
Extras din HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii 
şi acumulatori, care transpune Directiva 2006/66/CE 

Scopul: stabilirea cerinţelor privind introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor şi a unor reguli 
specifice privind colectarea, tratarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori 

Definiţii: 
baterie sau acumulator = orice sursă de energie electrică generată prin transformarea directă a 
energiei chimice şi constituită din una sau mai multe celule primare (nereîncărcabile) ori din una sau 
mai multe celule secundare (reîncărcabile) 
deşeu de baterie sau acumulator = orice baterie sau acumulator de care deţinătorul se debarasează, 
are intenţia sau obligaţia de a se debarasa, în acord cu OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Clasificare:
baterie sau acumulator portabil - orice baterie sau acumulator, baterie tip pastilă, ansamblu de 
baterii care este sigilat, poate fi transportat manual şi nu este nici baterie industrială sau acumulator 
industrial, nici baterie ori acumulator auto;
baterie tip pastilă - orice baterie sau acumulator portabil, de dimensiune mică şi cu formă rotundă, al 
cărui diametru este mai mare decât înălţimea şi care este utilizat în scopuri specifice, cum ar fi: 
proteze auditive, ceasuri, echipamente portabile mici şi ca rezervă de energie;  
baterie sau acumulator auto - orice baterie sau acumulator destinat să alimenteze sistemele auto de 
pornire, iluminat ori de aprindere;
baterie sau acumulator industrial - orice baterie sau acumulator proiectat exclusiv pentru utilizare
industrială ori profesională sau folosit în orice tip de vehicul electric;  

Obligaţii generale: 
- Producătorii de baterii şi acumulatori sunt obligaţi să organizeze colectarea de deşeuri de baterii şi 
acumulatori în una dintre următoarele modalităţi:  

a) individual; sau
   b) prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către un operator economic legal 
constituit
- Producătorii de baterii şi acumulatori, terţii sau organizaţiile colective care acţionează în numele lor 
au următoarele obligaţii generale:  
   a) să elaboreze şi să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, până la data de 28 
februarie a anului următor celui în care a avut loc introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor, 
un raport care să cuprindă informaţii despre tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor 
introduşi pe piaţă;  
   b) să elaboreze şi să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, până la data de 28 
februarie a anului următor celui în care a avut loc introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor, 
un raport care să cuprindă informaţii despre tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor 
colectaţi;  
   c) să păstreze evidenţa datelor menţionate timp de 5 ani de la sfârşitul anului calendaristic în care a 
fost elaborată.  

Obligaţii de colectare: 
- Producătorii de baterii şi acumulatori portabili sau organizaţiile colective care acţionează în 
numele lor sunt obligaţi:  
   a) să realizeze o evidenţă care să cuprindă informaţii privind tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi 
acumulatorilor portabili introduşi pe piaţă, ale deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili colectate, 
precum şi a punctelor de colectare organizate;  
   b) să stabilească sisteme de colectare adecvate pentru deşeurile de baterii şi acumulatori portabili, 
în vederea îndeplinirii ratelor de colectare, care:



- să permită utilizatorilor finali să se debaraseze de deşeurile de baterii sau 
acumulatori portabili la un punct de colectare accesibil în vecinătatea acestora, 
ţinând seama de densitatea populaţiei;  

- să impună distribuitorilor să primească gratuit înapoi deşeurile de baterii sau 
acumulatori portabili, atunci când aceştia furnizează baterii sau acumulatori portabili 
noi;

- să nu implice niciun cost pentru utilizatorii finali care se debarasează de deşeurile 
de baterii sau acumulatori portabili şi nicio obligaţie de a cumpăra o baterie nouă 
sau un acumulator nou;

- să poată fi utilizate prin corelare cu sistemele de colectare pentru DEEE

- Producătorii de baterii şi acumulatori industriali sau terţii care acţionează în numele lor sunt 
obligaţi:  
   a) să stabilească sisteme de colectare a deşeurilor de baterii sau acumulatori industriali, indiferent 
de compoziţia chimică şi de origine, prin care să fie asigurată returnarea acestora de către utilizatorii 
finali. Terţii independenţi pot, de asemenea, să colecteze bateriile şi acumulatorii industriali;  
   b) să asigure predarea deşeurilor de baterii şi acumulatori industriali colectaţi unui operator 
economic care desfăşoară activităţi de tratare şi/sau reciclare pe bază de contract;  
   c) să realizeze o evidenţă care să cuprindă informaţii privind tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi 
acumulatorilor industriali colectaţi şi predaţi pentru tratare şi/sau reciclare.  

- Producătorii de baterii şi acumulatori auto sau terţii care acţionează în numele lor sunt obligaţi:  
   a) să predea deşeurile de baterii şi acumulatori auto unui operator economic care desfăşoară, pe 
bază de contract, activităţi de tratare şi/sau reciclare;  
   b) să realizeze o evidenţă care să cuprindă informaţii privind tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi 
acumulatorilor auto introduşi pe piaţă, precum şi tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor 
auto colectaţi şi predaţi pentru tratare şi/sau reciclare;  
   c) să stabilească sisteme de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori auto de la utilizatorii 
finali sau de la un punct de colectare accesibil în vecinătatea acestora, atunci când colectarea nu se 
desfăşoară în cadrul sistemelor la care se face referire în art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 
2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare.  

- Distribuitorii de baterii şi acumulatori auto au următoarele obligaţii:  
   a) să colecteze bateriile şi acumulatorii auto de la utilizatorii finali;  
   b) să aplice sistemul "depozit" asupra preţului de vânzare al bateriilor şi acumulatorilor auto;  
   c) să depoziteze în spaţii special amenajate, împrejmuite şi asigurate pentru prevenirea scurgerilor 
necontrolate, bateriile şi acumulatorii auto primiţi în schimbul celor vânduţi;  
   d) să predea bateriile şi acumulatorii auto producătorilor sau unui operator economic care este 
autorizat să execute colectarea în numele producătorului;  
   e) să afişeze la loc vizibil anunţul cu următorul conţinut: "Predaţi bateriile şi acumulatorii auto în 
vederea valorificării";  
   f) să afişeze în mod vizibil preţul pentru o baterie sau un acumulator auto şi valoarea depozitului 
corespunzător;  
   g) să emită cumpărătorului, la vânzarea bateriei sau acumulatorului auto, o chitanţă pe care să se 
specifice valoarea depozitului;
   h) să ramburseze cumpărătorului valoarea depozitului, pe baza chitanţei emise, în cazul în care în 
termen de maximum 30 de zile de la data achiziţionării cumpărătorul îi predă o baterie sau un 
acumulator auto.
Sistemul "depozit" se aplică asupra preţului de vânzare de către distribuitorii de baterii şi acumulatori 
auto, la comercializarea către consumatorul final, reprezintă 10% din preţul de vânzare al unei baterii 
sau al unui acumulator auto şi este plătit odată cu achiziţionarea unei baterii sau unui acumulator auto, 
în cazul în care nu se predă o baterie sau un acumulator auto uzat. Sumele încasate din aplicarea 
sistemului "depozit", nerambursate, sunt evidenţiate separat în contabilitatea persoanei care 
desfăşoară activitate de comerţ cu baterii şi acumulatori auto şi sunt utilizate numai pentru organizarea 
activităţii de colectare a bateriilor şi acumulatorilor auto uzaţi.  



- Utilizatorul final de baterii şi acumulatori auto şi industriali este obligat să predea deşeurile de 
baterii şi acumulatori auto şi industriale separat de alte deşeuri către:  
   a) distribuitorii de baterii şi acumulatori angro şi en detail;  
   b) unităţile care prestează servicii de înlocuire a bateriilor şi acumulatorilor;  
   c) punctele de colectare pentru deşeuri de baterii şi acumulatori;  
   d) producător, după caz.  

Rate minime de colectare pentru producătorii de baterii şi acumulatori portabili: 
   a) 25% până la data de 26 septembrie 2012;  
   b) 45% până la data de 26 septembrie 2016.  

Tratarea şi reciclarea: 
- Producătorii împreună cu autorităţile administraţiei publice locale iau măsurile necesare pentru a 
optimiza colectarea separată a deşeurilor de baterii şi acumulatori în vederea minimizării eliminării 
bateriilor şi acumulatorilor ca deşeuri municipale nesortate, pentru a atinge un înalt nivel de reciclare.  

 - Până la 26 septembrie 2009:
   a) producătorii sau terţii, folosind cele mai bune tehnici disponibile pentru protecţia sănătăţii 
populaţiei şi a mediului, stabilesc sisteme pentru a asigura tratarea şi reciclarea deşeurilor de baterii şi 
acumulatori;
   b) toate bateriile şi acumulatorii identificabili colectaţi în conformitate cu prevederile legislaţiei privind 
DEEE sunt trataţi şi reciclaţi prin sistemele care respectă, cel puţin, legislaţia naţională armonizată, în 
special în ceea ce priveşte sănătatea populaţiei, siguranţa şi gestionarea deşeurilor. 
- Operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare şi/sau reciclare sunt obligaţi să realizeze şi 
să transmită Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului o evidenţă care să cuprindă informaţii privind 
tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor primiţi pentru tratare şi/sau reciclare.  

- Niveluri minime de eficienţă privind reciclarea:  
   a) reciclarea a 65% din greutatea medie a bateriilor şi acumulatorilor cu plumb acid, inclusiv 
reciclarea conţinutului de plumb la cel mai înalt nivel care este fezabil tehnic, evitându-se în acelaşi 
timp costurile excesive;
   b) reciclarea a 75% din greutatea medie a bateriilor şi acumulatorilor cu nichel-cadmiu, inclusiv 
reciclarea conţinutului de cadmiu la cel mai înalt nivel care este fezabil tehnic, evitându-se în acelaşi 
timp costurile excesive; şi  
   c) reciclarea a 50% din greutatea medie a celorlalte deşeuri de baterii şi acumulatori.  

Eliminarea
- Se interzice eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori industriali şi auto prin depozitare în 
depozite de deşeuri şi prin incinerare.  
 - Pot fi eliminate prin depozitare sau incinerare reziduurile bateriilor şi acumulatorilor care au fost 
supuşi atât tratării, cât şi reciclării  

Etichetarea
- Producătorii sunt obligaţi să marcheze cu simbol toate bateriile acumulatorii şi ansamblurile de 
baterii.
 - Până la data de 26 septembrie 2009, producătorii sunt obligaţi să indice pe suprafaţa bateriilor şi 
acumulatorilor portabili şi auto, în mod vizibil, lizibil şi de neşters, capacitatea acestora.  
- Bateriile, acumulatorii şi bateriile de tip pastilă care conţin mai mult de 0,0005% mercur, mai mult de 
0,002% cadmiu sau mai mult de 0,004% plumb sunt marcate cu simbolul chimic pentru metalul
respectiv: Hg, Cd sau Pb.


