Înregistrarea producătorilor de baterii si acumulatori conform ordinului 669/1304/2009
privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori
se face în baza următoarelor documente:
1. Cererea de înregistrare conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la prezenta procedură;
2. Informaţii generale pentru anul anterior celui în care se face înregistrarea, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
3. Certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cu menţiunea (copie
conformă cu originalul);
4. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în conformitate cu
prevederile Legi nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului, în original, eliberat cu maximum 15 zile
înainte de data depunerii documentaţiei;
5. Dovada de achitare a tarifului de 500 lei.
Tariful se achită:
Prin virament sau mandat poştal în Contul Bancar- IBAN
Beneficiar: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
C.U.I 16462898
RO88TREZ7005032XXX001110
DESCHIS LA ACTIVITATEA DE TREZORERIE ŞI CONTABILITATE PUBLICĂ A
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Sau
Direct la caseria ANPM, program Luni – Vineri între orele 8.30 -10.30
Documentele necesare înscrierii în registru se depun la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia
Mediului personal sau se transmit prin poştă, sediul din Splaiul Independenţei nr.294, cod
060031,corp B, sector 6, Bucureşti.
Numărul de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori se eliberează în
termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete .
Numărul de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori se eliberează direct
de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, unei persoane autorizate a solicitantului sau
unei alte persoane împuternicită de acesta, pe baza actului de identitate şi a împuternicirii în
original.

Anexa nr.1la procedură
Antet solicitant
Nr. ............../...................

CERERE
de acordare a numărului de înregistrare privind introducerea pe piaţă
a bateriilor şi acumulatorilor
Subscrisa,

........................................................................

cu

sediul

social

în

............................., str. ..................... nr. ....., bl. ..., ap. ....., judeţul/sectorul ...................,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ................................., cod unic de înregistrare
nr. ......................, cont bancar nr. .........................................................., deschis la ......................,
sucursala ...................., telefon ...................., fax ................., e-mail ......................, reprezentată
prin ..............................., în calitate de ............................, solicită acordarea numărului de
înregistrare

pentru

introducerea

pe

piaţă

a

bateriilor

şi

acumulatorilor

de

1

tipul...................................... .
Anexăm documentele specifice prevăzute la art.1 alin. (3) din Procedura de înregistrare
a producătorilor de baterii şi acumulatori, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al
ministrului economiei nr.669/1304/2009.
Intenţionăm să ne îndeplinim responsabilităţile de colectare şi gestionare a deşeurilor de
2

baterii şi acumulatori :


individual

 prin transferarea responsabilităţii către o organizaţie colectivă autorizată conform legislaţiei în
vigoare.
Declarăm pe proprie raspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în
copie sunt conforme cu originalul.

Data ....................
Persoana autorizată,
..................................
(nume, prenume, semnătura şi ştampila)

1
2

Se vor specifica una sau mai multe dintre categoriile prevăzute în Anexa nr. 2 la procedură
Se va bifa opţiunea corespunzătoare.

Anexa nr.2 la procedură
Antet solicitant
Nr. ............../...................
Informaţii generale
Tipuri de baterii şi acumulatori introduşi pe piaţă
Tip baterie/acumulator

Greutate
[tone]

1a Alcaline
1b Litiu
1c Zinc Carbon
1d Zinc Aer
1e Oxid de Mercur (HgO)
Baterii portabile
(categoriile 1 şi 2)

1f Oxid de Argint (Ag2O)
1g Ansamblu de baterii
1h Altele
2a Nichel Cadmiu (NiCd)
2b Plumb
2c Nichel Metal Hidrura (NiMH)
2d Litiu Ion
2e Litiu Polimer
2f Altele

Baterii auto

3a Plumb Acid

(categoria 3)

3b Nichel Cadmiu (NiCd)
3c Altele

Baterii industriale

4a Plumb Acid

(categoria 4)

4b Nichel Cadmiu (NiCd)
4c Altele

Persoana autorizată,
..................................
(nume, prenume, semnătura şi ştampila)

Nr. bucăţi

