
licuri speciale 
pentru colectarea 
echipamentelor 

electrice mici. Glovo ți le 
ridică de acasă, gratuit 
Din 15 iunie 2021, poți 
colecta aparatele electrice 
de mici dimensiuni pe care 
nu le mai folosești, mai 
simplu ca niciodată. 
Asociația RESPO DEEE îți 
oferă un plic special de 
depozitare, iar curierul de la 
Glovo îți bate la ușă pentru 
a-l ridica, după ce ai pus in el 
deșeurile de echipamente 
electrice și electronice 
(DEEE).
Asociația RESPO DEEE în 

parteneriat cu Glovo, dau 
startul la curățenia de vară 
prin casele bucureștenilor. 
Astfel că, locuitorii din 
Capitală, dar și din zonele 
limitrofe ale Bucureștiului 
sunt invitați să scotocească 
bine prin dulapuri și să adune 
toate echipamentele 
electrice și electronice de 
care nu mai au nevoie: 
tablete, telefoane mobile, 
console, rutere, mouse-uri, 
calculatoare de birou, aparate 
foto, plăci de păr, periuțe de 
dinți electrice etc. 

Apoi, să acceseze site-ul 
Asociației Respo DEEE, 
www.respo.ro - unde pot 
comanda în mod gratuit, un 
plic de depozitare, disponibil 
în două dimensiuni diferite. De 
asemenea, cei care locuiesc 
în apropierea uneia dintre 
următoarele Librării 
Humanitas din București: 
Kretzulescu, Cișmigiu, 
Auchan, ori ajung acolo ca să 
citească sau cumpere o carte 
bună, să nu uite că își pot 
procura gratuit de aici, plicul 
de stocare a deșeurilor 
electrice și electronice 
(DEEE).

Lucrăm să extindem rețeaua 
de puncte de amplasare a 
standurilor Asociatiei RESPO 
DEEE. În curând vom anunța 
mai multe locații în care sunt 
amplasate aceste standuri și 
din care cetățenii vor putea să 
își ia pungile sau cutiile 
RESPO, fară nici un cost 
pentru ei. 

*deșeuri de echipamente electrice și electronice

P



Odată ce plicul este umplut 
cu aparatele electrice de 
volum mic, nu mai ai decât să 
suni la tel verde: 0 800 800 
219, iar curierul Glovo se va 
deplasa la adresa indicată 
pentru a ridica plicul, de 
asemenea, gratuit. Acolo 
unde este posibil, se 
recomandă eliminarea, în 
prealabil, a bateriilor și 
acumulatorilor.

„Ne bucurăm că Librăriile 
Humanitas și Glovo sunt 
alături de noi în campania pe 
care o desfășurăm în perioada 
15 iunie 2021-15 iulie 2021. Cu 
ajutorul celor doi parteneri, 
vom reuși să colectăm mai 
ușor și rapid, toate deșeurile 
electrice și electronice 
(DEEE) pe care bucureștenii 
le păstrează în casă. Noi le 
punem la dispoziție această 
metodă de colectare care 
este simplă și gratuită, iar în 
acest fel sperăm să creștem 
procentul de reciclare al 
deșeurilor de acest tip, să ne 
protejăm sănătatea noastră, 
dar și mediul înconjurător”, a 
menționat Cristian Pocol, 
președintele Asociației Respo 
DEEE.

Este bine de știut că, 
echipamentele electrice de 
mici dimensiuni au produs în 
anul 2019, cele mai multe 
deșeuri în cantitatea globală 
de deșeuri electrice și 
electronice (DEEE), atingând 
cifra de 17,4 milioane de tone, 
conform studiului Global 
E-waste Monitor 2020. Mai 

mult, se estimează că 
deșeurile electrice și 
electronice (DEEE) vor atinge 
cifra de 74 milioane tone până 
în anul 2030, fapt ce arată că 
acest tip de deșeu are cel mai 
rapid flux de creștere. 

„Toate aceste cifre ne ridică 
un semnal de alarmă, în a 
colecta separat deșeurile 
electrice și electronice 
(DEEE) și a nu fi aruncate la 
un loc cu gunoiul menajer. 
Prin acest fel, vor putea fi 
integrate în procesul de 
reciclare, din care mai apoi, 
vor reieși materii prime 
folosite la producerea altor 
echipamente. Astfel, vom 
putea contribui la dezvoltarea 
unei economii circulare în țara 
noastră”, a adăugat Cristian 
Pocol. Daniela Cristescu

Noi le punem la 
dispoziție această 
metodă de 
colectare care este 
simplă și gratuită, 
iar în acest fel 
sperăm să creștem 
procentul de 
reciclare al 
deșeurilor de acest 
tip, să ne protejăm 
sănătatea noastră, 
dar și mediul 
înconjurător.”


