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Felicitări! 
Ca îndrumător al Patrulei de Reciclare, depășiți frontiera școlii pentru 
a educa întreaga comunitate. Ați devenit promotor al unui mesaj eco-
logic important: colectarea și reciclarea deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice (DEEE) și puteți de acum să influențați semni-
ficativ comportamentul responsabil față de mediu al comunității dum-
neavoastră.

De ce DEEE?
Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) reprezintă un 
risc ridicat pentru mediu și pentru oameni, prin componentele toxice 
pe care le conțin,  în cazul în care nu sunt colectate selectiv și trimise 
spre reciclare. Normele UE ne impun să colectăm cel puțin 4 kg DEEE/
locuitor, în fiecare an. În România, media de colectare este de sub 1 kg 
DEEE/locuitor/an. 

Informați insuficient asupra efectelor nefaste ale comportamentului 
nostru, preocupați de multe alte teme și priorități, tindem să păstrăm 
timp îndelungat acest tip de deșeuri în gospodăriile noastre, sau, mai 
grav, să le aruncăm o dată cu gunoiul menajer. Astfel, alimentăm în 
permanență o sursă de poluare și suntem candidați siguri la plata pe-
nalizărilor pentru nerespectarea legilor europene.

Împreună cu dumneavoastră și elevii temerari pe care îi îndrumați pu-
tem schimba această situație! Îi putem ajuta pe cei din jurul nostru să 
înțeleagă de ce trebuie să colectăm selectiv DEEE. Astfel, vor deveni 
mai conștienti de impactul pe care fiecare gest al nostru îl are asupra 
mediului în care trăim. Îi ajutăm, de asemenea, să rețină că deșeurile 
electrice își au locul lor: la punctele sau la centrele de reciclare, nu în 
casele sau birourile noastre, nu pe câmp sau pe malul apei, nu în gră-
dină sau în pod!

Ghidul de implementare a programului  
Patrula de Reciclare – ediția 2014-2015

pentru Profesorii Coordonatori
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Din 2011, de la lansarea programului și până în prezent, 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 contribuit la colectarea a peste 600.000 kg DEEE în 
total, în România! 

Cu o medie de peste 10 kg DEEE/agent, Patrula de Reciclare s-a ridicat 
la nivelul de colectare DEEE al țărilor vest-europene. 

Cei care ați participat la edițiile precedente, ați arătat că „se poate” și 
ați avut satisfacția de a vedea efectul benefic al eforturilor dumnea-
voastră. Ați văzut cum, datorită dumneavoastră, oamenii trimit din ce 
în ce mai multe deșeuri electrice la reciclare, iar colectarea selecti-
vă devine, încet-încet, un obicei. Pe cei ce nu ați trăit încă această 
experiență, vă invităm să aflați poveștile Patrulelor celor mai perfor-
mante pe  www.patruladereciclare.ro!

Școala gimnazială nr.10, Botoșani

S-a dovedit că, împreună, avem puterea de a genera o schimbare 
substanțială. 

Așadar, vă propunem obiective îndrăznețe: să convingem cât mai 
mulți români să scape de toate aparatele electrice vechi sau defecte 
din gospodării sau de la locul de muncă, prin colectare selectivă! 
Ne străduim ca, în fiecare județ și în Municipiul București, să colec-
tăm, în urma activităților Patrulei de Reciclare, o cantitate de mini-
mum  50 g DEEE/locuitor!  

Câștigătorii naționali ai ediției vor fi aleși dintre cei care au atins acest 
obiectiv. 

La ediția 2013-2014, patrulele județene din Bihor, Covasna, Sibiu și 
Vâlcea au reușit această performanță, deci... se poate!

Patrula de Reciclare ia amploare de la an la an. Este un program avi-
zat de Ministerul Educației Naționale. 
Ni se alătură din ce în ce mai mulți parteneri de prestigiu: Inspecto-
ratul Școlar al Municipiului București împreună cu toate Inspectora-
tele Școlare Județene, Agenții pentru Protecția Mediului din diverse 
județe, Comisariate locale ale Gărzii de mediu, Primării și instituții de 
presă.

Sutele de producții artistice - afișe, sloganuri, mascote, concepte de 
proiect - create de Patrulele de Reciclare sub îndrumarea profesorilor 
coordonatori construiesc o galerie de referință pe teme ecologice în 
România. Tinerii sunt cei mai valoroși ambasadori ai acestui mesaj şi 
modele pentru cei din jur. 

Dragostea față de natură, entuziasmul și creativitatea, dorința de a 
schimba ceva în bine în jurul lor, bucuria reușitei, le dau puterea de a-i 
învăța pe „cei mari” să adopte o atitudine responsabilă față de mediul 
înconjurător.
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Realizările Patrulei de Reciclare pe care o coordonați vă pot aduce 
satisfacții peste așteptări, dacă vă dedicați în mod sistematic activităților 
de informare și mobilizare a comunității. 

Mulți dintre profesorii coordonatori ai edițiilor precedente spun cu mân-
drie că sunt considerați de concetățeni adevărați „lideri” ai comunității 
în care trăiesc, formatorii unei atitudini corecte și deschizători de dru-
muri pe teme de educare și conștientizare asupra colectării și reciclării 
deșeurilor electrice.

Vă vom fi alături pe parcursul întregii ediții. Vă punem la dispoziție 
uneltele necesare: containere de colectare DEEE (3 containere de 
carton pentru colectarea aparatelor electrice și electronice mici, a 
becurilor/neoanelor şi bateriilor/acumulatorilor), broşuri și materiale 
vizuale pentru activitățile cu elevii (prezentări, filme).

Avem o echipă la care puteți apela mereu cu încredere: Claudia Geicu, 
consilierul de program și colegii noștri din țară, chiar de lângă dumnea-
voastră. 

Vă vom ajuta în permanență cu informații despre colectare, despre 
mecanismul programului, cu preluarea containerelor pline sau supli-
mentarea materialelor informative. Coordonatele de contact ale echi-
pei noastre le veți găsi pe site-ul www.patruladereciclare.ro, în contul 
dumneavoastră.

Telverde 0800 444 800, număr gratuit în toate rețelele de telefonie fixă 
sau mobilă este un instrument de referință, extrem de util. Încurajați-i 
pe toți cei care dețin DEEE de mari dimensiuni să sune la acest număr și 
să programeze preluarea gratuită a deșeurilor respective de la domici-
liul sau firma lor. Toate aceste cantități se vor adăuga la calculul rezulta-
telor Patrulei locale din care faceți parte! 

Obiectivul acestei ediții  - minimum 50g DEEE colectate de fiecare locuitor 
al județului sau al Municipiului București este cu atât mai realizabil cu cât va 

cumula:
- cantitățile colectate în incinta tuturor unităților școlare participante;
- cantitățile predate în contul Patrulei locale de către cetățeni, firme și 
instituții (Suporteri), din județul dumneavoastră, sau Municipiul București, 
prin casare, comenzi la TelVerde, DEEE duse la centrele de colectare pentru 
Patrulă, comenzi de preluare plasate reprezentantului nostru local prin in-
termediul dumneavoastră sau al agenților. 

Prin acordarea premiilor naționale nu doar unei singure Patrule scolare, ci 
tuturor Patrulelor din județul/ Municipiul București eligibile conform regu-
lamentului, încurajăm spiritul de cooperare și de solidaritate.

Dacă împreună cu ceilalți profesori coordonatori și agenți din județ, veți 
reuși să contribuiți la colectarea primelor trei cantități de deșeuri electri-
ce/locuitor (peste 50g/locuitor) veți fi declarați Premianți Naționali! 

CSEI nr.1, Bistrița
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În evaluarea pentru premiile naționale vor fi luate în considerare EXCLUSIV 
unitățile teritorial administrative (județe și municipiul București) unde s-a 
colectat o cantitate de cel puțin 50 g DEEE/locuitor, în urma activității Patru-
lei locale, în perioada septembrie 2014 – august 2015. Se va face clasamen-
tul celor 3 unități teritorial administrative (județe și Municipiul București) 
unde s-a colectat cea mai mare cantitate DEEE, peste 50 g/locuitor. 

Oferiți elevilor dumneavoastră o experiență formatoare valoroasă, contribuiți 
la protejarea naturii, dovediți-vă talentul pedagogic și veți deveni catalizato-
rul unei schimbări benefice pentru comunitatea dumneavoastră. 

Împreună facem din Patrula de Reciclare cea mai activă mișcare ecologistă 
de tineret din România! 

Dacă ați participat la ediția precedentă, vă atragem atenția asupra unor 
schimbări față de anul 2013-2014:
• Am introdus noțiunea de Patrulă locală - înseamnă toate Patrulele școlare 
înscrise în program dintr-un anumit județ sau din Municipiul București. 
Deci, dacă anul trecut vorbeam de patrulă județeană/ patrulă bucureșteană, 
anul acesta vorbim de „Patrula locală”. 

• Patrula școlară – echipa formată din Profesorul Coordonator și elevii 
înscriși în program, dintr-o singură unitate de învățământ (grădiniță, școală 
sau liceu).

• Am crescut numărul maxim de agenți care pot fi înscriși în Patrula școlară 
la 25. 

• Am prelungit perioada de amplasare a containerelor și distribuție a mate-
rialelor – 30 noiembrie. 

• Există modificări substanțiale în sistemul de raportare a activităților  - ra-
portul devine un jurnal de activitate pe care vă rugăm să îl completați exclu-
siv online, pe măsură ce desfășurați acțiuni, pe parcursul anului. 

• Am definit mai clar ceea ce se consideră „acțiune” de introdus  în jurnalul 
de activitate.                    

• Am precizat că reprezentantul local RoRec poate fi solicitat pentru golirea 
containerelor numai când cantitatea de DEEE colectată în incinta unității de 
învățământ depășește 70 kg.

• Există schimbări semnificative referitoare la premii și la criteriile de eva-
luare.

Sunt doar câteva din noutățile ediției 2014-2015. 
Este important să parcurgeți cu atenție, integral, Regulamentul ediției și vă 
stăm la dispoziție prin consilierul de proiect pentru lămuriri.
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Patrula de Reciclare este la ora actuală unul dintre cele mai ample 
proiecte educaționale ecologice din România. 

Proiectul ajută la dezvoltarea comportamentului de colectare selectivă 
a DEEE în rândul preșcolarilor, elevilor și liceenilor. 

De la lansarea programului până acum, Patrulele de Reciclare au co-
lectat selectiv peste 600.000 kg de deșeuri electrice şi electronice, 
prin implicarea în program a peste 60.000 de elevi și peste 1500 de 
dascăli din tot atâtea unități de învățământ. 

Am informat aproximativ un milion de români despre cât de impor-
tant este să colectăm selectiv DEEE, am creat o comunitate Facebook 
activă, de peste 35.000 de fani (până în octombrie 2014), am distribuit 
peste 2 milioane de pliante informative. 

Performanțele ediției a III-a (2013-2014), în cifre, arată astfel:
• Am ajuns în toată țara – 41 de județe și municipiul București;
• Peste 360.000 kg DEEE colectate; 
• Peste 1000 unități de învățământ înscrise – grădinițe, școli, licee;
• 18.750 elevi înscrişi; 
• Sute de acțiuni de informare, colectare și proiecte creative; 
• 4 județe au câștigat un premiu național – Patrulele locale din județele 
Bihor, Covasna, Sibiu și Vâlcea au contribuit la colectarea a peste 50g  
DEEE/locuitor al județului;
• 98% dintre profesorii coordonatori chestionați la finalul ediției au de-
clarat participarea drept o experiență pozitivă;
• Am lansat cu succes proiectul „Suporterii Patrulei” prin care vă aju-
tăm să mobilizați organizațiile locale la colectarea DEEE.
• Peste 80 de Patrule au fost premiate ca și câștigători județeni sau 
finaliști!
 

„Copiii învață de la noi, noi învățăm de la ei, ne completăm și astfel 
iese ceva frumos. Toți elevii se agită, întreabă în jurul lor, pe colegii 
și profesorii de la alte clase. Noi, profesorii, la rândul nostru, am 
alertat vecinii, rudele, pe toată lumea. Ne simțim un adevărat motor – îi 
mobilizăm pe toți cei din jur.” 
Daniela Alecu, Centrul de Zi Giulești, București

„Patrula de Reciclare a fost o nouă provocare pentru ei, un alt mod 
de a ajuta mediul înconjurător și de a-i responsabiliza pe cei din jur – 
familiile, prietenii și vecinii, privind problemele de mediu.” 
Florin-Eugen Vălu, Școala Gimnazială „Amza Pellea”, Băilești, 
județul Dolj

„Agenții mei și-au luat rolul atât de în serios, încât și părinții elevilor 
care nu făceau parte din Patrulă au venit să se informeze referitor la 
acțiunile noastre.” 
Ana Nicoleta Vladu, Școala gimnazială nr. 3, Rovinari, județul Gorj

„Mă simt minunat! Cred în ceea ce fac! Am avut prilejul de a mă alătura 
unei inițiative de anvergură națională, care mă sprijină în misiunea de 
a forma caractere, copii cu o atitudine și un comportament ecologic 
responsabil.” 
Rădița Bucică, Școala gimnazială nr. 1, Măldăeni, județul Teleorman

,,Patrula de Reciclare a profitat de fiecare oportunitate să-și promoveze 
cauza. N-au rămas mulți slătineni care să nu știe că, la Colegiul 
Economic „Petre S. Aurelian”, există o Patrulă care veghează și un 
punct de colectare pentru DEEE mici.” 
Georgeta Ifrim, Colegiul Economic „Petre S. Aurelian”, Slatina, 
județul Olt

„În fiecare clasă există responsabili de inițiativele de informare și 
stimulare a colectării care își coordonează și își motivează colegii. 

1. Performanțele Patrulei de Reciclare 2. Ce spun profesorii despre Patrula de Reciclare?
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Pentru elevii liceului, participarea la programul Patrula de Reciclare 
înseamnă să se implice în protejarea mediului înconjurător, dar și 
să-și dezvolte capacitatea de a lucra în echipă, de a atinge un obiectiv 
ambițios și de a convinge. Statutul de câștigători nu este doar o 
recompensă, este și un angajament de a realiza mai mult și mai bine.” 
Ștefania Dobrin, Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice  
„I.N. Socolescu”, București 

„Important este că, acum, în cartierul şcolii noastre sunt blocuri în 
care aproape nimeni nu mai aruncă deşeuri electrice și asta datorită 
copiilor care şi-au implicat întreaga familie, rudele, vecinii. Dacă elevii 
noştri sunt educați în spiritul grijii față de natură, vor deveni nişte adulți 
mai grijulii, mai informați, vor şti că, dacă este bine pentru mediu, va fi 
bine şi pentru ei.” 
Valerica Homoc, Școala gimnazială „Ion Creangă”, Buzău, județul 
Buzău

„Nu trecea o zi fără ca un copil să nu mă oprească pe holul şcolii şi să-
mi spună: „Am adus baterii!” sau: „Doamna RoRec, am adus câteva 
beeeecuri!”. La sfârşitul zilei, cu geanta plină, mă opream cu elevii şi le 
puneam în kiturile de colectare. Până la finalul anului şcolar şi colegii 
mă strigau Doamna RoRec… a fost un an minunat!” 
Ionela Todașcă, Școala gimnazială nr. 2, Vatra Dornei, județul Suceava

„Ca adult, nu poți să nu răspunzi unui mesaj ecologic când vine de la un 
copil. Părinți, colegi şi persoane din comunitate au fost alături de noi 
pentru că noi ştim că munca în echipă este foarte importantă. Suntem 
întrebați dacă mai colectăm un bec sau o baterie. Suntem mândri de 
noi şi fericiți. Ne-am jucat, am fost responsabili şi creativi, am muncit 
şi am fost răsplătiți.” 
Mariana Andreescu, Grădinița nr. 3, Târgoviște, județul Dâmbovița

„Consider că școala românească trebuie să se modernizeze, să-i facem 
pe elevii noștri nu doar „tobă de știință”, ci și cetățeni responsabili față 
de lumea în care trăiesc, iubitori de cultură și de frumos, iar implicarea 

în voluntariat le deschide orizontul spre o astfel de viață. Într-o 
societate atât de lipsită de bune maniere și de respect, a te comporta 
civilizat când intri în curțile oamenilor să le vorbești de colectarea 
„gunoaielor”, așa cum le numesc unii, este un mare pas spre formarea 
unui viitor cetățean responsabil și educat într-un spirit civic și ecologic 
în același timp.” 
Lucreția Presecan, Școala gimnazială Băișoara, județul Cluj

„Munca lor de convingere s-a lovit de multe ori de întrebarea: „De ce? 
Ce am de câștigat?”. Am construit un plan prin care să convingem că 
ceea ce facem este… normal, nici mai mult, nici mai puțin. Normal. La 
fel ca spălatul pe dinți. Din păcate, mulți vorbesc însă puțini sunt cei 
care chiar respectă ceea ce spun. De aici și bucuria noastră! Suntem 
bucuroși că am avut posibilitatea să demonstrăm că noi facem ce 
spunem fără să cerem în schimb o recompensă. La fel cum nimeni nu 
așteaptă un premiu pentru că s-a spălat pe dinți. Sunt activități normale 
generate de respectul pentru cei din jur, de dorința de a fi frumoși și 
sănătoși.” 
Camelia Tănculescu, Colegiul Tehnic „Ion Borcea” din Buhuși, județul 
Bacău

Școala gimnazială Ploieștiori, județul Prahova
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Pentru a putea realiza cu succes activitățile Patrulei de Reciclare, aveți 
o serie de atribuții specifice, care contribuie decisiv la rezultatele pe 
care le veți obține și influențează șansele Patrulei dvs. de a câștiga 
unul din premiile naționale.

Vă recomandăm: 
• Să citiți cu atenție Regulamentul integral al Patrulei și acest Ghid;
• Să alegeți elevii cei mai motivați în componența Patrulei dvs.;
• Să descărcați din contul dvs. de pe site toate materialele informative 
(regulament, prezentare, contract de voluntariat pentru Profesorii Co-
ordonatori, ghidurile pentru profesori și agenți, în format electronic);
• Să alocați în mod sistematic timp pentru desfăşurarea activităților la 
clasă şi pe teren;
• Să atrageți sprijinul colegilor și al părinților, comunicând direct și 
explicându-le cât de importantă e contribuția lor;
• Să solicitați ajutorul echipei de suport – Claudia Geicu, consilier de 
program și reprezentantul Asociatiei RoRec din teritoriu, pentru orice 
clarificări necesare sau de fiecare dată când întâmpinați dificultăți în 
desfăşurarea activității;
• Să folosiți profilul de membru de la secțiunea dedicată profesorilor 
de pe site-ul www.patruladereciclare.ro conform instrucțiunilor pre-
zentate în Ghid;
• Să contribuiți la program cu una/mai multe activități proprii, care să 
aibă ca obiectiv promovarea punctului de colectare din unitatea dvs. 
de învățământ către publicul din proximitate (familiile elevilor şi ale 
celorlalți profesori, cetățenii care locuiesc în zona şcolii, vecini);
• Să accesați în mod regulat canalele noastre de informare și 
comunicare: site-ul Patrulei, pagina de Facebook www.facebook.com/
patruladereciclare, canalul nostru Youtube www.youtube.com/user/
patruladereciclare, tot atâtea mijloace prin care vă aducem informații 
utile și interesante care să vă stimuleze performanțele;

3. Ce presupune activitatea de  
Profesor Coordonator al Patrulei?

• Să documentați fotografic fiecare activitate desfăşurată cu Patrula de 
Reciclare pentru raportarea şi promovarea pe rețelele de socializare;
• Să completați în mod regulat, de preferință după fiecare acțiune, 
jurnalul de activitate din contul dumneavoastră de pe 
www.patruladereciclare.ro; 
• Să respectați termenul stabilit pentru ultima completare a jurnalului 
de activitate: 15 mai 2015, ora 18.00.

Activitățile Patrulei de Reciclare se desfăşoară după calendarul de 
mai jos, disponibil şi pe pagina dumneavoastră de membru, pe site-ul      
www.patruladereciclare.ro. 

Școala gimnazială nr.71, Sector 2, București
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• 3-30 noiembrie 2014: Fiecare unitate de învățământ participantă 
primește containerele de colectare DEEE și materialele informative și 
promoționale. Containerele vor fi amplasate într-un singur loc, vizibil 
și accesibil, în unitatea de învățământ, iar materialele tipărite vor fi dis-
tribuite agenților Patrulei de Reciclare.

• 15 noiembrie 2014 – 15 mai 2015: Patrulele de Reciclare pun în prac-
tică propriile activități (educative, de informare și de creație) pentru a 
încuraja obiceiul de colectare a deșeurilor de echipamente electrice 
și electronice, pentru a stimula creativitatea copiilor şi a-i îndemna să 
aplice cunoştințele dobândite prin acest proiect.

4. Calendarul Patrulei de Reciclare • Profesorii Coordonatori și elevii înscriși în Patrula de Reciclare 
desfășoară activități de promovare a programului în școală și în comu-
nitate.

• Profesorii Coordonatori și elevii înscriși în Patrula de Reciclare aduc 
deșeuri electrice mici (greutate medie 10 kg/bucată) baterii şi acu-
mulatori portabili, lămpi şi becuri, la containerele din incinta unității 
de învățământ și îi încurajează și pe alți membri să folosească aces-
te puncte de colectare pentru DEEE mici. Deșeurile vor fi preluate de 
reprezentanții RoRec (când se depășesc 70 kg). Sfârșitul anului și pri-
măvara (mai ales perioada care precede Paștele) sunt perioadele în 
care se pot colecta cele mai mari cantități de DEEE.

• 10 – 15 mai 2015: Profesorii Coordonatori completează jurnalul de 
activitate online cu ultimele acțiuni. Reprezentanții RoRec preiau ulti-
mele DEEE-uri colectate în incinta școlii. 

• 16 – 31 mai 2015: Juriul Programului evaluează activitățile 
desfășurate de unitățile școlare și Profesorii Coordonatori care au în-
cărcat online rapoartele de activitate și au respectat criteriul de eligibi-
litate: 4 kg DEEE colectate per agent la containerele din incintă.

• Între 5-30 iunie 2015: Asociația Română pentru Reciclare RoRec 
anunță câștigătorii locali pe 5 iunie 2015, urmând ca diplomele și pre-
miile constând în obiecte să fie oferite până la data de 30 iunie 2015. 

• 15 mai-31 august 2015: Se continuă colectarea DEEE în contul Pa-
trulelor locale prin proiectul ”Suporterii Patrulei”.

• 8 septembrie 2015: Se anunță câștigătorii naționali ai ediției 
2014-2015.

• 1-15 octombrie 2015: Asociația Română pentru Reciclare RoRec 
acordă premiile câștigătorilor naționali ai programului Patrula de Re-
ciclare.

Grădinița ”Piticot”, Mediaș, județul Sibiu



16 17

5.2 Containerele de colectare 

Veți primi la sediul instituției cele 3 containere de colectare a DEEE-
urilor, pentru trei categorii diferite de deşeuri: 
• aparate electrice și electronice de mici dimensiuni,  
• baterii şi acumulatori portabili, 
• becuri, lămpi şi neoane.
Containerele vor fi instalate de către reprezentanții locali ai Asociației 
RoRec.
 
Vă rugăm ca pentru instalare să indicați echipei RoRec un loc vizibil, 
care să fie uşor accesibil pentru elevii şi cadrele didactice din unita-
tea dumneavoastră de învățământ. În momentul  în care cantitatea 
DEEE colectate depăşește 70 kg, contactați reprezentantul local, care 
le va ridica, în termen de 8 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Cu 
această ocazie centralizați și comunicați reprezentantului RoRec și co-
menzile de ridicare de la domiciliu pe care le-ați primit. 

La fiecare debarasare a containerelor, reprezentantul Asociației RoRec 
va cântări deşeurile ridicate din cele 3 containere, în prezența Profeso-
rului Coordonator sau a altui reprezentant al instituției. În cazul puțin 
probabil în care DEEE nu pot fi cântărite pe loc, greutățile lor vor fi co-
municate profesorului coordonator,  în scris.

5.1 Ghiduri pentru Agenții Patrulei de Reciclare 
 
În funcție de vârsta și de numărul copiilor înscriși în program veți primi:
• Ghidul Agentului Junior, pentru copiii de grădiniță și clasele I-IV - 
după modelul unei cărți de colorat, cu jocuri, ghicitori și poezii;
• Ghidul Agentului, pentru elevii de gimnaziu şi liceu - tip agendă, ce 
va conține informații despre importanța colectării și jocuri.

Fiecare agent va primi un ghid corespunzător vârstei sale.

5. Setul de materiale informative, 
de comunicare şi de suport pregătite 

pentru dumneavoastră

Patrula de Reciclare 
ediția 2014 - 2015

ghidul Profesorului

CUCURIGUUUU!DEȘTEPTAREA!
ne salvăm cu reciclarea!

un program Patruladereciclare

www.patruladereciclare.ro

Patrula de Reciclare 
ediția 2014 - 2015

ghidul agentului junior

Miau, miau, miau...
Toate bateriile le vreau!

un program Patruladereciclare

www.patruladereciclare.ro

Patrula de Reciclare 
ediția 2014 - 2015

g h i d u l  a g e n t u l u i

DACă nu mai luminăm
în container ne băgăm!

un program Patruladereciclare

www.patruladereciclare.ro
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6.1 Promovarea activității Patrulei dumneavoastră de Reciclare 
 
Promovați punctul de colectare DEEE din instituția dvs., în zona din 
proximitatea unității de învățământ, în familie, prietenilor etc. 

Informați cât mai mulți oameni din județul dvs. despre misiunea proiec-
tului Patrula de Reciclare, despre efectele periculoase ale deşeurilor 
de echipamente electrice și electronice, atât pentru mediul înconjură-
tor, cât şi pentru sănătatea fiecăruia dintre noi. Punctați, de asemenea, 
faptul că fiecare vecin poate contribui la succesul Patrulei. 

Identificați în ce moduri puteți comunica cu oamenii din comunitate și 
ce mesaje credeți că îi vor convinge. Puteți folosi materialele puse la 
dispozitie de Asociația RoRec sau crea propriile materiale (fluturași, 
afișe, mascote, bannere etc.). 

Alegeți mijloacele care vă sunt cel mai la îndemână și care credeți că 
vor fi cât mai convingătoare pentru cei cu care veniți în contact.

NOTĂ: Orice inițiativă a Patrulei de Reciclare din unitatea dvs. de 
învățământ este binevenită, atâta vreme cât respectă tema proiectului 
şi scopului final al acestuia. Activitățile desfăşurate anterior înscrierii 
în Patrula de Reciclare sau care nu au ca finalitate susținerea proiectu-
lui nu vor fi luate în considerare în desemnarea Celei mai active Patrule 
la nivel local.

6. Tipuri de activități eligibile pentru evaluare 6.2 Ce activități puteți desfăşura cu Patrula de Reciclare 

Pentru a stimula creativitatea copiilor şi a-i îndemna să aplice 
cunoştințele dobândite prin acest proiect, vă invităm să contribuiți 
la program cu activități proprii, care să aibă ca scop final informarea 
publicului şi încurajarea colectării selective a DEEE (aparate electrice, 
electronice, electrocasnice, baterii şi acumulatori portabili, lămpi 
şi neoane), pentru a atinge obiectivele cantitative propuse la nivelul 
instituției, respectiv colectarea a minimum 4 kg DEEE/copil înscris 
în Patrula de Reciclare și a obiectivelor proiectului: 50g per locuitor/
județ/București. 

Școala nr.12 Herăstrău, Sector 1, București
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6.2.a Exemple de activități specifice pentru grădiniță 
 
La clasă:
• Vizionarea filmelor Patrulei și a altor materiale video utile pe 
www.youtube.com/user/PatruladeReciclare și discuții; 
• Colorarea desenelor din ghidul Agentului Junior; 
• Povești cu personajele Familiei Recicleanu; 
• Poezii despre colectare/Familia Recicleanu; 
• Convorbiri, lecturi după imagini pe tema colectării; 
• Jocuri și ghicitori; 
• Dramatizări, Teatru de păpuși, Marionete; 
• Desene proprii, pictură, colaje, stegulețe; 
• Realizarea de DEEE din plastilină, carton; 
• Realizarea de insigne, magneți de frigider, alte obiecte obținute prin 
reciclare creativă.

În afara clasei: 
• Sesiuni de povestiri pe tema colectării DEEE în curtea grădiniței; 
• Activități de observare a mediului apropiat/Discuții tematice; 
• Desene pe asfalt, jocuri diverse; 
• „Micii detectivi”: când mergem pe stradă, în vizită, în excursie, putem 
încerca să observăm DEEE aruncate la întâmplare. Dacă le vedem, ne 
anunțăm părinții sau Profesorul Coordonator. 
• Distribuire de fluturași în comunitate.

În anexa dedicată educatorilor veți găsi sugestii de texte pe care le 
puteți asocia activităților realizate pe baza ghidurilor.

6.2.b Recomandări de activități specifice pentru școală/liceu 
 
La clasă:
• Vizionarea filmelor Patrulei și a altor materiale video utile pe 
www.youtube.com/user/PatruladeReciclare și discuții;
• Prezentări în Power Point pe tema colectării şi reciclării DEEE reali-
zate de elevi; 
• Atelier/forum de discuții despre colectare și reciclare DEEE: cum să 
îi convingem pe oameni să predea aparatele electrice pe care nu le mai 
folosesc; 
• Vizionări de filme documentare / reportaje și discuții; 
• Redactarea de jurnale / notițe reflexive, înregistrări referitoare la 
activitățile Patrulei; 
• Elaborarea unui set de reguli de urmat acasă – comportament de 
economisire și reciclare a resurselor; 
• Realizarea de machete colorate, afişe şi flyere pentru promovarea 
acțiunilor Patrulei în comunitate; 
• Realizarea de îndemnuri, mesaje ecologice pe tema activităților Pa-
trulei. 

În afara clasei:
• Organizarea de expediții în comunitate, pentru identificarea zonelor 
afectate de prezența DEEE, acțiuni de strângere DEEE de mici dimen-
siuni din respectivele zone; 
• Crearea şi efectuarea unor sondaje, anchete, chestionare în rândul 
colegilor și al comunității, referitor la nivelul de conștientizare a riscu-
rilor de poluare prin depozitarea și/sau debarasarea necorespunzătoa-
re de DEEE, atitudinile și comportamentele de economisire și reciclare 
a resurselor etc.; 
• Jocuri cu tematică ecologică (Ex: „Vânătoare de comori” - traseu cu 
indicii tematice, pe parcursul căruia agenții Patrulei găsesc răspun-
suri, identifică soluții sau efectuează anumite acțiuni, la capătul cărora 
primesc o recompensă); 
• Participarea membrilor Patrulei ca voluntari la mini-colectele și ca-
ravanele locale ale Asociației Române pentru Reciclare RoRec (cu ele-
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mente de identitate vizuală ale Patrulei de Reciclare – tricouri, șepci, 
insigne); 
• Prezentări ale programului în alte școli sau organizații (pentru stimu-
larea colectării); 
• Întâlniri cu specialiști în protecția mediului, participare la seminarii, 
conferințe, forumuri pe teme ecologice; 
• Participare și luări de cuvânt ale Profesorilor Coordonatori sau 
agenților Patrulei de Reciclare în cadrul unor evenimente pe teme eco-
logice.
• Evenimente care presupun implicarea mai multor membri ai 
comunității.

6.2.c  Pentru toate grupele de vârstă se pot organiza 
 
• Prezentări ale obiectivelor Patrulei de Reciclare cu discuții și dezba-
teri la clasă; 
• Activități pe baza conținutului ghidurilor; 
• Postarea poveștilor și experiențelor de învățare și colectare pe 
rețelele sociale; 
• O rubrică permanentă a Patrulei în gazeta sau pe site-ul școlii; 
• Creații și expoziții de postere, fluturași, desene sau fotografii pe tema 
colectării / reciclării DEEE; 
• Competiții de creații literare (sloganuri, poezii, ghicitori, eseuri) sau 
muzicale („Imnul Patrulei de Reciclare”); 
• Crearea și punerea în scenă a unor piese de teatru; 

Centrul de Zi DGASPC Giulești, Sector 6, București Grădinița cu program prelungit nr.12, Mediaș, județul Sibiu 
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• Realizarea de filme scurte, încărcarea pe YouTube și anunțarea lor pe 
pagina Facebook a Patrulei; 
• Crearea unui panou al Patrulei de Reciclare în școală; 
• „Curățenia de Sărbători” – la sfârșit de an și în primăvară; 
• Stabilirea unui interval/ritm regulat pentru un anumit tip de acțiune – 
ex. „joi, colectăm DEEE cu voi”; 
• Organizarea de activități în zilele de sărbătoare ecologică, de exem-
plu, „Ziua Pământului” sau în cadrul săptămânii „Școala Altfel”; 
• Conferirea unui statut special agentului celui mai activ într-o anumi-
tă perioadă (ex. „Campion al Patrulei în luna....”); 
• Activități de atragere a colegilor și prietenilor ca „prieteni ai Patrulei” 
(în funcție de DEEE aduse, de ex.); 
• Colaborare cu contactele din presa locală (personale sau ale școlii) 
pentru popularizarea Patrulei; 
• Acțiuni stradale, de informare a populației asupra pericolelor păstră-
rii și debarasării necorespunzătoare de DEEE, cu distribuire de pliante 
și promovare a punctului de colectare din școală; 
• Distribuția de fluturași în cercul familial, al cunoscuților și vecinilor 
și încurajarea acestora să sune la TelVerde 0800 444 800 pentru deba-
rasarea de DEEE mari, menționând numele patrulei care i-a convins ; 
• Vizite la centrele de colectare RoRec (acolo unde există); 
• Activități ecologice în aer liber;
• Participare ca voluntari la acțiuni de colectare organizate de Asociația 
RoRec (ex. distribuție de fluturași);
• Activități în Săptămâna „Școala Altfel”;
• Mobilizarea părinților care să implice colegii de la locul de muncă să 
colecteze DEEE pentru Patrulă.

Citiți poveștile Patrulelor și veți avea exemple concrete: 
www.patruladereciclare.ro. 

Notați mai jos alte idei de activități:
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Vă sugerăm să cereți tuturor elevilor, colegilor, părinților să identifice 
deșeurile electrice din gospodăriile sau firmele lor și să se debarase-
ze de acestea în contul Patrulei locale. DEEE-urile de mici dimensiuni 
(baterii, becuri, neoane, alte echipamente de aprox. 10 kg/bucată) pot 
fi aduse la containerele de colectare din unitatea dvs. de învățământ. 

Cantitatea minimă care trebuie colectată în incinta școlii este de 4 kg 
DEEE/elev înscris. 

În ceea ce privește deponenții care doresc să predea deșeuri mai mari, 
există două modalități de a-i încuraja să facă acest lucru:

A. Să plaseze comenzi prin intermediul dvs. La finalul acestui ghid 
aveți un tabel în care vă rugăm să notați coordonatele lor și tipul de 
DEEE de care vor să se debaraseze. Atunci când depășiți trei astfel de 
comenzi, anunțați Reprezentantul local și dați-i lista. Este responsabi-
litatea Reprezentantului local al Asociației să contacteze respectivele 
persoane și să organizeze colectarea de la domiciliu sau de la firmă. 

B. Să sune gratuit la TelVerde 0800 444 800 și să transmită comanda 
pentru preluarea deșeurilor. Vă rugăm să le reamintiți să anunțe nu-
mele școlii de la care au aflat despre acest serviciu, pentru ca apelul 
respectiv să fie luat în considerare atunci când vom analiza activitatea 
Patrulei dvs.

Cantitatea de DEEE colectată va depinde și de modul în care reuşiți să 
mobilizați familiile, vecinii, cunoscuții elevilor, firmele și instituțiile lo-
cale, alte școli, pe care le puteți convinge să cedeze DEEE de mari di-
mensiuni în contul programului. 
Reprezentantul local RoRec va prelua gratuit deșeurile mari de la 
domiciliul persoanelor sau sediul instituțiilor. Cantitatea DEEE prelu-

7. Încurajarea colectării DEEE ată în afara școlii va intra în contul patrulei locale, mărindu-vă șansele 
să câștigați premiul național.

C. Să ducă singuri deșeurile la unul din punctele de colectare pe care 
le găsesc pe site-ul www.patruladereciclare.ro, cu ajutorul hărții in-
teractive.

IMPORTANT! Nu implicați minorii în activități de manipulare sau 
transport al deșeurilor electrice și electronice, pentru a evita acci-
dentările. Încurajați adulții, în special părinții, să le dea o mână de 
ajutor în procesul de colectare și transportare a DEEE.

7.1 Metode propuse pentru a vă ajuta să fiți eficienți 

Evidența activităților cu copiii 
Obișnuiți-vă să completați în mod regulat jurnalul de activitate cu 
informații despre ceea ce ați realizat, fotografii (obligatoriu) și filme 
(dacă este cazul).

Centralizați comenzile 
Notați datele persoanelor care au de predat DEEE de mari dimensiuni 
în contul Patrulei locale și transmiteți-le reprezentantului local, prin 
email sau telefonic. 

Jurnalul de activitate 
Folosiți profilul dumneavoastră de utilizator şi interfața pusă la 
dispoziție de echipa RoRec pe site-ul Patrulei pentru a avea o activi-
tate cât mai organizată. Fiți la curent cu toate anunțurile primite de la 
membrii echipei de organizare prin intermediul email-ului (verificați 
întotdeauna și folderul spam).
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Tineți evidența DEEE colectate în incinta școlii 
După preluarea DEEE, în urma cântăririi acestora de către RL,  vă ru-
găm să actualizați jurnalul de activitate online. Cantitatea va fi validată 
de echipa de suport. 

Apelați la vecini și prieteni pentru identificarea DEEE
Implicați-vă grupul de cunoştințe, rugați-le să vadă ce deșeuri elec-
trice au acasă, la birou, să le spună și colegilor. Atrageți cât mai multe 
persoane dornice să ajute Patrula.

Găsiți-vă susținători în rândul colegilor de catedră și pedagogilor din 
alte școli din județ. 
Comunicați, în cadrul unității dumneavoastră de învățământ, misiunea 
Patrulei dumneavoastră de Reciclare. Valorificați consiliile profesora-
le, ședințele cu părinții și alte prilejuri pentru a vă asigura că toți pro-
fesorii, părinții și elevii din școală știu ce obiective aveți de atins și sunt 
dispuși să vă ajute. 
Cei care vă vor susține eforturile, educându-și elevii pentru colecta-
rea DEEE și îndemnându-i să predea asemenea deșeuri la punctele 
amenajate, vor primi titlul de „Suporteri” ai Patrulei de Reciclare și 
recunoașterea publică a contribuției lor. 

Motivați părinții elevilor din Patrulă
Valorificați întâlnirile cu părinții în care să subliniați beneficiile pe care 
le au copiii prin participarea la proiect, beneficiile pentru şcoală şi, nu 
în ultimul rând, beneficiile acțiunilor pe care le realizează Patrula de 
Reciclare pentru societate.

Activați firmele din zonă
În majoritatea firmelor, școlilor, instituțiilor, fabricilor, magazinelor 
există o cantitate importantă de deșeuri electrice care trebuie casate 
corespunzător legii. 
Asociația RoRec poate face acest lucru gratuit, în beneficiul Patrulei! 

Încercați să îi convingeți pe cei cu care comunicați să caseze DEEE de 
la locul lor de muncă prin intermediul Patrulei de Reciclare. Tot ce au 
de făcut este să sune la TelVerde (0800444800) sau la tel. 0756.026.919 
și să ne cheme să preluăm gratuit respectivele deșeuri, precizând că 
le predau pentru Patrulă. Astfel, vor transforma o obligație adminis-
trativă într-o activitate generoasă în sprijinul copiilor, fără niciun efort 
suplimentar. 

Cereți sprijin instituțiilor locale
Este bine să popularizați importanța demersului colectiv de strângere 
DEEE în județ în fața membrilor autorităților localităților din care faceți 
parte. Rezultatele Patrulei la nivelul județului se reflectă și asupra  
prestigiului autorităților locale.

Comisariatul județean din Iași al Gărzii de Mediu Iași colectează 
DEEE pentru Patrula locală



30 31

Argumente pe care ni le dau chiar... Suporterii Patrulei:
 
„Angajații au fost încântați şi chiar au adus de acasă materialele pen-
tru a fi reciclate. Vrem să contribuim la misiunea educativă de a res-
ponsabiliza elevii şi profesorii pentru ca apoi aceştia să stimuleze 
fenomenul reciclării. bauMax aplică în toate operațiunile principiul 
de a aduce valoare pentru întreaga societate, prin activitățile com-
paniei. Colectarea selectivă înseamnă responsabilitate față de me-
diu și un pas important spre o mai bună calitate a vieții pentru toți.”  
Marius Tănase, bauMax

„Acest gest este o obligație legală și morală a agenților econo-
mici. Generațiile viitoare trebuie să aibă șansa de a trăi într-un me-
diu curat, fără deșeuri. Bunele practici privind colectarea selec-
tivă a deșeurilor de orice fel, mai ales a DEEE, se învață încă din 
copilărie. Este important să dovedim copiilor că acțiunile lor au re-
zultatele dorite, că doar împreună putem avea un mediu mai curat.”  
Brîndușa Meisel, responsabil de mediu, Sanex SA

„Ne-am debarasat de deșeurile electrice pentru că nu do-
ream ca acestea să ajungă în natură. Am predat echipamen-
te pe care nu le mai foloseam – tastaturi, mouse, monitoare cu 
tub, unități centrale și alte echipamente electrice. Nu aruncăm 
DEEE-uri care dăunează mediului, le colectăm pentru reciclare.”  
Emilia Cioban, manager de resurse umane, RO PLANET, Cluj

„Ne implicăm în program pentru a păstra mediul cât mai curat. În-
cercăm să informăm și să mobilizăm oamenii cu privire la riscurile pe 
care le au deșeurile aruncate în natură pentru că nu toți conștientizăm 
efectele. Este un program bine venit, mai ales pentru generațiile actu-
ale, care vor avea mai multă grijă de mediul înconjurător.”
Otilia Zoltan, responsabil de mediu TURDEANA

„Acest program este o oportunitate pentru noi de a salva natura de la 
distrugere. Am donat baterii de laptopuri, baterii de sisteme de stabili-
zare a curentului electric care conțin plumb, sulf și acizi puternici, dar 
și alte componente care trebuie depozitate în spații speciale. Progra-
mul este o idee foarte bună și merită să fie cunoscut de publicul larg. 
De aceea, vom pune un afiș în magazinul nostru, prin care să informăm 
comunitatea despre acest program.” 
Andrei Negoiță, inginer de sisteme, SCIT Tehnology

„Ne bucurăm că există acest mod simplu de a colecta deșeuri și că 
Patrula de Reciclare ne oferă ocazia să păstrăm un mediu curat. Vom 
continua să ne comportăm ecologic. Mai mult, vom încerca să ame-
najăm un punct de colectare DEEE pentru Patrula județeană în cadrul 
firmei, direct în magazin. Vom distribui și flyere pentru a-i informa și 
a-i atrage pe membrii comunității în acest program.” 
Ioan Duncă, administrator, D&D Computers, Sighetu Marmației

„Constatăm cu bucurie că sprijinul nostru le dă încredere tinerilor în 
propriile forțe, le arată că ne pasă de valorile în care ei cred. Merită să 
îi sprijinim cu toții, mai ales instituțiile și firmele locale, adică cei care 
putem trimite la reciclare cantități importante de DEEE.” 
Cătălin Beleca, Comisar Șef al Gărzii de Mediu din IașiAgenții Clubului Școlar Sportiv Caracal, județul Olt
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„Cu zâmbetul pe buze și mult entuziasm, tinerii agenți ai Patrulei de 
Reciclare ne dovedesc, zi de zi, că spiritul civic nu depinde de vârstă. 
Vor să trăiască într-o comună curată și au înțeles că acest lucru depin-
de de fiecare dintre noi. Considerăm că este o datorie a Primăriei să 
susțină o astfel de inițiativă și sperăm că și alte instituții se vor alătura 
acestui  program la nivel județean.” 
Mihail Cătălin Zugravu, viceprimarul comunei Crețeni

„Am făcut un gest de solidaritate – am casat aparate electrice uzate 
în contul Patrulei de Reciclare Bucureștene. Devenim astfel, pe lân-
gă partener de nădejde, și Suporter al Patrulei! O dublă responsabili-
tate, dar și oportunitate: să creștem șansele Patrulei bucureștene să 
câștige un premiu național la finalul ediției. E un gest simplu, necesar 
și util, pe care sperăm că vor alege să îl facă multe alte instituții, în be-
neficiul patrulelor locale, adică al copiilor din propriile lor comunități.” 
Sorina Gavrilă, coordonator PR, Radio 3Net „Florian Pittiș”

„Prin acest gest, vrem să încurajăm elevii, dovedindu-le că implica-
rea lor în comunitate și initiațivele lor pot produce cu adevărat efectul 
la care speră, că pot contribui concret la ecologizarea orașului lor. În 
plus, cred că este important ca noi, companiile private, să susținem 
practica voluntariatului în rândul profesorilor și elevilor, un exercițiu 
care formează conștiința civică.” 
Ionel Volintiru, director general Medicarom

Vizibilitatea Patrulei 
Dacă este cazul, valorificați relația cu părinții sau cunoscuții care lu-
crează în presa locală. Vă încurajăm să participați la emisiuni sau la 
evenimente organizate pe plan local. 

Invitații la lista de contacte
Folosiți-vă lista personală de contacte pentru a descoperi persoane 
care vă pot sprijini în activitatea de promovare și stimulare a colectării 
DEEE.

Dați Like paginii oficiale de Facebook - www.facebook.com/
patruladereciclare și folosiți rețeaua de socializare (inclusiv conturile 
membrilor Patrulei, dacă este cazul) pentru a posta informații despre 
acțiunile Patrulei dumneavoastră și pentru a intra în legatură cu alte 
Patrule din judet. Nu uitați, lucrând împreună, vă creșteți șansele de a 
deveni Premianți Naționali!

Citiți pe site-ul www.patruladereciclare.ro poveștile câștigătorilor 
ediției 2013 ca să aflați secretele succesului și exemple de bune prac-
tici. 

Ei vă vor oferi idei valoroase!

Editorul Patrulei și unul din profesorii coordonatori, 
interviu la Radio 3Net ”Florian Pittiș”
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7.2 Situații speciale

Complementaritatea cu activitățile de colectare organizate cu 
Asociația RoRec  
Asociația RoRec organizează în județul dvs. acțiuni punctuale de co-
lectare de DEEE. Vă sfătuim să valorificați și să sprijiniți aceste acțiuni. 
Participați, ca voluntari, alături de agenții Patrulei dvs. pentru a distri-
bui materiale informative și pentru a convinge membrii comunității cât 
de important este să colecteze selectiv DEEE.

Planificarea timpului 
Pentru a vă oferi rezultatele și satisfacțiile așteptate, organizarea 
activităților Patrulei de Reciclare presupune o investiție de răbdare și timp. 
• Alocați un interval de timp cu o anumită regularitate (săptămânal, 
lunar) derulării și monitorizării activităților. 
• Propuneți-vă de la început un calendar de activități; delegați agenților 
Patrulei diferite sarcini, pe măsura puterilor și abilităților lor. 
• Implicând în program colegii și familiile elevilor din școala dum-
neavoastră veți contribui la consolidarea rolului școlii ca nucleu al 
comunității. Acest fapt se va reflecta în sprijinul pe care oamenii îl vor 
acorda și în alte contexte, în beneficiul școlii.
• Colaborați îndeaproape cu reprezentantul local RoRec, informați-l  
constant ce activități realizați, pentru a vă bucura de susținerea sa.  
• Comunicați în avans către Echipa de suport (tel. 0756.026.919 / 
patruladereciclare@rorec.org) orice inițiativă de anvergură prin care 
doriți să promovați programul. Ne dați astfel ocazia să o anunțăm 
din vreme pe canalele de comunicare ale Asociației, eventual să vă 
sprijinim în mediatizarea către presa locala, parteneri etc. 

Pentru orice fel de probleme întâmpinate în activitatea dumneavoastră 
de coordonare a Patrulei de Reciclare, vă rugăm contactați Echipa de 
Suport (la numerele de telefon disponibile la secțiunea Contacte). 

7.3 Documentarea fotografică a activităților

Fotografiile realizate în cadrul acțiunilor pe care le veți organiza sunt 
deosebit de importante și îndeplinesc mai multe funcții:
• fac dovada acțiunilor și proiectelor inițiate;
• dau măsura calității și originalității producțiilor copiilor;
• pun în valoare contribuția fiecăruia, susțin sentimentul de mândrie al 
elevilor care au luat parte la program;  
• reprezintă materialul vizual pe care îl valorificăm în expunerea și pro-
movarea națională a programului, inclusiv în materialele tipărite ale 
ediției următoare;
• compun arhiva vizuală a proiectului, în timp.

Prin urmare, pentru a asigura calitatea și conținutul potrivit al 
materialelor foto ale proiectului, vă sugerăm:
• Să faceți poze la toate acțiunile relevante desfășurate în proiect; 
• Să folosiți un echipament tehnic corespunzător (aparat foto digital, de 
preferință); 
• Să realizați fotografiile într-un mediu suficient de luminos, care să 
permită vizualizarea cu claritate a figurilor, obiectelor, contextului; 
• Să încărcați fotografiile online la o rezoluție de min.1MB, cu denumire, 
pe profilul dumneavoastră de utilizator din cadrul site-ului www.
patruladereciclare.ro, la jurnalul de activitate; 
• Să selectați şi să încărcați doar fotografiile clare, nemişcate, calitative. 

Fotografiile creațiilor artistice ale activităților (postere, desene, 
mascote etc.) ar trebui realizate în felul următor: 
• Obiectul să fie expus pe un fundal neutru (masă, perete), în condiții 
de lumină suficientă (sau cu flash). 
• Obiectul trebuie încadrat în întregime (inclusiv marginile), 
perpendicular cu aparatul. 
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Fotografiile cu persoane, din timpul acțiunilor: 
• Persoanele și activitatea pe care o desfășoară să fie vizibile; 
• Grupurile să fie încadrate central; 
• Elementele de branding ale Patrulei (containere de colectare, 
ghiduri, insigne, flyere, afișe etc.) să fie, de asemenea, vizibile integral 
în imagine. 

Fotografiile trebuie să fie în conformitate cu respectarea principiilor 
Regulamentului. De exemplu, reamintim că agenții nu pot fi implicați 
în transportul deșeurilor mai grele de 10 kg sau activitatea Patrulei nu 
este orientată către colectarea altor tipuri de deșeuri. Aceste aspecte 
nu trebuie să se regăsească nici în realitate, nici în fotografii. 

Vă rugăm să consultați Regulamentul Patrulei de Reciclare pentru 
detaliile referitoare la protecția dreptului la imagine. 

Găsiți mai jos câteva exemple de fotografii.

Vreți idei? 
Avem filme. 
Pe canalul YouTube al Patrulei, www.youtube.com/user/
Patruladereciclare veți găsi reportajele pe care le-am realizat cu 
Patrule din diferitele județe, filme încărcate chiar de Profesorii 
Coordonatori, știri și videotutoriale despre natură și reciclare.

Afiș realizat de Patrula Școlii 
gimnaziale ”Savin Popescu”, 
Giurgiu

Grădinița cu program 
prelungit ”Rostogol”, 
Călărași

Școala gimnazială 
nr.10, Botoșani 
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7.4 Promovarea pe rețelele sociale

Pagina de Facebook a Patrulei de Reciclare www.facebook.com/pa-
truladereciclare este propriul nostru „mijloc de informare în masă” la 
nivel național. Avem o audiență substanțială pe rețeaua de socializare, 
deci valorificați acest instrument, iar activitatea dumneavoastră va fi 
cunoscută de mii de fani din toată țara.  

Este spațiul virtual de întâlnire al profesorilor și agenților din întreaga 
țară, un forum de discuții și schimburi de idei și experiență, un canal 
de vizibilitate națională (și internațională) pentru Patrula de Reciclare. 

Activitatea intensă pe Facebook crește impactul public al programului, 
vă ajută să câștigați Suporteri, să informați oamenii și să îi încurajați să 
colecteze DEEE!

Cum puteți utiliza pagina de Facebook pentru a creşte vizibilitatea 
activităților Patrulei de Reciclare

Anunțul prin viu grai / Postarea pe Facebook
Fie că aveți sau nu un cont de Facebook, anunțați-i de existența paginii  
pe copiii înscriși în Patrula de Reciclare, pe ceilalți elevi ai școlii, pe 
profesori și părinți.

LIKE la pagina de Facebook
Încurajați cât mai mulți tineri să dea LIKE la pagină. Chiar dacă dum-
neavoastră nu aveți un cont pe Facebook, vedeți care dintre elevii (mai 
mari de 13 ani) înscriși în Patrula de Reciclare au un cont. Puteți să-i 
rugați pe aceștia să fie ambasadorii echipei pe Facebook și să țină le-
gătura cu noi în acest fel. 

Urmăriți pagina
Urmărind cu atenție pagina de Facebook veți afla din timp despre 
acțiunile întreprinse de Asociația RoRec, dar și de celelalte patru-
le. Astfel, sunteți la curent cu ce face restul echipei naționale și aveți 
exemple și idei pe care le puteți urma.

Mențiune pentru profesorii coordonatori de la grădinițe și școli primare 
Nu încurajăm utilizarea conturilor de Facebook de către copii sub 13 
ani, însă Facebook poate fi un instrument de comunicare și legătură 
între părinți și reprezentanții unității dumneavoastră de învățământ și 
chiar în relația dintre părinți, ca grup. Așadar, încurajați părinții să ur-
mărească evoluția și activitățile pe care copiii le desfășoară la grădiniță. 
Părinții se vor putea mândri către prieteni cu activitatea celor mici. 

Postarea de informații  
Postați informații, poze, filme referitoare la activitatea Patrulei dum-
neavoastră, pe pagina noastră. Comentați materialele postate de noi. 
Vă veți crește astfel audiența, iar acțiunile pe care le desfășurați vor 
avea mai mulți susținători. 

Ce informații puteți publica:
• o acțiune pe care ați organizat-o - elemente originale, rezultate;
• mărturii, reacții ale celor cu care ați venit în contact;
• creații literare și grafice ale Patrulei ;
• inițiative ale părinților, susținătorilor;
• câștigarea unui Suporter;
• articole și știri despre activitatea Patrulei dvs în presa locală ;
• inițiative generale ale comunității dumneavoastă în domeniul 
protecției mediului și reciclării deșeurilor;
• locuri și peisaje frumoase, legende, folclor, sărbători din județul 
dumneavoastră;
• premii, distincții, performanțe ale elevilor și profesorilor din unitatea 
dvs. de învățământ la diverse competiții;
• materiale interesante despre reciclare și natură, care v-au atras 
atenția.
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Precizați despre ce Patrulă este vorba  
Însoțiți orice post de o imagine sau un film. 
Adăugați în textul descriptiv hashtag - ”#”. #patrula #reciclare

Spre deosebire de jurnalul de activitate, unde solicităm o abordare 
pragmatică și succintă, Facebook e un spațiu narativ. 
Alegeți un mod de exprimare accesibil și viu. Nu „raportați”, ci 
„povestiți”! Împărtășiți-ne inițiativele, reușitele, anecdotele Patrulei 
dvs. ca unor prieteni, cu un stil personal, liber și autentic. Ne intere-
sează și informația, dar, mai ales, experiența agenților și profesorilor. 
Experiența înseamnă ce și cum ați făcut, ce ați obținut, ce ați simțit, ce 
ați descoperit, ce v-a surprins, ce v-a inspirat.

Conectarea cu pagina instituției de învățământ
Dacă instituția dvs. de învățământ are o pagină pe Facebook, scrieți-ne 
(direct pe pagina noastră) ca să vă putem promova și urmări. La fel, 
dacă aveți un website. În felul acesta editorii RoRec vor putea să obser-
ve activitatea voastră și să o reposteze către toți abonații (followers).

Tag-uri în poze
Imaginile reprezintă o componentă importantă a comunicării și sunt 
foarte apreciate de către utilizatorii de Facebook. Acesta este motivul 
pentru care vă încurajăm să postați poze de la acțiuni și să vă identificați 
în cadrul acestora (tag).

Identificarea sau tag-uirea are și un efect viral și de creștere a 
popularității. Astfel, prietenii copiilor pot vedea la ce acțiuni au par-
ticipat și în felul acesta pot promova spiritul civic și ecologic, reali-
zând obiectivele educative pe care proiectul Patrula de Reciclare le 
urmărește.

Interactivitatea cu materialul postat 
Cel mai ușor și la îndemână mod de a participa la acțiunea de educare, 
pe care și-o propune Patrula de Reciclare, este de a aprecia (Like) și de 
a comenta articolele propuse de editori.  

Reprezentanții Asociației RoRec caută să va aducă în permanență 
informații utile despre cât de importantă este reciclarea. 

Prin comentariile dvs. ne ajutați să vedem în ce măsură acestea contri-
buie la educația pe care o promovați în școli, care sunt efectele asupra 
elevilor și reacțiile acestora.

Este important să inițiați și să stimulați dialogul pe rețelele sociale.
SHARE. Distribuiți către alții
Fie că vedeți o imagine interesantă, fie că sunt informații despre cum 
se colectează și reciclează corect, fie că pe pagina Patrulei de Recicla-
re se face referite la o acțiune a școlii dvs., puteți să comunicați rețelei 
dvs. de prieteni aceste lucruri prin linkul Share/Distribuie. 

Contăm pe Profesorii Coordonatori să vegheze ca toate comentariile 
și posturile de pe Facebook să fie exprimate cu respect și demnitate, 
indiferent de situație, cu precădere în contextul competițiilor și concur-
surilor. 

De asemenea, este de preferat să verificați gramatical și ortografic 
textele postate. Suntem un program de educație, deci ne propunem ca, 
și în mediul online, să demonstrăm rigoare și grijă pentru limbaj.  

Limbajul corect și decent este un semn al valorilor morale pe care do-
rim ca Patrula de Reciclare să le promoveze, iar orice abatere de la 
acest standard va fi sancționată. 
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Iată câteva exemple de postări

În concluzie, este simplu să verificați potențialul de impact al posturi-
lor dumneavoastră. 
Întrebați-vă: dacă l-aș primi de la altcineva, mi-ar atrage atenția? 
M-aș opri să citesc până la capăt? Aș da „Like” sau „Share”? 
Dacă răspunsul este „Da”, postați!
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Pentru evaluarea implicării dvs. şi a echipei pe care o coordonați, vă 
rugăm să vă logați în contul dvs. de pe site-ul Patrulei, unde veți com-
pleta periodic jurnalul de activitate. 

Tot ce aveți de făcut la finalul oricărei activități semnificative este să 
intrați în cont și să completați sau să actualizați rubricile:
1. Cantitatea colectată - baterii și DEEE colectate în incinta unității de 
învățământ. Veți nota cantitatea rezultată în urma cântăririi la prelua-
rea DEEE, urmând ca echipa de proiect să compare cu cifra raportată 
de reprezentantul local și să valideze cantitatea finală. 

8. Raportarea activităților 

Centrul de Zi Giulești, București-Sector 6 

2. Numărul de comenzi - la TelVerde și transmise de dvs. personal re-
prezentantului nostru local. La prima categorie este vorba aici de cei 
care v-au anunțat că vor suna la TelVerde pentru a preda DEEE. Ca mai 
sus, introduceți cifra de care aveți cunoștință. Noi vom verifica în call 
center și vom înregistra cifra finală. 
3. Activități: apăsați butonul „Adaugă activitate”. Dați un titlu scurt, 
data la care s-a desfășurat și locul. Vă rugăm să descrieți activitatea 
în maximum 600 de caractere. Iată câteva întrebări ajutătoare, pe care 
le puteți adapta la fiecare situație: Ce ați făcut? Cine a participat la 
desfășurarea activității? Ce rezultate ați avut? Cu câte persoane ați ve-
nit în contact? etc. 
4. Dacă la respectiva activitate s-au creat texte, desene, mascote etc. 
vă rugăm să le fotografiați și să atașați imaginile. 
5. La fiecare activitate descrisă vă rugăm să atașați maxim 3 foto-
grafii reprezentative. Este foarte important ca fiecare fotografie să fie 
denumită astfel (fără diacritice): numele județului-numele unității de 
învățământ-localitatea.
6. Dacă ați filmat activitatea și ați încărcat înregistrarea pe YouTube, vă 
rugăm să dați link-ul la film.
7. Dacă aveți cunoștință de apariții în presa locală referitoare la activi-
tatea Patrulei dvs, vă rugăm să atașați link-ul la respectivele articole.  

Nu uitați să salvați fiecare actualizare a formularului!
Perioada evaluată este 15 noiembrie 2014 – 15 mai 2015, iar data limi-
tă pentru finalizarea jurnalului este 15 mai 2015, ora 18.00. 

La încheierea ediției, vă vom ruga să completați un chestionar de eva-
luare a experienței de Profesor Coordonator. 
Vom face o analiză a răspunsurilor primite şi o evaluare a proiectului. 

În funcție de concluziile acestei analize vom aduce îmbunatățiri/modi-
ficări ediției următoare. 
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9.1. Jurizare și premiere

Vor intra în evaluarea finală pentru premii doar unitățile de învățământ 
care au colectat în containerele din incinta școlii minimum 4 kg DEEE/ 
elev înscris în program. 

În perioada 16 – 31 mai 2015, portofoliul fiecărei instituții (conform ra-
portării din jurnalul de activitate) va fi analizat de către un comitet de 
evaluare compus dintr-un reprezentant al Asociației RoRec, al agenției 
de PR IfMagic și al partenerului media AGERPRES. Organizatorul şi 
partenerii săi vor desemna câştigătorii locali şi naționali, conform ca-
tegoriilor și criteriilor enumerate mai jos. 

9.2. Categorii de premii

9.2.a. Locale, în fiecare județ înscris în Program: 

1. Cea mai activă Patrulă școlară dintr-un anumit județ / municipiul 
București 
Desemnată conform următoarelor criterii de evaluare:
• Eligibilitatea unității de învățământ (minimum 4 kg. DEEE/agent în-
scris colectate în incinta școlii); 
• numărul comenzilor de preluare a DEEE efectuate de persoanele 
fizice sau juridice prin apeluri la TelVerde și numărul de comenzi de 
preluare a DEEE transmise de către Profesorul Coordonator reprezen-
tantului local RoRec- 40 % din punctaj; 
• numărul de acțiuni proprii desfășurate în cadrul proiectului (conform 
Ghidului Profesorului) și numărul de acțiuni de colectare a deşeurilor 
electrice organizate de Asociația RoRec în care s-a implicat Patrula 
școlară respectivă.- 40% din punctaj;
• creativitatea și diversitatea activităților – 10 % din punctaj
• acuratețea completarii Jurnalului de activitate – 10% din punctaj;

9. Încheierea ediției și desemnarea câștigătorilor Va câștiga Patrula cu cel mai mare punctaj din județul respectiv, și pri-
mele 3 Patrule şcolare din Municipiul București, în ordinea punctajului 
acumulat. 

Premiul pentru „Cea mai activă Patrulă” va consta în obiecte sau achi-
tarea unor servicii turistice în valoare de 250 euro conform punctului 
IV.1.1.d. al Regulamentului.

2 Cea mai mare cantitate de baterii colectată de o patrulă școlară în 
incinta unității de învățământ
Criteriul de evaluare îl reprezintă cea mai mare cantitate de baterii co-
lectată în incinta unei unități de învățământ participante în program, la 
nivel județean (sau în Municipiul București). 

Premiul va consta în obiecte sau achitarea unor servicii turistice în va-
loare de 150 de euro conform punctului IV.1.2.c. al Regulamentului.

9.2.b. Naționale: 
În evaluarea pentru premiile naționale vor fi luate în considera-
re EXCLUSIV unitățile teritorial administrative (județe și Municipiul 
București) unde s-a colectat o cantitate de cel puțin 50 g DEEE/locuitor, 
în contul Patrulei locale, în perioada septembrie 2014 – august 2015. 

Pentru a determina această cantitate vor fi cumulate :
- DEEE-urile colectate de la fiecare unitate de învățământ; 

- DEEE predate în contul Patrulei locale de către cetățeni, firme și 
instituții (Suporteri), din județul respectiv, sau Municipiul București. 
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Se va face clasamentul celor 3 unități teritorial administrative (județe și 
Municipiul București) unde s-a colectat cea mai mare cantitate DEEE/
locuitor și se vor acorda următoarele premii:

Premiul I - acordat Patrulei locale din unitatea teritorial adminis-
trativă unde s-a colectat cea mai mare cantitate DEEE/locuitor, la 
nivel național. Premiul constă în echipamente electronice în valoare 
de 5000 euro.

Premiul II - acordat Patrulei locale din unitatea teritorial adminis-
trativă unde s-a colectat următoarea cantitate DEEE/locuitor, la ni-
vel național.Premiul constă în echipamente electronice în valoare 
de 3000 euro.   

Premiul III - acordat Patrulei locale din unitatea teritorial adminis-
trativă unde s-a colectat cea de-a treia cantitate DEEE/locuitor, la 
nivel național. Premiul constă în echipamente electronice în valoare 
de 2000 euro.  

Ziua Patrulei de Reciclare din Covasna Ziua Patrulei de Reciclare din Sibiu

Premiul va fi împărțit în mod egal Patrulelor școlare din respectivul 
judet/municipiu care au îndeplinit criteriul de eligibilitate (minimum 4 
kg DEEE/agent înscris colectate în incinta școlii).

Fiecare Profesor Coordonator va alege echipamente electronice pen-
tru dotarea unității de învățământ, echipamente cu valoare corespun-
zătoare sumei care revine Patrulei sale, dintr-o listă pusă la dispoziție 
de Asociația RoRec.
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10.1 Despre Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice

Orice echipament electric devenit inutilizabil se transformă într-un de-
şeu. Deşeurile de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) trebu-
ie colectate şi reciclate după norme special create, pentru a recupera 
componentele utile şi pentru a le elimina nepoluant pe cele inutilizabi-
le, astfel încât să nu dăuneze mediului înconjurător. 

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice conțin peste 1000 de 
substanțe diferite, dintre care majoritatea este toxică. 

10. Despre colectarea și reciclarea  
Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice 

(DEEE)

Cum poluează ele, de fapt? Odată ajunse în natură sau depozita-
te necorespunzător, aceste obiecte se sparg, se degradează şi toate 
substanțele toxice conținute sunt eliminate în apă, aer sau sol. Aproxi-
mativ 70% din substanțele toxice care ajung la gropile de gunoi provin 
de la echipamentele electrice şi electronice. 

Este ilegal să aruncăm deşeurile de echipamente electrice şi electro-
nice împreună cu gunoiul menajer, tocmai pentru că sunt poluante 
pentru solul, apa şi aerul pe care îl respirăm. Este o obligație a fiecărui 
cetățean membru al Uniunii Europene să colecteze 4 kg/DEEE anual. 
Până acum, noi, românii, am strâns în medie 1 kg de persoană/anual.

10.2 DEEE și componentele lor

Frigiderele şi congelatoarele vechi conțin gaze cu efect de seră care 
contribuie la modificări climatice şi la distrugerea stratului de ozon.  
• Un televizor cu tub catodic conține 2 kg plumb, 15 kg sticlă, aproxi-
mativ 1 kg de alte metale, 9 kg plastic. Plumbul este toxic pentru siste-
mul nervos și poate cauza dureri de cap, nelinişte, slăbiciune de dura-
tă, probleme cu memoria, crampe intestinale, insomnie, afecțiuni ale 
rinichilor. 
• Un computer desktop conține în medie 4 kg plastic şi 6 kg metale, 
inclusiv mercur, plumb şi alte metale toxice. 
• O maşină de spălat conține în medie 5 kg sticlă, 35 kg metal şi 10 kg 
plastic. 
• Un aragaz conține în medie 40-50 kg metal şi până la 0,5 kg sticlă. 
• Un aspirator conține în medie 6 kg metal, 4 kg plastic şi hârtie şi câte-
va sute de grame de material textil.
• Un frigider conține în medie 5 kg sticlă, 35 kg metal şi 25 kg plastic. 
• Un radiocasetofon/CD player conține în medie 5% sticlă, 40% metal şi 
55% plastic, indiferent de masa aparatului. 
• Un milion de telefoane mobile conține 16 de tone de cupru, 350 kg de 
argint și 150 de kg de paladiu. 

Școala gimnazială din Șura Mică, județul Sibiu
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10.3 Bateriile

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.

• O baterie conține în medie 20g de metal, iar 50 de baterii conțin 1 kg 
de metal ce poate fi reutilizat. 
• O baterie uzată, aruncată la coșul de gunoi, care ajunge, astfel, la 
groapa de gunoi, poate polua 1 metru pătrat de pământ și 10 l de apă? 
• În medie, o persoană deține în jur de 2 baterii (pastilă) şi 10 baterii 
normale (A, AA, AAA, C, D, 9V, etc) şi aruncă în jur de 8 baterii pe an 
(sursa: CECED Romania). 
Raportat la populația României, efectul devine îngrijorător!

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

Ajunse la groapa de gunoi, bateriile şi acumulatorii portabili se oxidea-
ză şi eliberează metalele grele care ajung în sol, intră în pânza freatică 
şi ajung apoi în apa de la robinet sau de la fântână. Mercurul conținut 
într-o baterie tip pastilă, dintre cele folosite la ceasuri sau la calcula-
toarele portabile, poate polua 500 de litri de apă sau un metru pătrat de 
sol pe o perioadă de cincizeci de ani. 

Bateriile sunt fabricate prin folosirea metalelor grele, cum ar fi mercu-
rul, 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. 

Bateria de 
tip pastilă 
este cea mai 
p e r i c u l o a -
să, deoarece 
conține peste 
30% mercur, 
față de alte 
baterii care 
conțin un pro-
centaj mai 
mic. 

Afiș realizat de Patrula Școlii gimnaziale nr.1, Bîrla, județul Argeș

Poster Patrula de Reciclare Baisoara

Afiș realizat de Patrula Școlii gimnaziale din Băișoara, 
județul Cluj



54 55

Fiecare baterie conține în medie 20g de metal ce poate fi reutilizat, al-
tfel se pierde în deşeuri.

10.4 Statistici

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.

Legea cadru a deşeurilor stabileşte ca penalitate pentru abandonarea 
deşeurilor electrice de către persoane fizice o amendă ce poate ajunge 
şi la 2000 lei! Practic, eliminarea deşeurilor în locuri neamenajate spe-
cial pentru colectare selectivă este strict interzisă. Legislația specifică 
deşeurilor electrice menționează că „se interzice eliminarea prin de-
pozitare finală a DEEE”, astfel că prioritară este colectarea selectivă în 
vederea reciclării. 

În acest mod se creează premisele colectării selective a DEEE din gu-
noiul menajer, mai ales că România este obligată, alături de orice alt 
Stat Membru UE, să atingă ținta de 4 kg DEEE/locuitor, țintă ce poate 
aduce, în cazul „ratării”, penalități zilnice de zeci  de mii de euro, sume 
ce vor fi suportate în final tot de cetățeni, de noi toți!

Conform EUROSTAT – 2011, România avea cea mai mică rată de reci-
clare a gunoiului menajer din Uniunea Europeană – 1%, în timp ce me-
dia comunitară era de 25% iar anumite țări, precum Suedia reciclează 
deja aproape 99% din deșeuri, făcând din această activitate o industrie 
de nivel național.

Germanii colectează selectiv aproximativ 14,507 tone de baterii uzate şi 
acumulatori pe an – adică 177 g per locuitor. Ei ajung cel mai aproape 
de rata de colectare de 45% prevăzută de normele legislative privind 
bateriile pentru 2016. 
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 îna-

poi. În Uniunea Europeană se reciclează anual aprox. 30.000 de tone de 
baterii uzate. 
Până în 2020, Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare 
estimează că vom produce cu 45% mai multe deșeuri decât în 1995. 
Reciclarea a 10.000 de tone de computere vechi creează aproape 300 
de noi locuri de muncă. 

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 nu sunt biodegradabile... 

În cele 25 de țări din cadrul UE, existau la nivelul anului 2005, 188 mili-
oane de electrocasnice mari, mai vechi de 10 ani (sursa: studiu CECED) 
Iar înlocuind aceste aparate învechite cu unele noi, cu eficiență ener-
getică ridicată, consumatorii pot economisi până la 44 mld kWh. Adică 
echivalentul retragerii a 6,5 milioane de automobile de pe autostrăzile 
Europei sau reducerea emisiilor de CO2 cu până la 22 milioane tone/
an!

Până în 2030 trebuie să reușim să reciclăm 70% din deșeurile muni-
cipale și 80% din deșeurile produse de ambalaje, în funcție de mate-
rialele specifice. Iar până în 2025 să interzicem landfiling deșeurilor 
reciclabile și a celor biodegradabile – este rezoluția europeană. 

10.5 Recuperarea materiilor prime secundare

Până la 70% din componentele deșeurilor electrice și electronice pot 
fi recuperate prin colectare și reciclare. DEEE conțin elemente a căror 
recuperare ne scuteşte să consumăm inutil resurse pentru a extrage 
sau produce altele, prin procese care dăunează mediului înconjurător. 

Prin reciclare, materialele nocive sau elementele a căror producere 
este mare consumatoare de energie – adică tot o sursă de poluare - 
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pot fi refolosite. „Motorul” pentru noile tehnologii de vârf în electroni-
că este de acum asigurat de materiale critice, precum galium, indium, 
germanium, tantalum etc., a căror exploatare naturală este restrânsă. 

Pentru a depăşi această limitare, fabricanții de tehnologii sunt deja 
concentrați pe deşeurile electronice, pentru că acestea se conturea-
ză ca o sursă alternativă, cu atât mai atractivă, cu cât tehnologiile de 
tratament şi reciclare vor reuşi să „extragă” mai multe „materii prime 
secundare”. Aşadar, electronicele vechi devin sursă de materii prime 
secundare pentru tehnologia modernă. 

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

Dintr-un frigider corect reciclat se pot recupera până la 93% din mate-
riale. 
Anumite tipuri de plastic pot renaște ca instrumentele muzicale, cutii, 
bare de protecție pentru mașini. 

Motoarele care conțin cupru furnizează materie primă secundară pen-
tru cabluri, monede și noi motoare de aparate cum sunt frigiderele, 
aspiratoarele, jucăriile. Amestecat cu zinc, 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. Zincul este folosit pentru a proteja vapoarele și submarinele 
de rugină. 

În urma procesului de reciclare, din bateriile uzate se recuperează ma-
Afiș realizat de Patrula Școlii gimnaziale nr.1, din Dobrin, județul Sălaj 
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terii cum ar fi zincul, nichelul şi cobaltul. Din acestea se fabrică apoi 
jgheaburi, tigăi, bariere de trafic sau baterii noi. 

10.6 Economisirea resurselor

Care dintre noi nu s-a debarasat vreodată de aparate vechi, electrice şi 
electrocasnice, ducându-le la bunici, la țară sau dăruindu-le unor rude 
pricepute, ce le pot sigur repara şi folosi în continuare? Dar ne-am 
gândit că ajutorul nostru poate deveni, de fapt, o pagubă pentru pensia 
bunicilor? Studiile arată că un frigider de clasă energetică A+ consumă 
jumătate din cantitatea de energie necesară unui frigider produs acum 
15-20 de ani. Acest fapt se poate demonstra prin economia generată 
de  utilizarea unui frigider cu eficiență energetică crescută, astfel că, 
în circa 5-6 ani, economia la energie este echivalentă cu costul noului 
aparat (sursa: studii CECED). 

Înlocuirea frigiderului vechi cu un consum de cel putin 700 kWh/ an, 
cu un frigider nou de clasa A+ care consumă în jur de 280kWh/an sau 
mai puțin echivalează cu economie de minim 420 kWh/an, ceea ce pe 
parcursul unei durate medii de viață de 10 ani se traduce printr-o eco-
nomie de 4.2 MWh.
4.2 MWh * 90 euro/MWh (cost Electrica) = 378 euro economie pe durata 
ciclului de viață  = 37.8 euro/an

România produce foarte mult curent. 42% din acesta este produs de 
termocentrale, care ard cărbune. Prin arderea acestor materii prime 
se degajă în aer cantități uriaşe de CO2. Aproximativ 9 milioane de tone 
de CO2 sunt generate în România pentru a produce curent electric 
pentru locuințe. 

Agenția SUA de Protecție a Mediului arată că reciclarea unui compu-
ter generează materii prime a căror producere ar necesita echivalentul 
energiei consumate în 250 de case, timp de un an. 

Cele mai performante frigidere de astăzi (clasa energetică A++) con-
sumă doar 25% din energia necesară funcționării unui frigider produs 
în 1990. Maşinile noi de spălat rufe consumă astăzi cu 44% mai puțină 
energie şi 62% mai puțină apă comparativ cu cele produse în 1985. 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. 

Un monitor de computer lăsat în stand-by peste noapte va consuma 
tot atât curent electric cât consumă un cuptor cu microunde pentru a 
încălzi o porție de mâncare. 

Date oficiale relevă că pentru producerea unui kilowatt/oră (cât pentru 
25 de becuri de 40W) se arde o cantitate de cărbune care elimină în aer 
1 kg de dioxid de carbon. 
 

Concluzie 

DEEE conțin: gaze toxice (freon, de exemplu) care, eliminate în aer, au 
efecte nocive, metale grele (Hg, Cd, Pb) ce poluează apa şi solul și ma-
teriale non-biodegradabile (plastic, sticlă, metale) care pot fi eliminate 
nepoluant DOAR prin tratarea conform standardelor de mediu. 

Tocmai de aceea trebuie să contribuim toți la efortul general de a redu-
ce poluarea suplimentară a mediului înconjurător.

Colectarea selectivă reprezintă unica soluție pentru recuperarea ma-
terialelor utile şi înseamnă depozitarea temporară a deşeurilor, pe ca-
tegorii, în locuri special amenajate. 

Aflați mai multe lucruri interesante din campania Patrulei de Recicla-
re realizată în parteneriat cu ziare.com, accesând site-ul lor. Articolele 
sunt publicate și pe site-ul patruladereciclare.ro 
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Hai să-ți spunem o poveste
Despre tot ce foloseşte
Omul, ca să-i fie mai uşor.
Să pornim încetişor.
Îți vorbim de aparate
Vechi şi multe chiar stricate
Ce trebuie colectate
În loc să fie aruncate!

De arunci o baterie
Nu faci numai murdărie,
E mai rău - ea poluează
Nu aşa se procedează!

Nu contează cât de mic
Că e mult sau doar un pic,
Mai bine o colectez
La RoRec o-ncredințez.

Nu-i glumă, ci datorie.
Şi trebuie clar să se ştie
Că mediul îl poluezi
Hârbul de-l abandonezi!

La noi la grădi sunt cutii
Încap în ele baterii
Şi becuri arse şi-un CD
Poate şi-un radio chiar, mai ştii?

11. Texte utile pentru Profesorii Coordonatori  
ai Patrulelor de Reciclare din grădinițe

Recomandări pentru realizarea unui afiș de succes

Ziua Patrulei de Reciclare din județul Vâlcea

Găsiți celelalte pagini ale Manualului afișului de succes, printre albu-
mele Facebook ale Patrulei!
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Povestea Familiei Recicleanu

Familia de electrice şi electrocasnice s-a format într-o gospodărie. 
S-au adunat toți, pe rând, în acea casă, radioul fiind primul aparat 
achiziționat. Apoi a urmat frigiderul, doar că el nu a fost cumpărat, ci 
primit de la nişte rude care își luaseră unul nou. 

Astfel că Ruginilă e cel mai bătrân dintre ei, deşi micul radio, Zornăi-
lă, îşi revendică dreptul primului venit. Au urmat apoi maşina de spă-
lat - Murdărici şi televizorul Telembel, după care a apărut aspiratorul, 
Piuliță. 

După ceva timp au apărut şi nepoții, prăjitorul de pâine,  uscătoare de 
păr, mixere şi mulți alți membri. Unii s-au împrăştiat prin lume, iar cei 
rămaşi acasă - prin cămară, magazie sau în şură, se întreabă şi acum 
pe unde or fi ajuns rudele lor. Cel mai tare se tem să nu fi fost aruncate 
la întâmplare, pe malul vreunei ape, într-o pădure sau chiar la pubela 
de gunoi. 

Au stat împreună, au suferit împreună când se oprea curentul, i-au 
compătimit pe cei cărora li se ardea siguranța sau vreo altă piesă, şi-au 
făcut treaba cât au putut de bine până când s-au defectat. 

Au fost uitați în câte un colț al casei, acoperiți cu fețe de masă ca să nu 
fie văzuți sau înghesuiți în debaraua cu lucruri inutile.

Visul lor este să ajungă la reciclare şi, de acolo, să înceapă o viață nouă. 
Fiecare are un proiect personal în legătură cu ce vrea să ajungă „după”. 

Până una, alta, însă, ei se străduiesc să ajungă la centrul de colectare, 
şi aici se lovesc de lipsa de informare a stăpânilor, care nu vor să le ia 
din cotloanele prin care le-au pitit şi să le predea. 

Acum familia Recicleanu v-o prezint
Numele-i real, nu de alint.
Moș Ruginilă-i friguros
Să-l colectăm, e valoros!
Murdărici vrea să fie curată
Deci nu-i frumos să fie-abandonată.
Iar Telembel vorbeşte-ntruna 
Îl colectăm întotdeauna,
Ca şi pe Piuliță, vărul
Supranumit „aspiratorul”
Şi pe fratele său suflător
Rotiță - Ventilator.
Ah, şi să nu uit de-un nepot
Bum – bum. Dar asta nu e tot!

Baterica
Eu sunt cea mai mititică
Și mă cheamă Baterica. 
M-am golit de energie.
Vreau la RoRec, în cutie!
Nu cumva să te apuci
La gunoi să mă arunci. 
Mică, așa cum mă vezi,
Tare pot să poluez. 

Murdărici
Nu-s loc de depozitare
Pentru rufele murdare!
Dacă vezi că nu-mi fac treaba, 
Nu mă ține, așa, degeaba.
Ia-ți mașină nouă, frate
Ai și rufe mai curate
Mai faci și economie 
La consum de energie.
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Beculică
Nu numai că fac lumină
Sunt plin de materie primă.
Dacă m-am ars, vai de mine,
Procedează cum e bine. 
E o treabă chiar ușoară:
Du-mă la tine la școală
La kit-ul de colectare
Să mă ia la reciclare. 

Farfurica
Am îmbătrânit, doar vezi
Trebuie să mă reciclezi. 
Ocup prea mult loc în casă
Nici măcar nu sunt frumoasă.
Nu mai fac față, e clar.
N-are rost să mă repari.
Ca să scapi ușor de mine
Sună la RoRec, știi bine.
Nu te speria că sunt grea,
Vin la tine să mă ia!

Baterica
Bunicul Frigo

Vărul  Ventilator

Vânticel

Jucărel Mestecel Cronțănel
Energel

Neonel

Farfurică

Beculică

Becușor

Frecvențiu Vărul Aspiraziu
Șurubel

Mătușa Tambura Unchiul Tivi

Bum-bum
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Greutățile aproximative ale celor mai frecvente 
DEEE de dimensiuni mici și medii (kg)

Calculatoare 
de buzunar / de birou

Fax
Imprimante
Laptop, notebook, etc
Mașini de scris
Tastatura și mouse
Telefoane fixe
Unități centrale
Monitoare CRT
Monitoare LCD
Televizoare LCD
Telefoane mobile

Aparate foto

Amplificatoare audio
Aparate de bucătărie

Aparate de îngrijire 
personală

Aparate de masură, 
cântărit
Aparate de radio
Aparate hi-fi
Aparate video și DVD
Aspiratoare
Camere video

Cântare
Ceasuri
Console portabile
Corpuri pentru lămpi 
fluorescente
Fier de călcat
Friteuze

Instrumente de su-
praveghere și control

Mașini de cafea
Mașini de cusut de 
mici dimensiuni

Prăjitor pâine
Termostate

Trenuri electrice sau 
mașini în miniatură

Mașini de găurit
Unelte de grădină

Lampi fluorescente  
(ex:becuri economi-
ce)
Tuburi fluorescente 
drepte

BATERII

0.3

5
7
3
8
0.50
0.94
5
12
2
16
0.15

0.5 - 
3.00

4
2

0.61

2
4
3
2
5
1.17

1
0
1

1
1
3

5.00

1

9

1.25
0.18

2

2
5

0.12

0.25

0.05
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Vă invităm să țineți legătura cu reprezentantul Asociației RoRec 
desemnat pentru județul dumneavoastră, ale cărui coordonate de 
contact le găsiți pe site, în contul dumneavoastră.
 
Echipa de suport a proiectului Patrula de Reciclare:

Alexandra Arnăutu, manager proiect 0751 302 107
alexandra.arnautu@rorec.org 

Claudia Geicu, consilier proiect    0756.026.919
patruladereciclare@rorec.org 

12. Contact organizatori 13. Model de Centralizator 
pentru deponenți DEEE mari 

Nume   Telefon fix și/  Adresa  DEEE 
prenume sau mobil     de colectat

Poster realizat  
de Patrula Grădiniței 

”Mihai Eminescu”,  
Târgu Jiu, județul Gorj
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