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Felicitări! 
Ești Agent al Patrulei de Reciclare! Ai devenit membru al celei mai ac-
tive mișcări ecologiste de tineret din România! O rețea națională de ti-
neri care protejează mediul înconjurător și încurajează colectarea se-
lectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, pe scurt 
DEEE.

Orice aparat care funcționează cu electricitate (de la priză sau cu ba-
terii), orice bec, neon, baterie sau acumulator, atunci când se strică 
sau se învechește, devine DEEE. În casa fiecăruia dintre noi există ast-
fel de echipamente, de la baterii și becuri, la aparatele electrocasnice 
și tehnologii de comunicare. Dacă, atunci când nu le mai putem folosi, 
le păstrăm în casă sau le aruncăm la gunoi, pe stradă sau pe câmp, ele 
devin o sursă foarte periculoasă de poluare, prin componentele toxice 
pe care le conțin. 

Ghidul Agentului
Patrulei de Reciclare

Colegiul 
Tehnic 
Anghel 
Saligny 
Bacău
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Există un singur mod corect și prietenos pentru mediul înconjurător 
de a ne debarasa de aceste deșeuri – să le colectăm selectiv.  Numai 
astfel ele vor fi reciclate cu grijă – componentele poluante vor fi elimi-
nate fără să dăuneze naturii, iar cele recuperabile vor fi reintroduse ca 
materii secundare în industrie, protejând astfel resursele naturale ale 
planetei.

Din păcate, mulți oameni încă nu cunosc sau nu respectă aceste nor-
me, impuse chiar prin lege. Cu siguranță ai văzut, chiar în localitatea 
ta, deșeuri electrice aruncate odată cu gunoiul menajer sau ținute timp 
îndelungat prin casă, chiar dacă nu mai sunt folositoare. 

Hai să schimbăm împreună lucrurile în bine! 

Ai o misiune importantă – să îi convingi pe membrii familiei tale, pe 
colegi, prieteni, vecini și cât mai mulți oameni din comunitatea ta că 

este foarte important să se debaraseze de aceste deșeuri într-un mod 
civilizat și responsabil, astfel încât să respecte natura și legea. 

Contăm pe tine să arăți că orice aparat electric sau electronic, vechi 
sau stricat, orice bec, neon, baterie sau acumulator uzate trebuie co-
lectate selectiv, la puncte special amenajate și nu aruncate oriunde 
sau păstrate în gospodării. 

Cu fiecare kg de DEEE pe care noi îl colectăm datorită eforturilor tale 
și ale colegilor tăi din Patrulă, facem un bine naturii, contribuim la 
curățenia comunității tale și dăm un exemplu de inițiativă și curaj pen-
tru toți cei din jurul nostru.

Știm că poți, alături de colegii tăi! La ediția 2013-2014 profesorii și 
elevii din Patrula de Reciclare au reușit ceea ce, pentru mulți, părea 
imposibil - prin acțiunile de informare și conștientizare pe care le-au 
conceput și pus în aplicare, au determinat colectarea a peste 360.000 
kg DEEE în total, în toată țara.

Afiș realizat de CSEI 1 din Bistrița, Bistrița-Năsăud Școala gimnazială nr.3 din Lunca de Sus, Harghita

Hai cu noi la reciclare,
Pentru un Pământ în floare!
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Cu toate acestea, noi, locuitorii României, nu colectăm, așa cum ne-
am asumat ca cetățeni europeni, 4 kilograme DEEE anual per locuitor, 
ci puțin sub 1 kilogram. 

Ce înseamnă acest lucru? În primul rând, că riscăm să plătim penalități 
din buzunarul fiecăruia dintre noi. Apoi, arătăm că nu ne pasă. Și, nu în 
ultimul rând, se vede că nu cunoaștem legea și responsabilitățile pe 
care le avem față de mediu. 

Avem deci motive să vă propunem la această ediție, tuturor agenților 
și profesorilor Patrulei, obiective îndrăznețe: până în luna mai 2015, 
convingeți-i toți oamenii din județul vostru să colecteze cu ajutorul 
Patrulei de Reciclare o cantitate de DEEE minimă de 50g/locuitor! 
Mai simplu, fiecare persoană ar trebui să colecteze cel puțin 3 baterii 
sau 10 becuri sau 1 aparat electric ieșit din uz. 

De ce nu am reuși? Nu cerem mult – doar ca aceste deșeuri să nu mai 
ajungă la gunoi, unde poluează. Pentru acest lucru riscăm să plătim 
amenzi, așa cum spune legea.
Haideți, așadar, să îi convingem pe toți locuitorii României să le trimită 
la reciclare cu ajutorul nostru, al Patrulei!

Da, se poate! La ediția 2013-2014, patrulele județene din Bihor, Co-
vasna, Sibiu și Vâlcea au reușit să-i determine pe concetățenii lor să 
colecteze peste 50g DEEE/locuitor al județului și au devenit astfel 
câștigătorii naționali ai programului!

La această ediție, câștigătorii naționali vor fi Patrulele din primele 3 
județe care au depășit acest prag și au colectat cele mai mari cantități 
de DEEE/locuitor, până la 31 august 2015.

Vor fi considerate premiante la nivel național numai Patrulele școlare 
din aceste 3 județe sau București care au îndeplinit criteriul de eligibi-
litate (4 kg colectate per agent în incinta școlii).

Vom acorda premii și la nivel județean – pentru Patrula cea mai activă 
și pentru Patrula care a colectat cea mai mare cantitate de baterii în 
incinta școlii. 

Ne place să vă dăm premii la fel de mult pe cât vă place vouă să le 
primiți - meritați, ați devenit deja modele de atitudine ecologistă pen-
tru cei din jurul vostru!

Acționați ca o echipă unită, fixați-vă obiective ambițioase, mobilizați-i 
pe toți, mici și mari, organizați în mod regulat activități de informare și 
conștientizare, folosiți toate oportunitățile de a vă transmite mesajul 
ecologic.

Ești gata să faci o diferență în viața ta și a celor din jurul tău?
 
Mult succes!

Școala gimnazială Șura Mică, Sibiu
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Schițează și tu o Mascotă
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Efectul educației este cel mai greu de măsurat. Și totuși, Patrula de 
Reciclare este cea mai activă mișcare ecologistă de tineret din Româ-
nia. 

Cum știm? 
Prin rezultatele incontestabile ale celor trei ediții de până acum:

• peste 600.000 kg de DEEE colectate; 

• peste 1500 de profesori și peste 60.000 de preșcolari, elevi și liceeni 
implicați;

• progresia impresionantă a programului de la an la an. În 2011-2012, 
Patrula se desfășura în 7 județe. Anul următor, eram în 29 de județe și 
în București, iar de la ediția 2013-2014 suntem prezenți   în toată  țara;

• peste 10 kg DEEE colectate per agent, o cifră de top la nivelul întregii 
Uniuni Europene;

• peste 1.000.000 de oameni informați și încurajați să colecteze res-
ponsabil deșeurile de echipamente electrice și electronice;

• peste 30.000 de fani ai paginii de Facebook;

• arhiva impresionantă de sute de creații grafice și literare, accesibilă 
pe site-ul Patrulei; 

• sutele de acțiuni de informare din școală și din comunitate

Performanțele
Patrulei de Reciclare

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 din Bistrița, Bistrița-Năsăud

Liceul Regina Maria din Dorohoi, Botoșani
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”Noi suntem viitorul acestei planete și, dacă noi nu facem nimic, nici 
alții nu ar avea de ce să facă ceva pentru noi.”

„Fără noi, aceste deșeuri nu ajung la reciclare. Mă bucur mult când văd 
că strâng baterii, telecomenzi, de acasă, de la vecini sau prieteni” 

”Împreună cu fratele meu, ne-am propus să colindăm prin toată co-
muna şi să informăm oamenii. Știu sigur că vom face treabă şi vom fi 
apreciați.” 

„Cea mai tare competiție între şcoli şi licee. Ne-am organizat foarte 
bine şi am convins mulți oameni să dea deşeurile electrice din casă.”

„Mi-am dat seama ce important e să protejezi mediul şi că trebuie să
mă implic mai mult de acum încolo.”

„Mi-a plăcut că toți cunoscuții ne-au ajutat cu câte ceva.”

„Am învățat, împreună cu colegii mei, ce înseamnă să colectezi şi să
reciclezi corect.”

„Am mobilizat întreaga comunitate la colectarea de DEEE. Sunt tare 
mândru de mine!”

”A fost atât de distractiv să construim mascota! Ne-am simțit cu atât 
mai bine cu cât știam că facem și ceva bun.”

”Nu mi-am dat seama cât de mult rău fac aceste deșeuri naturii până 
să înceapă Patrula de Reciclare. De acum nu mai las pe nimeni să le 
arunce cu nepăsare.”

Ce spun tinerii despre Patrula de Reciclare?

Ca să fii un bun Agent al Patrulei de Reciclare trebuie:

• Să iubești natura și să vrei să o protejezi;

• Să-l respecți pe Profesorul Coordonator și pe cei din jurul tău;
 
• Să-ți dorești să obții rezultate bune în tot ceea ce faci, la școală, 
acasă sau ca Agent al Patrulei de Reciclare;

• Să cauți și să înveți cât mai multe lucruri interesante despre mediul 
înconjurător, colectarea Deșeurilor de Echipamente Electrice și Elec-
tronice, sursele de poluare și reciclare, din acest caiet, de pe site-ul 
www.patruladereciclare.ro, de pe pagina de Facebook - www.face-
book.com/patruladereciclare sau din alte surse de informare;

• Să foloseşti ghidul de Agent ca material de informare şi ca jurnal de 
activități;

• Să le spui tuturor celor pe care îi cunoști ce ai aflat și să îi convingi să 
colecteze cu grijă fiecare baterie, bec, neon sau aparat electric vechi 
sau stricat;

• Să suni la TelVerde 0800.444.800 (număr gratuit în toate rețelele), 
de fiecare dată când tu şi colegii tăi găsiți deşeuri electrice abandonate 
pe terenurile din localitate, în albii de râu, lacuri etc.;

• Să îi convingi pe cei care au DEEE de mari dimensiuni să sune la     
TelVerde și să le predea în contul Patrulei locale; 

• Să lucrezi eficient în echipă cu ceilalți agenți;

Ce înseamnă să fii Agent al Patrulei?
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• Să colectezi şi să aduci constant deșeuri electrice ușoare, baterii şi 
acumulatori portabili, lămpi şi becuri, în  containerele de carton speci-
ale, din interiorul şcolii tale;

• Să le comunici Profesorului Coordonator și colegilor de Patrulă orice 
idee ai despre cum putem să convingem oamenii să colecteze DEEE şi 
de ce este bine să o facă;

• Să fii activ pe Facebook, să comentezi și să dai mai departe posturile 
Patrulei, astfel încât să creștem împreună impactul mesajului vostru 
ecologic;

• Să le dai de veste părinților, rudelor tale, vecinilor, prietenilor și 
cunoscuților despre ce faci în cadrul Programului Patrula de Reciclare 
şi să-i încurajezi să-ți dea o mână de ajutor. 

Disponibil şi pe www.patruladereciclare.ro 

Până la 30 noiembrie 2014:  Se primesc containerele de colectare, ma-
terialele informative şi promoționale;

15 noiembrie 2014 - 15 mai 2015: Liber la acțiune! Puneți în practi-
că activități de informare şi proiecte de creație pentru a vă mobiliza 
comunitățile la colectarea selectivă a DEEE;

Decembrie 2014: Se apropie curățenia de Sărbători! Îndemnați oame-
nii să scape de vechituri cu această ocazie! Şi faceți şi voi la fel - predați 
Reprezentantului Local RoRec DEEE-urile adunate la containerele din 
şcoală;

Februarie 2015: Suntem la jumătatea ediției, un context bun să vă 
evaluați activitatea şi să vă revizuiți strategia;

Martie 2015: Primăvara, apropierea Paștelui, motiv pentru o nouă 
curățenie generală;

15 mai 2015: Ultima zi în care Profesorul vostru Coordonator va rapor-
ta online activitățile desfăşurate în cadrul programului;

16-31 mai 2015: Juriul Patrulei de Reciclare evaluează rapoartele şi 
decide câştigătorii. Atenție! Intră în jurizare doar Patrulele care au 
contribuit la colectarea a minim  4 kg DEEE /agent, în incinta şcolii;

Între 5 - 30 iunie 2015: Anunțăm câștigătorii locali pe 5 iunie 2015, ur-
mând ca diplomele și premiile constând în obiecte să fie oferite până la
data de 30 iunie 2015.

15 mai - 31august 2015: Continuăm să colectăm DEEE pentru voi de la 
organizațiile din județul vostru și din București.

Calendar Patrula de Reciclare

Ziua Patrulei de Reciclare din Covasna
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Septembrie 2015: Anunțăm câștigătorii naționali ai programului - Pa-
trulele locale din cele 3 unități teritorial administrative (județe și Muni-
cipiul București) unde s-a colectat cea mai mare cantitate DEEE/locui-
tor (peste pragul de 50g DEEE/locuitor).

1-15 octombrie 2015: premiile câștigătorilor naționali ai programului
Patrula de Reciclare.

Date importante pe care le sărbătorim alături de alți tineri ecologiști 
din toată lumea:

16 septembrie:  Ziua Internațională a Protejării Stratului de Ozon 
16 octombrie:  Ziua Mondială a Alimentației
20 noiembrie: Ziua Universală a Drepturilor Copilului
5 decembrie: Ziua Internațională a Voluntarilor
10 decembrie: Ziua Mondială a Drepturilor Omului
11 decembrie:  Ziua Internațională a Munților
5 martie: Ziua Mondială a Eficienței Energetice
9 martie: Ziua Verificării Bateriilor 
15 martie - 15 aprilie: Luna Pădurii
22 martie: Ziua Mondială a Apei
Ultima sâmbătă din luna martie: Ora Pământului
17 aprilie: Ziua Mondială a Sănătății
22 aprilie: Ziua Pământului
15 mai: Ziua Internațională de Acțiune pentru Climă
Ultima joi din luna mai: Ziua Vecinului, ziua implicării active 
 în comunitate
22 mai :  Ziua Internațională a Biodiversității
5 iunie: Ziua Mondială a Mediului
8 iunie :  Ziua Oceanelor
12 august :  Ziua Mondială a Tineretului

1. Agentul Patrulei de Reciclare iubeşte şi ocroteşte natura. 
De aceea, colectează selectiv orice deșeu, în special DEEE. 

2. Agentul Patrulei este dedicat, perseverent, onest şi mereu dor-
nic să reuşească în viață. Găsește soluții și depășește cu succes obsta-
colele. 

3. Agentul Patrulei este un model pentru ceilalți şi îi învață atât pe 
cei mici cât şi pe cei mari să fie mai responsabili cu mediul inconjură-
tor.

4. Agentul Patrulei este un bun coechipier.

5. Agentul Patrulei îşi respectă Profesorul Coordonator, profesorii 
şi părinții. Este disciplinat şi sârguincios, la şcoală şi acasă.

6. Agentul Patrulei este încrezător în propriile forțe, curajos şi 
ambițios.

7. Agentul Patrulei se poartă și vorbește frumos, la școală, acasă 
sau pe stradă.

8. Agentul Patrulei face în fiecare zi o acțiune cât de mică pentru a 
proteja mediul înconjurător.

9. Agentul Patrulei vine cu idei pentru a comunica apropiaților săi 
inițiativele Patrulei.

10. Agentul Patrulei poartă cu mândrie însemnele Patrulei de Reci-
clare.

Principiile Agentului Patrulei
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Alfabetul eco al Patrulei de la Colegiul Tehnic Anghel Saligny din Baia 
Mare, județul Maramureș:

Adoptați o stradă, un parc sau un râu pe care să-l mențineți curat şi 
sănătos!

Bucurați-vă de natură: mergeți la iarbă verde, faceți excursii, dar 
aveți grijă ce lăsați în urma voastră!

Cumpărați obiecte solide, pe care le puteți folosi mai mult timp!

Donați hainele care vă rămân mici!

Economisiți spațiu, presând cutiile şi conservele goale!

Formați echipe în care să colectați împreună sticla, plasticul şi diver-
se recipiente metalice!

Găsiți etichete care indică dacă produsul cumpărat  are  consecințe  
negative asupra mediului!

Hârtia poate fi economisită folosind ambele părți ale unei coli!

Insistați să căutați şi să cumpărați acele produse ambalate în materi-
ale reciclabile!

Jucați-vă în aer liber şi mai puțin în fața calculatorului, care consu-
mă energie electrică!

Limitați consumul de prefabricate. Amuzați-vă construind singuri 
lucrurile de care aveți nevoie!

Mergeți pe jos sau cu mijloacele de transport în comun sau, şi mai 
bine, plimbați-vă, mergeți cu rolele sau cu bicicleta!

Nu aruncați gunoiul la întâmplare. Folosiți containerele de gunoi şi 
locurile special amenajate pentru colectarea produselor reciclabi-

le!

Obişnuiți-vă să închideți apa cât vă spălați pe dinți. Lăsați-o deschi-
să numai pentru a vă umezi periuța şi pentru a vă clăti!

Alfabet

Școla gimnazială nr.7 din Botoșani
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Vorbește tuturor celor pe care îi cunoști despre colectarea DEEE!
Povestește-le membrilor familiei tale, vecinilor, colegilor și prieteni-
lor ce ai aflat despre deșeurile de echipamente electrice și electronice.  
Îndeamnă-i să vadă ce astfel de deșeuri au acasă. 

Dacă sunt mici (ca bateriile, becurile și alte echipamente ușoare), ți le 
pot da ție sau le pot aduce la containerele din școala voastră. 

Dacă sunt mari și grele, roagă-i să programeze preluarea de la domici-
liu la TelVerde, și să precizeze că predau respectivele DEEE-uri pentru 
Patrula de Reciclare locală.

Completează jurnalul de activitate!
Foloseşte acest ghid pentru a-ți nota activitățile legate de Patrulă. 

Apelează la vecini şi prieteni pentru identificarea  DEEE!
Implică-ți grupul de cunoştințe apropiate pentru a identifica pe unde 
se ascund deșeurile electrice! Fii ca un detectiv neobosit în a găsi 
astfel de locuri contaminate de prezența DEEE. Poate fi vorba despre 
podul bunicilor în care n-ai mai urcat de mult. Sau despre gospodăriile 
cunoscuților. 

Vizitează-i și lasă-le un pliant sau o etichetă cu TelVerde la care pot 
suna pentru a preda DEEE grele, de mari dimensiuni, contribuind ast-
fel la succesul Patrulei tale de Reciclare!

Metode pentru a contribui la colectarea DEEE  
mai mult şi mai eficient

La containerele de colectare din unitatea ta de învățământ poți aduce 
aparate electrice și electronice mici și ușoare (în medie 10 kg/bucată), 
baterii şi acumulatori portabili, lămpi şi becuri. 

Ce faci dacă cineva vrea să predea DEEE de mari dimensiuni (de ex. 
televizor, frigider, maşină de spălat, aparat de aer condiționat, etc.)? 
Notezi numele, adresa, numărul de telefon și ce deșeu dorește să pre-

dea și le comunici Profesorului Co-
ordonator al Patrulei tale.  

Sau îi spui să sune la Telverde și să 
facă o comandă pentru preluarea 
gratuită.

Spune-i să nu uite să menționeze 
numele patrulei voastre școlare.

Activitatea de colectare

Plantați un copac pentru a preveni eroziunea solului, ca să aveți um-
bră şi ca să le dați păsărilor un adăpost!

Reduceți cantitatea de apă pe care o folosiți!

Stingeți lumina când ieşiți din cameră! Închideți aparatura de uz 
casnic, dacă nu o folosiți!

Transformați-vă într-o persoană căreia îi pasă de viitorul ei si al 
planetei!

Utilizați produse fără ambalaje suplimentare, coloranți sau 
substanțe chimice dăunătoare! 

Valorificați fiecare produs cumpărat, folosindu-l de mai multe ori 
sau găsindu-i cât mai multe întrebuințări. 

Zâmbeşte!  
Ai ajutat şi tu la reducerea poluării!
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Apelează la colegi!
Poți vorbi cu prietenii şi colegii tăi de clasă să dea o mână de ajutor la 
colectarea DEEE. Cu siguranță au şi ei pe acasă deşeuri electrice vechi şi 
stricate, care aşteaptă să fie descoperite şi duse la centrele de colectare.

Spune-le părinților cu ce te ocupi la Patrulă!
Este bine ca ai tăi să ştie că ai o activitate extraşcolară care îți place 
şi care te ajută să-ți dezvolți spiritul de echipă şi să protejezi mediul 
înconjurător. 
Nu uita! Ei îți pot da o mână de ajutor. Convinge-i să-şi mobilizeze și 
colegii de serviciu sau alți prieteni. Ai nevoie de SUPORTERI!

Spune-le prietenilor de pe Facebook!
Dă de veste prietenilor tăi de pe Facebook despre activitatea Patrulei şi 
invită-i să se implice. 
Dă LIKE şi SHARE la posturile de pe pagina dedicată Patrulei – 
www.facebook.com/patruladereciclare şi trimite aceste mesaje 
ecologice celorlalți tineri de vârsta ta!

Intră constant pe www.patruladereciclare.ro! 
Descoperă acolo ultimele noutăți legate de colectarea DEEE şi sfaturi 
despre cum poți ajuta.

Faci parte nu numai din Patrula școlii tale, ci și din Patrula locală! Asta 
înseamnă că fiecare kilogram de deșeuri electrice se adună la rezulta-
tul care v-ar putea aduce premiul național, tuturor. Fiecare efort, fieca-
re inițiativă contează!  

Poți fi un adevărat erou pentru toți colegii tăi din școală! Patrula ta poa-
te contribui la dotarea școlii cu echipamente electronice noi, pe care să 
le folosiți cu toții. 

Competiția este cu tine însuți – fixează-ți un obiectiv personal și în-
cearcă să-l atingi! 

Definește-ți propriul tău ”profil” de ambasador al colectării DEEE! 
Dacă ai ajuns acolo unde ți-ai propus, vezi unde ai putea merge și mai 
departe. Privește constructiv competiția cu ceilalți – încearcă mereu să 
ții pasul cu cei mai performanți! 

Avem un criteriu de creativitate, deci vezi ce poți aduce nou în activita-
tea Patrulei tale! 

Gândește-te la noi metode și activități de a comunica. Lasă-te inspirat 
de ceea ce postăm pe Facebook și reacționează la campaniile noastre, 
caută să vezi ce fac colegii tăi ecologiști din alte țări, vorbește cu oame-
nii ca să descoperi ce i-ar convinge să scape de DEEE, vezi cum te pot 
ajuta oamenii pe care îi cunoști. 

Liceul Tehnologic nr.1 din Popești, Bihor



22 23

Locul deșeurilor nu e în casă! După ce ai convins atâta lume, ajută Familia 
Recicleanu să ajungă la Centrul de colectare RoRec!

Labirint

Bateriile şi acumulatorii portabili pe care îi utilizăm zilnic devin, după ce 
se consumă, unele dintre cele mai poluante şi mai periculoase deșeuri!

Bateriile sunt fabricate din metale grele, cum ar fi mercurul, cadmiul, 
nichelul, zincul, argintul şi plumbul. Chiar atunci când nu mai produc 
energie, bateriile continuă să producă reacții chimice, care formează 
oxizi metalici, toxici pentru organismele vii.

O baterie poate polua apele subterane şi solul unde e aruncată timp de 
peste 50 de ani! O baterie uzată, aruncată la coşul de gunoi şi ajunsă 
apoi la groapa de gunoi, poate polua 1 metru pătrat de pământ şi 10 litri 
de apă. În plus, o baterie conține 20 grame de metal reutilizabil. 

Te-ai gândit vreodată câte baterii consumi într-un an de zile? Câte kilo-
grame de metal reutilizabil ai putea salva?

În România se vând anual peste 40 de milioane de baterii portabile. 
Odată epuizate, majoritatea sunt aruncate cu deșeurile menajere sau 
sunt incinerate, deși sunt considerate deșeuri periculoase.

În Uniunea Europeană se reciclează anual aprox. 30.000 de tone de ba-
terii uzate.

Mercurul conținut într-o baterie de ceas poate polua 500 de litri de apă 
sau un metru pătrat de sol pe o perioadă de 50 de ani; bateria de tip 
pastilă este cea mai periculoasă, deoarece conține peste 30% mercur, 
față de alte baterii care conțin un procentaj mai mic.

În fiecare an, 15 miliarde de baterii sunt aruncate în lume. Dacă s-ar 
construi o coloană din acestea, ar ajunge de la Pământ la Lună şi înapoi.

Misiune specială - bateriile
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În medie, o persoană deține în jur de 2 baterii (pastilă) și 10 baterii nor-
male (A, AA, AAA, C, D, 9V, etc) și aruncă în jur de 8 baterii pe an (sursa: 
CECED România). Raportat la populația României, efectul devine îngri-
jorător!

Bateriile uzate pot conține metale grele extrem de toxice, care, odată 
ajunse în natură sau eliminate necorespunzător, pot contamina solul 
și pânza freatică. Incinerate, o parte din materiale sunt degajate în aer 
sau intră în contact cu apa, devenind nocive pentru mediul înconjurător 
și mai ales pentru om.

Dintre substanțele conținute de ba-
terii:
- Mercurul este o substanță cance-
rigenă, care afectează grav siste-
mul nervos și rinichii;
- Cadmiul este o substanță cance-
rigenă. Dacă este inhalată, afec-
tează grav plămânii. Dacă este 
înghițită, îmbolnăvește rinichii ;
- Nichelul are efecte nocive asupra 
pielii ;
- Acizi corozivi foarte puternici ;
- Plumbul nu este bio-degradabil și 
afectează rinichii și creierul.

În unele țări, peste 70% din bate-
riile uzate sunt colectate separat 
și reciclate. Împreună putem face 
acest lucru posibil și în România! 

La ediția 2013 – 2014 a Patrulei 
am colectat peste 8500 de kg de 
baterii!!Se poate mai mult! Acum 
există și un premiu – și Patrula ta 

Mascota din baterii realizată de 
Grădinița Căsuța Bucuriei din 
Brașov

îl poate câștiga, dacă veți colecta cea mai mare cantitate de baterii din 
județ!
 

Colectarea bateriilor uzate - o misiune de top pentru Agenții Patrulei 
de Reciclare

Ştiind aceste lucruri, ca Agent al Patrulei vei avea misiunea să-i infor-
mezi pe părinți, prieteni, rude şi cunoştințe de nocivitatea bateriilor şi 
să colectezi împreună cu ei, în cantitate cât mai mare, bateriile consu-
mate şi ajunse la stadiul de deşeu numai bun de reciclat.

Prea mulți oameni au obiceiul să arunce bateriile uzate la gunoi. Nu se 
gândesc cât de mult rău poate face un obiect atât de mic. 
Singurul loc unde trebuie să ajungă bateriile epuizate este în containe-
rele special amenajate! 
Ai grijă ca toți oamenii pe care îi cunoști să știe lucrul acesta, iar bate-
riile uzate să ajungă acolo unde e locul: la reciclare!

Cum îi veți informa şi motiva pe oameni să colecteze cât mai multe ba-
terii uzate şi să le ducă la reciclat?

Cu ingeniozitate și spirit practic. 
Câteva întrebări care să vă ajute să vă stabiliți strategia:
- Ce le-am putea spune oamenilor ca să-i convingem să nu mai arunce 
bateriile la gunoi? 
- Cum facem să ajungă la ei acest mesaj? 
- Pe ce materiale îl realizăm, concret? Unde și cum îl difuzăm?
- Care sunt locurile în care poate avea efect îndemnul nostru de colec-
tare a bateriilor?
- Cine ne poate ajuta la campanie?

Sfatul nostru: testați mesajele înainte de a le lansa în comunitate! 
Prezentați-le câtorva cunoscuți, fără explicații suplimentare, și vedeți 
dacă au înțeles corect ceea ce le cereți!
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Găsește și celelalte pagini ale Manualului afișului de succes, printre 
albumele Facebook ale Patrulei!

Cum creezi un poster cu mesaj puternic 

Descoperă, împreună cu prietenii tăi, cele 14 diferențe între imaginile 
de mai jos:

Concurs
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Școala gimnazială nr. 3 din Slobozia, Ialomița

Centrul de Zi Giulești, București  

Cu gunoiul menajer! 
Roagă-i pe ai tăi părinți 
Să-l păstrați, 
Să îl aduceți, 
În container să îl puneți.
 
Aşa noi vom colecta, 
DEEE vom aduna, 
Natura vom proteja.

Construiește și tu o machetă frumoasă!

Concurs
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Scrie pe pagina liniată o compunere utilizând cât mai multe din cuvin-
tele ce formează imaginea umbrelei. Taie cu o linie roşie toate DEEE 
despre care le-ai spus colegilor, părinților şi cunoscuților că trebuie 
duse la Centrul de colectare!

Umbrela DEEE



32 33

Descoperă mesajul și scrie-l pe spațiul liniat.
Atenție:semnele tăiate cu o linie roșie nu se iau în considerare!
Transmite mesajul tuturor cunoscuților tăi!

Mesajul secret Glume colectate
despre becuri și-aparate

AGLOMERAȚIE
Într-un autobuz aglomerat o baterie veche o întreabă pe bateria nouă 
care stătea pe scaun, cu ochii închiși: 
- Ți-e rău? 
- Nu, dar nu suport să văd bătrâni care stau în picioare în autobuz.

ASPIRATORUL MINUNE
Într-o zi, la uşa unei bătrâne bate un domn, elegant îmbrăcat, cu un 
aspirator în mână și-i spune:
- Aş dori să vă prezint cel mai performant aspirator...
În timp ce vorbea, aruncă pe covorul din holul casei o cantitate consi-
derabilă de gunoi menajer, explicând:
- Stați liniştită, dacă acest aspirator nu curăță TOT ce se află pe covor, 
promit că mănânc eu ce rămâne!
După ce ascultă toată povestea, tremurînd de nervi, bătrâna îi răspun-
de:
- Sper să ai poftă, că nu am curent de azi-dimineață!

INVENȚIE...
S-a inventat un calculator uman!
Când face o greșeală o pune pe seama altui calculator!

Rezolvarea la finalul ghidului
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DIFERENȚĂ
Profesorul de informatică:
Care este diferența dintre windows și un virus?
Elevul: 
Virusul nu se blochează niciodată.

ÎNTREBARE:
Dacă mi-aş pune căştile de la telefon, în locul şireturilor de la pantofi, 
oare s-ar înnoda singure?

TELEFOANE
Gigel: Tată, la ce ne mai foloseste telefonul fix? 
Tata: Să ne găsim mobilul prin casă. 

CULMEA ECONOMIEI
Să pui pe ușă un bilet pe care să scrie: 
„Nu sunați, ies eu din când în când!”

LINK
Doi programatori pe chat:
-Uite ce fain ninge afară!
-Dă-mi și mie link-ul.

INTERNET
Sună un tip la internet-provider şi spune:
- Am o problemă! Nu pot intra pe internet!
- În ce constă problema? Ce calculator aveți?
- Păi... nu am calculator.

Trimiteți-ne glumele voastre!

Mascota realizată Grădinița cu program prelungit
din Sfântu Gheorghe, Covasna



36 37

Ce sunt Deşeurile de Echipamente Electrice şi 
Electronice (DEEE)?

Pe scurt: orice aparat care se introduce în priză sau funcționează cu ba-
terii, vechi, nefolositor sau stricat - adică televizoare, frigidere, mașini 
de spălat, cuptoare cu microunde, aspiratoare, computere, impriman-
te, monitoare, telefoane mobile, chiar și becuri și tuburi fluorescente 
(neoane).

În general, orice echipament a cărui funcționare necesită energie elec-
trică devine deșeu atunci când se strică sau pur și simplu nu ne mai e 
de folos. Pe scurt: orice „se bagă în priză” sau funcționează cu baterii.

Deșeurile electrice au în structura lor componente non-biodegrada-
bile, ce conțin substanțe toxice, dintre care cele mai periculoase sunt 
plumbul, mercurul și cadmiul.

Școala Gimnazială nr.1 din Bîrla, Argeș Școala Gimnazială I.C.Brătianu, Sector 5, București

Ajunse la groapa de gunoi sau în natură, aceste substanțe poluează so-
lul, aerul și apa, ne afectează tuturor sănătatea și pot genera apariția 
unor boli precum cancer, alergii, sterilitate și afecțiuni ale inimii.

Deșeurile electrice reprezintă 5-6% din totalul deșeurilor unei 
comunități. Așa cum gunoiul menajer nu este păstrat în casă, nici echi-
pamentele electrice vechi sau stricate nu trebuie depozitate în gospo-
dărie ori aruncate la întâmplare.

Durata medie de utilizare la nivel european a electrocasnicelor mari 
este de 13 ani. În România există încă în uz aparate de peste 50 de ani 
vechime!

Ştii câte kilograme de DEEE ar trebui să colecteze fiecare român, anu-
al? 4 kg. Este o obligație a fiecărui cetățean al Uniunii Europene.

Ştii cât reușim să colectăm noi, toți românii, în general? 
Sub 1kg de persoană.

Ce zici?
Ne mobilizăm 
să ne atingem 
cota?
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Folosește mijloacele de comunicare ale Patrulei ca să promovezi cât 
mai bine acțiunile tale de colectare şi reciclare.

Vizitează www.patruladereciclare.ro şi dă ”Like” paginii noastre de
Facebook - www.facebook.com/patruladereciclare

Doar așa nu-ți va scăpa nimic din ce se întâmplă.

Comentează și dă mai departe cu un SHARE postările care îți plac!

Ştiai că „motorul” pentru noile tehnologii de vârf în electronică sunt 
materialele rare, care nu vor mai putea fi găsite mult timp în pământ?
Este deci foarte important să le recuperăm din aparatele vechi. Aşadar, 
electronicele vechi devin sursă de materii prime secundare pentru teh-
nologia modernă.

Potrivit Agenției SUA de Protecție a Mediului, prin reciclarea unui mi-
lion de telefoane mobile se pot obține 34 de kilograme de aur, cu o 
valoare de aproximativ 757.000 euro. Pentru extragerea acestora din 
natură este necesară procesarea a 55.000 de tone de minereu, pentru 
a căror dislocare şi transport se emană în atmosferă o cantitate uriaşă 
de dioxid de carbon.

Este nevoie de 245 kg de combustibil fosil, 20 kg de substanțe chimice 
și 1,5 tone de apă pentru a fabrica un singur computer și monitor.  

O maşină de spălat conține în medie 5 kg sticlă, 35 kg metal şi 10 kg 
plastic. Când au schimbat părinții tăi maşina de spălat şi ce au făcut cu 
cea veche?

Un aragaz conține în medie 40-50 kg metal şi până la 0,5 kg sticlă. 
Ai văzut vreun aragaz vechi prin zonă?

Florentina  
Trandafir,  
Liceul de Arte 
Carmen Sylva din 
Ploiești, PrahovaAfiș realizat de Școala gimnazială George Coșbuc  

din Medieșu Aurit, Satu-Mare
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Școala gimnazială Băișoara, Cluj

Poveștile Patrulei

Casian şi Cristi, doi agenți din patrula Școlii gimnaziale Băișoara şi-au 
propus ieri după -masă să le facă o vizită vecinilor lor , doi bătrânei tare 
simpatici. 
Ştiau ei că prin curtea lor şi-au găsit locul de veci niște televizoare 
vechi! 

Au stat de vorbă cu nea Vasile, a venit şi tanti Anica, băieții le-au expli-
cat care este misiunea lor. 

Cristi mărturiseşte că a fost foarte greu să-i convingă să scape de ace-
le lucruri vechi, nea Vasile le-a spus:
„Apoi , mă copii mă, io am patru televizore p-aci pân pod, da la ce vă 
trăbă, că doră nu merg, nu-s bune, io le țâu că pote oarecine le-o tom-
ni!”

După lungi explicații, tanti Anica a zis: 
„Mă Vasilie mă, dă-le, mă la copii să le ducă la şcolă, ce să mai facem 
cu ele, avem amu o plasmă de-aia faină, nu ți-o adus-o George a nost 
din Cluj, că doră nu ne-om uita la hârburile astea! Da aveți cu ce le 
duce la şcolă? No vă dăm căruțu nost!”

„Tu, muiere, io nu le dau tăte, de să strâcă pleasma la ce ne-om uita! 
Hai luati-le pă astea tri, unu mai las că nu pot şti când mi-a trăbi! Da-mi 
faceți poză cu ele, batăr să ştiu c-o fost a mele!” 

Astfel de discuții au mai fost şi la alte case, dar ceea ce este interesant 
este faptul că acum oamenii din sat îşi ajută patrula cu mai mare entu-
ziasm, sunt chiar mândri că cei mici se implică în acțiuni de protejare a 
mediului înconjurător.

Lucreția Presecan, profesor coordonator
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Un aspirator conține în medie 6 kg metal, 4 kg plastic şi hârtie şi mate-
rial textil (câteva sute de grame). Știi pe undeva vreun aspirator stricat?

Un frigider conține în medie 5 kg sticlă, 35 kg metal şi 25 kg plastic. Cu 
asemenea cantități de materiale recuperabile, frigiderele vechi sunt o 
resursă prețioasă.

Un radiocasetofon/CD player conține în medie 5% sticlă, 40% metal şi 
55% plastic. Câte astfel de aparate ai schimbat până acum şi ce ai făcut 
cu cele vechi?

Un televizor cu tub catodic conține 2 kg plumb, 15 kg sticlă, aproximativ 
1 kg de alte metale, 9 kg plastic. Câte televizoare vechi crezi că sunt în 
localitatea ta?

În Europa, rata de creştere a deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice este 4 ori mai mare decât cea a deşeurilor menajere, iar 
nocivitatea lor este de 10 ori mai mare decât a deşeurilor obişnuite. 
DEEE-urile nu sunt biodegradabile.

Frigiderele şi congelatoarele vechi conțin gaze cu efect de seră care 
contribuie la modificări climatice şi la distrugerea stratului de ozon.

Reciclarea a 10.000 de tone de computere vechi creează aproape 300 
de noi locuri de muncă.

Energia salvată prin reciclarea unui singur telefon este de ajuns să ali-
menteze cu energie un laptop, timp de 44 ore.

Peste 11 milioane de tone de fier şi oțel sunt produse în fiecare an, 
70% din această cantitate fiind recuperată, restul cantității rămânând 
la groapa de gunoi. 

Fiecare tonă de oțel reciclată poate salva 1,5 tone de minereu de fier, 
0,5 tone de cărbune, 40% din apa folosită în producție, 75% din ener-

gia necesară pentru a face oțel din materii prime, 1,25 tone de deşeuri 
solide, reduce emisiile în aer 86% şi poluarea apei în procentaj de 76%.  

Ce bine că Patrula de Reciclare a salvat peste 600 de  tone de DEEE de 
la groapa de gunoi!

Conform EUROSTAT – 2011, România  avea cea mai mică rată de re-
ciclare a gunoiului menajer din Uniunea Europeană – 1%, în timp ce 
media comunitară era de 25%. Să vedem partea pozitivă: avem multe 
de schimbat, deci... la treabă!

Până în 2020, Organizația pentru Cooperare  Economică  și Dezvoltare 
estimează că vom produce cu 45% mai multe deșeuri decât în 1995.
E clar că trebuie să reducem această tendință!

Gândeşte-te cum să protejezi mai bine mediul înconjurător de nocivele 
DEEE şi, dacă ai pe acasă baterii uzate, telefoane vechi şi alte echipa-
mente ce pot fi reciclate, adu-le și depune-le în containerele RoRec din 
şcoala ta!

Dacă este vorba de echipamente de mari dimensiuni, cum ar fi frigi-
derele sau maşinile de spălat, sună la TelVerde 0800.444.800 (număr 
gratuit în toate rețelele) şi vor fi preluate gratuit de unde ne spui!

Ia gândește-te puțin... 
Care crezi că e cel mai vechi aparat electric sau electronic pe care îl ai 
în casă? Ce vârstă are acesta?
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Știai că, dacă laşi monitorul de la computer în stand-by peste noapte, 
el va consuma tot atât de mult curent electric cât consumă un cuptor 
cu microunde pentru a încălzi o porție de mâncare? 
Ce alegi?

Spune-le părinților şi bunicilor tăi că pot reduce mult costurile facturii 
la energie dacă înlocuiesc aparatele electrocasnice vechi şi uzate cu 
unele noi, eficiente energetic. 

În plus, acest gest 
duce și la o redu-
cere a emisiilor de 
CO2.

Vrei să afli ce se întâmplă cu DEEE-urile colectate? 

Cum a ajuns Patrula de Reciclare cea mai activă mișcare de tineret din 
țară și cum poți câștiga un premiu național? 

Intră pe www.youtube.com/user/PatruladeReciclare 

Scoala gimnazială 
Episcop 

Melchisedec 
Ștefănescu, 

Gârcina,  
județul Neamț Școala Nr. 12 Herăstrău, Sector 1, București
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Prin reciclare:

Anumite tipuri de plastic vor deveni produse ca instrumentele muzica-
le, cutii, bare de protecție pentru mașini.

Motoarele care conțin cupru furnizează materie primă secundară pen-
tru cabluri, monede și motoare de aparate cum sunt frigiderele, aspi-
ratoarele, jucăriile. Amestecat cu zincul, cuprul devine alamă.

Consolele de jocuri oferă oțel pentru carcase de computer, părți de au-
tomobile. Circuitele lor conțin metale prețioase care pot fi recuperate 
numai prin reciclare.

Zincul din telefoanele mobile, de exemplu, este util în galvanizarea 
oțelului. Vapoarele și submarinele folosesc zinc pentru a se proteja de 
rugină.

Până la 70% din componentele deșeurilor electrice și electronice pot fi 
recuperate prin colectare și reciclare. Dintr-un frigider corect reciclat 
se pot recupera până la 93% din materiale. 

Nu e așa că merită să ajungă la reciclare?

Asociația Română pentru Reciclare RoRec desfășoară constant acțiuni 
de colectare DEEE în județul tău / în București.

Fii și tu voluntar și ajută-ne să facem curățenie în comunitatea ta! 

Urmărește acțiunile echipei RoRec pe 
www.facebook.com/AsociatiaRoRec

De ce trebuie să colectăm DEEE? DEEE ascunse

Descoperă în careu cuvintele din coloanele de mai 
jos. Subliniază cu o linie care dintre aceste DEEE 
au fost colectate datorită vigilenței și puterii tale de 
convingere.

Rezolvarea la finalul ghidului
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DEEE conțin: metale grele (Hg, Cd, Pb) ce poluează apa şi solul; gaze 
toxice (freon) care, eliminate în aer, au efecte nocive; materiale non-
biodegradabile (plastic, sticlă, metale) care pot fi eliminate nepoluant 
DOAR prin tratarea conform standardelor de mediu; 

75% din componentele DEEE sunt reciclabile şi pot fi reintroduse în in-
dustrie, ca materii prime secundare, la costuri mai mici.
    

   

Recapitulare!

- ca să evităm poluarea mediului înconjurător
- ca să recuperăm materiale reutilizabile
- ca să respectăm legea
- ca să ne păstrăm comunitatea curată.

Găsești argumente în plus? Scrie-le repede mai jos:

De ce trebuie să colectăm DEEE?

Ziua Patrulei de Reciclare Sibiu
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***
Ce ai mai fi vrut să găsești în această agendă? 
Dă-ne idei pentru următoarea ediție a Patrulei de Reciclare. 
Notează-le mai jos și trimite-ni-le pe email sau Facebook.

***
Scrie 3 lucruri pe care ai început să le faci ca să protejezi mediul de 
când ești Agent al Patrulei de reciclare.

1.

2.

3.

***
Împărtășește-ne din experiența ta de Agent al Patrulei de Reciclare. 
Cu ce reacții pozitive și negative te-ai întâlnit din partea celor pe care 
ai încercat să îi cooptezi? Ce ți-au spus oamenii cei mai receptivi, când 
i-ai invitat să colecteze DEEE? Dar cei pe care nu i-ai convins? 
Ce crezi că ar trebui sa facem pentru a-i convinge pe cei care nu consi-
deră că e important să colectăm selectiv deșeurile?

Hai să povestim pe Facebook! www.facebook.com/Patruladereciclare

Colegiul Agricol Vasile Adamachi, Iași
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1. O baterie uzată, aruncată la pubelă şi ajunsă apoi la groapa de gunoi, 
poate polua:
 A: 0.5 m² de pământ şi 5l de apă 
 B: 1 m² de pământ şi 10l de apă 
 C: 2 m² de pământ şi 5l de apă 
 D: 1 m² de pământ şi 5l de apă 

2. Câte kilograme de DEEE ar trebui să colecteze anual un cetățean al 
României? 
 A: 1 kg
 B: 4 kg
 C: 10 kg
 D: 3 kg

3. Cu cât la sută scad costurile pentru încălzire dacă reglezi termosta-
tul de la 21 de grade Celsius la 20?
 A: 1% 
 B: 5% 
 C: 10% 
 D: 20% 

4. Cu aproximație, ce procent din debitul total de energie provine din 
surse regenerabile?
 A: 1%
 B: 5%
 C: 8%
 D: 20%

Quiz 5. Cum se folose�te mai pu�ină apă pentru spălarea veselei?
 A: manual
 B: cu ma�ina de spălat vase

6. Cât la sută din componentele DEEE sunt reciclabile?
 A: 20%
 B: 50%
 C: 75%
 D: 100%

Rezolvarea la finalul ghidului
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Nume   Telefon fix și/  Adresa  DEEE 
prenume sau mobil     de colectat

Model de Centralizator  
pentru deponenți DEEE mari 

Ține la îndemână un astfel de tabel. Când întâlnești oameni interesați 
să scape de DEEE-uri mari, notează-le datele și dă lista Profesorului 
Coordonator al Patrulei tale.

Răspunsuri corecte

Quiz - pagina 52:
 1.      B  2.      B  3.      B  5.      B  6.      C

Rezolvarea jocului cu 14 diferențe de la pagina 27:
1. Semnul exclamării după ”deșteptarea”
2. Frunziș mai bogat la pomișorul de pe Pământ
3. Ușa căsuței din stânga e albastră, nu roșie
4. Cocoșul are limbă
5. Floarea de lângă casă e albastră, nu albă
6. Norul de jos are o formă diferită 
7. Pe punga cu DEEE-uri este scris ”nu e în casă”
8. “Cucuriguuuu!”are 4 “u” 
9. Căsuța RoRec are 3 ferestre
10. O floare mov în plus 
11. Marcajul drumului
12. Gardul dintre cele 2 căsuțe are 9 scânduri
13. Piciorul drept al cocoșului are 3 trei gheare
14. In  partea dreapta există o floare roșie

DEEE ascunse - pagina 47

Mesajul secret
pagina 32:
Patrula de Reciclare 
dorește la fiecare 10+ 
la colectare
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