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             REZUMAT. Ultimele decenii reflectă o 

dezvoltare economica şi  a tehnologiei care a adus 

noi niveluri de confort al traiului nostru. Astfel, 

cererea de produse şi servicii a crescut şi odată cu 

aceasta s-a produs o nevoie intensă de energie şi 

resurse, iar modul în care producem şi consumăm 

reprezintă o problemă majoră de mediu care are 

drept consecinţe: poluarea si epuizarea resurselor 

naturale. 

           Managementul ecologic trebuie aplicat 

îndeosebi de către producătorii ale căror produse, 

la încheierea ciclului de viaţă, devin deşeuri. 

           Lucrarea  de faţă îşi propune să evidenţieze 

atât constrângerile legislative cât şi necesitatea 

implementării unui management ecologic de către 

producătorii de echipamente electrice si 

electronice. S-a ales acest domeniu deoarece se ştie 

că fluxul deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice  impune condiţii speciale de colectare şi 

mai ales de tratare şi reciclare. 

         CUVINTE CHEIE: management ecologic, 

echipamente electrice şi electronice. 

 

1.Introducere 

    Odata cu creșterea și dezvoltarea 

umanității, civilizația a ajuns sa genereze 

un spectru larg de implicații asupra 

mediului: tot mai multă poluare provocată 

de nevoia mare de producere și consum de 

bunuri și servicii. 

În paralel, orice activitate desfășurată de un 

agent economic, aduce un impact  major 

asupra mediului prin creşterea continuă        
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ABSTRACT. Recent decades reflects an 

economic and technology development which has 

brought new levels of comfort of our living. Thus, 

demand for products and services increased and with it 

has been occurred an intense need for energy and 

resources, and the way we produce and consume is a 

major environmental issue that has as consequences: 

pollution and depletion of natural resources. 

         Environmental management should be applied 

especially by manufacturers whose products, at end of 

life, become waste. 

        This paper aim is to highlight the legislative 

constraints and the need to implement an environmental 

management by manufacturers of electrical and 

electronic equipment. We chose this area because it is 

known that the stream of waste of electrical and 

electronic equipment requires special conditions of 

collection and especially for the treatment and 

         KEY WORDS: environmental management 

electrical and electronic equipments. 

 

 

 

1.Introduction 

With the growth and development of 

humanity, civilization has come to generate a 

wide range of environmental implications: 

more and more pollution caused by the need 

for greater production and consumption of 

goods and services. 

       In parallel, any activity carried on 

by a company, make a major impact on the 

environment by increasing the amount of 
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a cantității de deșeuri și diversificarea 

emisiilor poluante de efect de seră. 

Industria este cea care are impactul major 

în  ceea ce privește poluarea mediului.        

         Deoarece în ultimii ani s-a impus și 

conștientizat o creștere a interesului pentru 

protecția mediului, s-au stabilit metode și 

instrumente în scop de control al poluării 

industriale, pentru îmbu- 

nătățirea continuă a perfomanțelor de 

mediu și a calității mediului. 

 Interesele în tratarea problemelor 

mediului au inceput la nivel global, când 

Comunitatea Internațională a horătât să 

stabilească un plan de măsuri pentru 

ocrotirea mediului și conservarea 

resurselor naturale, implicând astfel o 

succesiune de evenimente , printre care 

cele mai importante: 

- „Conferința Stațiunilor Unite privind 

mediul înconjurător”-Stockholm, 5-6 

iunie 1972, în urma căreia s-au stabilit 

26 de principii care se referă la drepturile 

și obligațiile statelor lumii , privind 

protecția mediului; 

-  Înființarea:„Comisiei Mondiale pentru 

mediu și Dezvoltare”- Stockholm 1983 

- „Raportul Brundtland”-1986 care 

promovează conlucrarea economiei și a 

mediului înconjurător; 

- Agenda 21; 

 Pe lângă manifestarile inter- 

naționale și naționale desfășurate de-a 

lungul anilor și într-un ritm dinamic, s-au 

conturat o serie de standarde de mediu, 

fiind inițiate prin  Organizația 

Internațională pentru Standardizare (ISO) 

care înființează în anul 1991 Grupul 

consultativ Strategic privind Mediul 

Înconjurător. Astfel apare primul standard 

britanic BS 7750 de sisteme de 

management de mediu, iar apoi grupul de 

standarde internaționale ISO 14000, pentru 

o planeta mai verde. 

 

waste and continuous diversification of 

greenhouse emissions. Industry is one that has 

a major impact in terms of environmental 

pollution. 

        As in past years and has become aware of 

a growing interest for environmental 

protection were established methods and tools 

to control industrial pollution, to continuously 

improve environmental performances and 

environmental quality. 

       Interests in addressing global environment 

began when international community decided 

to establish an action plan for environmental 

protection and natural resource conservation, 

involving a sequence of events.The most 

important are: 

- "United States Conference on Environment", 

Stockholm, 5-6 June 1972, after which they 

established 26 principles that relate to rights 

and obligations of the world states, on 

environmental protection; 

- Establishment of "World Commission on 

Environment and Development" - Stockholm 

1983 

- "Brundtland Report" -1986 promoting 

economic cooperation and environment; 

- Agenda 21; 

         Besides national and international events 

held over the years within a dynamic pace, 

they outlined a series of environmental 

standards, being initiated by the International 

Organization for Standardization (ISO), which 

in 1991 established the Strategic Advisory 

Group on Environment surroundings. Thus, 

the first British Standard BS 7750 

Environmental Management System, and then 

group international standards ISO 14000, for a 

greener planet. 
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2.Abordarea sistematică a 

managementului ecologic 

  Pentru a fi in top, un agent 

economic nu trebuie doar să-și identifice 

clienții, nevoile și reacțiile lor, ci și să-și 

însușească preocuparea sa în ceea ce 

privește problemele de mediu prin 

integrarea acțiunilor de protecție a 

acestuia. Atingerea unei performanțe de 

mediu se realizează prin implementarea 

unui sistem de management de mediu prin 

care agentul economic se dovedește a fi 

capabil să-și îndeplineasca obiec- 

tivele de mediu stabilite și să se 

conformeze legislației naționale și 

internaționale, ținându-și astfel sub control 

impactul activităților sale asupra mediului 

înconjurator. 

 Standardul ISO 14001 este un ghid 

care reflectă cerințele pentru integrarea 

managementului de mediu în 

managementul general al agentului 

economic. Aceste cerințe se referă la 

urmatoarele acțiuni: 

 Să se definească politica de mediu; 

 Să se planifice activitățile în scop de 

protecție a mediului; 

 Să se implementeze și să funcționeze 

managementul de mediu; 

 Să fie instruit și conștientizat personalul; 

 Să se desfașoare acțiuni de verificare și 

acțiuni corective; 

 Să se efectueze auditarea sistemului de 

management de mediu implementat; 

 Să se realizeze analiza managentului de 

mediu. 

ISO 14001:2004, care stabileşte 

cerinţele referitoare la managementul de 

mediu, confirmă pertinenţa sa mondială 

pentru organizaţiile preocupate să îşi 

desfăşoare activitatea respectând 

principiile dezvoltării durabile. 

          Cauzele principale care implică 

horarârea de implementare a 

standardului ISO 14001 sunt: 

 

2. Systematic approach of environmental 

management 

To be on top, a company must not only 

identify their customers, their needs and their 

reactions, but also to acquire his concern 

regarding environmental issues by integrating 

its protective actions. Achieving 

environmental performance is achieved by 

implementing an environmental management 

system in which the economic operator proves 

to be able to fulfill the objectives set and 

comply with national and international 

legislation, and thus keeping under control the 

impact of its activities on the environment. 

ISO 14001 is a guide that reflects the 

requirements for integrating environmental 

management into the overall management of 

the entity. These requirements relate to the 

following actions: 

 to define environmental policy; 

 to plan activities for environmental purposes; 

 to implement and operate environmental 

management; 

 to be trained and aware all staff; 

 to make checking and corrective actions; 

 to perform auditing of environmental 

management system implemented; 

 to perform the  environmental management 

analysis. 

ISO 14001:2004, which establishes 

requirements for environmental management 

confirms its global relevance for organizations 

concerned to work respecting sustainable 

development. 

        The main causes involving the decision 

to implement ISO 14001 are: 

- Carrying out activities with negative impact 

on the environment; 

- Poor use of natural resources; 

- Insufficient waste management and high 

environmental costs; 

- Non-compliance with legislation and bad 

relationship with the environmental 

authorities; 

- Imbalance in the relationship with clients 

over the competition; 
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-desfășurarea activităților cu  impact 

negativ asupra mediului înconjurător; 

utilizarea deficitară a resurselor naturale; 

-gestionarea insuficientă a deșeurilor și  

costuri de mediu mari; 

-neconformitate cu legislația în vigoare și 

relația proastă cu autoritățile de Mediu; 

-dezechilibru în relația cu clienții și în fața 

concurenței; 

-necesitatea introducerii unor acțiuni de 

îmbunătățire continuă; 

-neasumarea responsabilității angajaților în 

ceea ce privește protecția mediului; 

-instabilitate și scăderea profitului. 

În România, unele dintre cauzele 

secundare care pot determina un agent 

economic să-și implementeze un sistem de 

management de mediu sunt (Avram S., 

Rusu T., 2009): 

- accentul pus pe problemele de mediu în 

timpul și după procesul de privatizare; 

- importanța unei gestionari cât mai 

adecvate a aspectelor de mediu în 

condițiile creșterii costurilor și a 

investițiilor în acest domeniu; 

- argument de competitivitate în condițiile 

creșterii cererii venite de la clienții din 

Uniunea Europeană, USA, etc.; 

- nevoia de a corecta imaginea de mediu 

negativă reflectată prin mass-media din 

România și din străinătate; 

- riscul mare de mediu datorat 

tehnologiilor învechite și legislației în 

continuă modificare; 

- contracararea lipsei de transparență în 

relațiile organizațiilor din România cu 

autoritățile centrale și locale de mediu. 

 Implementarea unui Sistem de 

management de Mediu (SMM) într-o 

organizație poate implica interesul mai 

multor părți, și anume: angajații, 

Autoritățile de Mediu; investitorii; piața; 

clienții; competitorii și grupurile de 

presiune. 

 

 

- The need for continuous improvement 

actions; 

- employees unassuming responsibilites 

regarding environmental protection; 

- Instability and decreased profits. 

       In Romania, some of the secondary 

causes that can cause a trader to and 

implement an environmental management 

system are (Avram S., Rusu T., 2009) : 

- Emphasis on environmental issues during 

and after the privatization process; 

- The importance of an appropriate 

environmental issues management in proviso 

of costs and investment growth in this area; 

- Competitiveness argument under increasing 

demand from customers in the UE, USA, etc. 

- The need to correct the negative 

environmental image reflected by the 

Romanian media and abroad; 

- Greater environmental risk due to obsolete 

technologies and constantly changing 

legislation; 

- Countering the lack of transparency in 

relations Romanian organizations with central 

and local environment authorities. 

        Implementing an Environmental 

Management System into organization can 

engage the interest of several parts, 

namely:employees; Environmental 

Authorities;investors; market; clients; 

competitors and pressure groups. 
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3.Avantaleje implementarii unui SMM 

Procesul de implementare a unui 

SMM poate fi costisior și diferit pentru 

fiecare producator de bunuri sau servicii, 

în funcție de nevoia de implementare, ceea 

ce se urmarește a fi îmbunătățit și prin ce 

se realizeaza îmbunătățirea, dar odată 

implementat are urmatoarele avantaje: 

- Optimizarea gestionarii problemelor de 

mediu; 

- Îmbunătățirea imaginii în relațiile cu 

clienții, cu concurența și cu riveranii; 

- Conformitate cu cerințele legislative; 

- Minimizarea costurilor de mediu; 

- Identificarea activităților cu impact 

major asupra mediului, diminuarea și 

monitorizarea acestora; 

- Asumarea responsabilității acțiunilor de 

protecție a mediului, atât la nivel de 

întreprindere cât si la nivel de salariat; 

- Consumul inteligent al resurselor; 

- Producția economică și ecologică; 

- Contribuția la sprijinul acțiunilor la nivel 

mondial de protecție a mediului; 

- Dovada îndeplinirii angajamentelor 

asumate în protecția mediului; 

- Atracție pentru investitori și asiguratori. 

 

4.Studiu de caz: Necesitatea 

implementarii unui management 

ecologic în rândul producătorilor de 

EEE 

 

Studiul de caz care ca și obiectiv 

prezentarea constrângerilor legislative şi a 

necesităţii de îmbunătăţire a performanţei 

de mediu a producătorilor de EEE prin 

implementarea unui management ecologic. 

În Uniunea Europeană, fluxul 

echipamentelor electrice şi electronice 

(EEE) este urmărit legislativ de la faza de 

producţie, până la momentul sfârşitului 

ciclului de viaţă, când acestea devin 

deşeuri (DEEE). Principalele directive 

europene din acest domeniu sunt:      

-Directiva 2002/95/CE privind 

3.The advantages of implementing of an 

environmental management system (EMS) 

       EMS implementation process can be 

expensive and different for each manufacturer 

of goods or services according to the need of 

implementation, the aim is to be enhanced and 

improved, but once implemented, has the 

following advantages: 

-Optimization of environmental issues 

management; 

-Image improvement in customer relationship, 

and with competition;  

-Compliance with legislative 

requirements; 

- Minimizing environmental costs; 

-Identify activities with major environmental 

impact, reducing and monitoring of them; 

-Taking responsibility for environmental 

actions, both at company and employee level; 

- Intelligent resource consumption; 

- Economic and ecological production; 

- Contribution to support global action to 

protect the environment; 

-Proof of commitments made in 

environmental protection; 

- Attractive to investors and insurers. 

 

 

4.Case study: the requirement to 

implement an environmental management 

by manufacturers of electrical and 

electronic equipments  

         

        The Case study objective is presentation 

of legislative constraints and the need to 

improve the environmental performance of 

EEE producers by implementing an 

environmental management.   

        In the European Union, the flow of 

electrical and electronic equipment (EEE) is 

legislative pursued beginning of production 

phase, until the end of life, when they become 

waste (WEEE). Main European directives in 

this area are:  

- Directive 2002/95/EC on the restriction of 

use of certain hazardous substances in EEE, 
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restricţionarea folosirii anumitor 

substanţe periculoase în EEE, cunoscută şi 

sub numele de Directiva RoHS 

(Restriction of Hazardous Substances). 

Această directivă va fi înlocuită începând 

cu 1.01.2013 de noua Directivă RoHS, nr 

65/2011;  

-Directiva 2002/96/CE privind deşeurile 

de echipamente electrice si electronice 

(DEEE), modificată de Directiva 

2003/108/CE, va fi la rândul ei înlocuită 

începînd cu data de 15.02.2014 de 

Directiva 2012/19/CE.  

În prezent în România sunt transpuse 

Directivele mai vechi, prin HG 992/2005 

privind limitarea utilizării anumitor 

substanţe periculoase în echipamentele 

electrice si electronice, cu modificările şi 

completările ulterioare, respectiv  HG 

1037/2010, privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice. 

Aceste prevederi legislative arată 

preocuparea tot mai mare pentru ca 

echipamentele electrice şi electronice 

introduse pe piaţă să fie performante din 

punct de vedere al impactului asupra 

mediului. 

        Producătorul, în sens legislativ, 

reprezintă orice persoană care fabrică şi 

vinde, revinde sub propria marcă sau  

importă ori exportă EEE, cu titlu 

profesional, în sau din Romania ori un alt 

stat membru al Uniunii Europene. 

Includerea comercianţilor, pe lângă  

fabricanţi, în rândul „producătorilor” se 

datorează faptului că aceştia au obligaţii 

clare în ceea ce priveşte colectarea DEEE. 

        În prezent în România se admite 

introducerea pe piață numai a 

echipamentelor electrice și electronice noi 

care nu conțin plumb, mercur, cadmiu, 

crom hexavalent, bifenili polibromurați 

(BPB) sau eteri de difenil polibromurați 

(DEPB). Totuşi, fabricanţii de EEE 

beneficiază de derogări de la această 

cerinţă în funcţie de tehnologiile existente 

also known as the RoHS Directive 

(Restriction of Hazardous Substances). This 

directive will be replaced from 1.1.2013 by 

the new RoHS Directive, No. 65/2011;  

- Directive 2002/96/EC on waste electrical 

and electronic equipment (WEEE), as 

amended by Directive 2003/108/EC will be 

at it’s turn replaced by Directive 2012/19/CE 

beginning with 15.02.2014.  

          At present in Romania old Directives 

are transposed by GD 992/2005 on the 

restriction of use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic 

equipment, as amended and supplemented, 

GD 1037/2010 on 

waste electrical and electronic 

equipment. These legislative provisions shows 

growing concern for electrical and electronic 

equipment put on the market to be efficient in 

terms of environmental impact. 

          Manufacturer in the legislative sense 

means any person who 

manufactures and sells, resells under his own 

brand or imports or exports EEE on a 

professional basis in or from Romania or 

another Member State of the European Union. 

Including retailers besides manufacturers 

among the "producers" is because they have 

clear obligations regarding the collection of 

WEEE. 

         In Romania is currently aloud to put on 

the market only electrical and electronic 

equipment that do not contain lead, mercury, 

cadmium, hexavalent 

chromium, polybrominated biphenyls (PBB) 

or polybrominated diphenyl ethers (PBDE). 

However, manufacturers of EEE benefit from 

exemptions from this requirement based on 

existing technologies for certain types of 

products. New RoHS Directive is more 

restrictive in the use of the compounds 

mentioned in the manufacture of EEE. 

      The table below shows current conditions 

compared to the conditions that will take 

effect in 2013. For comparison we chose the 

analysis of lead concentration allowed. 
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Tabelul 1/ Table 1. Comparaţie între limitările acceptate ca derogare pentru utilizarea plumbului în EEE – 

sinteză/Comparison between the limitations accepted as exempting the use of lead in EEE –synthesis 

Limitări acceptate ca derogare pentru utilizarea plumbului în EEE 

Limitations accepted as exempting the use of lead in EEE 

Directiva 2002/95/CE -  RoHS Directiva 2011/ 65 /CE -RoHS nouă (new) 

Plumb, în sticla tuburilor cu raze catodice, în 

componente electronice şi în tuburi fluorescente  

Lead in glass of cathode ray tubes , electronic 

component and  fluorescent tubes 

Plumbul din sticla tuburilor catodice 

Lead in glass of cathode ray tubes 

Plumbul din sticla tuburilor fluorescente, 

nedepăș ind 0,2 % din greutate 

Lead in glass of fluorescent tubes not exceeding 0,2 

% by weight 

Plumb în aliaje de lipit cu temperatură de topire înaltă, 

respectiv aliaje de plumb având un conţinut mai mare 

sau egal cu 85%.  

Lead in high melting temperature type solders (i.e. tin-

lead solder alloys containing more than 85 % lead). 

- plumb în aliaje de lipit pentru servere, sisteme de 

stocare şi reţele de stocare, echipamente de 

infrastructură de reţele pentru comutare, semnalizare, 

transmisie, precum şi pentru gestionarea reţelelor de 

telecomunicaţii.  

-lead in solders for servers, storage and storage array 

systems (exemption granted until 2010), 

- lead in solders for network infrastructure equipment 

for switching, signalling, transmission as well as 

network management for telecommunication, 

- plumb în piese electronice din ceramică (de exemplu, 

dispozitive piezoelectrice). 

- lead in electronic ceramic parts (e.g. piezoelectronic 

devices). 

Plumbul din ceramica dielectrică din condensatori 

pentru o putere nominală de sub 125 V CA sau 250 

V CC .  

Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated 

voltage of less than 125 V AC or 250 V DC. 

Expiră la 1 ianuarie 2013 ș i, după această dată, se 

poate folosi în piese de schimb pentru EEE 

introduse pe piaț ă înainte de 1 ianuarie 2013. 

Expires on 1 January 2013 and after that date may 

be used in spare parts for EEE placed on the market 

before 1 January 2013. 

 Plumb, în cuzineţi şi semicuzineţi din bronz cu plumb  

Lead in lead-bronze plain shaft bearings 

Nu mai apare/ Does not appear anymore 

Plumb, utilizat în sisteme de conectori cu pini flexibili 

și ca material de acoperire pentru inele C ale modulelor 

termoconductoare. 

Lead used in C-press compliant pin connector systems 

and as a coating material for the thermal conduction 

module C-ring. 

Se poate folosi în piesele de schimb pentru EEE 

introduse pe piaț ă înainte de 24 septembrie 2010. 

May be used in spare parts for EEE placed on the 

market before 24 September 2010. 

 

Plumb, în aliajele de lipit constând în mai mult de două 

elemente pentru conectarea dintre pini şi carcasa 

microprocesoarelor cu un conţinut de plumb cuprins 

între 80% şi 85% în greutate.  

Lead in solders consisting of more than two elements 

A expirat la 1 ianuarie 2011 ș i, după această dată, 

se poate folosi în piese de schimb pentru EEE 

introduse pe piaț ă înainte de 1 ianuarie 2011. 

Expired on 1 January 2011 and after that date may 

pentru anumite tipuri de produse. Noua 

directivă RoHS are condiţii mai restrictive 

în ceea ce priveşte utilizarea compuşilor 

menţionaţi la fabricarea EEE.  

Tabelul de mai jos prezintă comparativ 

condiţiile actuale faţă de condiţiile care 

vor intra în vigoare din 2013. Pentru 

comparaţie s-a ales analizarea 

concentraţiei de Plumb admisă. 
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for the connection between the pins and the package of 

microprocessors with a lead content of more than 80 % 

and less than 85 % by weight. 

be used in spare parts for EEE placed on the market 

before 1 January 2011. 

Plumb, în lămpi lineare incandescente cu tuburi 

acoperite cu silicat.  

Lead in linear incandescent lamps with silicate coated 

tubes. 

Expiră la 1 septembrie 2013. 

Expires on 1 September 2013. 

Plumb cu PbBiSn-Hg şi PbInSn-Hg în compoziţii 

specifice ca amestec principal şi PbSn-Hg ca amestec 

auxiliar în ESL, lămpi foarte compacte cu consum mic 

de energie.  

Lead with PbBiSn-Hg and PbInSn-Hg in specific 

compositions as main amalgam and with PbSn-Hg as 

auxiliary amalgam in very compact energy saving 

lamps (ESL). 

A expirat la 1 iunie 2011. 

Expired on 1 June 2011. 

Oxid de plumb în sticla utilizată pentru lierea 

substraturilor din faţa şi din spatele lămpilor 

fluorescente utilizate pentru ecranele cu cristale lichide 

(LCD).  

Lead oxide in glass used for bonding front and rear 

substrates of flat fluorescent lamps used for Liquid 

Crystal Displays (LCDs). 

A expirat la 1 iunie 2011. 

Expired on 1 June 2011. 

Plumbul ca impuritate, în rotatorii Faraday RIG (granat 

ferifer cu pământuri rare) utilizate la sistemele de 

comunicaţii prin fibră optică până la data de 31 

decembrie 2009.  

Lead as impurity in RIG (rare earth iron garnet) 

Faraday rotators used for fibre optic communication 

systems until 31 December 2009. 

Nu mai apare/ Does not appear anymore. 

Plumbul în aliajele de lipit pentru condensatoarele 

discoidale cu lipire în gaură şi condensatoarele 

ceramice plane multistratificate.  

Lead in solders for the soldering to machined through 

hole discoidal and planar array ceramic multilayer 

capacitors. 

Nu mai apare/ Does not appear anymore 

Oxidul de plumb din sticla becurilor pentru lămpile 

Black Light Blue (BLB).  

Lead oxide in the glass envelope of black light blue 

lamps. 

A expirat la 1 iunie 2011/ Expired on 1 June 2011. 

Notă: din tabel au fost omise unele poziţii şi condiţiile 

identice în cele 2 Directive, pentru evidenţierea celor 

mai restrictive. 

 

Din tabelul de mai sus se observă o 

tendinţă de limitare mai accentuată a utilizării 

plumbului în EEE. De asemenea, unele 

utilizări dispar în noua directivă, ceea ce 

dovedeşte că au fost găsite noi metode de 

fabricaţie, fără utilizarea plumbului.  

Trebuie menţionat că  aplicaţiile specifice 

dispozitivelor medicale și instrumentelor de 

monitorizare și control beneficiază de 

derogare şi în noua directivă. 

 Note: From the table were omitted some lines as well 

as identical conditions provided in those two 

directives, highlighting the most restrictive ones. 

 

From the table above there is a stronger 

tendency to limit the use of lead in EEE. 

Also, some uses disappear in the new 

directive, which proves that were found new 

methods of manufacture, without using lead. 

It 

should be noted that applications specific to 

medical devices and monitoring and control 

instruments exempted in the new Directive. 

       It follows from the above that the 
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         Din cele prezentate mai sus rezultă că 

limitările tehnologice fac ca substanţele 

periculoase să fie prezente în continuare în 

EEE, ceea ce duce, inevitabil la problema 

gestionării acestora la sfârşitul ciclului de 

viaţă, când devin deşeuri. Când sunt 

depozitate, pot să apară cantităţi crescute de 

metale grele în levigat. De asemenea, sunt 

prezente şi în cenuşa de incinerare, limitând 

depozitarea acesteia şi opţiunile de reutilizare 

(***Townsend et al., 1999). Din această 

cauză, Directiva Directiva 2012/19/CE 

privind DEEE prevede ţinte foarte mari 

pentru colectarea, reciclarea şi reutilizarea 

DEEE, cu reducerea depozitării la minim.  

 

 

technological limitations make that 

dangerous substances to be still present in 

EEE, leading inevitably to the question of 

their management at the end of life,when 

those become waste. When disposed in 

landfills, increased 

concentrations of heavy metals in landfill 

leachate may occur. When 

discarded electronics are disposed at waste-

to-energy facilities, the heavy metals 

become concentrated in the ash, limiting 

disposal and reuse options. (***Townsend et 

al., 1999).For this reason, WEEE Directive 

2012/19/CE provides very high targets for 

collection, recycling and reuse of WEEE, 

reducing storage to a minimum. 

 

 
Tabel 2/ Table 2 Obiectivele de valorificare şi reciclare/reutilizare DEEE/Recovery and recycling / reuse of 

WEEE 

Categorie 

DEEE 

Anexa 1 

WEEE 

categories, 

Annex 1 

Obiectiv valorificare 

Recovery objective 

Obiectiv reciclare si reutilizare 

Recycling / reuse objective 

Directiva 

2002/96/CE, 

modificată de 

Directiva 

2003/108/CE 

Directiva 2012/19/CE. 
Directiva 

2002/96/CE, 

modificată de 

Directiva 

2003/108/CE 

Directiva 2012/19/CE. 

13.08.2012 

până la 

14.08. 2015 

15.08.2015 

până la 

14.08. 2018 

13.08.2012 

până la 

14 .08.2015 

15.08.2015 

până la 14.08. 

2018 

1 si 10 80% 80% 85% 75% 75% 80% 

3 si 4 75% 75% 80% 65% 65% 70% 

2, 5, 6, 7 si 

9 
70% 70% 75% 50% 50% 55% 

5 b-e 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

 

Notă: După data de 15 august 2018, 

obiectivele minime aplicabile se referă la 

categoriile enumerate în anexa III a Directivei 

2012/19/CE.          Pentru atingerea acestor 

ţinte, producătorii sau reprezentanţii 

autorizaţi care acţionează în numele lor sunt 

obligaţi să organizeze colectarea, 

valorificarea şi reciclarea DEEE, pentru a 

îndeplini obligaţiile de colectare şi reciclare 

utilizând propriile resurse, sau prin 

transferarea acestor responsabilităţi, pe bază 

de contract, către operatorul economic legal 

Note: After 15 august 2018, the minimum 

objectives applicable are related to the 

categories listed in Annex III of Directive 

2012/19/CE.           To achieve these 

targets, producers or authorized 

representatives acting on their behalf are 

required to organize the collection, 

recovery and recycling of WEEE to meet 

the obligations of collection and 

recycling, as follows: individually, using 

their own resources, or by transferring 

these responsibilities on a contract basis 
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constituit şi autorizat, denumit organizaţie 

colectivă; 

        Proiectarea și producerea de EEE, 

trebuie realizată ecologic, astfel încât 

reutilizarea, demontarea și valorificarea 

DEEE, precum și a componentelor și 

materialelor lor să se poată realiza. Excepție 

face cazul  în care aceste caracteristici 

specifice de proiectare sau procedee specifice 

de fabricare prezintă avantaje determinante, 

de exemplu în ceea ce privește protecția 

mediului și/sau cerințele de siguranță.  

( Directiva 2011/ 65 /CE). 

         În scopul reducerii la minimum a 

eliminării DEEE ca deşeuri municipale 

nesortate şi pentru a facilita colectarea lor 

selectivă, producătorii trebuie să aplice 

simbolul “ pubela tăiată” pe echipamentele 

electrice şi electronice introduse pe piaţă. 

       Finanţarea colectării, tratării, valorificării 

şi eliminării nepoluante a DEEE generate în 

gospodăriile particulare şi depozitate la 

punctele de colectare municipale sau 

colectate la comercianţi ori prin alte mijloace 

se face tot de către producători, prin 

depunerea unei garanţii financiare (scrisoare 

de garanţie bancară sau poliţa de asigurare de 

reciclare). 

         În scopul reducerii la minimum a 

eliminării DEEE ca deşeuri municipale 

nesortate şi pentru a facilita colectarea lor 

selectivă, producătorii trebuie să aplice 

simbolul “ pubela tăiată” pe echipamentele 

electrice şi electronice introduse pe piaţă. 

 

 

to a legally constituted and authorized 

economic operator called collective 

organization; 

         Design and production of EEE 

should be made in environmentally kind, 

so re-use, dismantling and recovery of 

WEEE, their components and materials 

can be achieved. The exception is where 

such specific design features or 

manufacturing processes present 

overriding advantages specific, for 

example in terms of environmental and / 

or safety requirements (Directive 2011/65 

/ EC) 

In order to minimize the disposal of 

WEEE as unsorted municipal waste and 

to facilitating its separate collection, 

manufacturers must apply the symbol 

"crossed bin" on electrical and electronic 

equipment put on the market. 

     Financing the collection, treatment, 

recovery and environmentally way 

disposal of WEEE generated in private 

households deposited at municipal 

collection points, collected from 

merchants or by other means is also made 

by producers through the financial 

security (bank guarantee letter or policy 

of recycling insurance). 

       From the above it is observed that 

organizations are involved in tracking 

product from its conception, marketing 

and ending with application of the 

concept of traceability of waste producers 

are directly responsible for the 

management of their products once they 

become waste. 
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       Finanţarea colectării, tratării, valorificării 

şi eliminării nepoluante a DEEE generate în 

gospodăriile particulare şi depozitate la 

punctele de colectare municipale sau 

colectate la comercianţi ori prin alte mijloace 

se face tot de către producători, prin 

depunerea unei garanţii financiare (scrisoare 

de garanţie bancară sau poliţa de asigurare de 

reciclare). 

         Din cele prezentate mai sus se observă 

că organizaţiile sunt implicate în urmărirea 

produsului începând cu concepţia acestuia, 

punerea pe piaţă şi sfârşind cu aplicarea 

conceptului de trasabilitate a deşeului , 

producătorii fiind direct răspunzători de 

modul de gestionare a produselor lor şi după 

ce acestea devin deşeuri. 

     Organizaţiile din toate domeniile de 

activitate, care doresc să-şi îmbună- 

tăţească performanţa de mediu  (pentru o 

parte a activităţii sau pentru toate activităţile 

desfăşurate) se pot înregistra ca participanţi la 

EMAS, schema voluntară de management şi 

audit de mediu. Standardul european “Eco-

management and Audit Scheme”– EMAS 

este larg acceptat - mai ales în Uniunea 

Europeană - drept un indicator al practicilor 

convenabile ale mana- 

gementului ecologic. 

        Dintre avantajele înregistrării EMAS 

sunt de menţionat dezvoltarea durabilă, 

reducerea costurilor ca efect al îmbunătăţirii 

performanţelor de mediu, eficientizarea 

proceselor existente, introducerea unor 

procese noi, eficiente şi nu în ultimul rând, 

câştigarea încrederii părţilor interesate, care 

este un real avantaj în obţinerea unor viitoare 

contracte. Din păcate în Registrul Naţional 

EMAS figurează doar 5 organizaţii, dintre 

care doar una activează în domeniul 

gestionării DEEE.(sursa: anpm.ro) 

 

5.Concluzii 

       Agentul economic dovedeşte atingerea 

unei performanțe de mediu prin 

implementarea unui sistem de management 

de mediu.  

        La nivel european se observă o tendinţă 

de limitare mai accentuată a utilizării 

plumbului în EEE. Aceasta implică căutarea 

de noi soluţii tehnice pentru fabricarea 

echipamentelor electronice si electrice. 

        Unele echipamente au derogare de la 

limitările legislative, fapt pentru care 

     Organizations from all fields who 

wish to improve their environmental 

performance (for part or all of the 

business activities) may register as 

participants in the EMAS voluntary 

environmental management and audit 

scheme. European standard "Eco-

Management and Audit Scheme" - 

EMAS is widely accepted - especially in 

the European Union - as a indicator of 

convenient environmental management 

practices. 

       Among EMAS registration 

advantages sustainable development, cost 

reduction as an effect of improving 

environmental performance, 

streamlining of existing processes, 

introducing new efficient processes, and 

not least, acquiring stakeholder 

confidence, which is a real advantage in 

obtaining future contracts, are to be 

mentioned.Unfortunately EMAS listed in 

the National Register only 5 

organizations, of which only one is active 

in the management of WEEE. (Source: 

anpm.ro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Conclusions 

 

        Traders proves the achievement of 

environmental performance by 

implementing  an  environmental 

management system. 

        At European level there is a 

tendency to a stronger limitation of the 

use of lead in EEE. This involves the 

search for new technical solutions for 

manufacturing electrical and electronic 

equipment. 
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convenabile ale mana-gementului ecologic. 

        Dintre avantajele înregistrării EMAS 

sunt de menţionat dezvoltarea durabilă, 

reducerea costurilor ca efect al îmbunătăţirii 

performanţelor de mediu, eficientizarea 

proceselor existente, introducerea unor 

procese noi, eficiente şi nu în ultimul rând, 

câştigarea încrederii părţilor interesate, care 

este un real avantaj în obţinerea unor 

viitoare contracte. Din păcate în Registrul 

Naţional EMAS figurează doar 5 

organizaţii, dintre care doar una activează în 

domeniul gestionării DEEE.(sursa: anpm.ro) 

 

5.Concluzii 

       Agentul economic dovedeşte atingerea 

unei performanțe de mediu prin 

implementarea unui sistem de management 

de mediu.  

        La nivel european se observă o 

tendinţă de limitare mai accentuată a 

utilizării plumbului în EEE. Aceasta implică 

căutarea de noi soluţii tehnice pentru 

fabricarea echipamentelor electronice si 

electrice. 

        Unele echipamente au derogare de la 

limitările legislative, fapt pentru care 

substanţele chimice periculoase ajung în 

deşeuri. Din această cauză, manage- 

mentul acestui tip de deşeuri este strict 

urmărit. Ţintele de colectare, reciclare şi 

reutilizare a DEEE sunt foarte mari, 

depozitarea fiind ultima soluţie şi cea mai 

nocivă pentru mediu. 

        Organizaţiile sunt implicate în 

urmărirea produsului (EEE), începând cu 

concepţia acestuia, punerea pe piaţă şi 

sfârşind cu aplicarea conceptului de 

trasabilitate a deşeului , producătorii fiind 

direct răspunzători de modul de gestionare a 

produselor lor şi după ce acestea devin 

deşeuri. 

        Sigla EMAS constituie pentru 

organizaţii un instrument de comunicare și 

marketing şi este o dovadă atât a bunei 

gestionări a impactului activităţii lor asupra 

streamlining of existing processes, introducing 

new efficient processes, and not least, 

acquiring stakeholder confidence, which is a 

real advantage in obtaining future contracts, 

are to be mentioned.Unfortunately EMAS 

listed in the National Register only 5 

organizations, of which only one is active in 

the management of WEEE. (Source: anpm.ro) 

 

 

 

 

 

5.Conclusions 

        Traders proves the achievement of 

environmental performance by 

implementing  an  environmental 

management system. 

        At European level there is a tendency to a 

stronger limitation of the use of lead in EEE. 

This involves the search for new technical 

solutions for manufacturing electrical and 

electronic equipment. 

        Some devices have derogation from 

legislative limitations, for which hazardous 

chemicals end up in waste. For this reason, this 

type of waste management is strictly pursued. 

Targets for collecting, recycling and reuse of 

WEEE are high, storage is a last option and 

most harmful to the environment. 

        Organizations are involved in monitoring 

product (EEE), from its conception, marketing 

and ending with application of the concept of 

traceability of waste, the  producers being 

directly responsible for the management of 

their products once they become waste. 

        EMAS logo is a communication and 

marketing tool for organizations and is a proof 

of the proper management of their 

environmental impact, also for the 

improvement of their overall environmental 

performance. 
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mediului, precum şi a îmbunătăţirii  

performanţei lor de mediu globale. 
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