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Ești producător sau importator de băuturi în ambalaje în scopul SGR?
Informațiile de mai jos te vor ajuta să vezi ce obligații legale ai și ce trebuie

să faci!

Toți operatorii economici care produc, achiziționează intracomunitar sau
importă în România produse din 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 0,1
litri și 3 litri inclusiv, au o serie de obligații legale în raport cu Sistemul de

Garanție-Returnare (SGR), care va deveni funcțional în România începând cu
30 noiembrie 2023.

Aceste responsabilități sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 1074/2021
și includ, printre altele, obligația de marcare a produselor SGR și de raportare

a acestora.

Ești considerat producător sau importator în scopul SGR
dacă ești:

O persoană juridică ce produce și introduce pe piața din România
produse SGR, ori importă sau achiziționează intracomunitar aceste

produse și le introduce pe piața românească.
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Dacă ești producător sau importator în scopul SGR, atunci ai obligația
legală de a te înregistra în baza de date

a Sistemului de Garanție-Returnare.

Ce trebuie să faci pentru a te înregistra?

Mai jos găsești toate informațiile necesare pentru înregistrarea online și pașii
pe care trebuie să-i parcurgi.

Secțiunea dedicată producătorilor și importaturilor este disponibilă aici și vei
putea crea un cont introducând următoarele date:

Datele de identi�care ale societății, însoțite de copie a certi�catului de
înregistrare �scală.

Numele, numărul de telefon și adresa de e-mail a persoanei de contact
desemnate în relația cu administratorul SGR.

După crearea contului, vei transmite administratorului SGR o noti�care ce
trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

Numărul de unități de ambalaje care fac obiectul SGR și greutatea
aferentă de ambalaj exprimată în kilograme, introduse pe piața

națională în anul anterior noti�cării, defalcate pe tip de material, volum
per unitate de ambalaj și categorii de produse conținute.

Noti�carea va � semnată cu semnătură electronică, prin intermediul site-ului
portal.returosgr.ro

Înregistrare producător sau importator
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Ghid de înregistrare pentru producGhid de înregistrare pentru produc

În cel mult 60 de zile după transmiterea noti�cării, vei
încheia un contract cu administratorul SGR, tot prin

intermediul site-ului www.returosgr.ro. Vei � ghidat pas cu
pas de către administratorul SGR în toate etapele de

operaționalizare a SGR.

Până când mă pot înregistra?

Înregistrarea în baza de date a sistemului de garanție-returnare se încheie pe
28 februarie 2023.

Ai nevoie de suport?

Ne poți contacta pe e-mail la adresa: suport@returosgr.ro sau ne poți apela
la numărul de telefon 021 207 00 09. Accesul la un operator este disponibil de

luni până vineri între orele 09:00 - 18:00, cu excepția sărbătorilor legale.

Ghiduri de descărcat

Înregistrarea în baza de date a Sistemului de
Garanție-Returnare
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Accesarea contului de utilizator și introducerea
datelor pentru transmiterea rapoartelor

Semnarea rapoartelor: semnătură certi�cată sau
digitală simplă

Introducerea datelor prin import de �șiere de tip .csv

După deschiderea contului de utilizator, producatorii și importatorii trebuie
să introducă în sistem rapoarte de vânzare, conform procedurii de

înregistrare. Aceste date sunt necesare pentru a �naliza procesul de
înregistrare în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare.

Adăugarea acestor date se poate face manual sau prin import de �șiere de
tip .cvs

Dacă optați pentru introducerea datelor prin import de �șiere de tip .csv,
puteți să descărcați �șierele model din secțiunea “Instrucțiuni și exemple”

direct din contul de utilizator sau puteți să le descărcați cu un simplu clic pe
butonul de mai jos.

Fisiere de tip .csv - instructiuni si exemple

Recomandare: nu modi�cați denumirile câmpurilor din prima coloana și
prima linie a �șierului, deoarece acesta conține denumirea câmpurilor așa

cum sunt ele de�nite în baza de date a sistemului. De asemenea, vă
recomandăm să veri�cați dacă ați introdus corect datele în �șierul csv

făcând un import cu datele completate pe o singura linie. Dacă datele au
fost introduse corect și Fișierul a fost importat cu succes, atunci puteți

�naliza completarea �șierului și apoi să faceți importul �nal.

https://returosgr.ro/assets/pdf/PRODUCATORI_ACCESAREA%20CONTULUI%20DE%20UTIIZATOR_RetuRO.pdf
https://returosgr.ro/assets/pdf/SEMNAREA%20RAPOARTELOR_RetuRO.pdf
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Ce se întâmplă dacă nu mă înregistrez?

Conform HG 1074/2021, neînregistrarea în baza de date gestionată
de către administratorul SGR se sancționează cu

amendă de la 20.000 la 40.000 RON.

Contact

Ion Ghica, 13, etaj 4,
030045, București,

România.

0 21 207 00 09 o�ce@returosgr.ro
suport@returosgr.ro

suport pentru
înregistrare

comercianți și
producători

Procedură de înregistrare Producători Procedură de înregistrare Comercianți

Politica de protecție a datelor Politica de cookies Termeni și condiții

Copyright © Returo 2022.

tel:0040212070009
mailto:office@returosgr.ro
mailto:suport@returosgr.ro
https://returosgr.ro/inregistrare-producatori
https://returosgr.ro/inregistrare-comercianti
https://returosgr.ro/politica-protection
https://returosgr.ro/politica-cookies
https://returosgr.ro/termeni-si-conditii
https://returosgr.ro/
https://www.facebook.com/returosgr
https://www.linkedin.com/company/returosgr

