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La începutul anului 2019 a fost publicată
în Monitorul Oficial,  Partea I  nr.  37,  Legea
nr.  31/2019 privind aprobarea și
modificarea prevederilor inițiale adoptate
prin Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.  74/2018 pentru acte normative  cu
impact asupra majorității  agenților
economici,  dar și  asupra autorităților
locale.  

Noi modificări ale
legislati̦ei privind
gestionarea
ambalajelor și a
deșeurilor din
ambalaje 
 

Ce trebuie să stiți?

Legea nr.  211/2011 privind regimul 
deşeurilor  are ca principale modificări :  
 
 -  obligativitatea autorităților administrației  
publice locale de a implementa,  până la 30 
iunie 2019,  cel târziu,  instrumentul economic 
„plătește pentru cât arunci”  și  să stabilească 
pentru beneficiarii  serviciului de salubrizare 
tarife distincte pentru gestionarea 
deșeurilor reciclabile (hârtie,  metal,  plastic,  
sticlă),  respectiv pentru celelalte categorii  
de deșeuri;  
 -  începând cu 1 ianuarie 2019,  producătorii  /  
OTR-urile,  au obligația să acopere costurile 
de gestionare a deșeurilor din deșeurile 
municipale pentru care se aplică 
răspunderea extinsă a producătorului.  
 
Legea nr.  249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi  a deşeurilor de 
ambalaje  are ca principale modificări :  
 
 -  clarificarea obligației  de plată a garanției 
bănești  aferentă ambalajelor primare 
reutilizabile (cu volume cuprinse între 0,1l  și  
3l  utilizate pentru produse destinate 
consumului populației)  atât între operatorii  
economici cât și  între operatorii  economici 
si  consumatorul final -  0,5 lei  /  
ambalaj,   începând cu 31 martie 2019;  

 
 
 
 
 -  operatorii  economici care introduc pe 
piață produse ambalate în ambalaje 
reutilizabile trebuie să asigure un procentaj 
de returnare de minim 80%; 
 -    operatorii  economici care introduc pe 
piață produse ambalate (băuturi) în 
ambalaje primare nereutilizabile din sticlă,  
plastic sau metal,  cu volume cuprinse între 
0,1l  și  3l  vor fi  obligați  ca începând cu 1 
ianuarie 2020 să se asigure că cel puțin 5% 
din greutatea ambalajelor introduse pe piață 
va fi  constituită de ambalaje reutilizabile și  
să crească acest procentaj cu 5%, anual,  până 
în 2025;  
 -  introducerea unui obiectiv de reciclare 
pentru PET de 55%; 
 -  obligația organizațiilor care 
implementează obligațiile privind 
răspunderea extinsă a producătorului (OTR) 
de a se autoriza conform noilor cerințe 
legale,  în termen de 90 de zile de la data 
intrării  în vigoare a Ordinului nr.  1362/2018 
privind aprobarea procedurii  de autorizare 
și  avizare (15 ianuarie 2019).  
 
 



Modificările aduse prin Legea nr.  31/2019,  
act normativ ce a intrat în vigoare la data 
de 17 ianuarie 2019,  schimbă semnificativ 
fluxul existent de date și  relații  
contractuale.  De asemenea,  timpul de 
conformare pentru organizații  este foarte 
scurt.  
 
În plus,  în domeniul ambalajelor de plastic 
de unică folosință,  noi reglementări ce îi  
vizează pe producătorii  de ambalaje din 
plastic de unică folosință sunt așteptate la 
nivelul tututor țărilor membre ale Uniunii 
Europene,  conform Directivei 
Parlamentului European și  a Consiliului 
privind reducerea impactului anumitor 
produse din plastic asupra mediului,  
aprobată prin votul majoritar al  
parlamentarilor europeni în data de 27 
Martie 2019.  

denkstatt România oferă servicii  de 
raportare și  de conformare cu 
prevederile legale ,  incluzând: 
–    Modalitatea de declarare a 
contribuției la Fondul pentru Mediu -  
suport în întocmirea și  transmiterea 
lunară a Declarației  privind obligațiile la 
Administrația Fondului pentru Mediu;  
–    Identificarea neconformităților la 
prevederile legislației  de mediu în 
vigoare.  
 
 
Cristina Angheluță 
cristina.angheluta@denkstatt.ro  
 

 
 
 
Vă reamintim că începand cu 1 ianuarie 
2019  s-au stabilit  noi obiective de 
reciclare:  
 
 
 
 
 



   privind cel puţin aspectele de mediu,  
sociale şi  de personal,  respectarea 
drepturilor omului,  combaterea corupţiei şi  
a dării  de mită,  inclusiv:    
 
a)  o descriere succintă a modelului de 
afaceri al  entităţii ;  
b) o descriere a politicilor adoptate de 
entitate în legătură cu aceste aspecte,  
inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară 
aplicate;  
c)  rezultatele politicilor respective;  
d) principalele riscuri legate de aceste 
aspecte care decurg din operaţiunile 
entităţii ,  inclusiv,  atunci când este relevant 
şi  proporţional,  relaţiile sale de afaceri,  
produsele sau serviciile sale care ar putea 
avea un impact negativ asupra domeniilor 
respective şi  modul în care entitatea 
gestionează riscurile respective;  
e)  indicatori-cheie de performanţă 
nefinanciară relevanţi pentru activitatea 
specifică a entităţii .  
 
Aceeași legislație prevede că,  dacă o entitate 
întocmeşte un raport separat corespunzător 
aceluiași exercițiu financiar,  indiferent dacă 
acest raport se bazează sau nu pe cadrele 
naționale,  ale Uniunii sau internaționale,  
care cuprinde informațiile cerute pentru 
declarația nefinanciară,  entitatea respectivă 
este scutită de obligația de a întocmi   

Ținând cont de prevederile legislative în 
vigoare,  compania Coca-Cola HBC 
România a lansat cel de-al patrulea 
raport de sustenabilitate ,  reflectând 
performanța în domeniul sustenabilității  
și  furnizând informații  privind 
realizările și  provocările companiei în 
perioada 2016-2017.  Raportul oferă date 
cantitative și  calitative referitoare la 
modul în care compania își  derulează 
operațiunile în România.  

Raportul de Sustenabilitate
pentru perioada 2016-2017
al Coca-Cola HBC România Conform prevederilor legislative 

(Ordinul nr.  1 .802 din 29 decembrie 2014 
pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare 
anuale individuale şi  situaţiile financiare 
anuale consolidate (consolidat),  entităţile 
care,  la data bilanţului,  depăşesc criteriul 
de a avea un număr mediu de 500 de 
salariaţi  în cursul exerciţiului financiar 
includ în raportul administratorilor o 
declaraţie nefinanciară care conţine,  în 
măsura în care acestea sunt necesare 
pentru înţelegerea dezvoltării ,  
performanţei şi  poziţiei  entităţii  şi  a 
impactului activităţii  sale,  informaţii  

Lansarea Raportului
de Sustenabilitate
pentru perioada
2016-2017 al
companiei Coca-Cola
HBC România 
 

Cadrul legislativ: 
   
Ce trebuie să stiți?

declarația nefinanciară prevăzută cu 
condiția ca acest raport separat:    
a)  să fie publicat împreună cu raportul 
administratorilor;  
                            sau 
b) să fie pus la dispoziția publicului într-un 
termen rezonabil care să nu depășească 6 
luni de la data bilanţului,  pe site-ul entităţii ,  
şi  să fie menționat în raportul 
administratorilor.  



Platforma ”DUPĂ noi” cât și  alte proiecte 
sociale sunt oglindiri  ale acțiunilor de 
responsabilitate socială corporativă ale 
organizației ,  exemple clare că valorile și  
principiile de bază ale unei societăți  
sănătoase pot fi  transmise și  prin lucruri 
simple care fac diferența pentru generațiile 
viitoare.  
 
Specialiștii  echipei denkstatt au o vastă 
experiență în ceea ce privește realizarea 
Rapoartelor de Sustenabilitate,  fiind aleși ca 
parteneri de încredere de către multe 
companii care doresc schimbarea,  creșterea 
performanțelor sau chiar remodelarea 
afacerii .  Dezvoltarea raportului și  
activitățile desfășurate conduc întotdeauna 
la identificarea oportunităților noi pentru 
afacere și  creșterea performanțelor 
organizației.  

Avem grijă de ceea ce
lăsăm după noi!
Coca-Cola HBC România este una dintre 
companiile mature din România care 
abordează managementul sustenabilității  
cu prioritate,  creează în permanență 
perspective noi de inovare și  lucrează 
îndeaproape cu părțile interesate,  vizând 
pe termen lung îndeplinirea obiectivelor și  
țintelor de dezvoltare sustenabilă la care 
grupul Coca-Cola HBC a subscris.  
 
Angajamentele pentru 2020 subliniază 
hotărârea companiei de a crește 
responsabilitatea,  profitabilitatea și  
sustenabilitatea afacerii .  Acestea fac parte 
din strategia pe termen lung,  care a permis 
companiei să devină lider în 
sustenabilitate printre companiile 
producătoare de băuturi.  
 
Începând de la diminuarea consumului de 
apă și  protecția resurselor de apă până la 
eficientizarea transportului și  eficiență 
energetică acestea sunt inițiative pe care 
Coca-Cola HBC România le derulează din 
perspectiva responsabilității  de mediu. 

Raportul  este o mărturie reală a 
angajamentului asumat de compania Coca- 
Cola HBC România față de practicile 
responsabile,  fiind desemnată în 2016 și  2017 
pentru al treilea an consecutiv,  cea mai 
responsabilă companie de pe piaţa locală,  
prin transparenţa şi  implicarea cu care a 
dezvoltat proiecte de responsabilitate 
socială şi  de mediu,  conform România CSR 
Index,  care este construit pe baza legislației  
europene și  a standardelor globale din 
domeniu. 
denkstatt România ,  în calitate de consultant 
extern calificat în domeniul sustenabilității ,  
prin experiența și  instrumentele de care 
dispune,  a contribuit la conturarea,  
realizarea și  finalizarea Raportului 
de Sustenabilitate,  raport elaborat sub 
coordonarea Departamentului de Public 
Affairs și  Comunicare al  Coca-Cola HBC 
România.    

 
Fistiș Gabriela 
gabriela.fistis@denkstatt.ro 



Conform statisticilor Uniunii Europene,  
România ocupă locul 9 în topul celor mai 
risipitoare țări  din Europa. 
Risipa alimentară este o problemă 
generalizată în UE, unde sunt irosite 
anual aproximativ 88 milioane de tone de 
alimente,  ceea ce reprezintă aproximativ 
20% din totalul alimentelor produse.  În 
România se aruncă peste 10% din 
mancarea cumpărată.  Risipa alimentară 
nu provine numai de la gospodării ;  în 
retail  se produce 7% din risipa 
alimentară,  în gospodării  49%, în 
industria alimentară se pierd 37%, în 
alimentația publică 5% și  doar 2% în 
sectorul agricol.  
 
În luna februarie 2019 a intrat în vigoare 
legea 217/2016 privind diminuarea 
risipei alimentare .  Această lege prevede 
obligativitatea operatorilor economici 
din sectorul alimentar de a pune la 
dispoziția autorităților cu atribuții  de   

Diminuarea risipei
alimentare  
 

Ce trebuie să stiți?

reglementare,  rapoarte anuale prin care să 
prezinte planurile de diminuare a risipei 
alimentare,  alături de acțiunile 
întreprinse și  rezultatele obținute.  
Rapoartele anuale se vor realiza pe baza 
cadrelor internaționale de raportare,  dacă 
nu sunt deja cuprinse în rapoartele 
rezultatelor non-financiare ale 
respectivilor operatori.  
De asemenea,  operatorii  economici din 
sectorul alimentar trebuie să transmită la 
Ministerul Agriculturii  și  Dezvoltării  
Rurale,  până la data de 31 martie a fiecărui 
an,  rapoartele anuale pentru perioada 
cuprinsă în intervalul 1 ianuarie -  31 
decembrie a anului precedent.  
Operatorii  economici din sectorul 
alimentar reprezintă persoanele fizice sau 
juridice care răspund de îndeplinirea 
cerințelor legislației  alimentare în cadrul 
întreprinderii  cu profil  alimentar aflată 
sub controlul lor.  
 
Dintre opțiunile pe care operatorii  le au 
pentru diminuarea risipei alimentare ,  
amintim: 
 
•  Luarea unor măsuri de responsabilizare 
pentru diminuarea risipei alimentare pe 
lanțul agroalimentar,  începând cu 
producția,  procesarea,  depozitarea,    

distribuția și  comercializarea alimentelor,  
inclusiv în sectorul de industrie hotelieră 
și  al  serviciilor alimentare.  
 
•  Luarea unor măsuri privind vânzarea cu 
preț redus a produselor aflate aproape de 
expirarea datei durabilității  minimale,  
conform legislației  în vigoare.  
 
•  Luarea unor măsuri privind transferul 
alimentelor prin donare,  pentru consumul 
uman, dar aflate aproape de expirarea 
datei durabilității  minimale,  către 
operatorii  receptori,  care desfășoară 
activități  înregistrate/autorizate sanitar- 
veterinar și  pentru siguranța alimentelor,  
cu asumarea responsabilității  privind 
îndeplinirea prevederilor legislației  în 
domeniul siguranței alimentelor;  
produsele pot face obiectul transferului 
oricând în ultimele 10 zile de valabilitate 
până la atingerea datei durabilității  
minimale.  
 
•  Luarea unor măsuri pentru direcționarea 
produselor agroalimentare devenite 
improprii  consumului uman sau animal 
prin transformarea în compost,  conform 
legislației  sanitar-veterinare în vigoare 
privind eliminarea subproduselor de 
origine animală nedestinate consumului 
uman și  legislației  privind protecția 
mediului.  



• Luarea unor măsuri pentru 
direcționarea produselor agroalimentare 
devenite improprii  consumului uman sau 
animal în vederea valorificării  lor prin 
transformare în biogaz,  conform 
legislației  de mediu și  legislației  sanitar- 
veterinare în vigoare.  
 
Se recomandă implementarea a cel puțin 
două acțiuni de prevenire a risipei 
alimentare dintre cele enumerate mai sus 
înainte de a dispune neutralizarea 
deșeurilor generate.  

includerea planurilor de diminuare a 
risipei alimentare,  alături de acțiunile 
întreprinse și  rezultatele obținute,  în 
rapoartele de sustenabilitate anuale ale 
operatorilor din sectorul alimentar.  
 
 
Prin experiența noastră și  uneltele de 
care dispunem, vă putem oferi suport 
privind prevenirea risipei alimentare și  
optimizarea costurilor,  ajutându-vă să 
evidențiați  angajamentul companiei în 
conformarea cu cerințele legale.  

 
 
Sergiu Vasilie 
sergiu.vasilie@denkstatt.ro  

denkstatt recomandă: 
 

Raportul de sustenabilitate poate fi  
folosit  ca un instrument de management 
care sprijină dezvoltarea unui program 
solid de sustenabilitate și  a unor acțiuni 
conexe.  
 
Ne plac rapoartele.  Ne place să creăm 
conținutul,  să dezvoltăm indicatorii  
potriviți  și  să aruncăm o privire mai 
atentă la diferitele tendințe și ,  de 
asemenea,  ne place să etalăm experiența 
fiecărui client în parte.  
 
Mai mult decât atât,  rapoartele noastre 
respectă diferitele standarde 
internaționale (GRI,  IIRC, SDG).  



INVITAȚIE 
EVENIMENT 
 
„TeachSUS - Teaching 
and educating for 
Sustainability”  
 
EDUCAȚIA ȘI 
ÎNVĂȚAREA 
PENTRU DEZVOLTARE 
SUSTENABILĂ ÎN 
ROMÂNIA 
 Evenimentul nu implică nici  un fel  de 

cost de participare din partea 
Dumneavoastră !  
 
Locurile sunt limitate!  
 
Asteptam confirmarile dumneavoastră:  
-  la următoarele adrese de email:  
florentina.radulescu@denkstatt.ro 
office@denkstatt.ro 
-  sau telefonic:  
Rădulescu Florentina -  0754.635.086 
Cotarcă Delia -  0735.172.085  


