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De ce?

50 de milioane de tone
de DEEE vor fi generate 
numai in 2018 in lume

Majoritatea sunt obiecte 
de mici dimensiuni 
(telefoane, tablele, 

computere, etc)

Maxim 20% din toate 
acestea ajung la 

reciclare



Motivatie

40 de milioane de tone de 
deseuri electronice sunt
plasate in depozite de 

deseuri, arse sau
comercializate ilegal si
tratate sub standardele
legale, iar acest lucru se 

intampla in ciuda faptului ca 
66% din populatia lumii este

acoperita de legislația
privind deseurile electrice!

Chiar și în UE, are cele
mai ridicate standarde în

reciclarea deseurilor
electrice, doar 35% din 

acestea sunt colectate si
reciclate, iar lipsa de 

informare impiedica tarile
sa dezvolte sisteme de 

economie circulara
pentru echipamente

electrice.



#ewasteday
13 octombrie: 

o initiativa a WEEE Forum



27 de organizatii non-profit ca 
si Asociatia RoRec, din 21 de 
țări din întreaga lume

01 Cine? 

• pentru a incuraja consumatorii sa isi recicleze corect deseurile electrice

• pentru a creste rata de reciclare a deșeurilor electrice

• pentru comunitati mai curate si aliniate standardelor europene de mediu

• pentru dezvoltare durabila si economisirea resurselor

02 Obiective



RoRec si autoritatile locale

 20 actiuni de amploare

care au avut drept

scop informarea și

colectarea de deșeuri

electrice

 40% din resedintele de 

judet participante in 

proiect

 Peste 2000 de apeluri

la TelVerde

 Peste 300.000 kg

colectate















Ce am facut de fapt?

Activitati
de 

antrenare
a 

populatiei
si

persoanelor
juridice
pentru

colectarea
selectiva a 

DEEE

Activitati de 
PR si

informare in 
presa in 

colaborare cu 
autoritatile

locale 
(comunicate

de presa, 
articole, stiri) 
– peste 300 de 

aparitii in 
presa 

centrala si
locala in 10 
zile – cu o 

valoare media 
de peste

15.000 euro

Comunicare:

• 1.045.000 
flyere

• 370 postere

• 162 de 
premii puse 
în joc la 
tombole

• 17 spoturi
radio, cu 
1174 difuzări
pe 23 de 
stații

• 24 machete 
presă în 13 
publicații

• Peste 50 de 
posturi in 
social media

Colectare
la puncte
provizorii

fixe 
pentru 1-2 

zile

Colectare
de la 

domiciliu
si sedii de 
firme timp
de maxim 

7 zile



Ce facem in 

fiecare zi:

Lucram alaturi de autoritatile locale 
si partenerii locali

Impreuna cu operatorii locali 
parteneri RoRec

Alaturi de scolile din Patrula de 
Reciclare

Cu sustinerea presei locale si 
centrale

• TelVerde 0800 444 800

• Serviciul Local de Colectare

• www.colecteaza.ro

• Facebook.com/AsociatiaRoRec

Prin instrumentele create de 
asociatie si puse gratuit la 
dispozitia comunitatilor: 

http://www.colecteaza.ro/


Care a fost cheia

succesului?



Exercitiu de imaginatie

Un obiectiv European de colectare a minim 4 kg 

DEEE/locuitor anual

Se dau:

Rezultate colectare

activitati RoRec

13 octombrie: 

Un status colectare la nivel national – sub 1 kg 

anual/locuitor

Sinaia: 1 
kg/locuitor

Odorheiu

Secuiesc: 0.9 

kg/locuitor

Media/tara: 

10 g/locuitor

Intrebare: Daca am colecta zilnic… nu-i asa ca ne-am apropia de 

obiectivul European?



Putem sa ne 

atingem

obiectivele!

Solutia: 

Serviciul gratuit, 
disponibil in toate 

judetele tarii 

Serviciul Local de 
Colectare DEEE RoRec



Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec

Str. Sevastopol nr 24, etaj 5, 010992, Sector 1, 

Bucureşti

Tel: 021 203 93 67

Fax: 021 232 71 81

www.rorec.ro


