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Servicii Deșeuri de Echipamente
Electrice și Electronice
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Cadrul legal privind DEEE
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/02.04.2015 privind
deşeurile de echipamente electrice și electronice - Monitorul
Oficial nr. 253 / 16.04.2015
O.M. nr. 1494/ 846/ 2016 licenţiere organizaţii colective,
aprobare producători individuali şi licenţiere reprezentanţi
autorizaţi - Monitorul Oficial nr. 682 / 02.09.2016

 Rămân în vigoare
O. M. nr. 1441/ 2011 - constituirea garanţiei financiare pentru
producătorii de EEE - M. Of. nr. 379 / 31.05.2011
O.M. nr. 556/435/191/ 2006 - marcajul specific aplicat EEE
O.M. nr. 1223/715/2005 - procedura de înregistrare a
producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind
EEE şi DEEE
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2016 pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu Monitorul Oficial nr. 489 / 30.06.2016
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Obligaţiile producătorului de EEE
Obligativitatea de raportare imediată a echipamentelor de iluminat cu LED – categoria 5f) –
cf. Anexa 3 din OUG 5/2015
Obligaţii de finanţare pentru toate costurile care decurg din colectarea, tratarea şi reciclarea
tuturor DEEE şi costurile necesare campaniilor de informare publică - cf. art. 28 și art. 33

Obligații de evidențiere separată a costurilor colectării, tratării și eliminării DEEE în momentul
vânzării de EEE – cf. art. 34 alin. (1) – pe factura, online, la raft, in catalogul de produse,în
broșura magazinului, listă către distribuitori, etc.
Obligaţii de înregistrare în Registrul producătorilor de EEE menținut de ANPM – producătorii
care dețin un număr EEE își păstrează înregistrarea până la expirare – cf. art. 47 alin. (3) din
OUG 5
Obligaţii de raportare lunară către AFM – cf. art. 10 alin. (3) din OUG nr. 39/2016
Obligații de plată a unei contribuții în cuantum de 4 lei/kg (20 lei /kg pentru lămpi) pentru
cantitățile de EEE nedeclarate în cadrul unor contracte de preluare responsabilitate – cf. art.
10 alin. (2) din OUG 39/2016
Obligații de atingere a ratei de colectare DEEE ˃45% din EEE POM pentru 2017-2020

4

CCR Logistics Systems, organizaţie colectivă - DEEE
 Licenţa de operare nr. 4/ 14.03.2017
 Preia responsabilitatea producătorilor de EEE
 Serviciile includ:
 Consiliere pentru înregistrare/ reînregistrare;
 Colectare/ reutilizare / reciclare/ valorificare;
 Testarea DEEE eliberarea certificatului de
funcționalitate;
 Consultanță de mediu;
 Documentare și trasabilitate a DEEE;

 Raportarea către autoritățile de mediu.

Asigură conformarea cu prevederile legale
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Servicii & sisteme de colectare DEEE
■

 Conformare legală
 Consultare în domeniul legislației privind DEEE
 Înregistrare la autoritățile de mediu
 Reprezentare în relaţia cu autorităţile

 Sistem de colectare



 Asigurare colectarea/reciclarea/valorificarea DEEE
 Dotare cu containere și alte sisteme de colectare
 Atingere rata anuală de colectare și valorificare
 Documentare și trasabilitate a DEEE
Testare tehnică și eliberarea certificatului de
funcționalitate



Asigurare garanţie financiară



Derulare campanii de informare a publicului



Raportare către autorități



Confidenţialitate a datelor raportate
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Servicii Baterii și Acumulatori
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Cadrul legal privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de
baterii şi acumulatori


H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori
(B&A), cu modificările şi completările ulterioare – M. Of. nr. 667/ 25.09.2008.

 O.M. nr. 669/1304/ 2009 - înregistrarea producătorilor de baterii şi acumulatori.

 O.M. nr. 1399/2032/ 2009 - modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la B&A şi la deşeurile de B&A
 O.M. nr. 2743/3189/ 2011 - evaluare și autorizare a organizațiilor colective și de evaluare și aprobare a planului
de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile privind gestionarea deșeurilor de
B&A

 Regulamentul (UE) nr. 493/2012 de stabilire a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficiență a reciclării
în procesele de reciclare a deșeurilor de B&A.


Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu - Monitorul Oficial nr. 489 / 30.06.2016
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Obligaţiile producătorului de B&A
 Obligaţii de înregistrare în Registrul producătorilor de B&A;
 Obligaţii de atingere a ţintei de colectare pentru deşeurile de B&A portabili de 45%;
 Obligaţii de finanţare pentru toate costurile care decurg din colectarea, tratarea şi reciclarea
tuturor B&A şi costurile necesare campaniilor de informare publică;

 Obligaţii de aplicare a marcajului specific şi de informare a utilizatorului final;
 Obligaţii de raportare anuală către ANPM;
 Obligaţii de raportare lunară către AFM;
 Obligații de plată a unei contribuții în cuantum de 4 lei/kg pentru cantitățile de B&A nedeclarate în
cadrul unor contracte de preluare responsabilitate – cf. art. 10 alin. (2) din OUG 39/2016;
 Producătorii de B&A pot să-şi îndeplinească obligaţiile în următoarele moduri:
 individual; sau
 prin transferarea responsabilităţilor către CCR REBAT;
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CCR REBAT, organizație colectivă pentru baterii
 Licenţa de operare RO–B&A-004/2015
 Preia responsabilitatea producătorilor B&A
 Serviciile includ:
– reprezentarea în relația cu autoritățile de mediu
– organizarea colectării și reciclării B&A uzate,
– atingerea țintelor de colectare și a nivelurilor de
eficiență a reciclării,

– întocmirea documentaţiei pentru B&A,
– raportarea datelor către autorități

Asigură conformarea cu prevederile legale
Asigură valorificarea materialelor reciclabile
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Servicii și sisteme de colectare deșeuri B&A
■



Conformare legală
 Consultare în domeniul legislației privind
B&A;
 Înregistrare la autoritățile de mediu;
 Reprezentare în relaţia cu autorităţile;



Sistem de colectare
 Asigurare colectarea/reciclarea/valorificarea
deșeuri B&A;
 Dotare cu containere și alte sisteme de
colectare;
 Atingere rata anuală de colectare și
valorificare;
 Documentare și trasabilitate a deșeuri B&A;



Derulare campanii de informare a publicului



Raportare către autorități



Confidenţialitate a datelor raportate
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CCR România partener în Campania EcoAtitudine 2017
În fiecare gospodărie există deșeuri electrice (televizoare, frigidere etc.), becuri care nu
mai funcționează sau baterii consumate care trebuie colectate separat pentru a nu
ajunge la groapa de gunoi.

De ce să reciclăm DEEE-urile?
 DEEE-urile au în compoziție substanțe
deosebit de periculoase pentru mediu
și sănătate: mercur, plumb, crom,
brom, substanțe halogene precum
CFC (cloro-fluoro-carbon, responsabil
pentru diminuarea stratului de ozon).

De ce să reciclăm deșeurile de baterii și
acumulatori portabili?
 Bateriile pot conține metale grele nocive
pentru mediu: nichel, cadmiu sau mercur.

 Reciclarea DEEE și a deșeurilor de baterii contribuie la protejarea mediului înconjurător:
• asigură o sursă de materii secundare prin recuperarea metalelor valoroase
• se realizează economii de energie prin reducerea necesarului de materii prime.
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Predă echipamentele electrice vechi, becurile arse şi bateriile uzate ȋn cadrul
campaniei “EcoAtitudine” din localitatea ta!
Poţi câștiga prin tragere la sorți un premiu electrocasnic mic (cu titlu informativcafetiere, radio, mixer…) dacă aduci la punctul de colectare special amenajat:
Pentru:
-Fiecare deșeu de echipament electric predat primești 1 bilet de tombolă
-Cel puțin 4 becuri uzate primești 1 bilet de tombolă;
-Cel puțin 4 baterii uzate primești 1 bilet de tombolă;

Pentru echipamentele electrice mari (maşini de spalat, frigidere, congelatoare etc) vă putem pune la
dispoziţie preluarea deșeurilor de la domiciliu(**).
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Echipa CCR implicată în proiect
Raluca Mocanu – raluca.mocanu@ccrromania.ro
Operațional:
Mircea Lazea – mircea.lazea@ccrromania.ro
Luisa Jinga
– luisa.jinga@ccrromania.ro
Sorin Pircalabu – sorin.pircalabu@ccrromaia.ro
CCR Logistics Systems RO S.R.L.
CCR Rebat
Calea Dorobanţi nr. 53,
Sector 1
010555 Bucureşti
Tel.: +40 21 2000 493
Fax: +40 37 4833 588
www.ccr-revlog.ro
www.rebat.ro
www.relectra.ro

Vă mulțumim pentru atenție!

