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Materiale oferite prin 
amabilitatea 

Aplicație Organizați o Zi a colectării DEEE. Cu ajutorul unui cadru didactic, contactați o organizație 
autorizată să colecteze DEEE. Cu ajutorul familiei, întocmiți liste cu echipamente electrice 
și electronice nefuncționale care există în gospodărie. Discutați cu membrii familiei despre 
necesitatea și posibilitatea de a preda aceste DEEE unei organizații autorizate să le colecteze. Odată 

obținut acordul familiei, aduceți la școală DEEE mici, într-o anumită zi, stabilită cu operatorul economic autorizat. 
Pentru DEEE mai mari, încercați să elaborați un plan pentru preluarea lor de către operatorii specializați. Puteți 
participa și la programe naționale, precum Patrula de Reciclare, un proiect al Asociației Române pentru Reciclare 
(RoRec).

Poluarea

Impactul deșeurilor  
asupra mediului
Dincolo de inconvenientele imediate – priveliște dezagreabilă, 
mirosuri neplăcute  – efectele proastei gestiuni a deșeurilor se 
manifestă pe perioade lungi și la mare distanță, iar problemele 
locale pot avea efecte globale.

Oceane de gunoi
Plasticul acumulat de-a lungul 
deceniilor produce fenomene de o 
amploare nemaiîntâlnită. Printre cele 
mai impresionante sunt așa-numitele 
“gropi de gunoi” oceanice sau insule 
de gunoaie. Acestea sunt acumulări 
de deșeuri, mai ales resturi de plastic 
plutitoare, care se concentrează în 
anumite zone, datorită curenților 
oceanici. 
Cea mai vastă este Marea Insulă 
de Gunoaie din Pacific. Estimările 
privind suprafața ei variază de la 
700 000 km2 (de două ori și jumătate 
suprafața României) până la 15 
milioane de km2. Suprafața nu este 
ușor de determinat, deoarece, 
contrar imaginii sugerate de numele 
ei, nu arată ca o insulă de gunoaie; 
deșeurile sunt dispersate în apă, 
concentrația lor variind, conform 
unor estimări, de la 100 kg/km2, 
în partea centrală, la 10 kg/km2 în 
zonele periferice. 
Mărimea gunoaielor variază de la 
plase de pescuit sintetice, lungi de 
câțiva kilometri, la granule minuscule 
de plastic, folosite în unele produse 
cosmetice. 

Ce sunt DEEE? 
Deșeurile de echipamente 
electrice și electronice (DEEE) 
reprezintă o categorie specială 
de deșeuri. Ele conțin numeroase 
componente din materiale diferite, 
dintre care unele sunt periculoase 
și necesită tratamente speciale, 
altele sunt foarte valoroase din 
punct de vedere economic și trebuie 
recuperate și reciclate. 
Începând din anul 2003, a intrat 
în vigoare o directivă europeană 
care creează cadrul legal pentru 
colectarea DEEE. Pe baza ei, s-au 
înființat programe prin care putem 
“scăpa” de aparatele vechi, în mod 
gratuit. Există organizații specializate 
în colectarea acestor deșeuri. O 
listă a acestora, Lista operatorilor 
economici autorizați să colecteze 
DEEE, poate fi găsită pe site-ul 
Agenției Naționale pentru Protecția 
Mediului (ANPM). 
A ține acasă aparate vechi, stricate, 
nu face decât să ne aglomereze 
locuințele cu obiecte inutile; cel mai 
bun lucru este ca ele să fie colectate, 
tratate și reciclate, spre binele tuturor 
– al oamenilor și al mediului. 

Ce obiecte intră în 
categoria DEEE?
Aproape orice dispozitiv sau aparat 
care funcționa cu energie electrică, 
fie de la priză, fie cu baterii, și care 
a devenit nefuncțional intră în 
categoria DEEE.

POLUAREA CU METALE GRELE
Printre cele mai toxice metale 

grele se numără mercurul, 
cadmiul, plumbul, arsenul, cromul. 
Cantități mari provin din activități 

industriale, dar și din anumite 
tipuri de deșeuri, care, din acest 

motiv, sunt încadrate în categoria 
deșeurilor periculoase.

Bateriile de automobil ,de exemplu, 
conțin cantități mari de plumb (la 

care se adaugă, în cantități mai 
mici, cositor, cadmiu etc.). Ingerat 

sau inhalat, plumbul provoacă 
intoxicații acute sau cronice. Din 

acest motiv, bateriile auto sunt 
considerate deșeuri periculoase. 

Aruncarea lor în mediu este 
interzisă; ele trebuie colectate și 

tratate de către firme specializate, 
astfel încât plumbul și alte metale 

din ele să fie recuperate și reciclate 
în condiții de siguranță. 

Un frigider vechi, aruncat la gunoi…
… poluează mediul mai mult decât credeți. Aparatele frigorifice vechi pot 
conține gaze cu efect de seră și freoni, gaze ce distrug stratului de ozon. 
Uleiul din motoarele acestor aparate poate polua apa și solul. Materialele 
izolante, degradându-se, introduc și ele să poluanți în aer, apă și sol, iar unele 
dintre componentele electrice ale unor frigidere fabricate înainte de anul 
2000 conțin mercur, metal toxic care se acumulează în mediu.

•  deșeurile atrag animale (rozătoare, 
insecte etc.), vectori ai unor agenți 
patogeni ce provoacă boli grave.

•  deșeurile toxice (pesticide, 
vopsea, ulei de motor, baterii etc.) 
contaminează apele, solul, aerul, 
având un puternic impact negativ 
asupra sănătății oamenilor, a 
animalelor, asupra ecosistemelor în 
general.

•  multe tipuri de deșeuri, incinerate 
în condiții improprii, produc vapori 
toxici

•  deșeurile produc, prin 
descompunere, gaze cu efect de 

seră, în special metan, contribuind 
semnificativ la încălzirea globală.

•  acumularea deșeurilor în apă sau 
pe plaje duce la moartea a zeci 
de mii de animale în fiecare an; 
unele înghit bucăți de plastic, 
confundându-le cu hrana (de 
exemplu, țestoasele marine înghit 
pungi de plastic din apă, deoarece 
le confundă cu meduzele), altele 
sunt strangulate de fâșii de plastic, 
sfori sau plase de pescuit din 
fire sintetice, dacă se înfășoară 
accidental în ele. 

• frigidere, congelatoare, mașini de 
spălat, cafetiere electrice, prăjitoare 
de pâine, radiatoare, aparate de aer 
condiționat, uscătoare de păr, fiare 

de călcat, aspiratoare, jucării electrice 
• telefoane mobile, tablete, 

computere, monitoare, tastaturi, 
imprimante, televizoare, CD/DVD-

playere 
• becuri, tuburi de neon

• baterii portabile (nu bateriile auto)


