
       

Patrula de Reciclare  

          Organizator:  Asociația Română pentru Reciclare – RoRec  

          Coordonator: Prof. Mioara Drăgoi 

Fă un gest simplu, corect și responsabil – scapă corect de aparatele electrice și 

electronice vechi sau stricate cu ajutorul Patrulelor de Reciclare! 

Activități program 

Patrula de Reciclare reunește an de an o comunitate activă de profesori coordonatori 

și elevi talentaţi şi harnici.  

Misiunea noastră e ambițioasă. Nu e ușor să convingi atâția oameni să renunțe la 

aparatele vechi pe care le păstrează inutil și la obiceiurile lor comode, dar dăunătoare naturii. 

Ne străduim să facem tot felul de acțiuni ca să vă atragem atenția, să vă stârnim 

interesul și să vă motivăm să acționați, adică să faceți un gest foarte simplu: 

- să duceți deșeurile electrice și electronice la punctele de colectare RoRec care vă sunt 

aproape 

sau 

- să cereți să vă fie preluate gratuit de la domiciliu sau de la locul de muncă prin TelVerde 

0800 444 800, apel gratuit din toate rețelele de telefonie. 

Dovediți, alături de noi, că ne păsarea și inerția sunt dușmani redutabili atât ai mediului, cât și 

ai oamenilor. 

Se poate recicla orice aparat electric, electronic sau electrocasnic, baterii non-auto sau 

corpuri de iluminat. Toate acestea intră în categoria DEEE şi trebuie să fie reciclate.  

Se pot astfel recupera materiale utile cum ar fi metalele, sticla, plasticul, care mai pot fi 

folosite. 

Trebui să fim conştienţi de faptul că unele componente din majoritatea acestor produse 

pot conţine materiale periculoase precum plumb, mercur, arseniu şi cadmiu. Aceste substanţe 

toxice nu reprezintă o problemă pentru cei care utilizează aparatele conform scopului pentru 

care au fost create, însă vor polua consistent mediul înconjurător dacă sunt aruncate laolaltă 

cu alte deşeuri. 

http://www.patruladereciclare.ro/colecteaza-deee-cu-noi/


Orice deşeu electric recuperat din gospodăriile şi din birourile noastre înseamnă mai 

puţine materiale periculoase eliminate la întâmplare, mai mult spaţiu disponibil şi mai puţine 

materii prime cheltuite. Dar mai ales înseamnă costuri mai mici la utilităţi, căci noua generaţie 

de echipamente electrice şi electronice respectă ultimele standarde de eficienţă energetică, 

asumate de către toţi producătorii mondiali. 

Promovăm colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca 

gest responsabil față de mediul înconjurător și față de comunitate. 

Vrem să creștem cota de colectare a deșeurilor electrice în România cu cel puțin 50 g 

DEEE/locuitor, la fiecare ediție. 

Vrem să atingem două milioane de kg de DEEE colectate în cadul programului, acum, 

după ce am depășit un milion! 

Vrem să informăm cât mai mulți oameni, instituții și firme că singurul loc unde trebuie 

să ajungă deșeurile electrice este LA RECICLARE! 

Vrem să trăim într-o țară curată, cu o natură frumoasă, într-o societate care respectă 

legea, mediul și oamenii. 

Oricine se poate alătura misiunii noastre! 

 

Respecți natura, respecți legea, te respecți pe tine însuți! Ajută 

Patrulele să își îndeplinească misiunea ecologică! 

 

 



                  
 

                                                      
 

 

 



 

      

 
 

 

                           


