimiza propriile procese tehnologice, de a reduce
cheltuielile pentru materialul necesar confecţionării
ambalajelor şi de a economisi fondurile necesare
eliminării deşeurilor de ambalaje.
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M A R
Acest îndrumar este menit să ofere o metodă pe care
companiile o pot utiliza direct în vederea investigării căilor
prin care pot contribui la reducerea deşeurilor de ambalaje.
De asemenea, oferă o modalitate de evaluare a posibilităţilor
pe care companiile le au pentru a economisi fonduri prin
optimizarea utilizării materialului necesar confecţionării
ambalajelor în cadrul fluxului de livrare a produselor
ambalate. În cadrul acestui îndrumar, utilizatorul va putea
găsi o listă de verificare, diverse exemple precum şi o listă
de link-uri de interes, disponibile pe internet.

Ambalarea produselor este necesară şi adesea,
obligatorie!
Companiile ambalează mărfurile pe care le produc în
scopul extinderii durabilităţii, protejării, manevrării,
livrării în cantităţi exacte, depozitării şi promovării
produsului pe piaţă. Din punct de vedere al ambalării
nu se pot face diferenţe între producătorii/importatorii

de bunuri de consum şi cei din industria bunurilor
industriale. În fiecare dintre aceste cazuri, ambalajele
sunt utilizate pentru a asigura anumite funcţionalităţi
necesare produsului respectiv.

În vederea îmbunătăţirii calităţii ambalajului, companiile
trebuie să identifice combinaţia optimă între produs şi
ambalajul acestuia. Cu alte cuvinte, să observe care
sunt cerinţele pe care trebuie sa le satisfacă un anumit
produs. De exemplu, un detergent lichid satisface nevoia
consumatorului de a spăla. Dacă un astfel de produs
poate fi fabricat şi ambalat într-o formă mai concentrată,
astfel încât consumatorul să poată spăla acelaşi volum
ca în cazul produsului nediluat, consumatorul va fi la fel
de satisfăcut, iar producătorul va putea asigura în acelaşi
timp o reducere a volumului de ambalaje şi de deşeuri
aferente. În acest exemplu, de o mare importanţă
s-a dovedit schimbul de informaţii privind adaptarea
produsului.

În următorii doi ani vor fi adoptate mai multe
acte legislative şi modificări ale legislaţiei europene
actuale în scopul îmbunătăţirii siguranţei şi igienei
alimentare (a se vedea acest link).Aceste cerinţe se
referă de asemenea la înregistrarea şi autorizarea
capacităţilor de producţie şi distribuţie a alimentelor,
cerinţe privind ambalarea şi etichetarea, norme
microbiologice impuse anumitor alimente. În cadrul
Uniunii Europene sunt reglementate următoarele
aspecte:

1) Etichetarea mărfurilor alimentare pentru a oferi
consumatorilor posibilitatea să fie informaţi
în legătură cu conţinutul şi compoziţia produselor
respective. Etichetele ajută consumatorii să facă
o alegere documentată în momentul achiziţionării
unui anumit produs. Etichetele sunt considerate
ca fiind parte a ambalajului.

2) Ambalarea alimentelor şi asigurarea trasabilităţii
produselor şi identificarea ingredientelor utilizate pe 
parcursul tuturor stadiilor de producţie, procesare
şi distribuţie.
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Orice companie reprezintă o verigă într-un lanţ de furnizare a
mărfurilor. Furnizorii, clienţii şi clienţii acestora din urmă trebuie să
contribuie la găsirea de soluţii în direcţia îmbunătăţirii produselor
ambalate în raport cu caracteristicile fluxului de distribuţie şi cu
alte manevrări ale acestora. Materialul de ambalare adăugat de o
companie va constitui deşeu pentru o alta.

Căutaţi idei şi posibile soluţii la clienţii dumneavoastră
pentru a îmbunătăţi livrarea propriilor produse ambalate
În vederea reducerii deşeurilor de ambalaje este esenţial să fie luat
în considerare întregul flux de livrare amărfurilor. Se recomandă
să efectuaţi o cercetare asupra nevoilor clienţilor dumneavoastră
direcţi şi probabil, şi asupra clienţilor acestora. Sunt aceştia
satisfăcuţi de produsele ambalate pe care le livraţi şi de volumul
de ambalaje folosit? Există obiecţii sau idei despre cum ar putea fi
îmbunătăţite produsele ambalate? Punând aceste întrebări aţi
putea identifica opţiuni valoroase de îmbunătăţire a produselor.

Căutaţi idei şi posibile soluţii la furnizorii dumneavoastră
asupra modului în care ar putea îmbunătăţi livrările de
produse ambalate
Pe de altă parte: şi compania dumneavoastră primeşte produse
ambalate de la furnizori. Sunteţi mulţumiţi de modul de livrare
a acestora sau observaţi anumite posibilităţi pentru îmbunătăţire?
Dacă furnizorul nu vă solicită în mod direct astfel de informaţii,
nu ezitaţi să le furnizaţi chiar dumneavoastră. Iniţiaţi discuţia chiar
dumneavoastră. Iar dacă consideraţi necesar, oferiţi imagini ale
aspectelor care pot fi îmbunătăţite şi explicaţi furnizorilor cum
să realizeze astfel de îmbunătăţiri, arătându-le de exemplu, imagini
ale unor produse mai bine ambalate. Utilizaţi poşta electronică
pentru a comunica cu aceştia.

Sunt disponibile mai multe scrisori de import standard, în diverse limbi, asupra prevenirii producerii
de ambalaje. Puteţi adapta astfel de documente nevoilor dumneavoastră, trimiţându-le furnizorilor din

România sau din străinătate. Astfel de scrisori se pot descărca de pe site-ul nostru....





Eliminaţi ambalajele
În Olanda, a durat şapte ani până când producătorii au renunţat la
cartonul cu care ambalau tuburile de pastă de dinţi.Acest nou tip
de ambalaj a făcut inutil vechiul ambalaj de carton în care erau
comercializate tuburile de pastă, economisindu-se astfel sute de
mii de kilograme de material.

Mai puţin material pentru ambalaje
Numeroase companii europene din diverse sectoare de activitate,
au redus volumul de material utilizat pentru ambalaje.Au putut
realiza acest lucru căutând materiale mai uşoare şi mai subţiri,
eliminând spaţiile libere din interiorul produsului ambalat încărcat
pe paleţii de manevrare şi prin îmbunătăţirea performanţelor
produsului. Exemple de ‘supunere a ambalajelor la un regim de
dietă’ pot fi găsite pe două site-uri de internet:

• www.preventpack.be (în franceză)
• www.gruener-punkt.de, unde se descrie, bilanţul performanţei şi
optimizarea ambalării (în engleză şi germană)

Reutilizarea ambalajelor
Lăzile de plastic constituie un bun exemplu de reutilizare a
ambalajelor.Acelaşi lucru se aplică şi ambalajelor pentru produse
lichide (din sticlă sau plastic) sau cutiilor de carton. Companiile
care reutilizează ambalaje nu trebuie să achiziţioneze altele noi,
economisind astfel fonduri. Lăzile de plastic sunt disponibile în
toate tipurile, fie în formă rigidă, fie pliabile.

Reciclarea materialelor de ambalaje după utilizare
Există numeroase tipuri de măsuri menite să îmbunătăţească
posibilităţile de reciclare. Proiectanţii de ambalaje trebuie să fie
preocupaţi să conceapă ambalaje din care ulterior, să poată fi
separate cu uşurinţă materialele componente. Directiva Europeană
menţionată anterior stipulează faptul că producătorii/importatorii
pot să aplice pe ambalajele lor un sistem corespunzător de
marcaj şi identificare. Spre exemplu, bucla lui Moebius, propusă
de Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (ISO, Geneva),
reprezintă simbolul internaţional care arată că un anumit produs
poate fi reciclat. Cu toate acestea, utilizarea acestui simbol
este încă facultativă. De altfel, reglementările privind acest tip
de simboluri nu sunt încă uniformizate.

Compostarea materialelor de ambalare după utilizare
Există deja numeroase cazuri de ambalaje confecţionate din
porumb sau amidon şi care sunt biodegradabile. Un exemplu îl
constitui acoşa de cumpărături înfăţişată alături şi care este
confecţionată din porumb.

Utilizarea de materii prime reciclate în confecţionarea
de ambalaje
Interesaţi-vă la furnizor despre posibilităţile acestuia
de a achiziţiona material de ambalare confecţionat din material
reciclat. În cazul în care consumatorii îşi separă propriile deşeuri
menajere, se pot confecţiona noi materiale de ambalare.
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O p ţ i u n i  p r i v i n d  r e d u c e r e a  d e ş e u r i l o r  d e  a m b a l a j e

�Noile ambalaje pot face cutiile de carton sa devina demodate iar.
Cu produsele concentrate se poate obtine o reducere a ambalajelor (şi deşeurilor).



Ce puteţi întreprinde efectiv pentru a preveni
generarea deşeurilor de ambalaje?
Faceti o comparatie între propriile dumneavoastra
produse si cele ale concurentilor de pe piata care
satisfac aceleasi nevoi ale consumatorilor. Printr-o astfel
de comparatie puteti sa estimati în ce masura compania
dumneavoastra se înscrie în tendintele generale
ale pietei. În unele situatii acest lucru este simplu,
de exemplu, în cazul în care sectorul dumneavoastra
utilizeaza lazi returnabile. În alte situatii însa, va trebui

probabil sa întreprindeti mai mult, de exemplu sa
cântariti, sa masurati si sa evaluati ambalajele produse
de competitori. De asemenea, ar putea fi necesar sa va
interesati ce întreprinde concurenta în domeniul
prevenirii generarii de deseuri de ambalaje. Un fapt este
clar, daca utilizati aceleasi ambalaje ca acum zece ani,
este timpul pentru o analiza critica.
Se recomanda sa înfiintati în cadrul companiei
dumneavoastra un grup de lucru care sa se ocupe de
aceste probleme. Pentru a structura aceste activitati
si pentru a obtine rezultate practice, puteti utiliza
materialul intitulat ‘Prevenirea producerii deseurilor de
ambalaje’.

Tehnologia de ambalare
Fiţi informaţi asupra ultimelor evoluţii din domeniul
tehnologiilor de ambalare. În ultimii zece ani, cantitatea
de material plastic utilizat pentru acelaşi ambalaj a
scăzut cu 25%. Greutatea foliilor de acoperire a paleţilor
a scăzut cu peste 80%. În ultimii 20 de ani cutiile de
conserve au pierdut aproximativ 45% din greutate, iar
ambalajele din sticlă au devenit cu aproximativ 10% mai
uşoare.Acelaşi lucru s-a întâmplat cu hârtia şi cartonul.
A crescut semnificativ proporţia de utilizare a hârtiei
reciclate ca materie primă secundară în producerea de
material de ambalare. Cutiile de carton gofrat pot
conţine mai mult de 75% hârtie sau carton reciclate.
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C U M  S A  V A  M E N T I N E T I  L A  C U R E N T
C U  C E L E  M A I  N O I  I N F O R M A T I I

• Păstraţi contactul cu furnizorii dumneavoastră de ambalaje

• Vizitaţi expoziţii specializate în ambalaje

• Căutaţi pe internet idei pentru noi dezvoltări

• Stabiliţi contacte cu şcolile şi universităţile în vederea

efectuării de cercetări şi a formării de specialişti



Care sunt produsele ambalate cărora trebuie să le
acordaţi prioritate? Scopul este acela de a selecta fluxul de
ambalaje de la care aşteptaţi cele mai însemnate reduceri
de deşeuri (incluzând costurile).Vă recomandăm să organizaţi
un workshop în cadrul companiei dumneavoastră. Este de
asemenea recomandabil să se noteze toate remarcile şi
intervenţiile.

1) Planificaţi organizarea unei întâlniri (2 ore) cu acei colegi 
care răspund de achiziţii/vânzări, logistică, mediu şi calitate 
(management).

2) Asiguraţi distribuirea acestui document şi a celui intitulat 
‘Prevenirea producerii deşeurilor de ambalaje’ tuturor
participanţilor la workshop. Dacă în compania
dumneavoastră există o evaluare a volumului de ambalaje 
utilizate, se recomandă să furnizaţi aceste date
participanţilor încă de la începutul lucrărilor.

3) Intermezzo. Solicitaţi tuturor participanţilor să aducă 
un produs ambalat al companiei dumneavoastră, care este 
susceptibil, în opinia lor, să fie îmbunătăţit. Motivele care 
determină alegerea unui produs sau a altuia pot fi foarte 
diferite (material de ambalaj prea mult, deteriorarea
produsului, importanţa produsului pentru companie,
produsul cu cea mai redusă toleranţă).

4) Solicitaţi participanţilor să justifice alegerea făcută.

5) Participanţii la workshop vor stabili împreună un obiectiv 
final pentru companie, la sfârşitul anului, privind reducerea 
deşeurilor de ambalaje.Anumite obiective specifice
ale companiei pot fi luate în considerare în cadrul acestui
proces de reducere.

6) Completaţi tabelele de mai jos împreună cu
participanţii la workshop.

W o r k s h o p  p e n t r u  p r e v e n i r e a  p r o d u c e r i i  d e  d e ş e u r i  d e  a m b a l a j e
Metode la îndemâna operatorilor economici pentru stabilirea priorităţilor în domeniu şi punerea în practică a acestora 
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Combinaţii produs-ambalaj

Determinaţi împreună cele mai importante cinci produse (grupuri de produse) din cadrul companiei dumneavoastră.
Înscrieţi aceste produse în prima coloană.
Determinaţi cele mai importante cinci tipuri de ambalaje. Înscrieţi-le de la stânga la dreapta pe rândul respectiv.
Marcaţi cu o cruce situaţiile în care apare o combinaţie.
Astfel, o cruce va indica o conexiune între un anumit produs şi un anumit tip de ambalaj; adică ceea ce denumim combinaţii produs-ambalaj.

Produs Ambalaj Ambalaj Ambalaj Ambalaj Ambalaj



Tabelul de priorităţi

1) Din tabelul de mai sus extrageţi cele mai importante 
cinci combinaţii produs-ambalaj şi înscrieţi-le în prima 
coloană a tabelului de mai jos.Adăugaţi pentru fiecare 
dintre acestea o estimare a părţii (procentului) din 
cifra de afaceri (produs+ambalaj pe piaţa din România) 
care revine combinaţiei respective.

2) Estimaţi cantitatea anuală de ambalaje (în kilograme).

3) Estimaţi costurile aferente ambalării pentru un anumit 
grup. Includeţi costurile de achiziţie, dar şi costurile 
interne de manevrare. Nu omiteţi costurile aferente 
eliminării deşeurilor de ambalaje.

4) În următoarea coloană înscrieţi o analiză calitativă
privind ambalarea.Aceasta se referă la indicarea
materialului (ambalaj mono material).Tip de material? 
Include acest material materii prime reciclate?
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Combinaţie produs-ambalaj % din cifra de afaceri Cantitatea anuală Costuri anuale 
de ambalaje aferente ambalajelor
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Analiză calitativă Analiză cantitativă Posibilităţi interne  Prioritatea în abordare
privind combinaţia privind combinaţia sau externe de reutilizare 
produs-ambalaj produs-ambalaj sau reciclare?

5) Apoi veţi trece la elaborarea unei analize cantitative 
asupra ambalajului: credeţi că ambalajul disponibil 
poate fi proiectat cu mai puţin material (greutate mai 
redusă) sau într-o formă diferită? Poate determina o 
eventuală modificare (reproiectare) a produsului
reducerea ambalajului necesar?

6) Întrevedeţi posibilităţi de reutilizare a ambalajului? 
Acestea se pot referi la alternative din cadrul
companiei, dar şi din afara acesteia, de natură să
prevină sau să întârzie transformarea ambalajului în 
deşeu.

7) Permiteţi fiecărui participant să elaboreze o listă de 
priorităţi privind combinaţiile produs-ambalaj care
vor fi avute în vedere încă de la început. ţineţi seama 
de aceste opţiuni şi aplicaţi principiile democratice
în demersul dumneavoastră.



Ambalaje – tabelul de acţiune

Stabiliţi prin dezbateri dacă obiectivele privind ambalarea sunt realiste şi care sunt modalităţile de atingere ale acestora.
Ce investigaţii şi date/informaţii suplimentare sunt necesare?
Discutaţi aceste aspecte şi elaboraţi o listă de acţiuni.
Dezbateţi de asemenea modul de realizare a acestor acţiuni şi stabiliţi componenţa unei echipe de acţiune pentru optimizarea ambalajelor.
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Persoana Acţiunea Data





Vânzări/marketing/ambalare

1) Stiti dacă greutatea ambalajelor mărfurilor pe care 
le produceţi s-a modificat în ultimii 5 ani?

2) Efectuaţi comparaţii între ambalajele folosite în 
cadrul companiei dumneavoastră şi cele ale
competitorilor mai importanţi/relevanţi?

3) Aţi luat vreodată în considerare posibilitatea 
reproiectării formei produselor pe care le fabricaţi,
astfel încât să necesite mai puţin ambalaj? 

4) Primiţi informaţii referitoare la diverse ambalaje
utilizate de competitorii dumneavoastră sau în alte 
sectoare de activitate?

5) Sunt ambalajele pe care le produceţi conforme cu 
criteriile esenţiale preluate din Directiva Europeană?

6) Aplicaţi vreun marcaj vizibil pe ambalajele pe care 
le distribuiţi?

Achiziţii

7) Aţi investigat cu furnizorii dumneavoastră, pe
parcursul ultimului an, posibile alternative de 
îmbunătăţire a calităţii ambalajelor?

8) Sunt incluse (cel puţin parţial) materiale reciclate
în ambalajele pe care le utilizaţi pentru produsele 
dumneavoastră?

9) Aţi investigat împreună cu furnizorii dumneavoastră 
vreo posibilitate de îmbunătăţire a procesului de 
ambalare?

10) Vi s-a recomandat de către furnizori (sau de către 
proiectanţi) vreo alternativă de îmbunătăţire?

11) V-aţi format o imagine clară asupra costurilor
aferente achiziţionării de materiale pentru ambalaje? 

Producţie şi logistică

12) Sunteţi implicaţi într-un sistem de reciclare?

13) Utilizaţi ambalaje de transport reutilizabile?

14) V-aţi format o imagine clară asupra costurilor
aferente transportului produselor ambalate pe care 
le distribuiţi? Aţi transportat vreodată ‘aer’?

Procesarea deşeurilor

15) Sunteţi în posesia unei documentaţii (recente)
privind separarea şi eliminarea deşeurilor de
ambalaje?

16) V-aţi format o imagine în detaliu asupra costurilor 
aferente separării deşeurilor comparativ cu cele 
existente pe plan naţional?

17) Aţi discutat cu societatea comercială care asigură 
colectarea/procesarea deşeurilor în vederea găsirii 
unor soluţii de îmbunătăţire a acestei activităţi?
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A u t o t e s t a r e :  e s t e  c a z u l  s ă î n t r e p r i n d e ţ i  c e v a  î n  d o m e n i u l  a m b a l a j e l o r  d u m n e a v o a s t r ă ?

În continuare sunt 17 întrebări la care se poate răspunde cu ‘da’, ‘nu’ sau ‘nu cunosc’. De fiecare dată când răspunsul este ‘nu’ sau ‘nu cunosc’, se recomandă luarea unor măsuri
în cadrul companiei, fie individual, fie în colaborare cu alţi parteneri.
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C a s e t a  e d i t o r i a l ă

Prezentul document este elaborat în cadrul programului olandez, destinat acordării de sprijin statelor candidate din Europa Centrală şi de Est, în vederea îndeplinirii criteriilor necesare pentru
obţinerea statutului de stat membru al Uniunii Europene, prin implementarea de proiecte care privesc adoptarea legislaţiei europene. Proiectul Packaging and packaging waste recovering
and recycling systems (MAT03/RM/9/1) este finanţat de Guvernul Olandei/ VD – Agenţia de Cooperare Internaţională.
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