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Cadrul normativ

 Articolul 12 și 50 din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile

 Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin

Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018

 Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind

deșeurile de echipamente electrice și electronice



Obligațiile producătorilor de produse EEE, supuse 

reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului pot fi 

realizate:

1) individual; 

2) prin transferarea responsabilităților către sistemul colectiv.



Sistemele colective autorizate pentru gestionarea 

DEEE

 Asociația Patronală 
„Moldcontrol” 

 AP „Colectez.eu

 Fundația „Eco Save”
 Asociația Obștească 

„Univers Ecologic”

 AO „Eco-Green” 



Țintele anuale minime de colectare care trebuie 

atinse de către producători

Rata de colectare anuală (%)

Pentru anul 2020 5

Pentru anul 2021 10

Pentru anul 2022 15

Pentru anul 2023 20

Pentru anul 2024 25

Pentru anul 2025 30



2020 – colectate în total 24 tone, țintele de colectare au fost atinse de către 3 sisteme colective 

din 3 autorizate 

Cantitățile de DEEE-uri colectate pentru anii de raportare 2020 și 2021

6,254 6,31

2,44
2,18

5,19

0,29 0,356 0,23 0,17 0
0

1

2

3

4

5

6

7

Aparate de uz
casnic de mari

dimensiuni

Aparate de uz
casnic de mici

dimensiuni

Echipamente 
informatice și 
de comunicații 

electronice

Aparate 
electrice de 
consum și 
panouri 

fotovoltaice

Echipamente
de iluminat

Unelte 
electrice și 
electronice

Jucării, 
echipamente 

pentru 
petrecerea 

timpului liber 
și echipament 

sportiv

Dispozitive
medicale

Instrumente 
de 

monitorizare și 
control

Distribuitoare
automate

Anul 2020 



Cantitățile de DEEE-uri colectate pentru anii de 

raportare 2020 și 2021
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2021 – colectate în total 134,46 tone, țintele de colectare au fost atinse de către 4 

sisteme colective din 5 autorizate 



Atribuțiile Agenției de Mediu în domeniul implementării mecanismului 

de responsabilitate extinsă a producătorului

 Întocmește și menține Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate

extinsă a producătorilor;

 Asigură stabilirea ţintelor de colectare a deşeurilor de produse supuse reglementărilor de

responsabilitate extinsă a producătorului și monitorizează nivelul de atingere a acestora;

 Examinează și aprobă Planurile de operare ale sistemelor colective și individuale;

 Verifică și aprobă rapoartele privind sinteza (descrierea) activităților derulate pentru realizarea

responsabilității extinse a producătorului, conform planului de operare.



Mulțumesc pentru atenție!


