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1. NECESITATEA unor modificari legislative in ceea ce priveste 
autorizarea, controlul si inspectia activitatilor de gestionare a DEEE. 

a. Descrierea situatiei actuale in Romania 
 919 amplasamente autorizate pentru colectarea DEEE – deseuri de echipamente electrice si 

electronice (lista ANPM actualizata la data de 30.09.2014) 
- DEEE colectate ajung, in majoritatea cazurilor, in fluxurile de colectare a deseurilor 

metalice (fier vechi), de unde sunt extrase prin resortare, in cel mai bun caz, numai 
echipamentele frigorifice si masinile de spalat 

- DEEE colectate nu sunt evidentiate separat, de cele mai multe ori, la achizitia lor, fiind 
incadrate ca deseuri metalice (fier vechi) 

- DEEE colectate sunt dezmembrate ilegal on-site, in vederea extragerii componentelor 
reciclabile metalice, componentele periculoase nefiind inregistrate si gestionate in 
conformitate cu cerintele legale. 

 78 amplasamente autorizate pentru tratarea DEEE (lista ANPM actualizata la data de 
30.09.2014) 

o DEEE tratate si fractiile rezultate nu sunt raportate in totalitate catre agentiile de mediu, 
fiind in multe cazuri incadrate ca deseuri metalice sau de alta natura 

o DEEE sunt tratate, cu cateva exceptii, cu incalcarea totala sau partiala a conditiilor 
legale impuse de OUG 5/2015 (care implementeaza Directiva 2012/19/EU) 

o Conditiile tehnice si organizatorice existente la data autorizarii nu indeplinesc, de cele 
mai multe ori, cerintele legale impuse de OUG 5/2015 

 Conditiile de emitere a Autorizatiei de Mediu pentru colectare si tratare sunt generale, fara 
luarea in considerare a cerintelor specifice acestei activitati pentru DEEE 

 Inspectia si controlul activitatilor de colectare si tratare DEEE se face fara luarea in considerare 
a aspectelor privind: trasabilitatea deseurilor pana la incetarea statutului de deseu, calculul 
corect al ratelor de reciclare si valorificare, performantele depoluarii 

 Performantele de colectare la nivel national sunt de sub 35.000 tone anual, in conditiile in care 
tinta pentru anul 2016 este de peste 60.000 tone DEEE. 

 Calcul ratelor de reciclare si valorificare este dificil de realizat, in conditiile in care nu exista o 
cerinta legislativa clara care sa reglementeze obligativitatea monitorizarii fractiilor rezultate din 
tratare, din punctul de vedere al gradului de reciclare/valorificare/eliminare finala. 

 Conform studiului UNU din 2015 “Cuantificarea DEEE generate in Romania”, aproape 40% din 
DEEE-urile care se genereaza la nivel national nu sunt tratate corespunzator.   

 

b. Impactul si consecintele mentinerii contextului actual 
 
Elemente poluante ajung in mediu cu consecinte grave fata de incalzirea globala si afectarea florei, 
faunei si a sanatatii umane: CFC, PCB, metale grele, uleiuri etc. 
 



          
  

 

P
ag

e2
 

Exista un climat de concurenta neloiala intre operatorii care respecta legea si cei care o eludeaza, fara 
a suferi consecinte. 
Intrucat gestionarea responsabila a DEEE presupune oameni instruiti, evidente stricte si control, 
eludarea legii are drept consecinta lipsa unui important numar de locuri de munca in lantul gestionarii 
DEEE: colectare-transport-tratare-transport-reciclare/valorificare/eliminare. In final, statul pierde si 
din taxele pe munca, si din taxele pe activitatile neprestate, dar si din piata neagra a materialelor 
feroase si neferoase in care lucreaza o parte din operatori. 
 
Necuantificarea DEEE-urilor si tratarea acestora corespunzatoare poate sa aiba drept consecinta 
sanctionarea Romaniei prin procedura de Infringement pentru nerespectarea tintelor de colectare 
DEEE asumate. 
 

2. Acte normative/alte reglementari care necesita modificari: 
OM 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu 

Modificari propuse: 
O.M. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu 

Cerinte existente Propuneri de modificare 

ART. 9 (1) Pentru activităţile de eliminare a 
deşeurilor documentaţia prezentată conţine în 
plus cerinţele specifice prevăzute în Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind 
regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 426/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului 
nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi în 
Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind 
depozitarea deşeurilor, cu completările 
ulterioare. 
(2) Pentru activităţile grădinilor zoologice, 
acvariilor publice şi centrelor de reabilitare 
şi/sau îngrijire, documentaţia prezentată 
conţine în plus cerinţele specifice prevăzute în 
anexa nr. 5. 

ART. 9 (1) Pentru activităţile de eliminare a 
deşeurilor, documentaţia prezentată conţine în 
plus cerinţele specifice prevăzute în Legea nr. 
211/2011, privind regimul deşeurilor, 
republicată, în Legea nr. 278/2013 privind 
emisiile industriale, precum şi în Hotărârea 
Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor, cu completările ulterioare. În funcție 
de tipul de deșeu, se aplică și prevederile 
legislației speciale ce reglementează tipurile de 
deșeuri respective, adică – pentru deșeuri de 
echipamente electrice și electronice, OUG 
5/2015, privind deșeurile de echipamente 
electrice și electronice; pentru deșeuri de 
ambalaje, HG nr. 621/2005 privind gestionarea 
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje; pentru 
vehicule scoase din uz, HG nr. 2.406/2004 privind 
gestionarea vehiculelor scoase din uz; pentru 
deșeurile de baterii și acumulatori, HG nr. 
1.132/2008 privind regimul bateriilor si 
acumulatorilor si al deseurilor de baterii si 
acumulatori; pentru deșeuri din industrii 
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extractive, HG nr. 856/2008 privind gestionarea 
deşeurilor din industriile extractive. 
(2) Pentru activităţile grădinilor zoologice, 
acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau 
îngrijire, documentaţia prezentată conţine în 
plus cerinţele specifice prevăzute în anexa nr. 5. 
(3) Pentru activitatile de tratare a deseurilor de 
echipamente electrice si electronice (DEEE), 
documentatia prezentata contine in plus si 
cerintele specifice prevazute in anexa nr. 6 

 Introducerea unui nou articol, dupa art. 20, 
precum și renumerotarea articolelor următoare: 
 
ART. 21 Procedura specifică de autorizare a 
activitatilor de tratare a echipamentelor electrice 
si electronice se realizează în conformitate cu 
prevederile anexei nr. 6 la prezenta procedură. 

ART. 23 (1) Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă 
din prezenta procedură.  
(2) Anexele nr. 1 şi 5 se fac publice prin afişare 
la sediul autorităţii publice pentru protecţia 
mediului sau prin postare pe pagina proprie de 
internet 

Noul ART. 24 (1) Anexele nr. 1 - 6 fac parte 
integrantă din prezenta procedură.  
(2) Anexele nr. 1 şi 6 se fac publice prin afişare la 
sediul autorităţii publice pentru protecţia 
mediului sau prin postare pe pagina proprie de 
internet. 

 
Anexa 6: Procedura specifică de autorizare a activitatilor de tratare a echipamentelor electrice si 
electronice (PROPUNERE) 
 
Conditii specifice care trebuie sa fie indeplinite de catre operatorii economici care desfasoara activitati 
de tratare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, denumiti in continuare operatori de 
tratare: 
 
SECTIUNEA 1 - Cerinte administrative si organizatorice 
 
1.1. Principii de management 
1.1.1. Operatorii de tratare trebuie sa aiba implementat un sistem de management de mediu, 

componenta a sistemului de management general, care sa includa cel putin: 
1.1.1.1. structura organizatorica, prin care operatorul dovedeste suficienta si competenta 

resurselor umane necesare derularii activitatii; 
1.1.1.2. procedurile, procesele, practicile si resursele utilizate, care trebuie sa tina cont de cele 

mai bune tehnici disponibile in domeniu in scopul asigurarii protectiei factorilor de mediu si 
a securitatii si sanatatii umane; 
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1.1.1.3. Proceduri specifice cu privire la manipularea si depozitarea DEEE de asa maniera incat 
sa se evite deteriorarea acestora, precum si eventualele pierderi acidentale de materiale sau 
substante care ar putea avea un impact negativ asupra factorilor de mediu; 

1.1.1.4. Proceduri specifice de identificare DEEE cu continut de substante, compusi si 
componente periculoase. 

  
1.2. Cerinte tehnice si de infrastructura 
1.2.1. Operatorii de tratare trebuie sa detina si sa dovedeasca detinerea unei infrastructuri adecvate, 

din punctul de vedere al dimensiunilor, tehnologiilor instalate, caracteristicilor operatiilor si al 
resurselor umane, astfel incat sa se evite: 

1.2.1.1. formarea de stocuri mai mari decat capacitatea anuala de tratare; 
1.2.1.2. aparitia unor dificultati de natura tehnica care ar putea afecta performantele proceselor 

de depoluare si tratare. 
1.2.2. Amplasamentul unde se deruleaza operatiunile de tratare trebuie sa faca obiectul unei evaluari 

de risc care cuprinde toate operatiile derulate in mod curent. Evaluarea de risc trebuie sa 
cuprinda toate cerintele legale aplicabile in domeniile: 

-  sanatatii si securitatii in munca: cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau 
sanatate la locul de munca, pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor 
individuale de protectie, pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor 
legate de prezenta agentilor chimici;  

- situatii de urgenta: siguranta la incendiu, calamitati naturale, poluari accidentale;  
- protectia mediului: protectia atmosferei, apei si solului, controlul materiilor si substantelor 

periculoase; 
1.2.3. Instalatiile de tratare, inclusiv spatiile si suprafetele de depozitare trebuie sa fie astfel 

proiectate, organizate si intretinute incat sa asigure protectia impotriva accesului persoanelor 
neautorizate si sa asigure contra deteriorarii sau furtului DEEE sau a componentelor. 

1.2.4. Locurile de stocare (inclusiv stocare temporară) a DEEE înainte de tratarea sau pregatirea 
pentru reutilizare a acestora trebuie sa fie dotate cu: 
a) suprafețe impermeabile pentru zonele adecvate, prevăzute cu instalații de colectare a 

pierderilor prin scurgere și, după caz, cu decantoare și separatoare de grăsimi;  
b) învelitori rezistente la intemperii pentru zonele adecvate.  

 
1.2.5. Locurile de tratare a DEEE trebuie sa fie dotate cu: 

a) cântare de măsurare a greutății deșeurilor tratate;  
b) suprafețe impermeabile și învelitori rezistente la intemperii pentru zonele adecvate, 

prevăzute cu instalații de colectare a pierderilor prin scurgere și, după caz, cu decantoare și 
separatoare de grăsimi;  

c) solutii specifice de depozitarea DEEE sau a fractiilor rezultate din tratare, care pot genera un 
impact asupra mediului datorita continutului de substante periculoase cum ar fi: containere 
adecvate pentru stocarea bateriilor, a condensatorilor cu conținut de PCB/PCT și a altor deșeuri 
periculoase precum deșeurile radioactive, lampile cu descarcare in gaze, echipamente cu tub 
catodic, echipamente cu ecran plat si ecrane de vizualizare ale echipamentelor cu ecran plat.  
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d) stocare adecvată pentru piesele demontate;  
e) echipamente de tratare a apei, în conformitate cu reglementările în materie de sănătate și 

mediu.  
 

1.3. Cerinte privind instruirea personalului 
1.3.1. Personalul propriu si contractorii trebuie sa fie instruiti in legatura cu politica de mediu, 

sanatate si securitate in munca  a operatorului de tratare. 
1.3.2. Personalul propriu si contractorii trebuie sa fie instruiti in legatura cu sarcinile specifice, 

derulate individual pe amplasament. 
1.3.3. Materialele de instruire trebuie sa includa cel putin urmatoarele tematici: cerinte tehnice 

pentru tratarea selectiva a materiilor si componentelor din DEEE, masuri de protectia mediului, 
aspecte de sanatate si securitate in munca, capacitate de raspuns la situatii de urgenta. 

1.3.4. Eficienta instruirilor trebuie verificata cu regularitate. 
 
1.4. Monitorizarea activitatii 
1.4.1. Operatorii de tratare trebuie sa documenteze prin inregistrari originea DEEE acceptate pe 

amplasament. 
1.4.2. Operatorii de tratare trebuie sa documenteze prin inregistrari activitatea de tratare a DEEE si a 

fractiilor rezultate din tratare, pana la incetarea statutului de deseu a fiecarei categorii de 
fractii. 

1.4.3. Operatorii de tratare trebuie sa documenteze prin inregistrari activitatea de pregatire pentru 
reutilizare a DEEE. 

1.4.4. Inregistrarile privind fractiile rezultate din tratarea DEEE sunt reprezentate de: 
1.4.4.1. Date privind compozitia fractiilor, pentru acele categorii de fractii care si-au incetat 

statutul de deseu; 
1.4.4.2. Date privind tehnologia de tratare si date privind cantitatile, pentru fractiile metalice 

care contin mai putin de 2% alte categorii de fractii non-metalice; 
1.4.4.3. Date privind tehnologia finala de tratare, informatii despre primul acceptor de fractii, 

date privind cantitatile, pentru fractiile non-metalice care contin mai putin de 2% alte 
categorii de materiale; 

1.4.4.4. Date privind tehnologia finala de tratare, informatii despre entitatile care accepta 
fractiile de la generare pana la acceptorul final, date privind cantitatile, pentru fractiile care 
sunt clasificate ca fiind periculoase conform listei deseurilor din OM 856/2002. Aceste date 
trebuie sa fie obtinute, de asemenea, pentru urmatoarele categorii de fractii: 

- condensatoarele care conțin bifenili policlorurați (PCB), în conformitate cu Directiva 
96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și 
a terfenililor policlorurați (PCB/PCT); 

- componentele care conțin mercur, precum întrerupătoarele sau lămpile cu retroiluminare; 
- bateriile;  
- plăcile de circuit imprimat ale telefoanelor mobile, în general, și alte dispozitive, dacă 

suprafața plăcii de circuit imprimat este mai mare de 10 cm2;  
- cartușele de toner, lichid sau sub formă de pastă, precum și tonerele de culoare;  
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- materialele plastice care conțin substanțe ignifuge bromurate;  
- deșeurile de azbest și componentele care conțin azbest;  
- tuburile catodice;  
- clorofluorocarburile (CFC), hidroclorofluorocarburile (HCFC) sau hidrofluorocarburile (HFC), 

hidrocarburile (HC);  
- lămpile cu descărcare în gaze;  
- ecranele cu cristale lichide (împreună cu carcasa lor, după caz) cu o suprafață mai mare de 

100 cm2 și toate ecranele retroiluminate cu lămpi cu descărcare în gaze;  
- cablurile electrice externe;  
- componentele care conțin fibre ceramice refractare precum cele descrise în Directiva 

97/69/CE a Comisiei din 5 decembrie 1997 de efectuare a celei de-a douăzeci și treia 
adaptări la progresul tehnic a Directivei 67/548/CEE a Consiliului privind apropierea actelor 
cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și 
etichetarea substanțelor periculoase;  

- componentele care conțin substanțe radioactive, cu excepția componentelor care nu 
depășesc în cantitate valorile de scutire stabilite la articolul 3 din Directiva 96/29/Euratom 
a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția 
sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante 
și în anexa I la directiva respectivă;  

- condensatorii electrolitici care conțin substanțe periculoase (înălțime > 25 mm, diametru > 
25 mm sau volum similar în mod proporțional). 

1.4.4.5. Date privind tehnologia finala de tratare, date privind cantitatile, informatii despre 
primul acceptor, pentru celelalte categorii de fractii. 

1.4.4.6. Date privind tehnologia finala de tratare, compozitia fractiilor, informatii despre 
acceptorii de fractii, pentru fractiile care au ca destinatie recuperarea de energie sau 
eliminarea. 

1.4.4.7. Date care trebuie inregistrate cu privire la acceptorii de fractii: denumirea operatorului, 
adresa instalatiei de tratare, tehnologia de tratare, actul de reglementare al activitatii, emis 
de autoritatile competente. 

 
1.5. Cerinte tehnice 
1.5.1. Cerinte tehnice generale 

1.5.1.1. DEEE trebuie manipulate si depozitate de asa maniera incat sa se evite deteriorarea 
acestora, precum si eventualele pierderi acidentale de materiale sau substante care ar putea 
avea un impact negativ asupra factorilor de mediu. 

1.5.1.2. In timpul manipularii si depozitarii, trebuie acordata o atentie deosebita urmatoarelor 
categorii de echipamente: 

1.5.1.2.1. Echipamente care realizeaza schimbul de caldura, pentru prevenirea deteriorarii sistemului 
de schimb de caldura. 

1.5.1.2.2. Echipamente cu tub catodic, pentru prevenirea imploziei tubului catodic si/sau pierderi 
accidentale de pulbere fluorescenta. 
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1.5.1.2.3. Lampi cu descarcare in gaze, echipamente care contin lampi cu descarcare in gaze si 
echipamente care contin intrerupatoare cu mercur. 

1.5.1.2.4. Echipamente care contin uleiuri au alte categorii de fluide, condensatori care contin uleiuri 
minerale sau sintetice. 

1.5.1.2.5. Panouri fotovoltaice pentru prevenirea electrosocurilor. 
1.5.1.3. Operatorul de tratare trebuie sa poata demonstra modalitatea de distrugere a datelor 

continute de suporturile de memorie, printr-o metoda de distrugere fizica sau printr-o alta 
metoda de stergere a datelor. 
 

1.5.2. Receptia DEEE la instalatiile de tratare 
1.5.2.1. La receptia DEEE trebuie sa fie respectate urmatoarele: 

1.5.2.1.1. DEEE sunt cantarite, rezultatul cantaririlor fiind documentat; 
1.5.2.1.2. DEEE sunt separate de alte categorii de deseuri receptionate. 

 
1.5.3. Manipularea DEEE 

1.5.3.1. Manipularea DEEE in timpul incarcarii, descarcarii si transportului trebuie realizata astfel 
incat sa se evite deteriorarea echipamentelor. 

1.5.3.2. Se interzice descarcarea necontrolata a containerelor care contin echipamente cu tub 
catodic, echipamente cu ecran plat, echipamente care realizeaza schimbul de caldura, lampi 
cu descarcare in gaze sau echipamente care contin lampi cu descarcare in gaze. 

1.5.3.3. Manipularea DEEE trebuie sa se faca de asa maniera incat sa nu fie afectat potentialul 
de reutilizare, depoluare sau valorificare al echipamentelor. 

1.5.3.4. Echipamentele cu tub catodic, echipamentele cu ecran plat, echipamentele care 
realizeaza schimbul de caldura, lampile cu descarcare in gaze trebuie depozitate in 
containere sau stivuite de asa maniera incat sa se evite deteriorarea acestora. 
 

1.5.4. Depozitarea DEEE in vederea tratarii 
1.5.4.1. Cantitatea maxima a DEEE depozitate nu trebuie sa depaseasca capacitatea anuala de 

tratare. 
1.5.4.2. Spatiile de depozitare a DEEE in vederea tratarii trebuie sa indeplineasca urmatoarele 

conditii: 
1.5.4.2.1. Suprafetele destinate depozitarii trebuie sa fie impermeabile, pentru a preveni 

contaminarea solului si a apelor subterane; 
1.5.4.2.2. Suprafete de depozitare trebuie sa fie deservite de un sistem de colectare a pierderilor 

accidentale prin scurgere; 
1.5.4.2.3. Unde este cazul, suprafetele de depozitare trebuie sa fie deservite de un sistem de 

decantare si separare a hidrocarburilor; 
1.5.4.2.4. Invelitori rezistente la intemperii, cum ar fi: containere acoperite, soproane s.a. 

 
1.5.5. Depoluarea  
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1.5.5.1. Operatorul de tratare trebuie sa identifice DEEE cu continut de substante, compusi si 
componente periculoase in baza unor proceduri scrise, care fac parte din documentatia de 
autorizare. 

1.5.5.2.  Procesele de tratare DEEE trebuie sa asigure indepartarea cu prioritate a urmatoarelor 
categorii de substante, compusi si componente periculoase: 

1.5.5.2.1. condensatoarele care conțin bifenili policlorurați (PCB), în conformitate cu Directiva 
96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și 
a terfenililor policlorurați (PCB/PCT); 

1.5.5.2.2. componentele care conțin mercur, precum întrerupătoarele sau lămpile cu retroiluminare; 
1.5.5.2.3. bateriile;  
1.5.5.2.4. plăcile de circuit imprimat ale telefoanelor mobile, în general, și alte dispozitive, dacă 

suprafața plăcii de circuit imprimat este mai mare de 10 cm2;  
1.5.5.2.5. cartușele de toner, lichid sau sub formă de pastă, precum și tonerele de culoare;  
1.5.5.2.6. materialele plastice care conțin substanțe ignifuge bromurate;  
1.5.5.2.7. deșeurile de azbest și componentele care conțin azbest;  
1.5.5.2.8. tuburile catodice;  
1.5.5.2.9. clorofluorocarburile (CFC), hidroclorofluorocarburile (HCFC) sau hidrofluorocarburile (HFC), 

hidrocarburile (HC);  
1.5.5.2.10. lămpile cu descărcare în gaze;  
1.5.5.2.11. ecranele cu cristale lichide (împreună cu carcasa lor, după caz) cu o suprafață mai mare de 

100 cm2 și toate ecranele retroiluminate cu lămpi cu descărcare în gaze;  
1.5.5.2.12. cablurile electrice externe;  
1.5.5.2.13. componentele care conțin fibre ceramice refractare precum cele descrise în Directiva 

97/69/CE a Comisiei din 5 decembrie 1997 de efectuare a celei de-a douăzeci și treia 
adaptări la progresul tehnic a Directivei 67/548/CEE a Consiliului privind apropierea actelor 
cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și 
etichetarea substanțelor periculoase   

1.5.5.2.14. componentele care conțin substanțe radioactive, cu excepția componentelor care nu 
depășesc în cantitate valorile de scutire stabilite la articolul 3 din Directiva 96/29/Euratom 
a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția 
sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante 
și în anexa I la directiva respectivă;  

1.5.5.2.15. condensatorii electrolitici care conțin substanțe periculoase (înălțime > 25 mm, diametru > 
25 mm sau volum similar în mod proporțional). 

1.5.5.2.16.  Componentele următoare ale DEEE care fac obiectul unei colectări separate trebuie să fie 
tratate în felul următor:  
a) tuburile catodice: trebuie înlăturat învelișul fluorescent;  
b) echipamentele ce conțin gaze care depreciază stratul de ozon sau care prezintă un 

potențial de încălzire globală a climei (GWP) mai mare de 15, precum cele din spume sau din 
circuitele de refrigerare: gazele se extrag și se tratează în mod corespunzător. Gazele care 
depreciază stratul de ozon se tratează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1005/2009;  

c) lămpile cu descărcare în gaze: se înlătură mercurul.  
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Capacitatea de tratare si extragere a fractiilor descrise anterior se demonstreaza prin 
documentatiile tehnice ale instalatiilor existente si prin rezultatele automonitorizarii 
activitatii de tratare si depoluare a acestora. 
 

1.5.5.3. Depoluarea trebuie realizata de asa maniera incat sa se evite dispersia poluantilor in 
mediul inconjurator si contaminarea celorlalte fractii rezultate din tratare. 

1.5.5.4. Fractiile contaminate sunt ambalate in vederea tratarii ulterioare, in cadrul instalatiilor 
proprii sau in cadrul altor instalatii de tratare.  

1.5.5.5. Transferul spre tratare ulterioara a DEEE depoluate partial si a fractiilor contaminate va 
fi insotit de informatii privind procesele de depoluare aplicate DEEE/fractiilor. 

1.5.5.6. Fractiile cu continut de substante periculoase, amestecurile de fractii cu continut 
periculos nu sunt supuse proceselor de diluare, in vederea reducerii concentratiei 
elementelor periculoase 

1.5.5.7. Procesele de tratare aplicate fiecarei categorii de fractii trebuie documentate. 
1.5.5.8. Substantele, compusii si componentele periculoase sunt depozitate separat si 

identificate printr-un sistem de etichetare. 
1.5.5.9. In situatia in care exista incertitudini referitoare la continutul de substante, compusi si 

componente periculoase in DEEE, acestea sunt tratate ca fiind DEEE cu continut periculos. 
 

1.5.6. Monitorizarea depoluarii 
1.5.6.1. Monitorizarea performantelor proceselor de depoluare se face prin aplicarea separata 

sau cumulativa a urmatoarelor metodologii: 
1.5.6.1.1. Metoda valorilor tinta – presupune compararea valorilor de masa ale fractiilor rezultate in 

urma depoluarii cu valorile tinta corespondente. Valorile tinta vor fi obtinute in baza 
statisticilor si analizelor proprii. 

1.5.6.1.2. Metoda balantei de masa – presupune existenta unei evidente de masa a intrarilor si 
iesirilor din instalatia de tratare. 

1.5.6.1.3. Metoda analizei fractiilor – presupune analizarea unor probe reprezentative din fractiile 
rezultate din tratarea DEEE. 
 

1.5.7. Tratarea DEEE si a fractiilor care nu au fost supuse proceselor de depoluare 
1.5.7.1. DEEE si fractiile cu continut de substante, compusi si componente periculoase trebuie 

sa fie tratare separat fata de alte fluxuri de deseuri. 
1.5.7.2. DEEE si fractiile cu continut de substante, compusi si componente periculoase pot fi 

tratate in amestec daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: 
1.5.7.2.1. operatiunea de amestecare este efectuata de un operator economic autorizat; 
1.5.7.2.2. operatiunea de amestecare nu produce efecte asupra sanatatii populatiei si asupra 

mediului; 
1.5.7.2.3. operatiunea de amestecare nu genereaza fluxuri suplimentare de deseuri periculoase. 

1.5.7.3. Transferul DEEE si al fractiilor care nu sunt supuse depoluarii si sunt expediate catre 
tratare altui operator autorizat in acest sens se face in conditiile informarii in scris a acestui 
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operator cu privire la potentialul existentei substantelor, compusilor si componentelor 
periculoase 

1.5.7.4. Operatorii care realizeaza tratarea DEEE si fractiilor care nu au fost supuse depoluarii 
trebuie sa fie informati in scris cu privire la necesitatea depoluarii, in conformitate cu 
obiectivele prevazute de legislatia specifica aplicabila DEEE. 
 

1.5.8.  Depozitarea fractiilor rezultate din tratarea DEEE 
1.5.8.1. Depozitarea fractiilor rezultate din tratarea DEEE se face de asa maniera incat sa se evite 

dispersia in mediu a substantelor, compusilor si componentelor periculoase. 
1.5.8.2. Spatiile de depozitare trebuie sa fie dotate cu invelitori rezistente la intemperii, pentru 

urmatoarele categorii de fractii: condensatori cu continut de PCB, componente cu continut 
de mercur, baterii, placi cu circuite imprimate, cartuse de toner, azbest si componente cu 
continut de azbest, tuburi catodice, lampi cu descarcare in gaze, componente care contin 
fibre ceramice refractare, componente care contin substante radioactive. 

1.5.8.3. Containerele utilizate pentru depozitarea fractiilor cu continut de substante, compusi si 
componente periculoase trebuie sa fie curatate si decontaminate in vederea reutilizarii, 
reciclarii sau eliminarii. 
 

1.5.9. Ratele de reciclare si valorificare 
1.5.9.1. Calculul ratelor de reciclare si valorificare se realizeaza anual, in vederea stabilirii 

gradului de indeplinire a obiectivelor cerintelor Directivei 2012/19/EC, implementate in OUG 
5/2015. 

1.5.9.2. In situatia in care operatorul realizeaza tratarea unei singure categorii de DEEE, calcului 
ratei de reciclare si valorificare se face pe baza balantei anuale de masa. 

1.5.9.3. In situatia in care operatorul realizeaza tratarea mai multor categorii de DEEE in cadrul 
aceluiasi proces de tratare, se vor utiliza rezultatele tratarii unor loturi de referinta. 

1.5.9.4. In situatia in care diferentele dintre rezultatele loturilor de referinta si rezultatele 
inregistrate in balanta anuala de masa sunt mai mici decat 10%, la calculul ratelor de reciclare 
vor putea fi utilizate datele balantei anuale de masa. 

1.5.9.5. In situatia in care diferentele dintre rezultatele loturilor de referinta si rezultatele 
inregistrate in balanta anuala de masa sunt mai mari decat 10%, diferentele vor trebui 
investigate si explicate documentat. 

1.5.9.6. Tratarea loturilor de referinta trebuie sa fie facuta cel putin o data la doi ani pentru 
fiecare flux de DEEE. 
 

1.5.10. Valorificarea si eliminarea fractiilor rezultate din tratarea DEEE 
1.5.10.1. Fractiile care ocupa un procent mai mic sau egal cu 20% din totalul DEEE/fractiilor 

supuse tratarii vor trebui documentate cu date privind compozitia, pe baza informatiilor 
primite de la operatorul care realizeaza tratarea ulterioara. Daca aceste date nu sunt 
disponibile, compozitia fractiilor va fi determinata printr-o analiza simplificata. 

1.5.10.2. Fractiile care ocupa un procent mai mare decat 20% din totalul DEEE/fractiilor supuse 
tratarii si continutul de impuritati este mai mare decat 2% vor trebui documentate cu date 
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provenind din tratarea unui lot de referinta aplicat. Tratarea lotului de referinta se va realiza 
de catre operatorul care realizeaza tratarea ulterioara. Documentarea se poate face si pe 
baza datelor furnizate de catre acceptorul final al acestor categorii de fractii. 

1.5.10.3. Deseurile cu caracter periculos destinate eliminarii trebuie expediate doar catre 
operatori autorizati pentru derularea acestor operatiuni; tratatorul este obligat sa obtina si 
sa pastreze o copie a acestei autorizatii.  
 

1.5.11. Documentarea operatiunilor de tratare se realizeaza prin: 
1.5.11.1. Inregistrari privind evaluarea conformarii activitatii proprii cu cerintele legislative 

aplicabile. 
1.5.11.2. Diagrame de proces care contin informatii despre fiecare etapa de tratare si categoriile 

de fractii rezultate din tratare. 
1.5.11.3. Proceduri administrative interne si documente care atesta imbunatatirea proceselor, 

controlul intern si rezultatele monitorizarii depoluarii. 
1.5.11.4. Proceduri administrative interne si documente care atesta operatiunile de distrugere a 

datelor confidentiale si a datelor personale continute de suporturile permanente de 
memorie. 

1.5.11.5. Inregistrari privind monitorizarea factorilor de mediu, a sanatatii lucratorilor si a starii 
tehnice si intretinerii utilajelor. 

1.5.11.6. Inregistrari privind instruirea angajatilor si instructiuni/ghiduri referitoare la procesele 
de tratare, inclusiv dezmembrarea manuala. 

1.5.11.7. Inregistrari privind curatarea si decontaminarea containerelor utilizate pentru 
depozitarea fractiilor cu continut periculos. 

1.5.11.8. Rezultatele tratarii loturilor de referinta. 
1.5.11.9. Documente privind monitorizarea ulterioara a fiecarei categorii de fractii. 
1.5.11.10. Documente pe baza carora s-a facut calculul ratei de reciclare si valorificare. 
1.5.11.11. Balanta de masa a proceselor de tratare. 

 
 

3. Schimbari preconizate 
Odata cu implementarea acestor cerinte la nivelul operatorilor de tratare se intrevad urmatoarele 
schimbari:  

- Va usura activitatea comisiilor de emitere a autorizatiei de mediu prin prisma elementelor care 
trebuie evaluate; 

- Se va armoniza continutul autorizatiilor de mediu pentru operatorii de tratare; 
- Va creste calitatea inspectiilor de control, existand elemente clare care trebuie verificate; 
- Va creste calitatea operatiunilor de tratare DEEE prin prisma descrierii amanuntite a proceselor, 

monitorizatrii activitatii, cresterii nivelului de autorizare si control; 
- Vor creste cantitatile de compusi periculosi extrasi din DEEE si care vor ajunge la statiile de 

neutralizare, nu in mediu. Va creste activitatea statiilor de neutralizare; 
- Va creste numarul si nivelul de pregatire al oamenilor implicati in tratarea DEEE; 
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- Vor creste cantitatile de DEEE raportate precum si cantitatile de DEEE tratate corespunzator; 
- Se va micsora numarul operatorilor care detin in prezent autorizatie si care nu respecta legea in 

privinta tratarii corespunzatoare a DEEE. 
 

 

4. Impactul socio-economic al propunerilor de modificare a legislatiei 
 
Va creste numarul personalului implicat in operatiunile din fluxurile DEEE si nivelul de pregatire al 
acestora. 
 
Va creste activitatea operatorilor de neutralizare si veniturile acestora (pentru neutralizarea CFC, 
condensatori, mercur etc). 
 
Va scadea nivelul poluantilor ajunsi in mediu (aer, apa, sol), limitand impactul asupra sanatatii umane, 
a florei si a faunei.  
 
Vor creste cantitatile de DEEE colectate si tratate corespunzator, evitand procedura de infrigement. 
 

5. Impactul financiar asupra bugetului consolidat 
 
Impact pozitiv prin venituri suplimentare din impozite pe munca si pe profitul operatorilor de 
tratare/reciclare/neutralizare. 
 

6. Efectele asupra legislatiei in vigoare 
Prezentul act nu implica modificari ale altor acte normative. 
 

7. STANDARDE TEHNICE APLICABILE 
Lista standardelor tehnice aplicabile activitatii de tratare DEEE aplicabile la nivel european, la 
momentul actual: 

 Standarde tehnice aplicabile operatorilor care sunt implicati in operatiuni logistice, de 
colectare, tratare a DEEE: 

A. Cerinte generale colectarea, logistica si tratarea DEEE – SR EN 50625-1/2014, elaborat de 
catre CENELEC (CENELEC = organizatie non-profit, cu sediul la Brussels, care cuprinde 
organismele de standardizare in domeniul electrotehnic la nivel european). Un draft al 
acestui standard se poate consulta aici: http://www.eera-
recyclers.com/sites/default/files/FprEN50625-
1%20Genreral%20Treatment%20standard%20.pdf 

http://www.eera-recyclers.com/sites/default/files/FprEN50625-1%20Genreral%20Treatment%20standard%20.pdf
http://www.eera-recyclers.com/sites/default/files/FprEN50625-1%20Genreral%20Treatment%20standard%20.pdf
http://www.eera-recyclers.com/sites/default/files/FprEN50625-1%20Genreral%20Treatment%20standard%20.pdf
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B. Cerinte privind colectarea, logistica si tratarea echipamentelor frigorifice cu continut de 
VFC (volatile fluorocarbons) si VHC (volatile hydrocarbons) – SR EN 50574-1/2013 elaborat 
de catre CENELEC 

C. Standardele WEEELABEX privind colectarea, logistica si tratarea DEEE, elaborate de catre 
WEEE Forum. Aceste standarde pot fi consultate si descarcate aici: 
http://www.weeelabex.org/#!standards/component_41229  

 
1. WEEELABEX & CENELEC 

 Elementele standardelor WEEELABEX au fost preluate de catre CENELEC, in cadrul unui 
protocol de colaborare incheiat in 2009 intre WEEE Forum si CENELEC, astfel incat la nivelul 
anului 2015, cerintele generale ale standardului au devenit standarde EN (50625-1).  

 Cerintele specifice ale WEEELABEX, privind tratarea fluxurilor de echipamente CRT, FPD, 
SDA, LDA, PV si lampi vor fi preluate, in perioada urmatoare de catre CENELEC, in cadrul 
urmatoarelor standarde: 

 EN 50625-2-1: Collection, logistics & treatment requirements for WEEE -- Part 2-1: 
Treatment requirements for lamps 

 EN 50625-2-2: Collection, logistics & treatment requirements for WEEE -- Part 2-2: 
Treatment requirements for WEEE containing CRTs and flat panel displays 

 EN 50625-2-3: Collection, logistics & treatment requirements for WEEE -- Part 2-3: 
Treatment requirements for WEEE containing volatile fluorocarbons or volatile 
hydrocarbons 

 EN 50625-2-4: Collection, logistics & treatment requirements for WEEE -- Part 2-4: 
Treatment requirements for photovoltaic panels 

 
2. Conditii de atestare/certificare a operatorilor 

Certificarea operatorilor cu cerintele standardelor EN (50625:2014, 50574:2013) se face de catre 
organisme acreditate pentru certificare la nivel european. 
Atestarea operatorilor cu cerintele WEEELABEX se face de catre WEEELabex Office 
(www.weeelabex.org) 

 

! Dupa preluarea cerintelor WEEELABEX, in cadrul standardelor EN 50625-2-1, EN 50625-2-2, EN 
50625-2-3, EN 50625-2-4, certificarea va fi posibila prin intermediul organismelor acreditate pentru 
certificare, la nivel european.   

 
 

http://www.weeelabex.org/#!standards/component_41229
http://www.weeelabex.org/

