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Referitor la: Regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de 
baterii şi acumulatori 
 
 
Temei legal: Hotărârea Guvernului nr. 1132/18.09.2008 (Monitorul Oficial nr. 
667/25.09.2008). 
Data  intrării în vigoare: 25.09.2008. 
Abrogă: H.G. nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe 
periculoase 
H.G. nr. 1132/2008 transpune în legislaţia naţională Directiva 2006/66/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de 
baterii şi acumulatori şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene (JOUE) nr. L 266 din 26 septembrie 2006. 
 
 1. Registrul producatorilor de baterii si acumulatori existenti pe piata: 
         Până la data de 31 decembrie 2008, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, prin 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, întocmeşte un registru al producătorilor de baterii 
şi acumulatori în care sunt centralizate anual informaţii, inclusiv estimări cu privire la: 
    a) tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor introduşi pe piaţă; 
    b) tipul, numărul şi greutatea deşeurilor de baterii şi acumulatori care au fost colectate prin 
toate mijloacele şi tratate, reciclate şi eliminate; 
    c) tipul, numărul şi greutatea deşeurilor de baterii şi acumulatori colectate exportate. 
         Procedura de înregistrare se stabileşte prin ordin comun al ministrului mediului şi 
dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor, în termen de 60 de zile de la data 
intrarii in vigoare a prezentei hotarari. 

Până la data de 30 aprilie 2009, producătorii de baterii şi acumulatori existenţi pe piaţă, 
au obligaţia să se înscrie într-un registru întocmit de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, 
prin Agenţia Naţională pentru Pratecţia Mediului, primind un număr de înregistrare pe care îl vor 
comunica tuturor reţelelor comerciale prin care sunt vândute bateriile şi acumulatorii. Procedura 
de înregistrare va fi stabilită prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al 
ministrului economiei şi finanţelor. 
 
2. Introducerea pe piata:   
       Introducerea pe piaţă - furnizarea sau punerea la dispoziţia unui terţ, contra cost sau 
gratuit, pe teritoriul României, inclusiv importul pe teritoriul vamal al României  
        Persoanele fizice şi juridice nu pot introduce pe piaţă, după data de 26 septembrie 2008, 
decât baterii sau acumulatori care îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri. 
         Introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor se realizează numai de către producătorii 
înregistraţi. 
         Se interzice distribuitorilor să comercializeze baterii şi acumulatori proveniţi de la 
producători care nu sunt înregistraţi în registrul mentionat la pct.1. 
         Se interzice distribuitorilor să primească în scopul comercializării, după data de 26 
septembrie 2008, baterii şi acumulatori care nu îndeplinesc acestei hotărâri. 
       
3.Interdictii: 
      Este interzisă introducerea pe piata: 

a) tuturor bateriilor sau acumulatorilor care conţin mercur într-o proporţie mai mare de 
0,0005% din greutate, indiferent dacă sunt sau nu integrate în aparate; se exceptează bateriile tip 
pastilă cu un conţinut de mercur de cel mult 2% din greutate. 
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    b) bateriilor şi acumulatorilor portabili, inclusiv a celor integraţi în aparate, care conţin 
cadmiu într-o proporţie mai mare de 0,002% din greutate. 
 
4.Obligatiile producatorilor 
  
  4.1 Producătorul- orice persoană dintr-un stat membru care, cu titlu profesional şi 
indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv tehnicile de comunicare la distanţă, 
definite conform Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la 
încheierea şi executarea contractelor la distanţă, republicată, introduce pentru prima dată 
pe piaţă în România baterii sau acumulatori, inclusiv cei încorporaţi în aparate ori 
vehicule. 
 
   4.2. Obligatiile producatorilor de baterii si acumulatori portabili 
  Producătorii de baterii şi acumulatori portabili sau organizaţiile colective care acţionează în 
numele lor sunt obligaţi: 

- să realizeze o evidenţă care să cuprindă care să cuprindă informaţii privind tipul, 
numărul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor portabili introduşi pe piaţă, ale deşeurilor de 
baterii şi acumulatori portabili colectate, precum şi a punctelor de colectare organizate; 
           - să stabilească sisteme de colectare adecvate pentru deşeurile de baterii şi acumulatori 
portabili, în vederea îndeplinirii ratelor de colectare 
 
  4.3. Obligatiile producatorilor de baterii si acumulatori industriali  
     Producătorii de baterii şi acumulatori industriali sau terţii care acţionează în numele lor sunt 
obligaţi: 
     - să stabilească sisteme de colectare a deşeurilor de baterii sau acumulatori industriali, 
indiferent de compoziţia chimică şi de origine, prin care să fie asigurată returnarea acestora de 
către utilizatorii finali. Terţii independenţi pot, de asemenea, să colecteze bateriile şi 
acumulatorii industriali; 
     - să asigure predarea deşeurilor de baterii şi acumulatori industriali colectaţi unui 
operator economic care desfăşoară activităţi de tratare şi/sau reciclare pe bază de contract; 
     - să realizeze o evidenţă care să cuprindă informaţii privind tipul, numărul şi greutatea 
bateriilor şi acumulatorilor industriali colectaţi şi predaţi pentru tratare şi/sau reciclare. 
     
4.4.Obligatiile producatorilor de baterii si acumulatori auto 
  Producătorii de baterii şi acumulatori auto sau terţii care acţionează în numele lor sunt obligaţi: 
     - să predea deşeurile de baterii şi acumulatori auto unui operator economic care 
desfăşoară, pe bază de contract, activităţi de tratare şi/sau reciclare; 
     - să realizeze o evidenţă care să cuprindă informaţii privind tipul, numărul şi greutatea 
bateriilor şi acumulatorilor auto introduşi pe piaţă, precum şi tipul, numărul şi greutatea bateriilor 
şi acumulatorilor auto colectaţi şi predaţi pentru tratare şi/sau reciclare; 
     - să stabilească sisteme de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori auto de la 
utilizatorii finali sau de la un punct de colectare accesibil în vecinătatea acestora, atunci când 
colectarea nu se desfăşoară în cadrul sistemelor de colectare a vehiculelor scoase din uz (potrivit 
H.G. nr. 2406/2004). 
 
4.5 Colectarea deseurilor de baterii si acumulatori  
    Colectarea deşeurilor de baterii şi acumulatori se face  individual de către producători sau 
prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către un operator economic legal 
constituit – organizaţie colectivă. 
  Producătorii de baterii şi acumulatori portabili trebuie să realizeze următoarele rate minime de 
colectare: 
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     - 25% până la data de 26 septembrie 2012; 
     - 45% până la data de 26 septembrie 2016. 
 
    Rata de colectare pentru un an calendaristic - procentajul obţinut prin împărţirea greutăţii 
deşeurilor de baterii portabile şi de acumulatori portabili colectaţi pe parcursul anului 
calendaristic respectiv, la greutatea medie a bateriilor portabile şi acumulatorilor portabili pe care 
producătorii fie îi vând direct utilizatorilor finali, fie îi livrează unor terţi pentru a fi vânduţi 
utilizatorilor finali din România pe parcursul anului respectiv şi al celor 2 ani calendaristici 
precedenţi. 
 
5. Obligatiile distribuitorilor 
 
5.1.Distribuitor - orice persoană care furnizează baterii şi acumulatori, cu titlu profesional, unui 
utilizator final; 
 
5.2.Distribuitorii de baterii şi acumulatori auto au următoarele obligaţii: 
    - să colecteze bateriile şi acumulatorii auto de la utilizatorii finali; 
     - să aplice sistemul "depozit" asupra preţului de vânzare al bateriilor şi acumulatorilor 
auto; 
     - să depoziteze în spaţii special amenajate, împrejmuite şi asigurate pentru prevenirea 
scurgerilor necontrolate, bateriile şi acumulatorii auto primiţi în schimbul celor vânduţi; 
     - să predea bateriile şi acumulatorii auto producătorilor sau unui operator economic care 
este autorizat să execute colectarea în numele producătorului; 
     - să afişeze la loc vizibil anunţul cu următorul conţinut: "Predaţi bateriile şi acumulatorii 
auto în vederea valorificării"; 
     - să afişeze în mod vizibil preţul pentru o baterie sau un acumulator auto şi valoarea 
depozitului corespunzător; 
     - să emită cumpărătorului, la vânzarea bateriei sau acumulatorului auto, o chitanţă pe care 
să se specifice valoarea depozitului; 

- să ramburseze cumpărătorului valoarea depozitului, pe baza chitanţei emise, în cazul în 
care în termen de maximum 30 de zile de la data achiziţionării cumpărătorul îi predă o baterie 
sau un acumulator auto. 
 
 5.3. Sistemul "depozit" 
   Sistemul "depozit" se aplică asupra preţului de vânzare de către distribuitorii de baterii şi 
acumulatori auto, la comercializarea către consumatorul final, reprezintă 10% din preţul de 
vânzare al unei baterii sau al unui acumulator auto şi este plătit odată cu achiziţionarea unei 
baterii sau unui acumulator auto, în cazul în care nu se predă o baterie sau un acumulator auto 
uzat.  
    Sumele încasate din aplicarea sistemului "depozit", nerambursate sunt evidenţiate separat în 
contabilitatea persoanei care desfăşoară activitate de comerţ cu baterii şi acumulatori auto şi sunt 
utilizate numai pentru organizarea activităţii de colectare a bateriilor şi acumulatorilor auto uzaţi. 
      
5. Obligatiile utilizatorului final: 
  
5.1. Utilizator final - orice persoană fizică, persoană fizică autorizată sau persoană juridică care 
cumpără ori dobândeşte baterii sau acumulatori portabili, baterii ori acumulatori auto, baterii sau 
acumulatori industriali în scopul utilizării lor, şi nu al comercializării; 
 
 5.2. Utilizatorul final de baterii şi acumulatori auto şi industriali este obligat să predea deşeurile 
de baterii şi acumulatori auto şi industriale separat de alte deşeuri către: 
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     - distribuitorii de baterii şi acumulatori angro şi en detail; 
     - unităţile care prestează servicii de înlocuire a bateriilor şi acumulatorilor; 
     - punctele de colectare pentru deşeuri de baterii şi acumulatori; 
     - producător, după caz. 
 
6. Obligatii generale ale producatorilor de baterii si acumulatori      
 
  Producătorii de baterii şi acumulatori, terţii sau organizaţiile colective care acţionează în 
numele lor au următoarele obligaţii generale: 
     - să elaboreze şi să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, până la data 
de 28 februarie a anului următor celui în care a avut loc introducerea pe piaţă a bateriilor şi 
acumulatorilor, un raport care să cuprindă informaţii despre tipul, numărul şi greutatea bateriilor 
şi acumulatorilor introduşi pe piaţă; 
     - să elaboreze şi să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, până la data 
de 28 februarie a anului următor celui în care a avut loc introducerea pe piaţă a bateriilor şi 
acumulatorilor, un raport care să cuprindă informaţii despre tipul, numărul şi greutatea bateriilor 
şi acumulatorilor colectaţi; 
     - să păstreze timp de 5 ani de la sfârşitul anului calendaristic în care a fost elaborată, 
evidenţa următoarelor  date: 

- tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor portabili introduşi pe 
piaţă, ale deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili colectate, precum şi a punctelor de 
colectare organizate 

- tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor industriali colectaţi şi 
predaţi pentru tratare şi/sau reciclare. 

- tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor auto introduşi pe piaţă, 
precum şi tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor auto colectaţi şi predaţi 
pentru tratare şi/sau reciclare 

 
7. Îndepărtarea deşeurilor de baterii şi acumulatori 
      Producătorii de aparate sunt obligaţi: 
    a) să asigure proiectarea şi să realizeze aparatele astfel încât deşeurile de baterii şi acumulatori 
să poată fi îndepărtate cu uşurinţă; 
    b) să se asigure că aparatele în care sunt încorporate baterii şi acumulatori sunt însoţite de 
instrucţiuni în care se arată cum pot fi acestea îndepărtate în siguranţă; 
    c) după caz, să informeze utilizatorul final cu privire la tipul bateriilor şi al acumulatorilor 
încorporaţi. 
 
 8.  Tratarea si reciclarea: 
 Până la 26 septembrie 2009: 
    a) producătorii sau terţii, folosind cele mai bune tehnici disponibile pentru protecţia sănătăţii 
populaţiei şi a mediului, stabilesc sisteme pentru a asigura tratarea şi reciclarea deşeurilor de 
baterii şi acumulatori; 
    b) toate bateriile şi acumulatorii identificabili colectaţi în conformitate cu prevederile art. 7 
sau ale Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 sunt trataţi şi reciclaţi prin sistemele care respectă, cel 
puţin, legislaţia naţională armonizată, în special în ceea ce priveşte sănătatea populaţiei, 
siguranţa şi gestionarea deşeurilor. 
     Până la data de 26 septembrie 2011, operatorii economici care execută activităţi de reciclare a 
bateriilor şi acumulatorilor de orice tip trebuie să se asigure că procesele de reciclare respectă 
nivelurile de eficienţă a reciclării şi cerinţele conexe prevăzute în partea B din anexa nr. 3. 
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9.Anexe cuprinse in HG 1132/2008 :  
ANEXA 1   MONITORIZAREA respectării ratelor de colectare stabilite la art. 7 alin. (3) 
ANEXA 2  SIMBOLURI pentru baterii, acumulatori şi ansambluri de baterii în vederea 
colectării separate 
ANEXA 3  CERINŢE DETALIATE privind tratarea şi reciclarea 
 
10. Actul normativ in discutie contine contraventii si sanctiuni aplicabile pentru 
nerespectarea de catre producatori, distributori, utilizatori finali a obligatiilor ce le revin.   
    Dintre acestea amintim: 
    1. Contraventii ce se pot constata de Autoritatea nationala pentru protectia 
consumatorilor: 
  Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2000-6000 lei,  incalcarea de catre 
distribuitor a urmatoarelor obligatii 
  - să afişeze la loc vizibil anunţul cu următorul conţinut: "Predaţi bateriile şi acumulatorii auto în 
vederea valorificării"; 
    - să afişeze în mod vizibil preţul pentru o baterie sau un acumulator auto şi valoarea 
depozitului corespunzător; 
    - să emită cumpărătorului, la vânzarea bateriei sau acumulatorului auto, o chitanţă pe care să 
se specifice valoarea depozitului; 
    -  să ramburseze cumpărătorului valoarea depozitului, pe baza chitanţei emise, în cazul în care 
în termen de maximum 30 de zile de la data achiziţionării cumpărătorul îi predă o baterie sau un 
acumulator auto. 
 
    2. Contraventii ce se pot  constata de Garda  Naţionala de Mediu şi de Ministerul 
Economiei şi Finanţelor. 
      Introducerea pe piata,  după data de 26 septembrie 2008, a bateriilor sau acumulatorilor care 
nu îndeplinesc cerinţele acestei  hotărâri constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 
la 25.000-30.000 lei, pentru persoane juridice. 
    
    3.Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii, 
agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare 
şi sancţionare a contravenţiei. 
    
 


