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Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase

REFERAT DE APROBARE
a Ordinului privind formatul pentru înregistrare și raportare, frecvența de raportare către
registrul național al producătorilor, precum și modul de evidență și de raportare a
informațiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) și la art. 27 alin. (6) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice și electronice

Directiva 2012/19/UE privind gestiunea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice a
fost transpusă în România prin OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice.
Pentru implementarea prevederilor art. 9 alin. (4), art. 27 alin. (6), art. 38 alin. (1) și (6) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 este nevoie de norme suplimentare prin care:
 Se stabilește formatul pentru înregistrare și raportare, frecvența de raportare
către registrul național prevăzut anterior, precum și modul de evidență și de
raportare a informațiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) și la art. 27 alin. (6) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015;
 Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) întocmeşte un registru
național al producătorilor pentru monitorizarea respectării cerințelor prezentei
ordonanțe de urgență, registru care include și producătorii ce furnizează EEE prin
intermediul tehnicilor de comunicare la distanță;
 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului colectează anual informaţii sub formă
de date şi estimări motivate, cu privire la cantităţile şi categoriile de EEE introduse
pe piaţă, DEEE colectate prin orice modalitate, pregătite pentru reutilizare, reciclate
şi valorificate în România, precum şi cu privire la masa DEEE colectate separat şi
exportate.
 Raportările se constituie într-o bază de date naţională, organizată la nivelul ANPM.
Sinteza datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de
echipamente electrice şi electronice la nivel naţional se afişează pe pagina de
internet a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi a ANPM, în
vederea asigurării accesului publicului la aceste informaţii.
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Proiectul de ordin avansat a fost elaborat cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi
cuprinde măsurile enumerate anterior în vederea implementării eficiente a Directivei
2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.
Va rugăm să aveţi amabilitatea să analizaţi ordinul menţionat anterior în vederea avizării.

Cu deosebită consideraţie,
Director General
Cosmin Dorin TEODORU
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