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REZUMAT 

Oamenii au transformat mediul înconjurător, fără să-si pună problema de a proceda raţional, în condiţii normale de echilibru şi 

dezvoltare a vieţii. S-a ajuns astfel la criza mediului înconjurător. De aceea, procesul civilizaţiei înseamnă că educaţia trebuie să devină 

atât de importantă în viaţa oamenilor încât să poată impune  ca ştiinţa şi tehnica să reprezinte mijloace prin care unităţile productive şi 

instituţiile guvernamentale obţin cunoştinţele necesare şi instituie un sistem de normative, legi şi sancţiuni pentru protejarea mediului 

înconjurător. In acest context, la scară globală, sunt evidenţiate o serie de restricţii în privinţa resurselor materiale, ceea ce a făcut ca 

valorificarea deşeurilor prin reciclare sau reutilizare să devină o necesitate obiectivă. O categorie specială de deşeuri, la care dificultăţile 

de valorificare sunt mai mari, este constituită de echipamentele electrice si electronice (DEEE). Aceste  deşeuri  sunt  definite de Directiva  

europeană 96/2002/CE, transpusă în legislaţia naţională românească prin  HG 448/19.05.2005 (MOF nr. 491 din 10.06.2005) şi  

includ computere, telefoane mobile, jucării electronice, echipamente casnice,  produse electronice care au fost utilizate pentru 

procesarea de date sau in telecomunicaţii, care acum sunt considerate învechite, sparte sau ireparabile.  Ele  sunt considerate o 

categorie de resurse secundare, fie prin reutilizarea echipamentelor după recondiţionare, fie ca materiale reciclabile datorită 

componentelor. De aceea, in lucrare se face o analiză a cadrului legislativ european şi naţional în domeniul deşeurilor de echipamente 

electrice şi electronice, se justifică necesitatea gestionarii acestor deşeuri, se defineşte conceptul de armonizare a gestionării deşeurilor 

şi se propun câteva soluţii de implicare a AGIR în acest fenomen. 

 

ABSTRACT 

Electronic waste, "e-waste" or "Waste Electrical and Electronic Equipment" ("WEEE") is a waste type consisting of any broken or 

unwanted electrical or electronic appliance. It is a point of concern considering that many components of such equipment are 

considered toxic and are not biodegradable. Therefore, in the paper it is made an analysis of the national and European legislative 

frames in the electric and electronic waste domain and there are presented the problems of the recycling systems. Electronic waste 

includes computers, entertainment electronics mobile phones, and other items that have been discarded by their original users. 

Despite its common classification as a waste, disposed electronics are a considerable category of secondary resource due to their 

significant suitability for direct , refurbishing, and material recycling of its constituent raw materials. Reconceptualization of electronic 
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waste as a resource thus preempts its potentially hazardous qualities. The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 

(WEEE Directive) is the European Community directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment which, together 

with the RoHS Directive 2002/95/EC, became European Law in February 2003, setting collection, recycling and recovery targets for 

all types of  electrical goods.The directive imposes the responsibility for the disposal of WEEE on the manufacturers of such 

equipment. Those companies should establish an infrastructure for collecting WEEE. Also, the companies are compelled to use the 

collected waste in an ecological-friendly manner, either by ecological disposal or by reuse/refurbishment of the collected WEEE. The 

manufacturers became financially responsible for the compliance to the WEEE directive since 13 August 2005. By the end of 2006 

every country has to recycle at least 4 kg of e-waste per capita. In the paper there are presented the environmental and social 

benefits of reuse: diminished demand for new products and their commensurate requirement for virgin raw materials and larger 

quantities of pure water and electricity for associated manufacturing, less packaging per unit, availability of technology to wider 

swaths of society due to greater affordability of products, and diminished use of landfills. Consequently, in the paper there are made 

proposals for several solutions concerning  AGIR implication in this phenomenon. 

 

Cuvinte cheie: gestionarea deşeurilor, reciclare, resurse secundare  

Keywords: waste management, recycling, secondary resources 

 

1. INTRODUCERE 

În lucrare se face o analiză a cadrului legislativ euro-

pean şi naţional în domeniul  deşeurilor de echipamente 

electrice şi electronice, se justifică necesitatea gestionarii 

acestor deşeuri, se defineşte conceptul de armonizare a 

gestionării deşeurilor şi se propun câteva soluţii de impli-

care a AGIR în acest fenomen. 

2. DEFINIRE ŞI CADRUL LEGISLATIV 

Întreaga viaţă pe Terra se bazează pe funcţionarea 

sistemului global al ecosferei, alcătuit din lumea vie şi din 

mantaua de aer, apă şi scoarţă terestră,  între om şi natură 

existând dintotdeauna legături reciproce. Astfel, omul a 

căpătat cunoştinţe despre natura lumii în care trăieşte cu 

ajutorul ştiinţei, care reprezintă procesul inductiv al 

cunoaşterii, de descoperire a legilor universului. În strânsă 

dependenţă cu ştiinţă se află tehnica, care reprezintă pro-

cesul deductiv al cunoaşterii, de realizare a aplicaţiilor 

practice. 

Mai departe, ajungem la producţia industrială şi la 

producţia agricolă, care depind, din ce în ce mai mult, de 

tehnică şi de sistemul economic (care impune constrângeri 

în ceea ce priveşte modul de dezvoltare a ştiinţei şi tehni-

cii). Activitatea industrială intensă din ultimele decenii 

înseamnă o vertiginoasă cursă de secătuire a resurselor 

naturale, însoţită de fenomene de poluare a mediului 

înconjurător, cauzate, în mare parte, de lipsa de previziune 

pe termen lung şi de lipsa conştientizării consecinţelor pe 

care le are o producţie industrială exagerat de mare şi 

haotică, însoţită de pierderi necontrolate de materiale în 

diverse stări de agregare, aşa-numitele deşeuri [7]. 

Oamenii şi-au impus voinţa, transformând mediul în-

conjurător, fără să-şi pună problema de a proceda raţional, 

în condiţii normale de echilibru şi dezvoltare a vieţii. S-a 

ajuns astfel la criza mediului înconjurător, care este un 

semn că ecosfera se află sub o presiune atât de mare, încât 

păstrarea echilibrului ei este ameninţată [8]. De aceea, 

procesul civilizaţiei înseamnă că educaţia trebuie să 
devină atât de importantă în viaţa oamenilor încât să poată 

impune  ca ştiinţa şi tehnica să reprezinte mijloace prin 

care unităţile productive şi instituţiile guvernamentale 

obţin cunoştinţele necesare şi instituie un sistem de norma-
tive, legi şi sancţiuni pentru protejarea ecosistemelor, astfel 

încât să fie stopată folosirea abuzivă a naturii şi alterarea 
sau, chiar, distrugerea ireversibilă a mediului înconjurător.  

În acest context, la scară globală, sunt evidenţiate o serie de 

restricţii în privinţa resurselor materiale, ceea ce a făcut ca 

valorificarea deşeurilor prin reciclare sau reutilizare să 

devină o necesitate obiectivă. 

2.1. Legislaţia europeană 

O categorie specială de deşeuri, la care dificultăţile de 

valorificare sunt mai mari, este constituită de echipamen-

tele electrice si electronice .Aceste  deşeuri  sunt  definite 

de Directiva  europeană 96/2002/CE  şi  includ computere, 

telefoane mobile, jucării electronice, echipamente casnice,  

produse electronice care au fost utilizate pentru procesarea 

de date sau in telecomunicaţii, care acum sunt considerate 

învechite, sparte sau ireparabile.  Ele  sunt considerate o 

categorie de resurse secundare, fie prin reutilizarea echipa-

mentelor după recondiţionare, fie ca materiale reciclabile 

datorită componentelor lor. În Europa, Directiva urmăreş-

te să stabilească obligativitatea de a valorifica DEEE şi 

să instaureze principiul responsabilităţii producătoru-

lui [11]. Reciclatele oferă o a doua viaţă anumitor 

materiale care sunt recondiţionate înainte de a fi repuse în 

vânzare, ceea ce permite reducerea impactului asupra me-

diului, datorită micşorării cantităţilor de resurse de apa, 

metale, energie mobilizate de concepţia, fabricarea, trans-

portul şi utilizarea echipamentelor electrice şi electronice. 

Uniunea Europeană a stabilit mai multe categorii de 

măsuri în domeniu, cum ar fi: 

– reducerea cantităţii de deşeuri eliminate prin depozi-

tare (Directiva cadru 2002/96/CE/   27.01.2003); 

– ameliorarea performanţelor de mediu ale agenţilor 

economici implicaţi în gestionarea deşeurilor electrice şi 

electronice; 

– limitarea utilizării de substanţe periculoase în aceste 

echipamente (Directiva 2002/95/CE/27.01.2003). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Restriction_of_Hazardous_Substances_Directive
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Aceste măsuri  au în vedere  următoarele categorii de 

echipamente electrice şi electronice: aparate de uz casnic 

de mari dimensiuni (fig. 1); aparate de uz casnic de mici 

dimensiuni,echipamente informatice şi de telecomunicaţii; 

echipamente de larg consum; echipamente de iluminat; 

unelte electrice şi electronice (cu excepţia celor industriale 

fixe, de mari dimensiuni); jucării, echipamente sportive şi 

de agrement ; dispozitive medicale (cu excepţia produselor 

implantate si infectate); instrumente de supraveghere şi 

control; distribuitoare automate. 
 

 
 

Fig. 1. Monitor abandonat, conţinând  metale preţioase,  

dar şi toxice (sticlă cu plumb etc.) 

2.2. Legislaţia naţională 

Directiva 2002/96/CE a fost transpusă în legislaţia 

naţională românească prin  HG 448/19.05.2005 (MOF  

nr. 491 din 10.06.2005). Pentru aplicarea acestui  act legisla-

tiv a fost necesară elaborarea legislaţiei secundare, respectiv: 

– Ordinul 901/2005 privind aprobarea măsurilor speci-

fice pentru colectarea deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru 

securitatea şi sănătatea personalului din punctele de 

colectare. (MOF 910 din 12.10.2005). 

– Ordinul 1225/721/2005 pentru aprobarea Procedurii 

şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor 

colective în vederea preluării responsabilităţii privind 

realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, 

reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente 

electrice şi electronice. (MOF 1161 din 21.12.2005). 

– Ordinul nr. 1223/715/2005 privind procedura de înre-

gistrare a producătorilor, modul de de evidenţă şi raportare 

a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi 

deşeurile de echipamente electrice şi electronice (MOF 1 

din 03.01.2006), modificat prin OM 1269/2006. 

– Ordinul nr. 556/2006 privind marcajul specific 

aplicat EEE puse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006 

(MOF 608 din 13.07.2006) 

Dar, activitatea de colectare si stocare a acestor deşeuri 

trebuie obligatoriu corelată cu informarea populaţiei şi a 

agenţilor economici referitoare la tipurile de deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice care se colectează, la 

punctul de colectare cel mai apropiat şi la modul de 

pregătire şi preluare a acestor deşeuri. 

3. NECESITATEA GESTIONĂRII 
DEŞEURILOR DE ECHIPAMENTE 
ELECTRICE ŞI ELECTRONICE 

În cazul unei procesări necorespunzătoare, multe com-
ponente nonbiodegradabile ale echipamentelor electrice şi 
electronice  devin o  sursa de toxine. De exemplu, in 
America, DEEE reprezinta doar 2% din deşeurile depozi-
tate, dar ele reprezintă 70% din totalul deşeurilor toxice. 
Toxicitatea este determinată, în parte, de plumb, de mer-
cur, de cadmiu şi alte substanţe. De exemplu, un monitor 
clasic de computer conţine peste 6% plumb (ca greutate), 
cel mai mult găsindu-se în sticla cu plumb a CRT. 

În DEEE pot fi încorporate până la 38 elemente 
chimice individuale, care se pot împărţi în trei categorii: 

a) Elemente în cantităţi mari: plumb, staniu, cupru, 
carbon, fier, aluminiu. 

b) Elemente în cantităţi mici: zinc, crom, cadmiu, mercur. 
c) Elemente în catităţi foarte mici (infime): germaniu, 

galiu, bariu, nichel, tantal, indiu, vanadiu, beriliu, aur, co-
balt, paladiu, mangan, argint, antimoniu, bismut, americiu, 
seleniu, niobiu, platina, arsenic, litiu si altele. 

Aproape toate echipamentele electrice şi electronice 
conţin plumb şi cositor (de la suduri) şi  cupru (de la 
conductoare), chiar dacă utilizarea sudării fără plumb se 
răspândeşte rapid în prezent. 

4. ARMONIZAREA TEHNICĂ ÎN 
ACTIVITATEA DE GESTIONARE A DEEE 

În contextul dezvoltării durabile, trebuie sa fie luată în 
considerare ca o necesitate reciclarea DEEE sau, poate 
mai practic, reutilizarea lor. Beneficiile sociale şi de mediu 
sunt multiple: diminuarea cererii de noi produse, ceea ce 
înseamnă conservarea resurselor naturale, economisirea de 
apa şi energie şi poluare diminuată; recuperare de energie; 
reducerea cantităţii de deşeuri depozitate final. 

Din punct de vedere tehnic, noţiunea de reciclare semni-
fică acţiunea de reintroducere, într-o fracţiune de circuit sau 
într-un ciclu de tratare a unor materiale care au mai parcurs, 
anterior, circuitul sau ciclul respectiv [9]. Prin urmare, 
reciclarea înseamnă atât recuperarea, cât si reintroducerea 
materialelor într-un circuit (fig. 2). 

Armonizarea tehnică în gestionarea DEEE  se referă la 
următoarele etape : 

– activitatea de concepţie a unui produs electric sau 
electronic, 

– activitatea de colectare selectivă a DEEE, 
– elaborarea  de  metode şi tehnici de transformare 

şi reciclare a acestora, 
– valorificarea prin reutilizarea produselor, 
– informarea populaţiei, 
– introducerea unui sistem coercitiv  pentru producă-

tori şi utilizatori, 
– analiza aspectului financiar al reciclării. 
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Fig. 2. Fluxul de productie şi consum modificat. 

 

Reciclarea şi reutilizarea DEEE sunt dificile pentru că 

proiectanţii şi fabricanţii nu au prevăzut aceste procese. 

De aceea, Statele membre UE încurajează  concepţia şi 

producţia de echipamente electrice şi electronice care să 

ţină cont şi de dezmembrarea şi valorificarea lor, adică se 

are în vedere eco-concepţia produselor, facilitând astfel 

reutilizarea şi reciclarea DEEE. 

În anul 1991 a fost implementat în Elveţia primul 

sistem de reciclare a DEEE , care a început cu colectarea 

frigiderelor. Treptat, odată cu trecerea anilor, în sistem au 

fost introduse şi alte echipamente electrice şi electronice. 

În anul 2003 UE a prezentat directivele DEEE, pentru im-

plementare în 2005 şi 2006. Cu toate acestea, există încă 

multe locuri în Europa în care colectarea DEEE se reali-

zează în condiţii de igienă şi securitate adesea îndoielnice.  

Statele membre UE (cu ajutorul legislaţiei) [11] reduc 

cât este posibil eliminarea DEEE împreună cu alte deşeuri 

municipale netriate şi instaurează o colectare selectivă a 

DEEE. Începând cu 13 august 2005 Statele membre UE 

veghează astfel încât producătorii şi comercianţii să poată 

implementa sisteme de colectare selectiva a DEEE ne-

periculoase şi de transport către instalaţii de tratare şi 

procesare autorizate. 

Tratamentul DEEE se referă la faptul că producatorii 

de echipamente electrice şi electronice trebuie să aplice 

cele mai bune tehnici de tratare, valorificare şi reciclare 

disponibile. Firmele care aplică aceste tehnici de tratare a 

DEEE  trebuie să obţină o autorizaţie de la autorităţile 

competente şi ele trebuie încurajate să participe la un 

sistem comunitar de management durabil al deşeurilor [6]. 

Conform reglementărilor Uniunii Europene, începând 

cu 13 august 2005, finanţarea colectării, tratamentului, 

valorificării şi eliminarii nepoluante a DEEE menajere 

trebuie asigurată de producători. În acelasi timp,  Statele 

membre UE pot să prevadă în legislaţie ca şi utilizatorii să 

participe parţial sau total la această finanţare. 

În plus, conform reglementărilor UE, utilizatorii de 

echipamente electrice şi electronice trebuie să aibă acces 

la informaţiile necesare privind obligaţia de a nu ames-

teca DEEE cu alte deşeuri menajere netriate şi trebuie să 

acorde atenţie colectării selective (conform simbolului 

figurat pe ambalajul echipamentului), rolului lor în valori-

ficarea acestor deşeuri şi efectelor DEEE asupra mediului 

şi sănătăţii umane. Începand cu 13 august 2005, produ-

cătorii trebuie să specifice pe echipamente simbolurile 

menţionate anterior. De asemenea, pentru fiecare nou tip 

de echipament electric şi electronic, producătorii trebuie să 

furnizeze, la un an după lansarea pe piaţă a produsului, 

informaţii referitoare la reutilizarea şi tratamentul echipa-

mentului respectiv. 

Acquis-ul Comunitar stabileşte că Statele membre UE 

trebuie să deţină un registru al producătorilor şi să aibă 

informaţii asupra cantităţii şi categoriilor de echipamente 

electrice şi electronice lansate pe piaţă, colectate, reciclate 

şi valorificate în teritoriu. O data la trei ani trebuie trimis 

un raport la Comisia Europeana, referitor la punerea în 

operă a acestei directive. Comisia, la rândul ei, publică un 

raport cu acelaşi obiectiv. Statele membre UE stabilesc 

sancţiunile care trebuie aplicate violatorilor acestei directive.  

5. OPORTUNITĂŢI PENTRU RECICLAREA 

DEEE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA 

Dezvoltarea unui management durabil al deşeurilor 

solide urbane în Municipiul Craiova trebuie să se bazeze pe 

găsirea unor soluţii corespunzătoare, autentice şi realiste, 

care să ţină seama de generarea, compoziţia şi caracteristicile 

deşeurilor în contextul socio-economic existent. De aceea, 

trebuie luată în considerare şi implementarea unui sistem de 

colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor de echipamente 

electrice şi electronice. 

Studiul de caz trebuie să pornească de la stabilirea surse-

lor de generare a DEEE, a fluxurilor şi cantităţilor de DEEE 

generate, dar şi de la sistemul actual de colectare-transport–

depozitare şi modul cum acesta trebuie să evolueze. 

În tabelul 1 este prezentată structura DEEE generate în 

Municipiul Craiova [10]. 

Din prezentarea acestor date rezultă clar necesitatea de a 

introduce în Craiova un sistem de colectare selectivă a 

DEEE orăşeneşti şi de valorificare a fracţiilor reciclabile 

din deşeurile de echipamente electrice şi electronice, 

conform legislaţiei în vigoare. 

6. AGIR ŞI  GESTIONAREA DEŞEURILOR 

DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI 

ELECTRONICE 

Plecând de la  ipoteza că situaţia este similară în toată 

România şi ţinând seama că AGIR are filiale în toată  ţara  

considerăm că Asociaţia noastră se poate implica în procesul 

de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice astfel: 

– elaborarea unui proiect coerent  pentru o campanie de 

informare-educare a producătorilor, distribuitorilor şi cum-

părătorilor privind gestionarea deşeurilor de echipamente 

electrice şi electronice; 
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– elaborarea unui proiect privind o soluţie tehnică de 

colectare selectivă a DEEE; 

– organizarea, într-un judeţ, a unui IMM pilot specializat  

în recuperarea materiilor prime  din DEEE colectate din mai 

multe judeţe şi deservit în exclusivitate de ingineri, tehni-

cieni  şi muncitori pensionari. 
 

Tabelul 1. Structura DEEE generate în Municipiul Craiova 

 
Aparate de uz casnic de mari dimensiuni 60% 

 
Aparate de uz casnic de mici dimensiuni 10% 

 

Echipamente informatice şi de 

telecomunicaţii 
4% 

 

Echipamente de larg consum  16% 

 
Echipamente de iluminat 1% 

 

Unelte electrice şi electronice (cu excepţia 

celor industriale fixe, de mari dimensiuni) 
2% 

 

Jucării, echipamente sportive şi de 

agrement 
0% 

 

Instrumente de supraveghere şi control 7% 

 
Distribuitoare automate 0% 

 

Aceste propuneri se bazează pe  rezultatele  foarte bune 

obţinute de câteva IMM-uri din Craiova care utilizează  

experienţa specialiştilor pensionari de la ICMET  şi Electro-

putere Craiova 
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