
Deşeurile de echipamente electrice şi electronice 

▪ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice, publicată în Monitorul Oficial nr. în Monitorul Oficial nr. 253 / 16.04.2015. 

Legislaţie subsecventă: 

▪ Ordinul nr. 1494 / 846/ 2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de 
operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de 
aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, 
acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de 
autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 682/02.09.2016. 

Rămân în vigoare: 

▪ Ordinul nr. 1441/ 2011 - privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei 
financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice, publicat în Monitorul Oficial 
nr. 379/31.05.2011. 

▪ Ordinul nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi 
raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice (M. Of. nr. 1 din  3 ianuarie 2006) modificat şi completat prin Ordinul nr. 
706/2007 (M. Of. nr. 307 din 9.05.2007);  

▪ Ordinul nr. 556/435/191 din 5 iunie 2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice 
şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006 (MO nr. 608 din 13 iulie 2006); 

Legislaţie conexă: 

▪ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu , publicată în Monitorul Oficial 
nr. 489 / 30.06.2016 

▪ Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în 
echipamentele electrice şi electronice, publicată în Monitorul Oficial nr. 348/ 13 iunie 2013.  

▪ Ordinul nr. 1601/ 2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la 
restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de 
utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, a fost publicat 
în Monitorul oficial nr. 465/ 26 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare (O.M. nr. 
614/2016). 

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.38 alin. (2) din OUG 5 

➢ Obligatii de a comunica numarul de inregistrare EEE tuturor reţelelor comerciale prin care sunt 
vândute EEE - cf. art.38 alin. (2) 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 
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➢ Obligații de atingere a ratei de colectare DEEE ˃40% din EEE POM ca medie pe ultimii trei ani, în 
2016 şi 45% începând din 2017. 

➢ Obligații privind rata de valorificare a DEEE - cf. art. 27 alin. (1) şi Anexa nr. 9 din OUG 5/2015  

 


