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Aspecte importante privind înregistrarea Producătorilor de
Echipamente electrice și electronice în Registrul Național al
Producătorilor de Echipamente Electrice și Electronice

Stimați Parteneri,

În cele ce urmează vă vom prezenta aspecte relevante privind procedura de înregistrare în Registrul
Național al Producătorilor de Echipamente Electrice și Electronice („Registrul”) gestionat de Administrația
Națională pentru Protecția Mediului („ANPM”), aplicabile producătorilor de echipamente electrice și
electronice („EEE”) care și-au transferat responsabilitatea gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice către organizaţii colective organizate, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
Motivul pentru care am ales să abordăm procedura de înregistrare în Registru exclusiv din prisma
producătorilor care și-au transferat responsabilitatea gestionării deşeurilor de EEE către organizaţii
colective este acela că, din informațiile obținute de la autoritățile competente, rezultă că toți producătorii
care au introdus EEE pe teritoriul național și-au transferat responsabilitatea gestionării deşeurilor de EEE
către organizaţii colective licențiate, conform legii.

Cine sunt producătorii de EEE care au obligația de a se înregistra în Registru?
Producătorii de EEE care au obligația de a se înregistra în Registru sunt orice persoane fizice sau juridice
care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv comunicarea la distanţă:


au sediul în România şi fabrică EEE sub propriul nume sau propria marcă comercială sau ale căror
EEE sunt proiectate / fabricate şi comercializate sub propriul nume sau sub propria marcă comercială,
pe teritoriul României;



au sediul în România şi revând pe teritoriul României sub propriul nume sau propria marcă comercială
EEE produse de alţi furnizori;



au sediul în România şi introduc pe piaţa naţională, cu titlu profesional, EEE dintr-o ţară terţă sau dintrun alt stat membru al Uniunii Europene; sau



vând EEE prin mijloace de comunicare la distanţă direct gospodăriilor particulare sau utilizatorilor în
afara gospodăriilor particulare în România şi au sediul într-un alt stat membru / într-o ţară terţă.

www.duncea-stefanescu.ro
Wide experience. Innovative solutions. Since 1999

În ce constă procedura de înregistrare a producătorilor de EEE în Registru?


În ceea ce privește modalitatea de înregistrare a producătorilor de EEE în Registrul gestionat de
ANPM, vă reamintim că, începând cu anul 2020, simultan sau ulterior depunerii în format fizic a
documentelor necesare înscrierii în Registru, Producătorii de EEE / Reprezentanţii autorizaţi ai acestora
au obligaţia de a se înregistra on-line în Registru, conform Ordinului 269 / 2019 privind aprobarea
Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul Naţional al
Producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9, alin.
(4) şi la art. 27, alin. (6) din OUG 5 / 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
(„Ordinul 269 / 2019”).



Astfel, un producător care intenționează să introducă pe piața națională EEE-uri în vederea
comercializării acestora trebuie să parcurgă două etape în vederea înregistrării în Registru:
1. înregistrare on-line pe platforma ANP;
2. depunerea unui set de documente în format fizic la ANPM, conform cerințelor prevăzute în Anexa 1
a Ordinului 269 / 2019.



Producătorii care sunt deja înregistrați în Registrul producătorilor de EEE gestionat de ANPM au
obligația în 2020 de a se înregistra și în mediul on-line în Registru.

Procedura de înregistrare on-line în Registru


accesarea link-ului: https://raportare.anpm.ro



selectarea din meniul afișat a opțiunii “Înregistrare”



completarea formularului urmând pașii indicați



bifarea la pasul “Cont acces” - accesul pentru aplicaţia din: domeniul Deșeuri, subdomeniul EEE,
Anexa 01 (producători).

Ulterior parcurgerii etapelor procedurale necesare în vederea înregistrării în nomenclatorul operatorilor
economici din Sistemul Integrat de Mediu, producătorii de EEE vor obține un user și o parolă de acces, cu
care se vor autentifica în aplicația SIM-EEE.
Având în vedere precizările de mai sus, recomandăm producătorilor de EEE să facă toate demersurile
necesare în vederea înregistrării în mediu on-line în Registru, având în vedere intenția declarată a ANPM
de a migra către mediul on-line pentru gestionarea procedurillor de actualizare anuală a Anexei, de
raportare sau radiere a producătorilor în/din Registru.

În cazul în care aveți nevoie de suport, echipa noastră de specialiști privind obligațiile de mediu vă stă la
dispoziție cu asistență și consiliere la cele mai înalte standarde de competență.

Cu stimă,

Denisa Benga
Head of Waste Management
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