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OBLIGATIONS AND EVOLUTION IN THE WEEE AREA 
 

The prevention of waste electrical and electronic equipment (WEEE) 
and the recycling of such wastes lead to the improvement of the environmental 
performance of all operators involved in the life cycle of electric and electronic 
equipment: producers, distributors, consumers and operators involved in the 
treatment of WEEE. In Romania, the collection from private household and the 
recycling of WEEE are not undertaken yet to a sufficient extent. 
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 Prevenirea producerii deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice (DEEE), dar şi valorificarea acestora în vederea reducerii 
volumului deşeurilor eliminate constituie obiectivul Hotărârii de Guvern 
nr. 1037/2010, care transpune în legislaţia românească Directiva 
2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind DEEE. 
Actul normativ urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor privind protecţia 
mediului şi sănătatea populaţiei prin introducerea tuturor celor implicaţi 
în ciclul de viaţă al echipamentelor electrice şi electronice (EEE): 

1. Producătorii trebuie să introducă pe piaţă acele EEE ale 
căror proiecte facilitează operaţiunile de demontare şi valorificare a 
componentelor şi prevăd posibilităţi de reutilizare şi reciclare a DEEE, a 
componentelor şi materialelor lor. 

2.Utilizatorii au obligaţia de a colecta selectiv DEEE. 
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3. Autorităţile de execuţie ale unităţilor administrativ-teritoriale 
sunt obligate să organizeze şi să coordoneze colectarea separată a 
DEEE de la gospodăriile particulare şi transportul acestora la punctele 
de colectare prin intermediul serviciului public de salubrizare sau prin 
încredinţarea colectării DEEE către un operator economic colector 
autorizat. Autorităţile predau DEEE colectate către producători sau 
organizaţiile colective ale acestora în vederea tratării/reciclării DEEE 
colectate. Rata medie de colectare selectivă la nivel naţional trebuie să 
fie de cel puţin 4 kg DEEE/locuitor/an. 

4. Operatorii economici autorizaţi pentru efectuarea opera-
ţiunilor de tratare a DEEE trebuie să respecte cerinţele tehnice impuse 
pentru locurile de depozitare, respectiv de tratare a DEEE. Tratarea 
selectivă a materialelor şi componentelor DEEE se realizează prin 
îndepărtarea substanţelor, preparatelor şi componentelor cu impact 
negativ asupra mediului şi sănătăţii (gaze care epuizează stratul de 
ozon, gaze cu efect de seră, condesatoare cu PCB, componente cu 
mercur, deşeuri de azbest, baterii, componente care conţin substanţe 
radioactive etc).  

5. Producătorii, organizaţiile colective care acţionează în 
numele producătorilor şi operatorii economici autorizaţi pentru tratarea 
şi valorificarea DEEE au obligaţia de a îndeplini următoarele obiective: 

- o rată de valorificare de minim 70-80 % din greutatea medie 
pe aparat, în funcţie de categoria DEEE; 

- o rată de reutilizare şi de reciclare a componentelor, 
materialelor şi substanţelor de minim 50-80 %, în funcţie de 
categoria DEEE. 

În România, din sistemul DEEE fac parte: 
• 1624 de producători de echipamente electrice şi electronice 

înregistraţi la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului până în anul 
2011, care au introdus pe piaţă în perioada 2006-2010 un total de 
837.659,2 t EEE (figura 1). 

• 602 puncte de colectare a deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice autorizate până în anul 2011, în care s-a colectat 
o cantitate totală de 92.276,31 tone DEEE în perioada 2006-2010 
(figura 2). 

• 55 de puncte de lucru pentru tratarea DEEE autorizate în 
perioada 2006-2011, care au realizat ratele de tratare prezentate în 
figura 3. 

• 7 organizaţii colective care au obţinut licenţa de operare în 
vederea preluării responsabilităţilor privind realizarea obiectivelor 
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anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a DEEE 
(Asociaţia ECO TIC, Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec, 
Asociaţia RECOLAMP, Asociaţia ENVIRON, CCR Logistics Systems 
RO S.R.L., Asociaţia ECOPOINT şi Asociaţia ECOMOLD). 
 

 
Fig. 1  Evoluţia cantităţii de EEE introduse pe piaţă în perioada 2006-2010 

 

 
Fig. 2  Evoluţia cantităţii de DEEE colectate în perioada 2006-2010 

 
 

 
Fig. 3  Evoluţia ratei de tratare a DEEE în perioada 2007-2009 
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Începând cu anul 2008, firma Daedalus Milward Brown a 
realizat cercetări de piaţă anuale privind EEE şi DEEE, la solicitarea 
Asociaţiei ECO TIC. Au fost chestionate anual în medie 1000 de 
persoane (din oraşe cu peste 50.000 de locuitori) care au fost implicate 
în anul anterior în procesul de achiziţie al unui EEE. Sondajele au pus 
în evidenţă următoarele constatări: 

• Majoritatea gospodăriilor deţine echipamente strict necesare 
(frigider, maşină de spălat rufe, televizor, aspirator), mai puţin prezente 
fiind echipamentele de tipul maşinii de spălat vase, periuţei electrice de 
dinţi sau home cinema. 

Ca evoluţie, se remarcă o tendinţă crescătoare a cerinţei de 
EEE necesare muncii în gospodărie, iar computerul/laptopul a devenit 
prezent în tot mai multe locuinţe.  

Se mai remarcă faptul că oamenii renunţă în număr tot mai 
mare la telefonul fix, în favoarea telefoniei mobile (figura 4). 

 

 
 

Fig. 4  Evoluţia dotării cu EEE a gospodăriilor în perioada 2008-2010 
  

• În ceea ce priveşte durata de achiziţie a echipamentelor 
electrice şi electronice, se menţine tendinţa ca jumătate din populaţie 
să utilizeze aparate electrocasnice cu o vechime de peste 3 ani, în 
special frigiderul şi maşina de spălat rufe.  

Excepţie fac echipamentele moderne din categoria telefoanelor 
mobile, calculatoarelor şi televizoarelor (figura 5).  
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Fig. 5  Durata de achiziţie a EEE în perioada 2008-2010 

 
• Motivaţiile pentru achiziţionarea unui echipament electric sau 

electronic sunt diverse, dar se remarcă dorinţa de a deţine echipament 
performant în cazul telefoanelor mobile, calculatoarelor şi televizoarelor 
(figura 6).  

 
Fig. 6  Motivaţii pentru achiziţionarea unui EEE în anul 2010  
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• În cazul deciziei de renunţare la un echipament electric, 
peste o treime din gospodării îl păstrează, în timp ce o altă treime 
preferă să-l dea altei persoane (figura 7).  

 
Fig. 7.  Modalităţi de renunţare la EEE în perioada 2008-2010  

 
• Peste o treime din gospodării continuă să deţină 

echipamente nefuncţionale (figura 8), motivul principal fiind 
necunoaşterea modalităţilor de renunţare la acestea. Peste 50 % din 
cei sondaţi şi-au manifestat interesul pentru reducerea preţului 
produsului nou la predarea celui vechi, dar şi pentru preluarea 
produselor nefuncţionale din gospodării de către organizaţiile 
specializate. 

 
Fig. 8  Existenţa EEE nefuncţionale în gospodării în perioada 2008-2011 

  
• Ponderea persoanelor care s-au informat în legătură cu 

timbrul verde este în creştere (figura 9), manifestând un interes tot mai 
mare pentru problematica protecţiei mediului înconjurător. Cele mai 
importante surse de informare, conform figurii 10, sunt reprezentate de 
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internet şi discuţiile cu personalul specializat din magazinele de profil, 
presa și televiziunea având un rol informativ diminuat în acest sens, în 
pofida clipurilor publicitare şi a campaniilor educative naţionale.  

 
Fig. 9.  Cunoaşterea existenţei şi a semnificaţiei timbrului  

verde în perioada 2008-2011  

 
Fig. 10  Surse de informare în domeniul DEEE în anul 2010 

 
 Constatările rezultate din studii evidenţiază faptul că domeniul 
DEEE continuă să fie sensibil pentru cetăţeanul român. Deşi 
campaniile naţionale cunoscute sub numele „Marea debarasare” au 
fost intens mediatizate, rezultatele colectării DEEE sunt 
nesatisfăcătoare, departe de ţinta de 4 kg/locuitor/an.  

Deşi o mare parte din gospodării deţine echipamente defecte, 
se preferă păstrarea acestora, fie din lipsa de informare/cunoaştere a 
modalităţilor de colectare selectivă, fie din dorinţa de a obţine avantaje 
materiale din cedarea electrocasnicelor nefuncţionale. 

Cu mici excepţii, echipamentele electrice şi electronice din 
gospodării au o vechime mare, fiind utilizate până când acestea devin 
nefuncţionale. Acest comportament se datorează în special 
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posibilităţilor materiale slabe de a achiziţiona echipamente noi, chiar 
dacă acestea sunt mai performante. 
 Colectarea selectivă a deşeurilor reprezintă o responsabilitate 
pe care doar 60 % din populaţie şi-a asumat-o în anul 2010, datorită 
conştientizării beneficiilor reciclării materialelor valorificabile. Tipurile de 
deşeuri colectate selectiv fac parte din categoriile plastic (93 %), hârtie 
(84 %) şi sticlă (60 %).  
 Pentru obţinerea rezultatelor aşteptate, comportamentul 
consumatorilor de echipamente electrice şi electronice trebuie schimbat 
prin acţiuni de informare şi conştientizare, utilizând mijloacele aflate la 
îndemâna lor. Este necesară şi implicarea vizibilă a administraţiei 
publice locale, operatorilor de colectare a deşeurilor, asociaţiilor de 
proprietari ai imobilelor, autorităţilor locale şi centrale de protecţie a 
mediului, şi, nu în ultimul rând, a instituţiilor de învăţământ. 
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