
Anexa nr. 6 la Procedură  

Formular de raportare pentru producători individuali - Gestionarea DEEE 

Nume producător, prin reprezentant autorizat (după caz)………..,  : 

CUI producător: 

Număr unic de înregistrare în Registrul producătorilor de EEE: 

Date de contact producător: 

 

Tabel 1 (Se completează pentru întreaga cantitate de DEEE gestionată de producător) 

Categorii de 

DEEE* 

DEEE colectate 
DEEE 

tratate 

DEEE 

valorificate 

rata 

valorificare 

DEEE 

reciclate 

rata 

reciclare 

DEEE refolosite ca 

aparate întregi 

tone 
număr 

bucăți 
tone tone % tone % tone număr bucăți 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                    

                    

TOTAL                   

*Se va înscrie codul categoriilor de echipamente electrice şi electronice  conform anexei nr. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   nr. 5/2015. 

 

Tabel 2  (Se completează pentru toate punctele de colectare cu care producătorul are contract) 

Operator economic colector Categorii de 

DEEE* 

  

stoc la 01 

ianuarie 

DEEE 

colectate 
Sursa de 

colectare 

** 

DEEE 

refolosite ca 

aparate 

întregi 

DEEE trimise 

către: alte puncte 

de colectare, 

tratare în țară, 

tratare în afara 

țării  

Scopul trimiterii 

(alte puncte de 

colectare / 

tratare în țară / 

tratare în afara 

țării) 

Operator economic către care sunt 

transmise DEEE *** 

stoc la 31 

decembrie 

Observații

**** 

nume CUI 
date de 

contact 
tone 

Număr 

bucăți 
tone 

Număr 

bucăți 
tone 

număr 

bucăți 
tone 

numar 

bucati 
nume CUI 

date de 

contact 
tone 

număr 

bucăți 
 

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                                        

                                        

TOTAL                                   

* Se va înscrie codul categoriilor de echipamente electrice şi electronice  conform anexei nr. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015.    

** Sursa de colectare: gospodării particulare, persoane juridice alții decât distribuitorii, distribuitori, operatori conform art. 10 alin (2) din OUG nr. 5/2015, alte surse (se va specifica), alte puncte de colectare 

*** În cazul în care DEEE dintr-o categorie au fost transmise către mai multe destinații, se vor completa cantitățile pentru fiecare destinație în parte. Dacă destinatarul nu este din România, datele de contact vor cuprinde și 

numele țării 

**** În coloana Observații se va completa destinația DEEE refolosite ca aparate întregi 

 

 

 

 

 

Tab.3 (se completează doar în cazul în care DEEE colectate  au fost transmise de la colector către alt colector) 



Operator economic 

colector care a 

preluat DEEE 
Categorie 

DEEE * 

stoc la 01 

ianuarie 

DEEE 

preluate de la 

alți colectori 

(alte puncte 

de colectare 

sau operatori 

conform 

art.9  și 10 

din OUG nr. 

5/2015) 

Operatorul ec.de la care au fost preluate 

DEEE** 

Cantitate predată în vederea 

refolosirii ca aparate întregi *** 
Scopul: 

predat 

tratate în 

România 

/ în afara 

țării  

DEEE predate 
Stoc la 

sfârșit de an 

nume CUI 
date de 

contact 
tone 

Număr 

bucăți 

tone 

Număr 

bucăți 

Nume CUI 

Denumire 

operator, 

Date de 

identificare tone 

Număr 

bucăți 

tone 

Număr 

bucăți 

Denumire 

operator, 

Date de 

identificare CUI tone 

Număr 

bucăți 

Denumire 

operator, 

Date de 

identificare CUI 

Documente 

conform 

Regulamentului 

1013/2006 tone 

Număr 

bucăți 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                                                  

                                                  

                                                 

TOTAL                                             

* Se va înscrie codul categoriilor de echipamente electrice şi electronice  conform anexei nr. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   nr. 5/2015.    

** Sursa de colectare: gospodării particulare, persoane juridice alții decât distribuitorii, distribuitori, operatori conform art. 10 alin (2) din OUG nr. 5/2015, alte surse (se va specifica), alte puncte de colectare 

*** In cazul în care DEEE dintr-o categorie au fost transmise către mai multe destinații, se vor completata cantitățile pentru fiecare destinație în parte. Dacă destinatarul nu este din România, datele de contact vor cuprinde 

și numele țării 

 

Tabel 4 (Se completează pentru toate instalațiile de tratare din România cu care producătorul are contract) 

Operator economic 

tratator 

Categori

a DEEE  

tratate* 

DEEE 

refolosite ca 

aparate 

întregi 

Cantitate 

intrată în 

procesul de 

tratare 

componente 

recuperate 

pentru 

refolosire 

Fracții 

rezultate 

în procesul 

de tratare 

a DEEE** 

Cantitate 

valorificată 

din fracțiile 

rezultate 

Cod 

valorificare 

*** 

Destinatarul fracțiilor 

valorificate 

Cantitate 

eliminată 

din 

fracțiile 

rezultate 

Cod 

eliminare 

*** 

Destinatarul fracțiilor 

eliminate 

Observații

**** 

nume CUI 
date de 

contact 

tone 

număr 

bucăți tone 

număr 

bucăți tone tone tone CUI nume 

date de 

contact 

(inclusiv 

țara) tone 

 

CUI nume 

date de 

contact 

(inclusiv 

țara)   

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                                          

                                          

TOTAL                                     

* Se va înscrie codul categoriilor de echipamente electrice şi electronice  conform anexei nr. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   nr. 5/2015.      

**Se va înscrie codul şi denumirea deşeului, conform Deciziei 2000/532/CE, modificată prin Decizia nr. 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 

2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. 

*** Conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor 

**** În coloana Observații se vor completa următoarele, după caz: destinația DEEE refolosite ca aparate întregi, destinația componentelor recuperate pentru refolosire, destinatarul final al fracțiilor valorificate / eliminate, 

în cazul în care codurile de valorificare / eliminare înscrise sunt R 12, R 13 / D 13, D 14, D 15 

Tabel 5 (Se completează pentru DEEE trimise la tratare în afara țării, corespunzător tabel 2 coloana 8) 



Categoria 

DEEE tratate 

în afara țării* 

Cantitate 

DEEE 

trimisă către 

tratare în 

afara țării 

Cantitate 

valorificată 

din DEEE 

tratate 

Cantitate 

reciclată 

din DEEE 

tratate 

Cantitate 

eliminată 

din DEEE 

tratate 

  tone tone tone tone 

0 1 2 3 4 

          

          

          

TOTAL         

* Se va înscrie codul categoriilor de echipamente electrice şi electronice  conform anexei nr. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   nr. 5/2015.    

 

 

 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt adevărate și oferă date exacte despre producătorul numit mai sus și despre  gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice  de către producătorul numit mai 

sus, pentru anul……………………….. 

 

Data .................... 

                                                      Reprezentant legal, 

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

                                               (numele, funcţia, semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 7 la Procedură  

 

Formular de raportare pentru Organizatiile colective - Gestionarea DEEE 

Nume organizație colectivă: 

Număr licență: 

Date de contact organizație colectivă: 

Tabel 1 (Se completează pentru întreaga cantitate de DEEE gestionată de organizația colectivă) 

Nume 

producător care 

a transferat 

responsabilitatea 

Număr unic 

de 

înregistrare în 

Registrul 

producătorilor 

de EEE 

CUI 

producător 

Categorii 

de 

DEEE* 

DEEE colectate 
DEEE 

tratate 

DEEE 

valorificate 

rata 

valorificare 

DEEE 

reciclate 

rata 

reciclare 

DEEE refolosite ca aparate 

întregi 

tone 
Număr 

bucăți 
tone tone % tone % tone număr bucăți 

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                          

                          

TOTAL                         

* Se va înscrie codul categoriilor de echipamente electrice şi electronice  conform anexei nr. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   nr. 5/2015. 

 

Tabel 2  (Se completează pentru toate punctele de colectare cu care organizația colectivă are contract) 

Operator economic 

colector 

Categorii 

de 

DEEE* 

stoc la 01 

ianuarie 
DEEE colectate 

Sursa de 

colectare ** 

DEEE refolosite ca 

aparate întregi 

DEEE trimise către: 

alte puncte de 

colectare, tratare în 

țară, tratare în afara 

țării  

Scopul 

trimiterii (alte 

puncte de 

colectare / 

tratare în țară / 

tratare în afara 

țării) 

Operator economic către 

care sunt transmise DEEE 

*** 

stoc la 31 decembrie 
Observații 

**** 

nume CUI 
date de 

contact 
  tone 

Număr 

bucăți 
tone 

Număr 

bucăți 
tone 

număr 

bucăți 
tone 

număr 

bucăți 
nume CUI 

date de 

contact 
tone 

număr 

bucăți 

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                                        

                                        

TOTAL                                   

* Se va înscrie codul categoriilor de echipamente electrice şi electronice  conform anexei nr. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   nr. 5/2015.     

** Sursa de colectare: gospodarii particulare, persoane juridice altii decat distribuitorii, distribuitori, operatori conform art. 10 alin (2) din OUG nr. 5/2015, alte surse (se va specifica), alte puncte de colectare 

*** În cazul în care DEEE dintr-o categorie au fost transmise către mai multe destinații, se vor completata cantitățile pentru fiecare destinație în parte. Dacă destinatarul nu este din România, datele de contact vor cuprinde 

și numele țării 

**** În coloana Observații se va completa destinația DEEE refolosite ca aparate întregi 

 

 

 

 



Tab.3 (se completeaza doar in cazul in care DEEE colectate  au fost transmise de la colector catre alt colector) 

 

Operator economic 
colector care a 
preluat DEEE 

Categorie 
DEEE * 

stoc la 01 
ianuarie 

DEEE preluate 
de la alti 

colectori (alte 
puncte de 

colectare sau 
operatori 

conform art.9  
și 10 din OUG 

nr. 5/2015) 

Operatorul ec. de la care au fost preluate 
DEEE** 

Cantitate predată în vederea 
refolosirii ca aparate întregi *** Scopul: 

predat 
tratate în 
România / 

în afara 
țării  

DEEE predate Stoc la sfârșit de an 

nume CUI 
date de 
contact 

tone 
Număr 
bucati 

tone 

Număr 
bucati 

Nume CUI 

Denumire 
operator, 
Date de 

identificare tone 

Număr 
bucati 

tone 

Număr 
bucati 

Denumire 
operator, 
Date de 

identificare CUI tone 

Număr 
bucăți 

Denumire 
operator, 
Date de 

identificare CUI 

Documente 
conform 

Regulamentul
ui 1013/2006 tone 

Număr 
bucati 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                                                  

                                                  

                                                 

TOTAL                                             

* Se va înscrie codul categoriilor de echipamente electrice şi electronice  conform anexei nr. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   nr. 5/2015. 

** Sursa de colectare: gospodarii particulare, persoane juridice altii decat distribuitorii, distribuitori, operatori conform art. 10 alin (2) din OUG nr. 5/2015, alte surse (se va specifica), alte puncte de colectare 

*** In cazul in care DEEE dintr-o categorie au fost transmise catre mai multe destinatii, se vor completata cantitatile pentru fiecare destinatie in parte. Daca destinatarul nu este din Romania, datele de contact vor cuprinde 

si numele tarii 

 

Tabel 4 (Se completeaza pentru toate instalatiile de tratare din Romania cu care organizatia colectiva are contract) 

Operator economic 

tratator 
Categoria 

DEEE  

tratate* 

DEEE 

refolosite ca 

aparate 

întregi 

Cantitate intrată 

în procesul de 

tratare 

componente 

recuperate 

pentru 

refolosire 

Fracții 

rezultate 

în 

procesul 

de tratare 

a DEEE** 

Cantitate 

valorifica

ta din 

fracțiile 

rezultate 
Cod 

valorificare 

*** 

Destinatarul fracțiilor 

valorificate 

Cantitate 

eliminată 

din 

fracțiile 

rezultate 
Cod 

eliminare 

*** 

Destinatarul fracțiilor 

eliminate 

Observații

**** 

nume CUI 
date de 

contact 
tone 

număr 

bucăți 
tone 

număr 

bucăți 
tone tone tone CUI nume 

date de 

contact 

(inclusiv 

tara) 

tone CUI nume 

date de 

contact 

(inclusiv țara) 

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                                          

                                          

TOTAL                                     

* Se va înscrie codul categoriilor de echipamente electrice şi electronice  conform anexei nr. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   nr. 5/2015.     

**Se va înscrie codul şi denumirea deşeului, conform Deciziei 2000/532/CE, modificată prin Decizia nr. Decizia nr. 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul 

Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. 

*** Conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor 

**** În coloana Observații se vor completa următoarele, după caz: destinația DEEE refolosite ca aparate întregi, destinația componentelor recuperate pentru refolosire, destinatarul final al fracțiilor valorificate / eliminate, 

în cazul în care codurile de valorificare / eliminare înscrise sunt R 12, R 13 / D 13, D 14, D 15 

 

 

Tabel 5 (Se completează pentru DEEE trimise la tratare în afara țării, corespunzător tabel 2 coloana 8) 



Categoria 

DEEE tratate 

în afara țării* 

  

Cantitate 

DEEE 

trimisă către 

tratare în 

afara țării 

Cantitate 

valorificată 

din DEEE 

tratate 

Cantitate 

reciclată 

din DEEE 

tratate 

Cantitate 

eliminată 

din DEEE 

tratate 

tone tone tone tone 

0 1 2 3 4 

          

          

          

TOTAL         

* Se va înscrie codul categoriilor de DEEE conform anexei nr. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   nr. 5/2015.     

 

 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt adevărate și oferă date exacte despre producătorii numiți  mai sus și despre gestionarea deșeurilor de  echipamente electrice și electronice introduse pe piața din România  de 

către producătorii numiți mai sus, pentru anul……………………….. 

 

Data .................... 

                                                      Reprezentant legal, 

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

                                               (numele, funcţia, semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 8 la Procedură 



 

Formular de raportare pentru autoritățile administrației publice locale  privind  modalitatea de încredințare a colectării DEEE 

 

 

Nume primarie: 

CUI: 

Judet: 

Comuna / Oraș / Municipiu: 

Date de contact: 

 

Operatori prin care se realizează colectarea DEEE de la gospodăriile 

particulare conform art. 10  alin (2) din OUG nr. 5/2015 

Nume CUI Date de contact Autorizație de mediu 

        

        

        

        

        

 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt adevărate și oferă date exacte, pentru anul………………………... 

 

Data........................, 

Reprezentant legal, 

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

(nume şi funcţie, semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 9 la Procedură 

Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare 

Nume punct de colectare: (In cazul punctelor de colectare care apartin aceleiasi firme se va completa si numele punctului de lucru) 

CUI punct de colectare: 

Autorizatie de mediu punct de colectare: 

Tabel 1 - DEEE colectate si gestionate 

Categoria 

DEEE * 

Stoc la început 
de an 

DEEE colectate individual DEEE preluate 
de la alți colectori 

(alte puncte de 

colectare sau 
operatori 

conform art.9  și 

10 din OUG nr. 
5/2015) 

Operatorul ec.de la 

care au fost preluate 

DEEE** 

Cantitate predată în vederea refolosirii 
ca aparate întregi *** 

Cantitate predată în vederea tratării / 
Destinație DEEE în România *** 

DEEE transferate în UE / Destinație *** DEEE exportate în afara UE / Destinație *** 
Stoc la sfarsit 

de an 

DEEE 

colectate de la 

gospodăriile 

particulare 

DEEE colectate 

din alte surse decât 

gospodăriile 

particulare 

număr 

bucăți tone 

număr 

bucăți tone 

număr 

bucăți tone 

număr 

bucăți tone 

Denumire 

operator, 
Date de 

identificare CUI 

număr 

bucăți tone 

Denumire 

operator, 
Date de 

identificare CUI 

număr 

bucăți tone 

Denumire 

operator, 
Date de 

identificare CUI tone 

număr 

bucăți 

Țara, 

Denumire 

operator, 
Date de 

identificare 

Documente 

conform 
Regulamentului 

1013/2006 

tone 

număr 

bucăți 

Țara, 

Denumire 

operator, 
Date de 

identificare 

Documente 

conform 
Regulamentului 

1013/2006 

număr 

bucăți tone 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                                                          

                                                          

TOTAL                                                         

* Se va înscrie codul categoriilor de echipamente electrice şi electronice  conform anexei nr. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   nr. 5/2015. 

** În cazul în care DEEE dintr-o categorie au fost preluate de la mai mulți colectori, se vor completata cantitățile pentru fiecare colector în parte 

***  În cazul în care  DEEE dintr-o categorie au mai mulți destinatari, se vor completa cantitățile pentru fiecare destinație în parte 

NOTA: 

Stoc la început de an + DEEE colectate individual + DEEE preluate de la alți colectori = DEEE predate în vederea refolosirii ca aparate întregi + DEEE predate în România + DEEE transferate în UE + DEEE exportate + 

stoc la sfârșit de an, pentru fiecare categorie 

 

Tabel 2 - Producători individuali / organizații colective care au contract cu punctul de colectare 

Categoria 

DEEE* 
Producători individuali Organizații colective 

  Nume CUI 

Nr. de 

înregistrare 

în registrul 

EEE 

Nume CUI 
Număr Licența 

de operare 

              

              

              

              

              

              

* Se va înscrie codul categoriilor de DEEE conform anexei nr. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   nr. 5/2015. 

 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt adevărate și oferă date exacte privind gestionarea deșeurilor de  echipamente electrice și electronice, pentru anul……………………….. 

Data .................... 

                                                      Reprezentant legal, 

                                               (numele, funcţia, semnătura) 

 



 

 

Anexa nr. 10 la Procedură  

Formular de raportare pentru operatorii instalațiilor de tratare 

 

Nume: (În cazul instalațiilor de tratare care aparțin aceleiași firme se va completa și numele punctului de lucru) 

 

CUI: 

Autorizație de mediu instalație de tratare: 

 

Tabel 1 - DEEE colectate / preluate 

Categoria 

DEEE * 

Stoc la 

început de an 

DEEE colectate individual DEEE 

preluate de la 

alti colectori 

(alte puncte de 

colectare sau 

operatori 

conform art.9  

și 10 din OUG 

nr. 5/2015) 

Operatorul ec.de 

la care au fost 

preluate DEEE** 

Cantitate predata în vederea 

refolosirii ca aparate întregi *** 

Cantitate predată în vederea tratării / 

Destinație DEEE în România *** 
DEEE transferate în UE / Destinație *** DEEE exportate în afara UE / Destinație *** 

Stoc la sfârșit 

de an 

DEEE 

colectate de 

la 

gospodăriile 

particulare 

DEEE 

colectate din 

alte surse 

decât 

gospodăriile 

particulare 

număr 

bucăți tone 

număr 

bucăți tone 

număr 

bucăți tone 

număr 

bucăți tone 

Denumire 

operator, 

Date de 

identificare CUI 

număr 

bucăți tone 

Denumire 

operator, 

Date de 

identificare CUI 

număr 

bucăți tone 

Denumire 

operator, 

Date de 

identificare CUI tone 

număr 

bucăți 

Țara, 

Denumire 

operator, 

Date de 

identificare 

Documente 

conform 

Regulamentului 

1013/2006 

tone 

număr 

bucăți 

Țara, 

Denumire 

operator, 

Date de 

identificare 

Documente 

conform 

Regulamentului 

1013/2006 

număr 

bucăți tone 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                                                          

                                                          

TOTAL                                                         

* Se va înscrie codul categoriilor de echipamente electrice şi electronice  conform anexei nr. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   nr. 5/2015.     

** În cazul în care DEEE dintr-o categorie au fost preluate de la mai mulți colectori, se vor completata cantitățile pentru fiecare colector în parte  

***  În cazul în care  DEEE dintr-o categorie au mai mulți destinatari, se vor completa cantitățile pentru fiecare destinație în parte. Pentru cantitățile care sunt tratate în instalația proprie, ca destinație se vor trece propriile 

date de identificare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 2 - DEEE tratate 

Categori

a DEEE 

* 

Cantitat

e intrată 

în 

procesu

l de 

tratare 

Componen

te 

recuperate 

pentru 

refolosire 

Fracții rezultate 

în procesul de 

tratare a DEEE 

Stoc la 

început 

de an 

din 

fracțiil

e 

rezultat

e 

Cantitate 

valorifica

tă din 

fracțiile 

rezultate 
Cod 

valorifica

re *** 

Destinatarul 

fracțiilor 

valorificate**** 

Documente 

conform 

Regulamentul

ui 1013/2006 

în cazul 

transferurilor 

transfrontiere 

Destinatar 

final (se va 

completa 

în cazul în 

care în 

coloana 

"Cod 

valorificar

e" apare 

R12 sau 

R13) 

Cantitat

e 

eliminat

ă din 

fracțiile 

rezultat

e 

Cod 

eliminar

e *** 

Destinatarul 

fracțiilor 

eliminate**** 

Documente 

conform 

Regulamentul

ui 1013/2006 

în cazul 

transferurilor 

transfrontiere 

Destinatar 

final (se 

va 

completa 

în cazul în 

care în 

coloana 

"Cod 

eliminare" 

apare 

D13, D14 

sau D15) 

Stoc la 

sfârșit 

de an 

din 

fracțiil

e 

rezultat

e 

tone tone 
tip deșeu 

** 

ton

e 
tone tone 

CU

I 

date de 

identificare 

(inclusiv 

țara) 

tone 
CU

I 

date de 

identificare 

(inclusiv 

țara) 

tone 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                                      

                                      

                                      

TOTAL                                     

* Se va înscrie codul categoriilor de echipamente electrice şi electronice  conform anexei nr. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   nr. 5/2015.     

**Se va înscrie codul şi denumirea deşeului, conform Deciziei 2000/532/CE, modificată prin Decizia nr. Decizia nr. 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul 

Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. 

*** Conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

**** În cazul în care  DEEE dintr-o categorie au mai multi destinatari, se vor completa cantitățile pentru fiecare destinație în parte 

NOTA: 

Tabel 1 coloana 3 = Tabel 2 coloana 1 pentru fiecare categorie 

Cantitate intrată în procesul de tratare = componente recuperate pentru refolosire + fracții rezultate, pentru fiecare categorie de DEEE 

Fracții rezultate în procesul de tratare a DEEE (coloana 4) + stoc la început de an (coloana 5) = cantitate valorificată (coloana 6) + cantitate eliminată (coloana 12) + stoc la sfârșit de an (coloana 18) 

 

Tabel 3 - Producători individuali / organizații colective care au contract cu instalația de tratare 

Categoria 

DEEE* 
Producători individuali Organizații colective 

  Nume CUI 

Nr. de 

înregistrare 

în registrul 

EEE 

Nume CUI 

Număr 

Licență de 

operare 

              

              

              

              

              

              

* Se va înscrie codul categoriilor de echipamente electrice şi electronice  conform anexei nr. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   nr. 5/2015.     

 

 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt adevărate și oferă date exacte privind gestionarea deșeurilor de  echipamente electrice și electronice, pentru anul……………………….. 

Data .................... 

                                                      Reprezentant legal, 

                                               (numele, funcţia, semnătura) 



 

 

 

 

 


