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Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art. 1. - Scopul prezentei legi este de a transpune in legislatia 
nationala sensul art. 3.16 art. 11 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului si a 
Consiliului privind deseurile si de abrogare a anumitor directive si al art. 4 din 
Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile 
de echipamente electrice si electronice, care prioritizeaza pregatirea pentru 
reutiiizare maintea oricarei operatiuni de valorificare si reciclare a deseurilor de 
echipamente electrice si electronice.

Art. 2. - Pentru aplicarea prezentei legi, semnificatia termenilor
si expresiilor este urm^oarea:



(a) DEEE inseamna echipamentele electrice si electronice care constituie deseuri in 
sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE, inclusiv toate 
componentele, subansamblele si produsele consumabile care fac parte integranta 
din produs in momentul in care acesta devine deseu;

(b) EEER inseamna echipamentul complet care a fost debarasat anterior ca DEEE 
si care a fost pregatit pentru reutilizare in acelasi scop pentru care a fost conceput;

(c) Componenta de EEER inseamna orice piesa de schimb, component, 
subansamblu sau produs consumabil care a facut parte integranta dintr-un DEEE 
atunci cand a intrat in instalatia de pregatire pentru reutilizare, si care a fost 
pregatit pentru reutilizare in acelasi scop pentru care a fost conceput;

(d) Reutilizare inseamna orice operatiune prin care produsele sau componentele 
care nu au devenit deseuri sunt utilizate din nou in acelasi scop pentru care au fost 
concepute;

(e) Pregatirea pentru reutilizare: operatiunile de verificare, curatare sau valorificare 
prin reparare, prin care produsele ori componentele produselor care au devenit 
deseuri sunt pregatite pentru a fi reutilizate fara nicio alta operatiune de pretratare;

(f) Operator de pregatire pentru reutilizare: operatorul responsabil de pregatirea 
pentru reutilizarea DEEE

(g) Instalatie de pregatire pentru reutilizare: spatiul in care DEEE sunt supuse 
pregatirii pentru reutilizare.

(h) Garantie EEER: angajament asigurat de operatorul de pregatire pentru 
reutilizare fata de client care promite sa repare sau sa inlocuiasca sau sa 
compenseze financiar un EEER sau o componenta de EEER care s-a defectat dupa 
transferul catre noul utilizator



Capitolul I

Criteriile de delimitare a procesului de pregatire pentru reutilizare a DEEE 
de piata second-hand a echipamentelor electrice si electronice si de stabilire a

persoanelor implicate m proces

Art. 3. - (1) Activitatea de pregatire pentru reutilizare a DEEE nu se 
confunda cu reutilizarea generala a echipamentelor electrice si electronice prin 
intermediul pietei second-hand. Reutilizarea generala are loc inainte ca produsul sa 
devina deseu, iar pregatirea pentru reutilizare are loc dupa ce obiectele devin 
deseuri.

(2) Reutilizarea este operatiunea prin care produsele sau componentele care nu sunt 
deseuri sunt utilizate din nou in acelasi scop pentru care au fost concepute, inainte 
ca utilizatorul final sa arunce produsul si inainte de a se genera deseuri.

(3) Pregatirea pentru reutilizare inseamna operatiuni de verificare, curatare sau 
reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deseuri 
sunt pregatite, astfel incat acestea sa poata fi reutilizate fara nicio alta operatiune de 
pre-procesare.

Art. 4 - (1) Prestatorul activitatii de pregatire pentru reutilizare este orice 
instalatie de pregatire pentru reutilizare, reprezentata de orice operator, responsabil 
de pregatirea pentru reutilizare.

(2) Cerintele tehnice necesare unui operator din cadrul unei instalatii care 
efectueaza activitatea de pregatire pentru reutilizare sunt detaliate in Cap. HI din 
prezenta lege.

Art. 5 - (1) Odata pregatite pentru reutilizare, echipamentele electrice si 
electronice isi inceteaza statutul de deseu si pot fi vandute ca echipamente 
reconditionate catre consumatorii interesati de echipamente de acest gen.

(2) Consumatorii au dreptul la o informare corecta si transparenta privind procesul 
de pregatire pentru reutilizare, reparatiile efectuate in acest proces, garantia si 
conditiile de acordare / mcetare a acesteia, service-ul post-vanzare si modul de 
solutionare a eventualelor reclamatii ulterioare procesului de vanzare.



(3) In acest sens, eticheta produsului trebuie sa indice cu claritate ca este vorba de 
un echipament pregatit pentru reutilizare, sa contina datele de identificare ale 
operatorului care efectueaza pregatirea pentru reutilizare si sa precizeze data la 
care echipamentul a fost reconditionat.

Capitolul II

Cerinte administrative si organizationale

Art. 6. - Operatorul de pregatire pentru reutilizare trebuie sa se asigure ca 
exista un sistem de management pentru toate activitatile din domeniile sanatatii, 
securitatii, mediului si calitatii.

Art. 7. - (1) Operatorul de pregtoe pentru reutilizare trebuie sa 
demonstreze imbunMatirea continua a activitatilor sale printr-un proces de 
revizuire si de management.

(2) Acest proces de management trebuie sa fie actualizat sau revizuit pe masura ce 
apar modificari in activitatile operatorului de pregatire pentru reutilizare si 
eficacitatea acestuia trebuie sa faca obiectul unei evaluari.

Art. 8. - (1) Operatorul de pregatire pentru reutilizare trebuie sa detina o 
infrastructura adaptata la activitatile desfasurate in amplasament in ceea ce priveste 
dimensiunea, tehnologiile instalate si caracteristicile operatiunilor.

(2) Un proces de management al riscurilor trebuie sa evalueze adecvarea 
amplasamentului pentru toate sarcinile efectuate si include identificarea 
pericolelor, evaluarea riscurilor si, dupa caz, eliminarea sau reducerea riscurilor, si 
documentarea procesului.

Art. 9. - (1) Operatorul de pregatire pentru reutilizare trebuie sa aiba 
uneltele si echipamentele de incercare adecvate tipurilor de DEEE care sunt 
pregatite pentru reutilizare.

(2) E recomandat sa fie disponibile dispozitive de masurare pentru a confirma 
siguranta si functionarea corecta a echipamentului, precum: termometre, 
audiometre, contoare de turatii, aparate de masurare a scurgerilor de microunde,



dispozitive de protectie impotriva socurilor electrice, ampermetre, intrerupatoare 
magnetotermice, etc.

Art. 10. - in cazul m care un echipament de cantarire este utilizat pentru a 
mregistra masa fluxurilor de intrare si de iesire, acesta trebuie sa fie etalonat 
periodic m conformitate cu instructiunile producatorului de echipament de 
cantarire.

Art. 11. - (1) Tot personalul implicat m procesul de pregatire pentru 
reutilizare trebuie sa fie familiarizat cu politica de mediu, sanatate si securitate 
privind instalatia.

(2) Angajatii si subcontractantii implicati in operatii trebuie sa fie instruiti si 
formati sa indeplineasca sarcinile atribuite.

(3) Formarea va include planificarea raspunsului la o urgenta, masurile de sanatate 
si securitate m munca precum si instruirea pentru activitatile respective efectuate m 
amplasament.

(4) Eficienta si adecvarea formarii si instruirii vor fi verificate periodic.

Art. 12. - Echipamentele de protectie personala a lucratorilor sa constea m:
(i) echipament individual de protectie adecvat; (ii) inc^taminte care protejeaza 
impotriva riscurilor electrice; (iii) manusi de siguranta, pentru a evita contactele 
sau scurt circuitele; (iv) ochelari de sudura sau de protectie impotriva prafului;
(v) masti, m caz de necesitate; (vi) alte echipamente/cerinte stabilite in urma unei 
evaluari a riscurilor la locul de munca.

Art. 13. - (1) Transportul DEEE va fi efectuat de operatorii de logistica care 
lucreaza in conformitate cu cerintele standardului standardul SR CLC/TS 50625-4 
- Cerinte pentru colectarea, logistica si tratarea deseurilor de echipamente electrice 
si electronice (DEEE) Partea 4: Specificatii pentru colectarea si logistica asociate 
cu DEEE.

(2) Operatorul de pregMre pentru reutilizare verifica daca un operator de logistica 
detine licente de transport valabile pentru transport de deseuri inainte de a transfera 
deseurile catre operatorul de logistica.



Art. 14, - (1) Operatorul de pregatire pentru reutilizare trebuie sa aiba un sistem de 
urmarire si de trasabilitate documentat folosit pentru a urmari DEEE primit dupa 
finalizarea examinarii vizuale initiale.
(2) Sistemul trebuie sa urmreasca DEEE pana in momentul in care produsul este 
confirmat ca deseu sau pana cand este declarat ca EEER sau componenta de 
EEER.

(3) Pentru a asigura trasabilitatea, nu trebuie scoase placutele de identificare ale 
producMorilor.

(4) Operatorul de pregatire pentru reutilizare trebuie sa adauge o eticheta de 
pregatire pentru reutilizare.

Art. 15, - Detalierea acestor cerinte se regaseste in Cap. V din prezenta lege.

Capitolul III

Cerintele tehnice necesare pentru activitatea de pregatire pentru reutilizare a 
deseurilor de echipamente electrice si electronice

Art. 16. - Cerintele tehnice necesare pentru activitatea de pregatire pentru 
reutilizare a deseurilor de echipamente electrice si electronice sunt:

a) receptia DEEE - atunci cand se receptioneaza DEEE la instalatia de pregatire 
pentru reutilizare, operatiile de descfeare trebuie sa fie efectuate astfel incat sa se 
pastreze potentialul de reutilizare al DEEE si sa se evite riscul emisiilor de 
substante periculoase pentru sanMate si mediu.

b) operatorul de pregatire pentru reutilizare trebuie:

i) sa identifice originea \ivmm;

ii) sa determine daca sunt DEEE sau alte deseuri, pe baza unei declaratii;

iii) sa cantareasca si sa inregistreze partea care corespunde DEEE.



c) Inspectia vizuala - operatiune de separare a DEEE care sunt adecvate numai 
pentru tratare de cele adecvate pentru pregatirea pentru reutilizare. In categoria 
DEEE adecvate numai pentru tratare intra:

i) carcase incomplete;

ii) absenta componentelor esentiale;

iii) echipamente in stare generala slaba;

iv) echipamente intr-o stare foarte deteriorata si cu o multime de daune estetice.

d) examinarea vizuala pentru securitate - DEEE care sunt pregatite pentru 
reutilizare sunt examinate in conformitate cu procedura de examinare vizuala 
documentata in functie de tipul de echipament, conform unei liste de pericole 
pentru securitate care poate include:

i) socuri electrice;

ii) pericole mecanice;

iii) foe;

iv) explozie / implozie;

v) radiatii;

vi) pericole biologice;

vii) pericole chimice;

viii) pericole termice.

e) incercarea sigurantei electrice a functionarii echipamentelor electrice - 
operatiune prin care se verifica, de catre operatorul de pregatire pentru reutilizare, 
functionarea electrica a echipamentului si, daca este cazul, inclusiv izolatia, 
conexiunea la sol si posibilitatea existentei scurt circuitelor;



f) daca echipamentul nu corespunde acestor verificari privind securitatea electrica, 
acesta va fi evaluat din punct de vedere al posibilitatii de reparare sau va fi trimis 
la o instalatie de tratare a DEEE-urilor;

g) mcercarile de functionalitate - se fac in conformitate cu o procedura de 
incercare a functionalitatii documentata detaliat, aplicabila DEEE pregatite pentru 
reutilizare;

h) aparatele de mcercare utilizate pentru evaluarea functionalitatii DEEE pentru 
reutilizare trebuie sa fie etalonate si mentenanta lor asigurata in conformitate cu 
instructiunile producatorilor acestor aparate de incercare;

i) DEEE pregatite pentru reutilizare trebuie sa indeplineasca cel putin una din 
functiile principale pentru care EEE au fost introduse intial pe piata;

j) in cazul in care DEEE au corespuns la incercarile de functionalitate, acest fapt 
trebuie sa fie inregistrat in conformitate cu documentatia tehnica;

k) un DEEE care este incomplet sau care nu a corespuns incercarilor de 
functionalitate, poate fi transferat de la un operator de pregatire pentru reutilizare la 
alt operator ca DEEE pentru procesul de tratare sau pentru a putea continua 
reparatiile;

I) pentru echipamentele de tehnologie a informatiei si echipamentele de 
telecomunicatii, datele cu caracter personal vor fi sterse inainte ca echipamentele 
sa fie reutilizate;

(m) in vederea indeplinirii prevederilor literei 1) din prezentul articol, se va utiliza 
un software certificat sau, in cazul suporturilor magnetice, una dintre urmatoarele 
proceduri:

i) demagnetizarea suportului magnetic;

ii) gaurirea platourilor pentru unitatea de disc;

iii) denaturarea configuratiei / compactare;

iv) alte mijloace de distrugere a datelor.



n) procesul utilizat se va documenta in cadrul unei proceduri si se va mregistra in 
documentatia tehnica a prodiisului;

o) m cazul echipamentelor IT si de telecomunicatii se va proceda la mdepartarea 
software-ului nefunctional sau actualizarea software-ului, astfel meat 
echipamentele reconditionate sa beneficieze de un sistem de operare functional;

p) software pot fi transferate daca licenta o permite;

q) in cazul software protejate de drepturile de autor, pentru care lipseste licenta, si 
software protejate de drepturile de autor netransferabile, trebuie sa fie retrase in 
conformitate cu o procedura de eliminare a software documentata sau cu ajutorul 
comenzii proprii de dezinstalare a software;

r) software de stergere a datelor aprobate la nivel national pot fi folosite si pentru 
eliminarea software de aplicatie;

s) in cazul in care este incarcat un software sub licenta, noua licenta a software 
trebuie sa fie furnizata cu EEER;

s) autocolantele anterioare netransferabile trebuie sa fie eliminate si sa faca 
obiectul unei inregistrari in conformitate cu documentatia tehnica;

t) prin exceptie, prevederile literei s) din prezentul articol nu se aplica in cazul in 
care furnizorul de licenta a specificat ca astfel de autocolante nu trebuie eliminate;

t) dezasamblarea si gestionarea componentelor si accesoriilor - in cazul in care un 
DEEE este dezasamblat, acesta trebuie sa fie dezasamblat in conformitate cu o 
procedura documentata de dezasamblare care sa identifice orice pericol, rise si 
verificarile asociate pentru a reduce pericolele pentru persoane si deteriorarea 
bunurilor legate de DEEE;

u) operatiile de dezasamblare efectuate de operatorul de pregMire pentru reutilizare 
trebuie sa fie efectuate cu grija eliminarii componentelor, astfel incat sa fie redus la 
minimum riscul de deteriorare a componentelor sau a mediului;



v) DEEE care nu este adecvat pregatirii pentru reutilizare poate fi dezasamblat 
pentru a valorifica alte componente care pot fi adaptate pentru o utilizare in cadrul 
procesul de pregatire pentru reutilizarea altor DEEE;

w) componentele si accesoriile care nu sunt adecvate pentru pregatirea pentru 
reutilizare trebuie sa fie repartizate pentru procesul de tratare;
x) dezasamblarea trebuie sa fie efectuata numai de personal specializat, ce are 
obligatia de a folosi uneltele adecvate tipului de DEEE in curs de reparare;

y) in cazul in care sunt necesare componente pentru a inlocui o componenta lipsa 
sau defecta si pentru a permite ca un DEEE complet sa fie pregatit pentru 
reutilizare, operatorul de pregatire pentru reutilizare trebuie sa se asigure ca acele 
componentele ale DEEE provin exclusiv de la;

i) o componenta de EEER similara recuperata care respecta specificatiile 
producatorului pentru echipamentul specific si care a fost evaluata pentru 
pregatirea pentru reutilizare;

ii) o piesa de schimb/o componenta noua sau utilizata de un producator, care 
respecta specificatiile producatorului pentru echipamentul specific;

iii) o piesa de schimb/o componenta post-vanzare, care respecta specificatiile 
producatorului pentru echipamentele specifice fabricate de un tert, altul decat 
producatorul;

(z) operatorul de pregatire pentru reutilizare trebuie sa documenteze o procedura 
pentru a stabili evaluarea, mcercarile, gestionarea, depozitarea si urmarirea 
componentelor atunci cand sunt utilizate pentru repararea DEEE pregatite pentru 
reutilizare;

aa) repararea echipamentelor trebuie sa se faca conform unei proceduri de reparatii 
documentate, folosind m principal piese de schimb originate sau piese de schimb 
cu caracteristici tehnice apropiate pieselor originale;

ab) m cazul m care echipamentele sunt reparate cu piese de schimb second-hand, 
acestea trebuie sa fie in conformitate cu legislatia in vigoare, in ceea ce priveste 
siguranta produselor, clasificarea energetica si protectia consumatorilor;



ac) reparatiile trebuie sa fie efectuate numai de catre personalul specializat, 
folosind echipamente de mcercare si unelte adecvate tipului de DEEE in curs de 
reparare;

ad) dupa finalizarea procedurii de reparare, mcercarile de securitate si 
functionalitate trebuie sa fie efectuate de catre operatorul de pregatire pentru 
reutilizare;

ae) in cazul m care, m urma efectuarii incercarii, elementul nu corespunde, acesta 
trebuie declarat nereparabil si trebuie repartizat pentru procesul de tratare sau 
reparat din nou;

af) curatarea echipamentelor - operatorul de pregMire pentru reutilizare trebuie sa 
documenteze procedura de curatare de utilizat, aplicabila DEEE pregMt pentru 
reutilizare m conformitate cu documentatia tehnica;

ag) m alegerea metodei de curatare si a agentilor de curatare, procesul trebuie sa 
asigure ca aceasta metoda si acesti agenti nu vor afecta functia de protectie a 
carcaselor sau a suprafetelor si nici securitatea DEEE sau a componentelor acestora 
pregatite pentru reutilizare;

ah) etichetele cu marca de fabricate si placuta de identificare ale producatorilor nu 
trebuie mdepartate, fiind obligatia ca ele sa fie lizibile dupa procesul de curatare;

ai) asigurarea calitatii EEER - 
trebuie sa efectueze mcercari aleatorii pe EEER sau componente de EEER 
pregatite pentru reutilizare, pentru a confirma calitatea EEER sau a componentei 
de EEER rezultata din procesele de pregatire pentru reutilizare;

0 persoana desemnata din cadrul organizatiei

aj) operatorul de pregatire pentru reutilizare trebuie sa documenteze procedura de 
asigurare a calitatii, inclusiv justificarea frecventei pentru mcercarile aleatorii si sa 
inregistreze rezultatele in conformitate cu documentatia tehnica. Motivele 
defectarilor sau neconformitatilor constatate la efectuarea incercarilor aleatorii 
trebuie sa fie investigate si trebuie sa fie identificate cauzele principale ale 
defectarilor si/sau ale tendintelor;

ak) planurile de actiuni preventive si corective trebuie sa fie puse in aplicare de 
persoana sau persoanele responsabile din organizatie pentru orice neconformitate 
din domeniul operatiilor in cauza. Scopul acestor planuri este de a preveni 
reaparitia problemelor de neconformitate si de a imbunatati performanta. Actiunile



de imbunatatire trebuie sa fie alocate proprietarilor specific! cu date tinta de 
realizare;

al) operatorul de pregatire pentru reutilizare trebuie sa monitorizeze rata de 
returnm ale EEER vandute clientilor si motivele returnarilor;

am) depozitarea echipamentelor - DEEE, EEER sau componentele de EEER aflate 
sub controlul operatorului de pregatire pentru reutilizare, trebuie sa fie depozitate 
astfel incat sa se previna deteriorarea sau spargerea acestora pentru a evita emisiile 
periculoase pentru mediu si sanatatea umana;

an) locatiile in care se depoziteaza DEEE, EEER sau componente de EEER trebuie 
sa aiba suprafete impermeabile pentru a preveni contaminarea apelor subterane si a 
solului, instalatii de colectare a produselor cu pierderi prin scurgere, adaptate 
tipului de DEEE depozitate, o acoperire rezistenta la intemperii pentru toate EEER 
sau componentele de EEER si DEEE care pot provoca emisiile periculoase pentru 
mediu. In situatii specifice, este necesara si existenta de decantoare si epuratoare- 
degresoare;

ao) aceste amplasamente trebuie sa fie securizate pentru a preveni accesul 
persoanelor neautorizate, precum si pentru a preveni deteriorarea si furtul DEEE, 
EEER sau al componentelor de EEER. O atentie deosebita ar trebui acordata 
depozitarii DEEE de stocare de date;

ap) DEEE trebuie sa fie depozitate separat de EEER si de componentele de EEER. 
Greutatea echipamentelor si a componentelor va fi luata in considerare la 
depozitarea DEEE, a EEER si a componentelor de EEER. Articolele grele trebuie 
pastrate astfel incat sa se impiedice strivirea, caderea acestora si deteriorarea altor 
articole. Operatorii vor acorda o grija speciala atunci cand depoziteaza DEEE, 
EEER si componente de EEER care pot contine materiale si substante periculoase 
pentru mediu si/sau pentru sanMate si securitate, precum baterii, lampi si 
intreruptoare care contin mercur, echipamente care contin fluorocarburi volatile;

aq) DEEE care nu au corespuns la oricare dintre incercarile de securitate si 
functionalitate trebuie sa fie depozitate de operatorul de pregatire pentru reutilizare 
separat de DEEE care nu a fost inca supuse la incercare, precum si EEER si 
componentele de EEER;

ar) lampile trebuie depozitate separat de alte DEEE pentru a evita deteriorarea sau 
spargerea lampilor inainte ca acestea sa ajunga la o instalatie de tratare. Lampile



sparte sau fractiuni de lampa care nu se afla m container vor fi eliminate fam 
intarziere, depozitate in containere inchise si expediate spre o instalatie de tratare;

as) bateriile scoase si nefixate vor fi depozitate in containere robuste si amplasate 
la cel putin doi metri de orice alte materiale combustibile;

as) echipamentele cu tub catodic, echipamentele cu ecran plat, echipamentele de 
schimb de temperatura, panourile fotovoltaice si Itopile trebuie depozitate 
corespunztor in containere sau stivuite cat mai stabil pentru a preveni deteriorarea 
sau spargerea. Panourilor fotovoltaice li se va acorda o atentie speciala pentru a 
reduce cat mai mult posibil expunerea la lumina zilei pe durata depozitarii;

at) componentele de EEER sensibile la fenomene electrostatice trebuie depozitate 
pentru a preveni deteriorarea cauzata de electricitatea statica, folosind saci anti- 
statici, pubele de depozitare sau alte metode adecvate. O atentie speciala trebuie 
acorda depozitarii componentelor de EEER destinate stocarii de date;

at) transport DEEE pentru tratare - DEEE care urmeaza sa fie expediate pentru 
tratare la plecarea din instalatia de pregatire pentru reutilizare trebuie transportate 
de un operator de logistica autorizat, pentru a reduce cat mai mult posibil miscarile 
si riscul de deteriorare pe durata transportului. Toate DEEE trebuie sa fie 
manipulate si incarcate corect pentru a se asigura securitatea personalului si pentru 
a se evita deteriorarea DEEE;

au) transport si ambalare a EEER - EEER si componentele de EEER care trebuie 
transportate de la instalatia de pregatire pentru reutilizare, vor fi ambalate 
corespunzator inainte de inctoare si transport pentru a preveni orice miscare si 
deteriorare;

av) transportul EEER sau al componentelor de EEER trebuie efectuat intr-un mod 
care sa nu afecteze reutilizarea. Va fi acordata o atentie speciala transportului 
EEER prevazute cu carcase delicate sau fragile si componentelor precum ecrane 
plate cu lampi cu descarcare sau alte tipuri de ecrane si echipamente care contin 
lichide, mai ales agenti frigorifici;

aw) dupa ambalare, cutia, paletul sau cusca care contine EEER sau componente de 
EEER trebuie sa fie mvelite in folie de plastic sau articole similare, in vederea 
protejmi continutului la incarcare si descarcare si pentru a securiza partile laterale 
in timpul transportului. In cazul in care ambalajul ascunde continutul, atunci cutia.



paletul sau cusca va fi afisata o eticheta care sa indice continutul si toate cerintele 
de manipulare necesare;

Capitolul IV

Returnarea pentru utilizare a echipamentelor complete sau a componentelor 
separate de operatorul de pregatire pentru reutilizare

Art. 17. - Operatorul de pregatire pentru reutilizare este raspunzator pentru 
toate activitatile desfasurate in procesul de pregatire pentru reutilizare.

Art. 18 (1) Materialele de vanzare si de marketing trebuie sa se refere la
EEER sau la componenta de EEER care a fost pregatita pentru reutilizare in 
conformitate cu prezenta lege.

Art. 19. - Criteriile ce trebuie indeplinite in vederea returnarii pentru 
utilizare a echipamentelor complete sau a componentelor separate de operatorul de 
pregatire pentru reutilizare sunt:

(a) eticheta de pregatire pentru reutilizare - eticheta afisata pe un EEER sau pe o 
componenta de EEER trebuie fixata in mod sigur, fiind accesibila, lizibila si 
durabila. Aceasta trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: referinta la 
EEER sau la componenta de EEER care corespunde prezentei legi, numele si 
datele de contact ale operatorului de pregatire pentru reutilizare si num^ul de 
identificare sau de vanzare unic al echipamentului;

b) informatii destinate utilizatoailui - pentru fiecare EEER vandut sau donat, 
trebuie sa fie disponibile informatii cu privire la: (i) un manual de utilizare sau 
informatii despre produs specifice EEER; (ii) instalarea si utilizarea in conditii de 
securitate; (iii) functii capabile de functionare si functii nefunctionale, daca exista;
(iv) orice software furnizat, inclusiv versiunea si orice licenta corespunzatoare;
(v) informatii privind garantia EEER, in forma scrisa sau in format electronic, asa 
cum este prevazut la pet. c); (vi) numele si datele de contact ale operatorului de



pregatire pentm reutilizare, asa cum sunt detaliate in cerintele referitoare la 
etichetare de la pet. a);

c) garantie EEER - orice EEER vandut sau donat unui client utilizator final trebuie 
sa fie acoperita de o garantie comerciala a EEER de cel putin 90 de zile de la data 
livrarii catre noul utilizator. Vanzarea sau donatia EEER sau a componentei de 
EEER catre o alta parte decat un client utilizator final trebuie sa fie acoperita de o 
garantie a EEER in conformitate cu conditiile comerciale oferite de operatorul de 
pregatire pentru reutilizare. Informatiile garantiei EEER trebuie sa fie documentate 
de operatorul de pregatire pentru reutilizare in vederea includerii dispozitiilor 
conform carora EEER sau componenta de EEER care nu functioneaza asa cum se 
specifica in perioada de garantie vor fi reparate, inlocuite sau va fi rambursat orice 
cost de achizitie, conform dispozitiilor de garantie convenite in momentul vanzarii;

d) export de EEER si/sau de componente de EEER - atunci cand EEER sau 
componentele de EEER sunt expediate in afara UE, operatorul de pregatire pentru 
reutilizare trebuie sa puna la dispozitie documente care sa corespunda cerintelor 
referitoare la EEE utilizate, asa cum se specifica in anexa VI din Directiva 
2012/19/UE. Operatorul de pregatire pentru reutilizare trebuie sa tina evidenta 
documentelor pe EEER si componente de EEER care sunt exportate in afara UE.

Capitolul V

Cerinte de documentare pentru operatorii de pregatire pentru reutilizare

Art. 20. - Operatorul de pregatire pentru reutilizare trebuie sa pastreze 
urmatoarele tipuri de dovezi:

a) conformitatea obligatiilor legale si de reglementare;

b) procedurile administrative interne si o documentatie referitoare la revizuirile 
managementului si la procesele de imbunatatire aferente;

c) formarea angajatilor in domeniul sanatatii, securitatii si monitorizarii mediului si 
instructiuni/recomandari privind procesele de pregatire pentru reutilizare.



Art. 21. - Operatorul de pregatire pentru reutilizare trebuie sa aiba un plan 
de sortare si depozitare a DEEE, EEER si a componentelor de EEER. Acest plan 
de sortare si depozitare documentat trebuie sa includa modul de identificare, 
sortare si depozitare a echipamentelor si componentelor in instalatia de pregatire 
pentru reutilizare, utilizand urmatoarele rubrici:

a) DEEE, EEER componente de EEER;

b) DEEE care nu au fost supuse si care au fost supuse la incercari fiind gasite 
necorespunzatoare;
c) DEEE supuse pregatirii pentru reutilizare;

d) DEEE repartizate pentru procesul de tratare;

e) tratarea altor deseuri decat DEEE.

Art, 22. - Procesul de management al riscurilor documentat de operatorul de 
pregatire pentru reutilizare trebuie sa includa urmatoarele:

a) o evaluate a caracterului adecvat al amplasamentului pentru toate sarcinile 
efectuate in amplasament si inclusiv identificarea pericolelor;

b) evaluarea riscurilor si, dupa caz, eliminarea sau limitarea acestor riscuri;

c) activitatile legate de transport, precum sosirea si plecarea vehiculelor, deplasarea 
acestora la locul de munca, si incarcarea si descarcarea echipamentelor si a 
componentelor;

d) 0 evaluare a riscurilor de mediu;

e) procedurile de raspuns in caz de urgenta;

f) identificarea locurilor si activitatilor care necesita utilizarea unui echipament 
individual de protectie si/sau a procedurilor care trebuie respectate;

g) considerentele operational, de mediu si de sanatate, precum sanatate la locul de 
munca; ventilate; caracterul adecvat si suficient al iluminatului; nivelurile de 
temperatura si de umiditate pentru echipamentul pregatit pentru reutilizare;



h) consideratiile referitoare la riscuri biologice m timpul manipularii si al 
procesului de curatare.

Art. 23. - (1) Sistemul de urmarire si trasabilitate documentat de operatorul 
de pregatire pentru reutilizare include urmatoarele:

a) mregistrarile tuturor incercarilor efectuate in conformitate cu cerintele tehnice 
pentru procesul de pregatire pentru reutilizare asupra DEEE pentru a demonstra ca 
activitatile de pregatire pentru reutilizare au fost efectuate cu succes. Daca o 
incercare este efectuata pe parcursul mai multor zile, va fi mentionata data 
incercarii finale. Fiecare inregistrare include informatii despre incercarile efectuate, 
locul in care au fost efectuate, numarul modelului, tipul de produs, numele/marca 
producatorului si numarul de serie;

b) inregistrarile tuturor reparatiilor efectuate si utilizarea oricaror componente de 
inlocuire, pentru a include informatiile si originea componentei de inlocuire si 
repetarea incercarilor asupra EEER. Inregistrarile referitoare la EEER si 
componentele de EEER trebuie sa fie pastrate de operatorul de pregatire pentru 
reutilizare in caz de interventie pe piat^sau retragerea produsului de catre 
producator;

c) inregistrarile procedurii de curatare in conformitate cu procesul de curatare;

d) inregistrarile numarului unic de identificare sau de vanzare legate de sistemul 
care a urmarit DEEE pe tot parcursul procesului de pregatire pentru reutilizare 
pana in momentul vanzarii sau al donarii EEER sau a componentei de EEER. 
Inregistrarile trebuie sa includa informatiile din manualul de utilizare precum si 
garantia produsului furnizat.

e) operatorul de pregatire pentru reutilizare intocmeste si documenteaza un bilant 
pe baza greutatii DEEE primit si a DEEE trimis pentru tratare; greutatii EEER si a 
componentelor de EEER; greutatii DEEE, EEER si a componentelor de EEER 
expediate in afara statului membru.

(2) In cazul in care EEER sau componentele de EEER nu sunt vandute sau daca nu 
se gaseste piata, operatorul de pregatire pentru reutilizare poate declara 
echipamentul ca DEEE. in acest caz, acesta trebuie sa fie inregistrat ca DEEE si 
repartizat pentru procesul de tratare.



(3) In cazul m care DEEE a fost pregatit si verificat pentru reutilizare in 
conformitate cu prezenta lege, DEEE trebuie sa fie clasificate ca EEER sau 
componenta de EEER prin mregistrarea clasificarii m evidenta de urmarire si prin 
aplicarea unei etichete de preg^ire pentru reutilizare cu numarul de identificare sau 
de vanzare unic pe EEER sau pe componenta de EEER.

(4) Sistemul de urmarire si de trasabilitate trebuie sa includa informatiile furnizate 
de eticheta de pregatire pentru reutilizare si sa puna m aplicare controale pentru a 
evita folosirea incorecta a etichetelor de pregatire pentru reutilizare, precum si 
controale referitoare la mregistrarile etichetelor ^terse sau deteriorate.

(5) Daca un DEEE nu a indeplinit toate cerintele tehnice pentru procesul de 
pregatire pentru reutilizare, acesta trebuie sa fie mregistrat ca necorespunzator si 
repartizat pentru procesul de tratare. Nu este necesara o eticheta pentru DEEE care 
este necorespunzator in urma procesului de pregatire pentru reutilizare.

Art. 24. - Operatorul de pregatire pentru reutilizare trebuie sa implementeze, 
sa documenteze, sa actualizeze si/sau sa mentina urmatoarele:

a) lantul in aval al DEEE colectate, de orice operator de logistica sau instalatie de 
depozitare intermediara pana la repartizarea DEEE pentru procesul de tratare;

b) copii ale tuturor documentelor de transfer de deseuri si notele, tichetele sau 
bonurile referitoare la greutate, in conformitate cu cerinta privind timpul legal 
minim;

c) 0 examinare initiala a procedurii de selectie pentru tipul de produs respectiv 
pentru a determina daca acel DEEE trebuie sa fie repartizat pentru procesul de 
pregatire pentru reutilizare. Procedura trebuie sa includa criterii care permit 
evaluarea posibilitatii privind acceptarea si repararea DEEE sau daca se recomanda 
refuzarea DEEE si repartizarea spre un operator de tratare;

d) 0 procedura de verificare a retragerilor de produse, in conformitate cu tipul de 
DEEE primit si pregMit pentru reutilizare;

e) o procedura de securitate, o procedura de examinare vizuala si teste de securitate 
electrica pentru tipul de produs respectiv pregatit pentru reutilizare. Inregistrarile 
testelor de securitate si ale rezultatelor trebuie sa fie documentate pentru fiecare 
DEEE pregatit pentru reutilizare, inclusiv reparatiile efectuate si/sau repartizarea 
pentru procesul de tratare;



f) o procedura de testare a functionalitatii, aplicabila DEEE pregatite pentru 
reutilizare, cu trimitere la protocoalele specifice produselor atunci cand sunt 
utilizate. Inregistrarile incercarilor de functionalitate si ale rezultatelor trebuie sa 
fie documentate pentru fiecare DEEE pregatit pentru reutilizare, inclusiv reparatiile 
efectuate si/sau repartizate pentru procesul de tratare;

g) 0 procedura de stergere a datelor cu caracter personal si a datelor care au fost 
acordate in mod specific unui utilizator stocate in echipamente sau componente de 
stocare de date;
h) o procedura de dezasamblare care identifica orice pericol, rise si controlul 
asociat pentru a reduce riscurile de deteriorare a componentelor sau a mediului in 
timp ce se dezasambleaza DEEE pentru valorificarea componentelor;

i) un proces privind modul in care se recomanda evaluarea si supunerea la 
incercare a DEEE pentru a verifica daca este adeevat scopului, in vederea 
gestionarii, depozitarii si urmaririi parcursului pana la EEER in care a fost montat 
sau persoana catre care a fost vandut/donat. Daca se foloseste o noua componenta 
de inlocuire, greutatea unei astfel de componente trebuie sa fie inregistrata in 
evidentele de urmarire, daca este posibil sa afecteze bilantul masic;

j) 0 evaluare a riscurilor, in special cele de mediu si de securitate legate de 
manipularea tipurilor de gaze implicate in echipamentele de schimb de 
temperatura. Procedurile puse la dispozitia unui personal calificat si competent 
tehnic pentru a diminua orice rise identificat;

k) 0 procedura de curatare care trebuie utilizata si aplicata DEEE pregatita pentru 
reutilizare, inclusiv modul de identificare a pericolelor biologice, a reziduurilor 
periculoase, a urmelor de ulei, precum si modul de selectare a produsului de 
curatare corespunzator in functie de tipul de pericol biologic sau alte reziduuri 
periculoase, uleiuri, tipuri de materiale si echipamente. Operatorul de pregatire 
pentru reutilizare trebuie sa pastreze fisele tehnice de securitate referitoare la 
produsele de curatare utilizate;

1) o procedura de asigurare a calitatii pentru a documenta verificarile de calitate 
efectuate. Aceasta trebuie sa includa numele persoanei care efectueaza sau 
supravegheaza verificarea, EEER sau componenta de EEER selectata, data, 
informatii referitoare la incercarile efectuate si rezultate, utilizand codul de 
identificare unic al EEER sau al componentei de EEER selectate.



Art. 25. - (1) Operatorul de pregatire pentru reutilizare trebuie sa elaboreze 
proceduri administrative interne si documentatie, atat m format electronic, cM si 
fizic, referitoare la demonstrarea respectarii obligatiilor legale si de reglementare 
aplicabile tuturor activitatilor mtreprinse m amplasament.

(2) Operatorul de pregatire pentru reutilizare trebuie sa identifice, mentina si sa 
demonstreze conformitatea cu cerintele referitoare la toate permisele, licentele si 
exceptiile necesare pentru desfasurarea activitatii sale, precum si sa puna aceste 
informatii la dispozitia partilor interesate.
(3) Operatorul de pregatire pentru reutilizare trebuie sa mdeplineasca toate 
obligatiile de declarare referitoare la masa EEER sau a componentelor de EEER 
repuse pe piata, m conformitate cu legislatia in vigoare.

(4) Operatorul de pregatire pentru reutilizare trebuie sa pastreze toata documentatia 
mentionata timp de cel putin 4 ani si sa le puna la dispozitie pentru a face dovada 
conformitatii cu acest document.

(5) Documentatia generala care trebuie sa fie pusa in aplicare, actualizata si 
pastrata de operatorul de pregatire pentru reutilizare trebuie sa includa urmatoarele 
informatii:

a) inregistrarile privind sanatatea, securitatea si supravegherea mediului, inclusiv 
inregistrarile privind mentenanta amplasamentului si intretinerea echipamentelor;

b) inregistrMe privind competentele, calificarile, experienta, abilitatile si 
formarea angajatilor, precum si instructiuni/recomandari privind procesele;

c) documentele care inregistreaza DEEE primite si DEEE repartizate pentru 
procesul de tratare;

d) documentele care inregistreaza DEEE supuse incercarilor, inclusiv inregistrarile 
criteriilor de acceptare/de respingere pentru fiecare piesa a DEEE, EEER si 
componentele de EEER repuse pe piata si sistemul de urmarire utilizat pentru 
identificarea fiecarei piese unice supuse la incercarii;

e) inregistrarile care mentioneaza ca EEER sau componentele de EEER au fost 
verificate pentru a se asigura ca nu au facut obiectul unei retrageri de produse;

f) inregistrarile referitoare la etalonare si mentenanta pentru toate aparatele de 
incercare si de cantarire;



g) documentele referitoare la sistemul de sortare si de depozitare utilizat;

h) documentele referitoare la sistemul de protectie electrica utilizat;

i) documentatia suport pentru fiecare parte a EEER sau a componentelor de EEER;

j) documentatia privind deseurile si transferul acestora catre alte organizatii;
k) documente care inregistreaza informatiile detaliate referitoare la toate garantiile 
acordate clientilor, inclusiv garantiile legale, si un catalog de echipamente 
returnate sau credite de garantie.

Capitolul VI

Conditiile de incetare a statutului de deseu pentru echipamentele 
reconditionate ca urmare a pregatirii pentru reutilizare

Art, 26. - (1) Deseurile de echipamente electrice si electronice inceteaza sa 
mai fie considerate deseuri, m sensul art. 6 si pet. 9 al anexei nr. 1 din Legea nr. 
211/2011 privind regimul deseurilor, in cazul m care au trecut printr-o operatiune 
de valorificare, inclusiv reciclarea si daca mdeplinesc urmatoarele criterii specifice:

a) substanta sau obiectul sunt utilizate m mod curent pentru mdeplinirea unor 
scopuri specifice;

b) exista o piata sau cerere pentru substanta sau obiectul in cauza;

c) substanta sau obiectul mdeplineste cerintele tehnice pentru indeplinirea 
scopurilor specifice si respecta legislatia si normele aplicabile produselor;

d) utilizarea substantei sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra 
mediului sau a sanatatii populatiei.

A

(2) Inaintea oricarei operatiuni de reciclare, odata finalizata activitatea de pregatire 
pentru reutilizare, DEEE declarate admise m urma pregatirii pentru reutilizare vor 
fi considerate ca fiind REEE si isi vor inceta statutul de deseu, intrand m circuitul 
produselor reconditionate vandabile pe piata nou creata.



Capitolul VII

Dispozitii finale

Art. 27, - Prezenta lege intra m vigoare la 60 de zile de la data publicarii m 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea L


