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ANUNT IMPORTANT
Potrivit prevederilor HG nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si a
Ordinului MMGA nr. 1223/29.11.2005 si MEC nr. 715/13.12.2005 privind procedura de înregistrare a
producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice
(EEE) si deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), pâna la data de 30.04.2006,
producatorii de EEE au obligatia de a se înscrie în registrul întocmit de Agentia Nationala pentru Protectia
Mediului Bucuresti.
Pentru înregistrare sunt necesare urmatoarele documente:
- cerere completata conform modelului din anexa nr. 1 a Ordinului nr. 1223/2005;
- informatii generale completate conform modelului din anexele nr. 2 a Ordinului nr. 1223/2005;
- dovada constituirii garantiei, care este obligatorie începând cu prima reînnoire a înregistrarii
pentru producatorii care se înregistreaza în 2006, respectiv la înregistrare pentru producatorii
care se înregistreaza dupa 1 ianuarie 2007;
- certificatul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului (copie conforma cu
originalul);
- certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (copie conforma
cu originalul).
Documentele necesare înscrierii în registru se depun personal sau se transmit prin posta la Agentia
Nationala pentru Protectia Mediului Bucuresti (Aleea Lacul Morii, nr. 151, sector 6, cod 060841, tel
021/493.4236, fax 021/493.4237). Înregistrarea este valabila tei ani. Numarul de înregistrare se elibereaza în
termen de 15 zile lucratoare de la depunerea dosarului si va fi comunicat de producatori retelelor
comerciale prin care sunt distribuite echipamentele electrice si electronice în maximum 30 de zile
calendaristice de la atribuire.
Pot introduce pe piata EEE numai producatorii înregistrati în registrul national.
Dupa data de 30.04.2006 producatorii existenti, care au pus pe piata EEE pâna la aceasta data se
pot înregistra în conditiile prevazute de art. 13 alin (1) lit. e) din HG nr. 448/2005, adica dupa aplicarea unei
sanctiuni contraventionale de 10.000 RON - 20.000 RON si suspendarea temporara a activitatii pâna la
conformare.
Conform prevederilor HG nr. 448/2005 prin producatori de EEE se înteleg persoanele fizice sau
juridice care, indiferent de tehnica de vânzare utilizata, inclusiv prin comunicare la distanta, produce si
comercializeaza, sub propria marca, EEE sau revinde, sub propria marca, echipamente produse de lati
furnizori, un revânzator nefiind considerat producator atunci când marca producatorului figureaza pe
echipament ori importa sau exporta, cu titlu profesional EEE în sau din România.
Prin EEE se înteleg echipamentele care functioneaza pe baza de curenti electrici sau câmpuri
electromagnetice si echipamentele de generare, transport si masurare a acestor curenti si câmpuri, incluse
în categoriile prevazute în anexa nr. 1 A la HG nr. 448/2005, destinate utilizarii la o tensiune mai mica sau
egala cu 1000 volti curent alternativ si 1.500 volti curent continuu.
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