RECICLEAZĂ

CE NU MAI FUNCȚIONEAZĂ!
Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 stabileşte măsuri pentru protejarea mediului şi
a sănătăţii populaţiei prin prevenirea şi reducerea efectelor negative ale generării
şi gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), prin reducerea efectelor globale ale utilizării resurselor şi prin îmbunătăţirea eficienţei
utilizării acestor resurse.
Pentru a contribui la o dezvoltare durabilă, utilizatorii de echipamente electrice şi
electronice (EEE) au obligaţia de a respecta următoarele dispoziţii ale ordonanţei:
• să nu elimine DEEE împreună cu deşeurile menajere din locuință;
• să predea DEEE numai către punctele şi centrele de colectare special amenajate
în acest scop.
Astfel, utilizatorii de EEE participă activ la valorificarea şi reciclarea DEEE, contribuind la reducerea potenţialelor efecte nocive asupra mediului şi sănătăţii umane
ca urmare a prezenţei substanţelor periculoase în EEE.
Încălcarea acestor dispoziţii legale constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000
lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

CE SUNT DEŞEURILE ELECTRICE - DEEE?
Orice aparat electric, electronic sau electrocasnic, baterii portabile şi industriale
(non-auto), corpuri de iluminat sau tuburi fluorescente, toate acestea intră în categoria DEEE atunci cand nu mai pot fi folosite și trebuie reciclate.

Simbolul care indică faptul că EEE pe care l-ați achiziţionat face
obiectul unei colectări separate este reprezentat printr-o pubelă
cu roţi barată cu o cruce, ca în imaginea alăturată. Informații
privind colectarea selectivă a echipamentului dvs. găsiți în prezentul prospect, precum și în instrucțiunile de utilizare.

NU arunca la gunoi sau în
natură deșeurile electrice
și electrocasnice.
Debarasarea acestora la
întâmplare este ilegală!

DE CE TREBUIE
SĂ COLECTĂM SELECTIV DEEE?
DEEE au în structura lor componente non-biodegradabile, ce conţin substanţe
toxice, dintre care cele mai periculoase sunt plumbul, mercurul şi cadmiul.
Ajunse la groapa de gunoi sau în natură, aceste substanţe poluează solul, aerul şi
apa, ne afectează tuturor sănătatea şi pot genera apariţia unor boli precum cancer, alergii, sterilitate sau afecţiuni ale inimii.
În plus, majoritatea deşeurile electrice sunt constituite din componente care conţin materiale ce pot fi recuperate și reintroduse în industrie ca materii prime
secundare, doar prin utilizarea unor tehnologii de reciclare performante, pentru a
reduce exploatarea irațională a resurselor primare.

CUM PUTETI PREDA SIMPLU, RAPID
ŞI GRATUIT DEȘEURILE ELECTRICE?
Asociaţia Română pentru Reciclare – RoRec oferă un serviciu gratuit destinat comunităţii, pentru colectarea DEEE la nivel naţional, într-un mod organizat și în
condiții de deplină siguranță, cu respectarea normelor de mediu (www.rorec.ro).

După preluarea deșeurilor, acestea sunt inventariate, stocate în funcţie de tehnologia de tratare/reciclare aplicabilă, încărcate și transportate în condiții de siguranță către operatorii de tratare şi reciclare.
Cetăţenii, societăţile şi instituţiile ce doreșc să se debaraseze în mod responsabil
de DEEE, respectând legislaţia în vigoare, pot preda deșeurile echipei Asociaţiei
RoRec, astfel:
1. la cele peste 1.500 de puncte de colectare special amenajate la nivel naţional, din marile reţele de magazine, benzinării, sedii de firme şi instituţii
(www.rorec.ro/reteaua-nationala-de-colectare):

2. în cadrul campaniilor de colectare organizate împreună cu primăriile;
3. direct de la domiciliu, sediu de firmă sau instituţie, apelând la TelVerde 0800 444 800;
4. la centrele de colectare din Reţeaua Naţională de Colectare, realizată în parteneriat cu autoritățile locale (vezi lista pe verso).
Informații despre felul în care DEEE pot fi debarasate în mod corect și responsabil,
precum şi coordonatele punctului sau centrului de colectare cel mai apropiat, sunt
disponibile la:
TelVerde 0800 444 800 - un serviciu național, apelabil
gratuit din orice reţea de telefonie fixă sau mobilă, zilnic
între 9.00-17.00.

www.rorec.ro - site-ul Asociaţiei RoRec, cu informaţii
actuale despre proiectele în derulare, despre unde și
cum vă puteţi debarasa de deșeurile electrice, adresa
punctelor de colectare, cum sunt programate zilele de
colectare în localitatea dvs., precum și alte informații
despre DEEE.

CENTRE DE COLECTARE ÎN PARTENERIAT CU PRIMĂRIILE
Nr.
crt.

Localitate

Adresa centrului de colectare

1

Alba Iulia

Str. Detunata nr. 18

0756 026 916

luni - vineri 9.00 - 17.00

2

Alexandria

Str. Libertăţii nr. 505

0751 302 118

luni şi miercuri 17.00 - 19.00

3

Bistriţa

Str. Zefirului nr. 1

0751 302 125

luni - vineri 9.00 - 14.00

Telefon

Program colectare la centru

4

Brăila

Str. Cimbrului

0756 026 923

marţi şi joi 16.00 - 18.00,
sâmbătă 12.00 - 14.00

5

Călăraşi

Str. Locomotivei
(vis-à-vis de SC Eliza ComImpex SRL)

0751 302 110

luni şi miercuri 17.00 - 19.00

6

Cernavodă

Zona Drum Tehnologic
(vis-à-vis de magazinul Penny)

0751 302 124

marţi şi miercuri 15.00 -17.00,
sâmbătă 12.00 - 14.00

7

Făgăraş

Str. Negoiu nr. 147 (în parcarea
exterioară a SC Apa Serv SRL)

0751 302 117

luni şi miercuri 14.00 - 17.00,
vineri 10.00 - 17.00

8

Găeşti

Str. Prof. Stancu
(vis-à-vis de Autogara Gaeşti)

0751 302 121

luni şi marţi 10.00 - 13.00

9

Galaţi

Calea Smârdan (Drumul Viilor),
lăngă staţia de sortare Ecosal

0756 029 357

miercuri şi vineri 17.00 - 19.00,
sâmbătă 11.00 - 13.00

10

Giurgiu

Str. Gloriei nr. 5
(în incinta UAT Giurgiu)

0741 231 538

marţi 10.00 - 13.00,
joi 14.00 - 17.00

11

Hărman/
Braşov

Str. Oltului nr. 4

0751 302 104

luni 9.00 - 12.00,
vineri 14.00 - 18.00

12

Hunedoara

Parc Industrial Hunedoara

0751 302 130

luni 9.00 -17.00

13

Oituz/
Oneşti

Sat Oituz, nr. 1114 A
(lângă Caminul Cultural)

0756 040 607

miercuri 16.00 - 18.00,
sâmbătă 10.00 - 12.00

14

Piteşti

Str. Depozitelor
(vis-à-vis de SC Matriţe Dacia SA)

0741 221 908

luni şi joi 16.00 - 19.00

15

Reşita

Str. Căminelor

0751 302 119

luni 10.00 - 13.00,
miercuri 14.00 - 17.00,
vineri 10.00 - 13.00

16

Săcălaz/
Timişoara

Str. Wolfsberg nr. 2,
Parc Industrial Săcălaz

0751 302 114

luni și vineri 10.00 - 13.00,
miercuri 14.00 - 17.00

17

Sâncraiu
de Mureş/
Tg. Mureș

Str. Mureşului nr. 135 A

0756 026 916

luni 9.00 - 12.00

18

Satu Mare

Str. Depozitelor nr. 23

0756 055 632

luni, miercuri şi vineri 14.00 - 16.00

19

Scheia/
Suceava

Sat Scheia, Str. Humorului nr. 97
(în incinta Unisem )

0751 302 108

luni și vineri 10.00 - 13.00,
miercuri 14.00 - 17.00

20

Sibiu

Str. Henri Coandă nr. 69

0756 039 628

luni, miercuri şi vineri 10.00 - 14.00,
marţi şi joi 14.00 - 18.00

21

Sinaia

Calea Braşovului nr. 2

0751 302 116

luni şi miercuri 17.00 - 19.00

22

Târgovişte

Şoseaua Găeşti nr. 30

0751 302 121

luni şi joi 16.00 - 19.00

23

Târgu Jiu

Str. Termocentralei nr. 27

0756 026 814

marţi şi miercuri 14.00 - 17.00,
sâmbătă 10.00 - 13.00

24

Tulcea

Str. Atelierelor

0751 302 113

marţi şi miercuri 9.00 - 11.00,
sâmbătă 11.00 - 13.00

25

Vălenii
de Munte

Str. George Enescu nr. 36 A

0751 302 115

luni și miercuri 15.00 - 17.00

26

Zalău

Str. Fabricii nr. 30

0756 030 602

luni, miercuri
şi vineri 14.00 - 16.00

Datele sunt valabile la data tipăririi prezentului prospect. Lista actualizată se găsește pe
www.rorec.ro/reteaua-nationala-de-colectare

