Întrebări frecvente
Intrebare

Raspuns

Cine trebuie să se
înregistreze?

„Producatorii“ in spiritul legii (Ordinul nr. 1223 din 2005). Cei care pun
aparatura EEE pe piaţă în România.

Unde se face
înregistrarea?

La Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) cu sediul în
Splaiul Independentei nr.294, corp B, sector 6, Bucureşti.
www.anpm.ro
CCR Logistics Systems Ro SRL sprijină (consiliază) gratuit producătorii
în procedura de înregistrare sau preia contra cost înregistrarea
poducătorilor pe bază de împuternicire scrisă.
1. cerere completată, conform modelului prezentat în anexa nr. 1
2. informaţiile generale completate, conform modelului prezentat în
anexa nr. 2
3. certificat de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comerţului
(copie conform cu originalul)
4. certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului în conformitate cu prevederile Legi nr. 26/1990 privind
Registrul Comerţului (copie conform cu originalul)
5. dovadă de achitare a tarifului de 500 lei (conform OM nr. 1108 /2007)

Date necesare la
înregistrare
(extras)?

Care este termenul Înregistrarea este valabilă trei ani.
de valabilitate al
înregistrării?
Când se
reînnoieşte
înregistrarea?

Cererea de reînnoire se înaintează cu două luni înaintea expirării
perioadei de valabilitate.
CCR consiliază gratuit producătorii cu care are contract în vederea
întocmirii documentaţiei necesare pentru reînnoirea numărului de
înregistrare.

Care sunt
obligaţiile
producătorilor
privind raportarea?

Producătorii sunt obligaţi să raporteze anual Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Mediului următoarele date:
a) date privind cantităţile de echipamente electrice şi electronice
introduse pe piaţă;
b) cantităţile, numărul şi categoriile de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice care au fost colectate prin toate mijloacele şi
refolosite, reciclate şi recuperate;
c) greutatea sau numărul deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice colectate şi exportate
CCR preia pentru clienţii săi sarcina de raportare către autorităţile
competente.
CCR oferă suportul informatic CCR NET, sistem centralizat de evidenţă
şi raportare, pentru toţi producătorii cu care are contract
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Cine finanţează
gestionarea
DEEE-urilor?

Cine informează
publicul?

Ce este colţul
verde?

Există şi alte
obligaţii de
informare?

Producătorii au obligaţia să finanţeze sistemele de colectare, tratare,
valorificare şi eliminare nepoluantă a următoarelor DEEE-uri:
 deşeuri istorice provenite de la gospodăriile particulare şi depozitate
la punctele de colectare (B to C);
 deşeuri provenite din propriile produse - pentru echipamentele
introduse pe piaţă după 31 decembrie 2006
 deşeuri din propriile produse care provin de la alţi utilizatori decât
gospodăriile particulare (B to B)
 deşeuri istorice înlocuite de producători cu noi echipamente
echivalente (preluate în sistem unul la unul).
CCR preia pentru clienţii săi toate cheltuielile de gestionare (colectare,
transport, tratare, valorificare şi eliminare) a DEEE-urilor, producătorul
trebuie să plătească numai valoarea timbrului verde stabilit cu CCR prin
contract.
Producătorii sunt obligaţi să furnizeze utilizatorilor de EEE din
gospodăriile particulare toate informaţiile necesare în legătură cu:
a) obligaţia de a nu elimina DEEE ca deşeuri municipale nesortate şi
de a colecta selectiv aceste DEEE;
b) sistemele de predare şi colectare puse la dispoziţia lor;
c) rolul utilizatorilor în refolosirea, reciclarea şi celelalte forme de
valorificare a DEEE;
d) efectele potenţiale asupra mediului şi sănătăţii umane ca urmare a
prezenţei substanţelor periculoase în echipamentele electrice şi
electronice;
e) semnificaţia simbolului reprezentând o pubelă cu roţi barată cu linii
în formă de X, care indică faptul că EEE fac obiectul unei colectări
separate.
CCR elaborează pentru clienţii săi materiale de conştientizare a
publicului. Aceste materiale (afişe, broşuri, flyere, etc.) sunt
dieseminate la punctele de distribuţie ale producătorului sau la “colţurile
verzi” ale CCR.
Colţul verde este un mini punct de colectare a DEEE (a nu se confunda
cu depozitul sau punctul de colectare municipal), oferit de CCR,
amplasat, în magazinele producătorului sau la punctele de distribuţie
ale acestuia, în vederea colectării selective a DEEE-urilor de la
populaţie.
Producătorii sunt obligaţi să furnizeze informaţii pentru instalaţiile de
tratare la fiecare tip nou de EEE introdus pe piaţă, în termen de un an
de la introducerea pe piaţă a echipamentului. Informaţiile referitoare la
refolosire şi tratare trebuie să cuprindă date referitoare la
componentele şi materialele ce intră în componenţa EEE, precum şi
localizarea substanţelor şi preparatelor periculoase conţinute în aceste
echipamente.
Producătorii care introduc pe piaţă EEE trebuie să poată fi identificaţi
printr-un marcaj specific aplicat pe echipamente (marcajul arată faptul
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că echipamentele au fost introduse pe piaţă după după 31 decembrie
2006), în conformitate cu Odinul nr. 556/435/191 din 2006.

Ce înseamnă
obligaţia de
inscripionare a
EEE?

Producătorii sunt obligaţi să inscripţioneze EEE cu semnul pubelei

Cine are obligaţia
aplicării marcajului
specific?

Orice producător care introduce pe piaţă echipamente electrice şi
electronice după data de 31 decembrie 2006 este obligat să se
identifice prin aplicarea unei etichete având marcajul specific care va
conţine numele firmei, codul unic de înregistrare la Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului sau orice informaţie de identificare a
producătorului, fără a se confunda cu alt marcaj similar, aplicat anterior
datei respective.

Cum poate
producătorul de
EEE să-şi
îndeplinească
obligaţiile
prevăzute prin
lege ?

Producătorul poate să-şi îndeplinească obligaţiile:
a)individual, utilizând propriile resurse;
b)prin transferarea responsabilităţii, pe bază de contract, către un
operator economic autorizat în acest scop de Ministerul Mediului (CCR
Logistics Systems RO SRL).

barate cu un x.
În afară de aceasta trebuie să fie vizibil cine este
producătorul/importatorul/distribuitorul care pune produsul pe piaţă de
ex. : numele firmei, codul unic de înregistrare la Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului sau orice informaţie de identificare a
producătorului.

Vă rugăm să nu ezitaţi a ne contacta în măsura în care aveţi întrebări suplimentare.

Vă mulţumim, echipa CCR!

Calea Dorobanţi nr. 53, sector 1, Bucureşti
http://www.ccrromania.ro
Telefon +4021 2000 493/Fax: +4021 2000 494
E-mail: office@ccrromania.ro

3

