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Despre Asociația RESPO

Misiunea principală a Asociației RESPO DEEE este de a prelua responsabilitatea 
legală de la producătorii și importatorii de echipamente electrice și electronice. 
Asociația Respo DEEE a fost înființată în iunie 2019 și se dedică unui proces 
de colectare și reciclare DEEE performant, care asigură condițiile de calitate, 
fiabilitate și progres tehnologic la standarde ridicate. Serviciile există pentru a 
crea un sistem eficient de colectare, logistică, tratare și valorificare a DEEE, cu 
scopul de a reduce la maximum risipa și impactul asupra mediului înconjurător.

De asemenea, o altă misiune a Asociației, la fel de importantă, este aceea de 
educare și conștientizare. Acest suport de curs vine în sprijinul profesorilor, cu 
scopul de a transmite copiilor bunele practici în ceea ce privește colectarea 
separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. În acest suport 
veți găsi statistici din România, dar și din străinătate, metode de colectare, 
imagini sugestive, trimiteri către canalul de Youtube RESPO DEEE unde 
avem pregătite clipuri pentru fiecare subiect și multe alte informații utile.

Contact:
Tel: 021.796.92.72;
E-mail: office@respo.ro;
Adresa: Calea Floreasca, nr 169A, Corp A, et 4, sector 1, București;
www.respo.ro.

©Asociația RESPO DEEE își rezervă toate drepturile de autor pentru acest material.
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Când vezi acest semn, 
înseamnă că este interzis să 

arunci la gunoi acel 
echipament 

Toate aparatele care 
funcționează cu ajutorul unui 
cablu de alimentare la priză 
sau cu ajutorul unor baterii 

sunt echipamente electrice și 
electronice.

Atunci când aparatele electrice sau electronice se strică sau 
când sunt înlocuite, acestea devin deșeuri de echipamente 

electrice sau electronice (DEEE). 

NU ARUNCAȚI ECHIPAMENTELE 
STRICATE LA GUNOI!

Ce sunt deșeurile de echipamente 
electrice și electronice? 



Aproape 90% din componentele 
acestor aparate pot fi reciclate 

dacă sunt colectate separat.

Pune toate echipamentele 
stricate într-o cutie specială 

pentru DEEE. 

RESPO DEEE

Fabrică de Reciclare

Fier Sticlă Cupru Aluminiu Plastic
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ÎN ROMÂNIA, PESTE 22 DE MILIOANE DE TELEFOANE MOBILE 
VECHI SUNT ÎNCĂ PĂSTRATE ÎN SERTARE

Telefoanele mobile au devenit 
parte importantă din viața 
omului modern. Conform 
ultimelor date oferite de EESC  
European Economic Social 
Comittee, 90% dintre adulții din 
Uniunea Europeană dețin un 
telefon mobil, jumătate dintre 
acestea fiind smartphone-uri. 
Se estimează că vânzările de 
telefoane mobile vor ajunge 
la 5 milioane de unități pe zi 
în 2023, o rată impresionantă 
care ascunde însă o problemă 
majoră: ce se întâmplă cu 
telefoanele vechi, care nu mai 
sunt folosite?

România este pe ultimele 
locuri la reciclarea deșeurilor 
de echipamente electrice și 
electronice

Din păcate, foarte mulți dintre 
deținători aleg să păstreze 
produsele în casă, chiar dacă 
nu le mai folosesc, ori, și mai 
alarmant, le aruncă la gunoi sau 
în mediul înconjurător, ignorând 
pericolele majore pe care 
componentele acestora le pot 

avea asupra naturii și sănătății 
oamenilor.

Progresul tehnologic a făcut ca 
durata de viață a 
smartphone-urilor să fie mult 
mai scurtă decât în cazul 
telefoanelor mobile clasice, 

cu o medie de 18 luni, ceea ce 
face ca, în prezent, să existe 
aproape 700 de milioane de 
telefoane mobile vechi și 
nefolosite în casele locuitorilor 
din Uniunea Europeană. Din 
păcate, România are o rată de 
reciclare de doar 11% (conform 
studiului reBuy), existând 
peste 22 de milioane de 
device-uri păstrate în locuințe, 
conform informațiilor oferite de 
reprezentanții Asociației RESPO 
DEEE.

90% DIN COMPONENTELE  UNUI TELEFON 
MOBIL POT FI RECICLATE, SALVÂND ASTFEL 

MEDIUL  ȘI INDUSTRIA VIITORULUI

1 Telefoanele mobile
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90% din componentele unui 
telefon mobil pot fi reciclate

Telefoanele mobile fac parte 
din categoria de produse 
electronice care pot fi reciclate 
în proporție de 90%. 
Smartphone-urile sunt 
compuse, în mare parte, din 
metal (45%), sticlă (32%), 
plastic (17%), iar printr-o 
reciclare sustenabilă, se poate 
susține economia circulară, 
aceste materiale urmând a 
deveni materii prime folosite 
pentru producerea altor 
gadgeturi.
 
Reciclarea corectă reduce 
mineritul și impactul negativ 
asupra mediului

Din cauza faptului că materiile 
prime sunt limitate, multe 
dintre ele fiind pe cale de 
dispariție și noi folosim mai 
mult decât ne poate oferi 
pământul, reciclarea corectă 
și mineritul urban sunt 
singurele soluții care vor ajuta 
la producția de noi produse 
electronice.

“Prin reducerea mineritului se 
scad emisiile de gaze de seră 
din atmosferă (CO2). Spre 
exemplu, pentru extragerea 
unui kilogram de aur din mine, 
se produc 23 de tone de CO2, 
27 g de mercur, 22 de grame 
de arsenic și 2000 de tone de 
deșeuri. Dacă am recupera 
aurul din telefoanele mobile, 
atunci cantitatea de deșeuri 
finale ar fi de doar 10 kilograme 

Suport de curs

Reciclarea telefoanelor mobile este o reală problemă, 
nu doar în Romania sau Uniunea Europeană, ci 
peste tot în lume. Un smartphone conține peste 70 
de elemente în componență, mai mult de jumătate 
din elementele cuprinse în tabelul periodic al lui 
Mendeleev. Prin reciclarea telefoanelor trebuie să 
înțelegem că ne aducem o contribuție esențială 
asupra sănătății mediului înconjurător. Smartphone-
urile conțin materiale rare precum tin, tantalum, 
tungsten, aur, argint sau paladium. Cu fiecare 10.000 
de telefoane mobile reciclate evităm extragerea a 26 
de tone de minereu de aur și 29 de tone de minereu de 
argint. 

declară Cristian Pocol, Președintele Asociației RESPO.

“

“
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și s-ar consuma doar 50 
de litri de apă. În situația 
ipotetică în care s-ar recicla 
toate cele 700 de milioane 
de telefoane mobile aflate 
spre hibernare în Europa, 
s-ar genera, însumat, 14,920 
tone de aur, argint, cupru, 
paladium, cobalt și litium, cu 
o valoare totală de 1 miliard de 
euro. Toate aceste materiale 
vor reintra ulterior în circuitul 
economic ca materie primă și 
vor contribui la producerea de 
noi device-uri”, menționează 
Cristian Pocol, Președintele 
Asociației RESPO DEEE.

Cum se pot recicla corect 
deșeurile de echipamnete 
electrice și electronice 
(DEEE) în România

Deșeurile de echipamente 
electrice și electonice, în 
cazul de față telefoanele 
mobile, nu trebuie aruncate 
la gunoi și nici nu trebuie 
păstrate în locuințe alături 
de alte produse, ci trebuie 
transportate personal la 
centre de reciclare dedicate/
magazine de produse noi 
sau predate spre colectare 
companiilor care oferă acest 
serviciu.

De exemplu, Asociația RESPO 
DEEE pune la dispoziție 
recipiente gratuite (cutii 
sau containere de diverse 
dimensiuni), care pot fi 
comandate telefonic la 0 
800 800 219 sau online pe 
respo.ro/solicitare-cutii-
de-colectare . Odată livrate, 
aceste recipiente vor putea 
fi umplute cu deșeurile de 

echipamente electrice și 
electronice pe care dorim 
să le oferim spre reciclare și 
transportate personal spre 
centre de colectare ori se 
poate comanda telefonic 
preluarea acestora de către 
companii autorizate.

Youtube RESPO DEEE: Fii RESPOnsabil, reciclează!

Telefoanele mobile

https://www.youtube.com/watch?v=MQgAQorZbEE
https://www.youtube.com/watch?v=MQgAQorZbEE  Target="_blank"
https://www.youtube.com/watch?v=MQgAQorZbEE
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17,4 MILIOANE TONE DE APARATE ELECTRICE VECHI, DE 
MICI DIMENSIUNI, ARUNCATE DE OAMENI LA GUNOI ÎN 
2019. CUM NE AFECTEAZĂ DACĂ NU SUNT RECICLATE!

2 DEEE
de mici dimensiuni

DEEE

În această categorie se 
încadrează atât aparatele 
electrice mici, menite să 
ușureze munca în gospodării 
(prăjitoare de pâine, 
fierbătoare, fiare de călcat), 
cât și aparate de igienă și 
înfrumusețare (uscătoare de 
păr, cântare, ceasuri, epilatoare 
electrice).

“Acest tip de echipamente 
au în general cicluri de viață 
scurte, dar și puține opțiuni 
de reparare. Multe dintre ele 
ajung astfel la gunoi odată ce 
sunt înlocuite cu altele noi, 
afectând atât mediul, cât și 

sănătatea oamenilor”, declară 
Cristian Pocol, președintele 
Asociației Respo DEEE.

Reprezentanții Asociației Respo 
DEEE explică impactul pe care 
aceste deșeuri îl au asupra 
mediului și sănătății oamenilor.

“Aparatele electrice 
conțin plastic, extrem de 
nociv pentru mediu, dar 
și substanțe periculoase 
precum mercurul. Atunci 
când aparate care conțin 
baterii încorporate sunt 
aruncate la gunoi, există 
posibilitatea ca acestea 

să provoace incendii la 
contactul cu apa. La nivel 
global, în 2019 s-a înregistrat 
o cifră record de deșeuri 
electrice și electronice. 
53,6 milioane de tone. În 
cantitatea globală, cea 
mai mare cotă revine 
echipamentelor mici, cu 
17,4 milioane de tone, fiind 
urmată de cele de dimensiuni 
mari, cu 13,1 milioane de 
tone și apoi, echipamentele 
de schimb termic, cu 10,8 
milioane tone”, declară Cristian 
Pocol, președintele Asociației 
Respo DEEE.
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Aparatele electrice de mici 
dimensiuni sunt cele care au produs, 
în anul 2019, cele mai multe deșeuri 
din cantitatea globală de deșeuri 
electrice și electronice (DEEE), 
conform unui studiu realizat de 
Global E-waste monitor, atingând 
cifra de 17,4 milioane de tone.

“

“

DEEE de mici dimensiuni



12        www.respo.ro

Raportul Global E-waste 
Monitor 2020 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.
Aceleași studii arată că 
doar un procent de 17,4% 
dintre deșeurile electrice și 
electronice (DEEE) din 2019 au 
fost colectate și reciclate. Ceea 
ce înseamnă că aurul, argintul, 
cuprul, platina și alte materiale 
recuperabile cu valoare mare 
(evaluate la 57 miliarde de 
dolari – o sumă mai mare decât 
Produsul Intern Brut al multor 
țări), au fost în mare parte 

aruncate sau arse, și mai puțin 
colectate pentru tratament și 
refolosire.În România, oamenii 
pot preda spre reciclare 
echipamente electrice și 
electronice comandând 
telefonic sau online, pe www.
respo.ro, cutia RESPO, în care, 
odată primită la domiciliu sau la 
orice altă adresă menționată, 
pot introduce echipamentele 
electrice de mici dimensiuni, 
urmând ca această cutie să 
fie preluată de specialiști și 
transportată spre centrele de 
reciclare.

„Cutia RESPO este soluția 
pe care o propunem pentru 
ca echipamentele electrice 

de mici dimensiuni să nu mai 
ajungă la groapa de gunoi. 
Aceasta este realizată din 
carton și cred ar trebui să o 
avem cu toții în casă pentru 
a strânge deșeurile. După ce 
se umple, putem duce cutia 
la magazinele partenere care 
colectează, o putem scoate 
afară atunci când vine mașina 
de gunoi sau putem suna la 
tel verde pentru a afla care 
este cel mai apropiat punct. 
De asemenea, anunțăm că 
avem în plan să lansăm o nouă 
hartă pe site-ul asociației, 
www.respo.ro, unde se 
pot vedea exact unde sunt 
punctele de colectare ale 
partenerilor noștri”, declară 
Cristian Pocol, președintele 
Asociației Respo DEEE.

Youtube RESPO DEEE:Colectează DEEE de mici dimensiuni în CUTIA RESPO

Suport de curs

https://www.youtube.com/watch?v=MQgAQorZbEE
 https://www.youtube.com/watch?v=MQgAQorZbEE
https://www.youtube.com/watch?v=OkJ5d_M9LUE
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DEȘEURILE INVIZIBILE REZULTATE ÎN TIMPUL  PRODUCȚIEI 
TELEFOANELOR ȘI A LAPTOPURILOR, 

UN PERICOL PENTRU PLANETĂ

În fiecare an, pe mapamond se 
generează aproape 2 miliarde 
de tone de deșeuri de diverse 
tipuri, însă acestea sunt doar 
cele vizibile și conștientizate 
de majoritatea populației. 
Totuși, există o cantitate 
imensă de deșeuri, așa-zise 
invizibile, emisă în procesul de 
fabricație al echipamentelor 
electrice și electronice, pe 
care consumatorul final nu o 
cunoaște și nici nu o percepe. 
Reprezentanții Asociației 
RESPO DEEE atrag atenția 
asupra acestei surse de poluare 

și recomandă populației să 
fie mai cumpătată în achiziția 
de noi produse electrice și 
electronice.

“Puțini știu că smartphone-
urile, laptopurile sau 
tabletele generează deșeuri 
invizibile în cantități uriașe 
în procesul de fabricație. 
Pentru un smartphone ce 
cântărește 200 de grame se 
generează 86 de kilograme 
de deșeuri invizibile, iar, 
pentru producerea unui 
laptop, cantitatea deșeurilor 

generate ajunge la 1200 de 
kilograme.
În procesul de fabricație al 
unui laptop se folosesc 240 
de kg de combustibil, 22 
de kilograme de chimicale, 
1500 de litri de apă. Doar 
un microcip necesită în 
procesul de producție 16.000 
litri de apă, 1,6 kilograme 
de combustibil și 0,7 kg 
de chimicale. Producția 
echipamentelor electronice 
poluează astfel natura 
mai mult decât industria 
alimentară (1 kg carne vită 
generează 4 kg deșeuri) sau 
industria textilă (un pantalon 
din bumbac generează 25 
kg deșeuri)”, declară Cristian 
Pocol, Președintele Asociației 
RESPO DEEE (www.respo.ro).

86 KG DE DEȘEURI INVIZIBILE LA UN 
TELEFON DE 200 G

3 Deșeurile invizibile
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“Un smartphone conține 
până la 70 de tipuri de metale, 
dintre care nu mai puțin de 17 
sunt metale rare (aur, argint, 
paladium, scandiu, ytriu, lantan, 
etc). Aceste elemente rare 
au proprietăți de conductori, 
magnetice și fosforescente 
care le fac cruciale în procedeul 
de fabricație al gadgeturilor 
moderne. Fără acestea, 
ecranele nu ar putea să afișeze 
culori, nu ar exista posibilitatea 
de touch screen și nici funcția 
de vibrație.

În producerea microcipurilor, 
siliconul este componenta 
cea mai importantă. Acesta 
se extrage din quartz și este 
găsit de obicei in nisip. Procesul 
de extragere implică însă o 
activitate minieră extinsă. Doar 
în 2019 s-au produs nu mai 
puțin de 634 de miliarde de 
microcipuri, iar impactul asupra 
mediului este covârșitor.

Un alt aspect al deșeurilor 
invizibile este legat de 
faptul că cele mai multe 
electronice sunt produse în 
Asia, iar transportul lor până 
la producătorii din Statele 
Unite sau Europa se realizează 
cu avionul sau vaporul, 
generând emisii suplimentare 
de gaze de seră atribuite tot 
procesului de pre-producție. 
Nici energia consumată în 
procesul de producție nu este 
energie verde ci se produce 
în majoritatea cazurilor prin 
arderea cărbunilor, o altă sursă 
considerabilă de poluare”, 
adaugă Cristian Pocol, 
Președintele Asociației RESPO 
DEEE.

PRODUCȚIA DE MICROCIPURI 
POLUEAZĂ MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Suport de curs
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Cum se poate reduce 
poluarea?

Pentru a se ajunge la situația 
ideală în care producția de 
deșeuri de echipamente 
electrice și electronice (DEEE) 
să genereze o cantitate mai 
mică de gaze de seră, Asociația 
Respo DEEE consideră că 
eforturile trebuie concentrate 
pe două direcții – atât 
producătorii cât și consumatorii 
trebuie să devină mult mai 
responsabili.

Recomandările Asociației 
RESPO DEEE vin în contextul 
în care Uniunea Europeana 
a decis să aplice Green Deal, 
o serie de normative și reguli 
stricte care vor transforma 
UE într-o economie modernă, 
competitivă și eficientă din 
punctul de vedere al utilizării 
resurselor. Se dorește ca 
Europa să ajungă până în anul 
2050 la zero emisii nete de gaze 
cu efect de seră.

Răspunderea producătorilor

“Există cadru legislativ care 
trasează clar răspunderea 
producătorilor, însă, de foarte 
multe ori, aceste norme sunt 
doar teoretice. Producătorii 
trebuie să adopte, încă din faza 
de proiectare a produselor, 
unele soluții care să reducă 
impactul asupra mediului 
înconjurător. Accentul trebuie 
să cadă pe ecodesign și 
pe indicatorii eficienți și 
semnificativi ai presiunilor de 
mediu asociate procesului de 
producție.

Pentru un viitor sustenabil este 
necesar ca echipamentele 
electrice și electronice să aibă 

SE ÎNCURAJEAZĂ 
REPARAREA PRODUSELOR

Deșeurile invizibile
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Youtube RESPO DEEE:Deșeuri invizibile - Cristian Pocol LIVE la Dimineți cu Georgia

o durată de viață mai lungă, 
să fie mai ușor de reparat și 
reciclat și să fie non-toxice 
în momentul în care ciclul 
de folosință al acestora 
încetează”, declară Cristian 
Pocol, Președintele Asociației 
RESPO DEEE (www.respo.ro).

“Uniunea Europeană a 
introdus în 2021 reguli noi 
privind dreptul la reparații, 
pentru a combate risipa. 
Producătorii trebuie să 
asigure piese de schimb 

cel puțin 10 ani după ce au 
introdus un model nou în UE si 
trebuie să pună la dispoziția 
publicului informații cu privire 
la caracterul reutilizabil și 
reciclabil al produselor. În cazul 
telefoanelor mobile, protejate 
până acum de secretele 
de fabricație, lucrurile au 
început să se schimbe. Marii 
producători sunt acum obligați 
să aibă service-uri abilitate 
care să asigure reparația lor 
mult mai ușoară a acestor 
device-uri”, adaugă Cristian 

Pocol, Președintele Asociației 
RESPO DEEE.

Educarea consumatorului

Al doilea mare efort este 
acela de comunicare, în 
rândul consumatorului final, a 
faptului că aceste gadgeturi 
produc un impact negativ și 
semnificativ asupra mediului 
înconjurător încă din faza de 
pre-producție.

Trăim într-o epocă a consumerismului, în care trendurile reduc până la o 
treime durata de viață a unui produs electronic. Am uitat că telefoanele, 
laptopurile sau tabletele pot să fie folosite mai mult de 2 ani sau să fie și 
reparate. Acestea au ajuns astăzi un epanaj al statutului social, mai ales 
în rândul tinerilor. Este o chestiune de mentalitate, complet greșită. Nu 
trebuie să-ți înlocuiești telefonul doar pentru că apare un model nou, ci 
doar atunci când acesta pur și simplu nu mai este funcțional. Trebuie să 
dăm dovadă de consumerism responsabil și să nu uităm niciodată că un 
smartphone produce 86 de kg de deșeuri invizibile în procesul de fabricație.

 declară Cristian Pocol, Președintele Asociației RESPO DEEE (www.respo.ro).

“

“

Suport de curs

https://www.youtube.com/watch?v=MQgAQorZbEE
 https://www.youtube.com/watch?v=MQgAQorZbEE
https://www.youtube.com/watch?v=XPmjPmJEUf0&t=4s
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ROMÂNIA ARE NEVOIE DE LEGI PENTRU A ÎNCURAJA 
RELANSAREA INDUSTRIEI  DE REPARARE A PRODUSELOR  

ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

Produsele electrice și 
electronice cauzează astăzi cea 
mai mare creștere de deșeuri 
la nivel mondial, mai ales din 
pricina comportamentului 
consumatorilor de a arunca 
produsele uzate, fără a încerca 
să le repare, să le doneze sau să 
le recicleze.

Motivul principal este dorința 
de a achiziționa altele noi, 
consumatorii fiind astfel 
influențați de politicile agresive 
de marketing ce încearcă să 
impună pe piață noi modele, cu 
funcții similare, însă sub noi 
culori și noi forme.

Reprezentanții Asociației 
RESPO DEEE consideră că 
introducerea în România 
a legilor prezente deja în 

multe state europene, 
care încurajează repararea 
produselor electronice și care 
obligă companiile producătoare 
să afișeze indicele de 
reparabilitate pentru produsele 
pe care le pun spre vânzare, va 
avea un impact considerabil în a 
reduce cantitatea de DEEE-uri 
generată.

Prin acești indici de 
reparabilitate, de la 1 la 10, 
se furnizează transparent 
informații despre gradul de 
dificultate în activitatea de 
reparare, iar consumatorii 

pot să facă cele mai bune 
alegeri atunci când cumpără 
un produs. În același timp, 
producătorii sunt încurajați să 
îmbunătățească durabilitatea 
și, astfel, calitatea produselor 
lor, pentru a rămâne 
competitivi.

”A fost o perioadă în care 
oamenii păstrau un produs 
electronic sau electrocasnic 
mult timp, mai bine de zece 
ani. În prezent, după doi ani, în 
medie, majoritatea oamenilor 
cumpără produse noi, 
dorind cel mai recent model, 

4 Indicele de 
reparabilitate

INDICELE DE REPARABILITATE VA AJUTA CONSUMATORII SĂ FACĂ CELE MAI 
BUNE ALEGERI ȘI GENEREAZĂ RESPONSABILITĂȚI PENTRU PRODUCĂTORI

ECONOMIA DE CONSUM 
NU ÎNCURAJEAZĂ REPARAȚIA
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considerând că cel vechi nu 
mai face față noului sistem 
de operare ori pentru că nu 
îi dau o șansă la reparație în 
cazul în care s-a defectat. De 
cele mai multe ori, produsele 
cumpărate ar avea o viață 
mult mai lungă. Totuși, ajung 
să fie păstrate neutilizate în 
casă ori aruncate la gunoi 
sau în mediul înconjurător, 
poluându-l, fără a fi reciclate 
corespunzător. O soluție în 
acest sens este repararea 
lor, iar dificultățile întâlnite 
în dorinta de a face această 
activitate sunt cuantificate 
prin indicii de reparabilitate 
care ar trebui să însoțească 
un produs atunci când acesta 
este lansat spre vânzare pe 
piață”, declară Cristian Pocol, 
președintele Asociației RESPO 
DEEE (www.respo.ro).

Dezvoltarea capacităților de 
producție a dus la o scădere a 
prețurilor produselor noi, ceea 
ce a încurajat achiziționarea 

mai multor produse noi și 
reducerea activității societăților 
specializate pentru service. 
Astfel, s-a ajuns la o economie 
de consum în care produsele 
sunt utilizate și înlocuite fără 
a se lua în calcul opțiunea 
reparării lor pentru prelungirea 
ciclului de viață și impactul 
asupra mediului înconjurător.

“Creșterea foarte mare a 
volumului de DEEE-uri și lipsa 
materiilor prime necesare ne-a 
determinat să analizăm care 
este cauza acestui fenomen. 
Prețurile mici și dificultatea 
de reparare a produselor sunt 
principalele cauze. Producătorii 
au preferat să încurajeze 
vânzarea unor noi produse în 

“Producătorii au preferat să încurajeze 
vânzarea unor noi produse în detrimentul 
activităților de service, iar consumatorul 
nu este conștient de cantitatea uriașă a 
deșeurilor generate de aceste produse 
electrice și electronice atât în timpul 
procesului de fabricație cât și după scoaterea 
lor din uz. Pentru limitarea impactului negativ 
asupra mediului sunt necesare măsuri urgente 
și eficiente.

 
declară Cristian Pocol, președintele Asociației 

RESPO DEEE (www.respo.ro)
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detrimentul activităților de 
service, iar consumatorul nu 
este conștient de cantitatea 
uriașă a deșeurilor generate 
de aceste produse electrice 
și electronice atât în timpul 
procesului de fabricație cât 
și după scoaterea lor din uz. 
Pentru limitarea impactului 
negativ asupra mediului sunt 
necesare măsuri urgente și 
eficiente”, continuă Cristian 
Pocol, Președintele Asociației 
RESPO.

Legi în Uniunea Europeană

O nouă lege în Franța, intrată în 
vigoare de la 1 ianuarie 2021, le 
cere companiilor producătoare 
de produse electronice să 
afișeze indicii de reparabilitate 
și să publice manualele 
de reparație. Prin această 
măsură produsele electrice și 
electronice vor avea o durată de 
viață mai lungă și se va reduce 
nivelul DEEE-urilor.

S-au stabilit astfel indici 
de reparabilitate pentru 
produsele existente în comerț, 
cumpărătorii putând afla, din 
start, în ce măsură produsul 
dorit poate fi apoi reparat ușor, 
la nevoie. Conform The Verge, 
compania Apple a fost, de 
exemplu, obligată, prin noua 
lege, să adauge acești indici 
produselor lor existente în 
magazinele online. Indicii sunt 
deciși în funcție de mai mulți 
factori, printre care ușurința 
prin care se poate dezasambla, 
existența manualelor de 
reparație ori cât de ușor pot fi 
procurate piesele de schimb.

Franța este în acest moment 
singura țară din Europa care 
a introdus această lege, ca 
un proiect pilot, criteriile 
de reparabilitate fiind însă 
stabilite în urma unor studii de 
specialitate. Efectele produse 
au deja un impact semnificativ 
în scăderea volumului de DEEE 
raportat, astfel că exemplul 
Franței va putea fi preluat și 
urmat în scurt timp și de alte țări 
din UE.

Exemple de indici de 
reparabilitate (conform ifixit.
com)

Ultimul model de iPhone 12 
Pro Max - indice 6 

 - Ecranul și bateria pot fi 
înlocuite cu ușurință
 - Majoritatea componentelor 
sunt modulare și ușor de 
înlocuit.
 - Totuși, partea din spate a 
telefonului este produsă din 
sticlă, astfel că se poate sparge 
și, în acest caz, trebuie înlocuită 

alături de ecran.

Huawei Mate 10 Pro – 
indice 4

- În cazul în care camerele 
foto frontale se strică, trebuie 
înlocuit întregul ecran, inclusiv 
rama. În caz contrar, ecranul 
se va strica dacă încercăm să 
îl înlăturăm și să înlocuim doar 
camerele foto.
 - Când avem nevoie să înlocuim 
întregul display, este necesar 
să dezasamblăm aproape toate 
celelalte componente.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 
– indice 3
 - 

Înlocuirea bateriei este foarte 
greoaie
 - Reparația ecranului este, la 
fel, greoaie și scumpă.
 - Un aspect pozitiv este că 
telefonul se poate dezasambla 
cu o simplă șurubelniță Philips.

6
/10

4
/10
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3

Indicele de reparabilitate
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Motorola RAZR 2020 – i
Indice 1

 - Telefonul cu ecran folding 
este foarte greu de reparat. În 
primul rând, carcasa este foarte 
puternic lipită și este greu de 
înlăturat.
 - Pentru a înlocui bateria, 
este nevoie să dezasamblăm 
aproape toate componentele.
 - Mufa de încărcare este lipită 
de placa de bază.

Fairphone 3 – indice 10

Componentele importante 
(precum bateria sau ecranul) 
pot fi demontate cu o simplă 
șurubelniță clasică Philips.
Are în interior indicii scrise 
pentru a putea dezasambla cu 
ușurință orice component.
Acestea pot fi dezasamblate cu 
o simplă șurubelniță de tip Torx.

Asociația RESPO DEEE 
consideră că România are 
nevoie de legi care să încurajeze 
și să susțină reparația 
produselor electronice. În 
acest mod, cumpărătorii ar 
cunoaște încă de la început cât 
de greu sau ușor pot fi reparate 
produsele achiziționate, iar 
producătorii vor fi obligați 
să lanseze pe piață produse 
calitative, durabile și să 
comunice transparent modul de 
reparare al acestora.

“Reducerea cantității de 
DEEE-uri ar fi semnificativă 
dacă s-ar introduce acești 
indici de reparabilitate. Există 
demersuri în acest sens în 
mai multe țări ale Uniunii 
Europene și ne dorim ca 
această legislație să ajungă și 
în România. Trebuie, în același 
timp, încurajate și susținute 
service-urile profesionale, 
centrele unde oricine poate 
duce un produs electronic 
pentru a fi reparat și folosit în 
continuare”, concluzionează 
Cristian Pocol, Președintele 
Asociației RESPO DEEE

1
/10

10
/10

Youtube RESPO DEEE:Indici de reparabilitate - Cristian Pocol LIVE la Dimineți cu Georgia
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https://www.youtube.com/watch?v=MQgAQorZbEE
 https://www.youtube.com/watch?v=MQgAQorZbEE
https://www.youtube.com/watch?v=aItYQ_kjhu4&t=86s
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Cartușele de imprimantă 
sunt deșeuri de echipamente 
electrice și electronice 
(DEEE) si trebuie să fie tratate 
corespunzător. Cea mai mare 
problemă a momentului actual 
este dată de amestecarea 
acestora cu deșeurile menajere.

 
Foarte mulți oameni 
procedează greșit cu cartușele 
de imprimantă folosite, 
aruncându-le la gunoi sau în 
mediul înconjurător, în loc să 
le sorteze și să le ofere spre 
reciclare. Aceste consumabile 
conțin metale și alte tipuri 
de componenți chimici care 

poluează pământul și apa, și nici 
nu pot fi depozitate în gropile 
de gunoi obișnuite, deoarece 
emană substanțe chimice 
periculoase. 
Ce conțin cartușele de 
imprimantă? 

Cartușele de imprimantă conțin 
plastic, metal, spumă, cerneală 
și toner, componente care nu 
pot fi separate cu ușurință. Din 
acest motiv, este important ca 
acestea să ajungă în centrele 
de reciclare, unde sunt sortate 
corect, iar materialele din care 
sunt realizate pot fi refolosite 
pentru producerea altor 
cartușe noi, reducând astfel 
exploatarea de noi resurse 
naturale. 

Ce se întâmplă cu cartușele 
aruncate la gunoi sau în 
natură?

Un cartuș de imprimantă 
aruncat la gunoi se 
descompune în 1000 de ani.  
Prin componentele chimice 
pe care le conțin, cartușele 
de imprimantă contaminează 
solul, apa freatică, izvoarele 
sau râurile cu componenți 
chimici periculoși. În plus, nu se 
susține economia circulară prin 
refolosirea materialelor din care 
sunt realizate.

Ce se întâmplă cu cartușele 
în centrele de reciclare?

După ce ajung în centrele 
de reciclare, cartușele sunt 
dezasamblate și împărțite în 
materiale precum oțel, aluminiu, 
plastic curat sau contaminat, 
toner rezidual și cerneală. Toate 
acestea reprezintă materii 
prime pentru obținerea de noi 

CUM POLUEAZĂ MEDIUL CARTUȘELE DE 
IMPRIMANTĂ PE CARE LE ARUNCĂM LA GUNOI

5 Cartușele de
imprimantă

În România se aruncă peste 

40 milioane 
de cartușe de imprimantă anual.
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produse, încurajându-se astfel 
economia circulară. 

Statistici îngrijorătoare. Cât 
reciclăm și cât poluăm?

Aproximativ 1,3 miliarde de 
cartușe de imprimantă sunt 
utilizate anual în întreaga 
lume, dar mai puțin de 30% 
dintre acestea sunt reciclate 
corespunzător. Dacă s-ar 
pune cap la cap cartușele de 
imprimantă folosite în fiecare 
an, ele ar înconjura Pământul de 
2 ori. 

Doar în Europa, aproximativ 
60 de milioane de cartușe de 
imprimantă pa bază de toner 
sunt vândute în fiecare an. Dacă 
vorbim despre cartușele cu 
cerneală, numărul depășește 
300 de milioane anual. 

În Marea Britanie, până la 45 
de milioane de cartușe de 
imprimantă sunt aruncate anual 
la coșul de gunoi, ajungând 

astfel să polueze mediul. 
În Australia, 34 de cartușe de 
imprimantă sunt aruncate la 
gunoi în fiecare minut, ceea 
ce înseamnă aproximativ 18 
milioane pe an.
Un cartuș de imprimantă laser 
are nevoie de până la 450 de 
ani pentru a se descompune. În 
același timp, descompunerea 
materialelor, precum plasticul 

industrial, folosite la realizarea 
acestora, poate dura mai bine 
de 1.000 de ani. 

Prin reciclarea corectă a 1000 
de cartușe s-ar salva 200 de 
kilograme de plastic, 150 de 
kilograme fier, 50 kilograme 
aluminiu și 5000 de litri de 
petrol. 

„Soluția este ca populația să fie informată corect și să 
deprindă un comportament responsabil, astfel încât 
să limităm pe cât posibil poluarea naturii, dar și risipa 
de componente ce pot fi reciclate și folosite pentru 
producția altor produse, reducând necesitatea de a 
exploata planeta pentru noi resurse. 

declară Cristian Pocol,
 Președintele Asociației RESPO DEEE. 
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Pentru fabricarea fiecărui 
cartuș de toner nou se 
consumă aproximativ 4 litri 
de țiței. Reciclarea cartușelor 
vechi poate astfel duce la 
economisirea a milioane de litri 
de țiței pe an.
Conform ETIRA.ORG, în Europa 
se aruncă anual între 60-
70% din totalul cartușelor de 
imprimantă folosite. Pornind 
de la această statistică, datele 
arată că în România se aruncă 
1 cartuș/ secundă, iar fiecare 
român listează la imprimantă 
cel puțin 2 pagini pe zi. Astfel, în 
țara noastră se aruncă într-un 
singur an nu mai puțin de 40 de 
milioane de cartușe.

Ce alternative avem?

“Majoritatea cartușelor de 
imprimantă pot fi reumplute 
de 5-7 ori înainte de a ajunge 
la sfârșitul duratei lor de viață. 
Așadar, chiar și înainte de a le 
da spre reciclare, putem proteja 
mediul refolosind cartușele 
prin reumplere atât timp cât 
este posibil. Cartușele pentru 
imprimantele laser pot fi 
reumplute de până la 4 ori. 
Unele companii mizează pe 
„remanufacturare”. “Asta 
înseamnă că iau cartușele din 
plastic, le dezasamblează, 
le curăță și le reconstruiesc, 
le reumplu și le vând ca noi. 
Aproximativ 25% dintre 

cartușele pa bază de toner sunt 
remanufacturate anual, iar la 
cele pe bază de cerneală vorbim 
de o cifră de doar 15%”,  declară 
Cristian Pocol, Președintele 
Asociației RESPO DEEE.

Cutia RESPO dedicată 
cartușelor de imprimantă

Pentru a preveni aruncarea 
la gunoi a cartușelor de 
imprimantă, Asociația Respo 
DEEE a dezvoltat o serie 
de cutii specifice ce pot fi 
amplasate în proximitatea 
fiecărei imprimante și un 
sistem complet de colectare și 
transport a lor către o locație 
specială pentru tratarea 

Cartușele de imprimantă
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Youtube RESPO DEEE:Cartușele de imprimantă nu trebuie aruncate la gunoi! 
Trebuie colectate RESPOnsabil.

corespunzătoare. Cutiile pot fi 
comandate gratuit de pe www.
respo.ro, iar după umplere 
acestea se pot duce la cel mai 
apropiat centru de colectare 
(detalii pe www.respo.ro), ori 
se poate suna la numărul de 
telefon inscripționat pe cutie, 
iar reprezentanții RESPO vor 
trimite un colector pentru 
a ridica gratuit cutia și a o 
transporta spre centrul de 
reciclare.
Asociația Respo DEEE se dedică 
unui proces de colectare și 
reciclare DEEE performant, care 

asigură condițiile de calitate, 
fiabilitate și progres technologic 
la standarde ridicate. Serviciile 
există pentru a crea un sistem 
eficient de colectare, logistică, 
tratare și valorificare a DEEE, cu 
scopul de a reduce la maximum 
risipa și impactul asupra 
mediului înconjurător.

Asociația RESPO DEEE are, 
în prezent, 200 de contracte 
cu producători și importatori 
de echipamente electrice 
și electronice. Prin aceste 
parteneriate, RESPO preia 

responsabilitatea legală 
a acestor producători în 
gestionarea deșeurilor de 
echipamente electrice și 
electronice, asociația devenind 
astfel unul din principalii jucători 
pe piața de colectare.

Suport de curs

https://www.youtube.com/watch?v=MQgAQorZbEE
 https://www.youtube.com/watch?v=MQgAQorZbEE
https://www.youtube.com/watch?v=u-TQ3AMfjgY
https://www.youtube.com/watch?v=u-TQ3AMfjgY
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Planeta este sufocată de 
deșeuri de echipamente 
electrice și electronice pe care 
oamenii le țin în casă, deși nu 
le mai folosesc, ori le aruncă în 
natură sau la gunoiul menajer, 
în loc să le ofere spre reciclare. 
Conform 
Global E-Waste 
Monitor, în lume 
s-au generat 
doar în anul 2019 
nu mai puțin de 
53,6 milioane 
de tone metrice 
de DEEE, ceea 
ce înseamnă 
7,3 kilograme 
DEEE pe cap 
de locuitor. Din 
păcate, aceste 
deșeuri conțin 
multe substanțe 
nocive pentru 
sănătate, care 
ajung în aer, 
apă sau în sol 
și ulterior în 
corpul nostru 
declanșând 
afecțiuni 
periculoase, 
chiar mortale. 

Cum ajung substanțele 
dăunătoare în corpul nostru

Cu toate că la prima vedere par 
obiecte inofensive, din studiul 
“E-Waste Exposure and Child 
Health” realizat de Organizația 
Mondială a Sănătății rezultă că 
aceste deșeuri ne afectează 
în mod direct sănătatea și 

viața, substanțele nocive din 
componența lor ajungând în 
corpul nostru astfel:

• prin ingestia de alimente, 
apă, sol și praf care sunt 
contaminate cu substanțele 
periculoase pe care le conțin 
echipamentele electrice și 
electrocasnice;

• prin inhalarea 
gazelor și 
particulelor de 
aerosoli, inclusiv 
particule din aer 
liber după arderea 
DEEE-urilor (ceea 
ce nu trebuie să se 
întâmple);

• prin contactul 
pielii cu substanțe 
corozive și alte 
substanțe chimice, 
direct cu deșeurile 
sau prin depunerile 
particulelor pe haine. 

Copiii și femeile 
gravide, cei mai 
afectați

Oamenii se expun 
la materialele 
nocive conținute 
de DEEE-uri prin 
ingestia de mâncare 

contaminată, apă sau praf, prin 
inhalare de gaze și particule, 
prin contactul între aceste 

COPIII ȘI FEMEILE GRAVIDE, CEI MAI AFECTAȚI  
DE EXPUNEREA LA DEEE-URI!

6 Cum ne îmbolnăvesc
DEEE-urile

17.4% or 9.3 Mt of 
e-waste is documented 
as collected and properly 
recycled

17.4 %

The fate of 43.7 Mt  of e-waste 
is unknown; this is probably 
dumped, traded or recycled 
under inferior conditions
0.6 Mt  of e-waste is estimated to 
have ended up in residual waste 
bins in EU countries

82.6 %

82.6% or 44.3 Mt 
of global e-waste 
produced in 2019 was 
not documented

53.6 Mt 
of e-waste 
generated 

globally
in 2019Mt = million tonnes

Sursa: World Health Organization  Report 2021
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>1000 kilotons
999–100 kilotons

<10 kilotons
99–10 kilotons

No data available

Not applicable

Source: Global E-waste Monitor (3)

Sursa: World Health Organization Report 2021

DEEE-uri generate în 2019 în fiecare țară

Copiii sunt mai vulnerabili pentru că organismul lor este încă 
în dezvoltare, respiră mai alert și consumă mai multe alimente 
decât adulții, proporțional cu greutatea lor, absorbind astfel 
cantități mai mari de poluanți. Copiii sunt, de asemenea, 
mai puțin capabili să metabolizeze și să elimine substanțele 
periculoase din corpul lor, în comparație cu adulții. Apoi, cei 
mici își petrec mai mult timp în contact direct cu obiectele din 
jur, cu solul, cu praful depus, obișnuiesc să introducă în gură 
obiectele pe care le descoperă și se pot răni mai des în contactul 
cu obiectele din natură, inclusiv DEEE-uri.

declară Cristian Pocol, Președintele Asociației RESPO DEEE.  

“

“
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DEEE-uri cu pielea sau cu 
hainele. Bebelușii pot să fie 
chiar și ei contaminați fie prin 
laptele consumat (inclusiv cel 
matern), fie încă din perioada 
de sarcină. 

Conform studiului  “E-Waste 
Exposure and Child Health” 
realizat de Organizatia Mondiale 
a Sănătății, expunerea 
prenatală sau a copiilor la acest 
tip de deșeuri poate declanșa 
afecțiuni precum: 

• dezvoltarea întârziată sau 
incompletă a creierului și a 
sistemului nervos central, din 
pricina expunerii la plumb, 
mercur și alte substanțe 
chimice. Acest lucru afectează 
abilitatea de a învăța, controlul 
emoțiilor și memoria;

• rezultate negative la 
naștere, după expunerea la 
plumb, cadmiu, nichel, crom 
și hidrocarburi aromatice 
policiclice;

• afectarea funcției pulmonare, 
tradusă prin tuse, respirație 
șuierătoare și astm, care au 

fost corelate de expunerea la 
crom, mangan și plumb;

• afectarea funcției tiroidiene, 
în special asociată cu 
expunerea la compuși chimici 
prezenți în plăcile cu circuite 
imprimate;

• afectarea funcției sistemului 
cardiovascular, în special în 
asociere cu expunerea la 
plumb și hidrocarburi aromatice 
policiclice;

• afectarea ADN-ului, care a 
fost asociată cu expunerea la 
plumb, crom, cadmiu și nichel;

• impactul asupra funcțiilor 
sistemului imunitar, inclusiv 
o vulnerabilitate mai mare la 
infecții comune, de la hepatita B 
până la infecții ale urechii și ale 
căilor respiratorii, alergii și boli 
autoimune după expunerea la 
unele metale precum plumbul și 
cadmiu;

• risc crescut de apariție a 
unor boli cronice mai târziu în 
viață, inclusiv cancer și boli 
cardiovasculare.

• boli ale pielii, pierderea 
auzului, cancer, naștere
prematură

  
Milioane de femei și copiii 
lucrători ilegali în gestionarea 
DEEE-urilor

Cum ne îmbolnăvesc DEEE-urile
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Dintr-un studiu al Băncii 
Mondiale rezultă că 15 milioane 
de persoane activează ilegal 
în gestionarea DEEE, în timp 
ce altă statistică emisă 
de Organizația Mondială a 
Muncii (ILO) estimează că 
numărul lucrătorilor ilegali din 
domeniul DEEE este mult mai 
mare, undeva între 19 și 24 de 
milioane de persoane. Dintre 
aceștia, se estimează că în jur 
de 3 milioane sunt femei și 18 
milioane sunt copii cu vârste 
cuprinse între 5 și 17 ani. 

Toți sunt implicați în 
gestionarea ilegală a DEEE, care 
implică demontarea deșeurilor 
de echipamente electrice și 
electronice fără a se ține cont 
de reguli de reciclare, norme 
de protecție și de siguranță. În 
acest fel, aceste persoane sunt 
expuse direct substanțelor 
nocive pe care le conțin DEEE-
urile. Practica este întâlnită 
în țări precum Bangladesh, 
Chile, China, Egipt, Ghana, 
India, Mexico, Nigeria, Pakistan, 
Filipine, Thailanda, Uruguay 
sau Vietnam. Nici România nu 
este străină operațiunilor de 
dezmembrare ilegală a DEEE-
urilor, în această operațiune 
fiind implicate mii de persoane. 

Ce înseamnă DEEE-uri

Deșeuri de echipamente 
electrice și electronice 
înseamnă produse de acest 
tip care au ieșit din ciclul de 
folosire și care trebuie oferite 
spre reciclare. Acestea nu 
trebuie ținute în casă spre 
păstrare și nici aruncate la 

gunoiul menajer.
În această categorie intră:

• Computere, monitoare, plăci 
de bază, cipuri
• Routere, dispozitive wireless 
și alte periferice de acest tip
• Imprimante, copiatoare, fax-
uri
• Telefoane, telefoane mobile, 
tablete
• Camere video
• Televizoare
• Echipamente audio
• Tuburi catodice
• Transformatoare
• Cabluri și baterii
• Lămpi și becuri (inclusiv cele 
cu conținut de mercur și becuri 
fluorescente)
• Aparate electrocasnice mari 
(frigidere, șaibe, uscătoare, 
microunde)
• Jucării și echipamente 
sportive
• Instrumente muzicale

• Dispozitive medicale (ex: 
microscoape, dispozitive 
de monitorizare a presiunii, 
aparate electrocardiografice, 
spectrofotometre etc.) 

Cum este indicat să 
procedăm cu DEEE-urile

Atât marile companii, cât și 
persoanele fizice dețin în 
sedii și locuințe echipamente 
electrice și electronice, care au 
ieșit din uz și care au devenit 
astfel deșeuri. 

Ele nu trebuie păstrate în 
incintele unde locuim sau 
muncim și nu trebuie aruncate 
la gunoi, întrucât nu vor ajunge 
în centrele speciale de reciclare 
a acestor tipuri de deșeuri. Nu 
trebuie să fie arse, alături de 
gunoiul obișnuit, pentru că vor 
fi emise substanțe toxice în 
atmosferă. De asemenea, nu 

Suport de curs
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trebuie să le aruncăm la colțul 
străzii, în pădure sau pe câmp 
pentru că, nepreluate imediat, 
substanțele lor nocive vor 
ajunge în sol și apa freatică. 
Este indicat să le oferim spre 
reciclare corespunzătoare, 
spre centre care preiau astfel 
de deșeuri. Noi, Asociația 
RESPO, oferim preluare și 
transport gratuit al acestor 
deșeuri, direct de la domiciliu 
sau sediul companiilor. Este 
necesar ca oamenii să comande 
gratuit online, pe  www.respo.
ro, sau telefonic la Tel Verde 
0800 800 219, recipientele 
potrivite, în care vor depozita 
deșeurile dorite și apoi să sune 
la același număr de telefon 
pentru ca un colector RESPO 
să preia gratuit deșeurile și 
să le transporte spre centrele 
unde acestea vor fi reciclate 
corespunzător. Totodată, prin 
reciclarea corectă ajutăm și 
economia circulară, întrucât 
componentele deșeurilor 
pot fi prelucrate și folosite 
în producția altor produse 
electrice sau electronice, fără a 
mai fi nevoie să exploatăm noi 
și noi resurse naturale, și așa 
pe cale de dispariție, mineritul 
fiind, în sine, un proces care 
poluează planeta”, mai spune 

Cristian Pocol, Președintele 
Asociației RESPO DEEE. 

Asociația Respo DEEE se dedică 
unui proces de colectare și 
reciclare DEEE performant, 
care asigură condițiile de 
calitate, fiabilitate și progres 
technologic la standarde 
ridicate. Serviciile există pentru 
a crea un sistem eficient de 

colectare, logistică, tratare și 
valorificare a DEEE, cu scopul 
de a reduce la maximum risipa 
și impactul asupra mediului 
înconjurător.

Studiul “E-Waste Exposure 
and Child Health” realizat 
de Organizația Mondială a 
Sănătății poate fi consultat 
AICI. 

Youtube RESPO DEEE:Poluarea crește în era tehnologiei (Planeta ești tu, Digi24)

FABRICĂ DE RECICLARE

Cum ne îmbolnăvesc DEEE-urile

https://www.youtube.com/watch?v=MQgAQorZbEE
 https://www.youtube.com/watch?v=MQgAQorZbEE
https://www.youtube.com/watch?v=nY2s3txZ32w&t=4s
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CUM AM GENERAT CRIZA COMPONENTELOR 
LA NIVEL MONDIAL PENTRU CĂ NU RECICLĂM SUFICIENT

7 Criza componentelor

Criza componentelor a 
lovit industrii importante la 
nivel mondial în ultimii ani, 
blocând producția și livrarea 
de noi produse electrice și 
electronice. Principala cauză 
o reprezintă lipsa materiilor 
prime, resursele naturale fiind 
din ce în ce mai limitate. 

Conform raportului 
“Promisiunea și limitele 
mineritului urban” al Institutului 
Fraunhofer, extracția de 
materiale din zăcăminte 
naturale s-a triplat între 1970 
și 2017, de la 2,6 la 9,1 miliarde 

de tone anual pentru metale și 
de la 9 la 44 de miliarde de tone 
pe an pentru materiile prime 
nemetalice. Dacă evoluțiile 
istorice continuă și în viitor, 
în 2060, extracția globală de 
metale va ajunge la 18 miliarde 
de tone pe an și cea de minerale 
nemetalice la 112 miliarde de 
tone.

Această criză mondială actuală 
a componentelor nu ar fi 
fost atât de acută dacă s-ar 
fi implementat și respectat, 
în țări din întreaga lume, un 
sistem sănătos de reciclare 

a deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice (DEEE). 

Mai exact, marii producători, 
dar și consumatorii finali, să 
ofere spre colectare produsele 
ieșite din uz, care conțin exact 
acele componente atât de greu 
de găsit în prezent. 

Aceste elemente fac parte din 
lista materiilor prime critice 
(CRM), foarte importante 
pentru economia unei națiuni, 
regiuni sau sector și care sunt 
sau ar putea deveni dificil de 
obținut în viitor.
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Criza componentelor

Cea mai recentă listă, publicată 
de Comisia Europeană în 
2020, enumeră 30 de CRM-
uri de importanță strategică 
care necesită aprovizionare 
sigură și accesibilă, în creștere 
îngrijorătoare față de doar 
11 elemente, câte figurau pe 
aceeași listă în 2010. 

Acestea sunt: antimoniu, 
hafniu, fosfor, barit, elemente 
grele de pământ rare, scandiul, 
beriliu, elemente de pământ 
rare ușoare, siliciu metalic, 
bismut, indiu, tantal, borat, 
magneziu, tungsten, cobalt, 
grafit natural, vanadiu, cărbune 
cocsificabil, cauciuc natural, 
bauxită, spat fluor, niobiu, litiu, 
galiu, metale ale grupului de 
platină, titan, germaniu, rocă 
fosfatică, stronţiu.

Recuperăm doar 1% din 
componentele folosite

Cristian Pocol, Președintele 
Asociației RESPO DEEE, explică 
de ce s-a ajuns la acest impas 
industrial internațional și 
de ce este foarte important 
ca produsele electrice și 
electronice ieșite din uz, 
ajunse deșeuri de echipamente 
electrice și electronice (DEEE), 
să nu fie aruncate la gunoi, în 
natură sau păstrate în casă sau 
depozite, ci oferite spre centre 
de reciclare specializate. 

„Trăim într-o perioadă de 
consum fără precedent. 
Cumpărăm masiv produse 
electrice și electronice, noi 
și noi modele, iar pe cele 
ieșite din uz nu le oferim spre 
reciclare. Pentru că cererea 
de noi produse este mare, 
companiile au nevoie de 
materiale de producție noi, 
de foarte multe ori materiale 
valoroase și rare, care sunt 

Copiii sunt mai vulnerabili pentru că organismul lor este încă în dezvoltare, 
respiră mai alert și consumă mai multe alimente decât adulții, proporțional 
cu greutatea lor, absorbind astfel cantități mai mari de poluanți. Copiii 
sunt, de asemenea, mai puțin capabili să metabolizeze și să elimine 
substanțele periculoase din corpul lor, în comparație cu adulții. Apoi, 
cei mici își petrec mai mult timp în contact direct cu obiectele din jur, cu 
solul, cu praful depus, obișnuiesc să introducă în gură obiectele pe care 
le descoperă și se pot răni mai des în contactul cu obiectele din natură, 
inclusiv DEEE-uri.

declară Cristian Pocol, Președintele Asociației RESPO DEEE.  

“

“
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din ce în ce mai greu de 
găsit. Pandemia a agravat 
și mai mult situația, prin 
restricțiile de circulație, și 
astfel am ajuns în momentul 
în care nu se mai pot 
produce și livra produsele 
conform contractelor, iar 
multe fabrici și-au sistat 
activitatea din lipsa acestor 
noi materii prime. Nu am fi 
fost în această situație dacă 
toate produsele electrice 
și electronice ieșite din uz, 
de pe toată planeta, ar fi 
ajuns în centrele de reciclare 
cuvenite, iar componentele 
lor ar fi fost prelucrate și 
refolosite pentru noi produse. 
În prezent, doar 1% din 
materiile prime folosite sunt 
recuperate prin reciclare”, 
spune Cristian Pocol, 
Președintele Asociației RESPO 
DEEE.
 
Bătălia mondială pe resurse

În acest context, asistăm la o 
cursă globală pentru a asigura 
furnizarea acestor materiale 
rare, mai ales că acestea 
provin doar din foarte puține 
țări. Germania și China au 

concurat pentru drepturile de 
litiu în Bolivia, Tesla s-a orientat 
către extragerea propriului 
litiu în Nevada, există războaie 
comerciale între Coreea de 
Sud și Japonia bazate pe 
resurse critice, iar SUA și China 
concurează pentru metalele 
rare. 

În plus (conform raportului 
“Deșeurile Electronice și 
Economia Circulară” -comandat 
de The House of Commons), 
aurul, staniul, wolframul și 
tantalul, folosite în electronice, 

sunt considerate „minerale de 
conflict”, deoarece exploatarea 
și vânzarea lor au fost legate de 
finanțarea crimelor, violenței, 
violurilor și a altor abuzuri ale 
drepturilor omului în Republica 
Democrată Congo (RDC). 
Cobaltul, un alt mineral folosit 
în bateriile litiu-ion, este 
considerat și el un „material de 
conflict” din pricina valorii sale 
în creștere. 

Republica Democrată Congo, 
una dintre cele mai sărace țări 
din lume, este sursa a două 

Suport de curs
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treimi din cobaltul mondial. 
Departamentul Muncii al SUA 
a tras un semnal de alarmă 
pentru că se recurge la munca 
minorilor pentru extracția 
acestui minereu.

62,5 miliarde de dolari ar 
putea fi recuperați ANUAL 
prin reciclarea DEEE-urilor

„Deșeurile de echipamente 
electrice și electronice din 
toată lumea au o valoare 
potențială de 62,5 miliarde 
de dolari anual. Valoarea 
economică provine din metalele 
prețioase utilizate în produse, 
precum aurul, argintul, cuprul, 
platina și alte materii prime 
critice, cum ar fi wolfram și 
indiul. 

Potrivit Forumului Economic 
Mondial, un smartphone 
conține, în medie, componente 
electrice evaluate la 100,49 
USD la punctul de vânzare cu 
amănuntul. De asemenea, ei 
estimează că reciclarea acestor 
materii prime ar putea avea o 
valoare de până la 11,5 miliarde 
de dolari. În plus, și materialele 

plastice, sticla și ceramica, 
ar putea fi folosite ca materii 
prime secundare”, spune 
Cristian Pocol, Președintele 
Asociației RESPO DEEE.
Materialele reciclate, de 10 ori 
mai eficiente decât cele din 
minerit.

Metalele reciclate sunt de două 
până la zece ori mai eficiente 
din punct de vedere energetic 
decât echivalentele lor virgine 
la extracție. Ele sunt și mult mai 
valoroase pe tonă de deșeuri 
electronice decât greutatea 
echivalentă a minereului extras, 
în special pentru aur și cupru. 
Drept urmare, un studiu al 
Institutului IVL a constatat că 
exploatarea din minereu ar 
putea, cu procesele potrivite, 
să fie de 13 ori mai costisitoare 

decât recuperarea metalelor 
din deșeurile de echipamente 
electrice și electronice. 
Manipularea 
necorespunzătoare a DEEE 
are ca rezultat o pierdere 
semnificativă a materiilor prime 
rare și valoroase. Recuperarea 
și reciclarea acestor materiale 
poate prezenta oportunități 
economice: în 2019, valoarea 
materiilor prime în DEEE-uri 
la nivel mondial a fost de 
aproximativ 57 de miliarde de 
dolari, doar cele din Europa 
reprezentând 12,9 miliarde de 
dolari.

Totuși, în același an, doar 
17,4% din DEEE generate au 
fost reciclate la nivel global. 
În Europa, continentul cu cea 
mai mare rată de reciclare, 
aproximativ 40% din DEEE sunt 
în prezent colectate și reciclate. 

În țările cu venituri mari, care 
sunt responsabile pentru marea 
majoritate a producției de 
DEEE, aproximativ 8% din DEEE 
nereciclate sunt depozitate 
necorespunzător sau 

Valoarea DEEE
= 

62,5 MLD 
DOLARI/ANUAL

Criza componentelor
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incinerate, între 7 și 20% sunt 
expediate ca produse second-
hand către țările cu venituri mici 
sau medii. Restul, în cea mai 
mare parte, sunt amestecate 
cu alte fluxuri de deșeuri.

Cum ajutăm economia 
circulară

Prin reciclarea corectă a 
deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice, 
încurajăm mineritul urban și 
susținem economia circulară. 
DEEE-urile conțin materiale 
utile care prin reciclare 
corespunzătoare pot fi 
reintroduse în procesul de 
producție ca materii prime, 
fără a mai fi astfel nevoie să 
exploatăm noi resurse naturale- 
și așa pe cale de dispariție- 
mineritul numărându-se 
totodată printre industriile care 

poluează cel mai tare Planeta.

“Reciclarea corectă va reduce 
considerabil emisiile de 
dioxid de carbon generate 
de exploatarea minereurilor 
pentru materii prime noi. 
Statisticile arată că, în 2019, 
15 tone metrice de CO2 au 
fost împiedicate să ajungă în 
atmosferă doar prin reciclarea 
corectă a fierului, aluminiului și 
cuprului din totalul de deșeuri 
de echipamente electrice și 
electronice produse global”, 
continuă Cristian Pocol, 
Președintele Asociației RESPO.

53,6 milioane de tone de DEEE-
uri generate într-un an

„Unele estimări arată că piața 
globală de produse electronice 
de larg consum valorează 
aproximativ 1,1 trilioane de 

dolari, în creștere cu o rată de 
6% până în 2024, când va valora 
1,7 trilioane de dolari.

În același timp, greutatea totală 
a consumului global de deșeuri 
de echipamente electrice și 
electronice (DEEE) crește anual 
cu 2,5 milioane de tone metrice.

DEEE reprezintă în prezent 
unul dintre fluxurile de deșeuri 
cu cea mai rapidă creștere 
din lume, cu o rată anuală de 
creștere de 4%. În 2019, lumea 
a generat 53,6 milioane de 
tone de DEEE, o medie de 7,3 kg 
pe cap de locuitor. În Europa, 
generarea de DEEE a atins 
16,2 kg pe cap de locuitor în 
2019, un nou record negativ”, 
concluzionează Cristian Pocol, 
Președintele Asociației RESPO 
DEEE.

Youtube RESPO DEEE:Criza componentelor: cauze și soluții
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https://www.youtube.com/watch?v=MQgAQorZbEE
 https://www.youtube.com/watch?v=MQgAQorZbEE
https://www.youtube.com/watch?v=yrKi41JLz1M
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EXPLOZIE DE VÂNZĂRI DE JUCĂRII ELECTRONICE ÎN 
DECEMBRIE! IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 

ESTE COVÂRȘITOR!

Pandemia a generat o creștere 
spectaculoasă a vânzării 
jucăriilor electronice, părinții 
căutând soluții să îi țină ocupați 
pe cei mici cât timp au lucrat 
de acasă ori s-au aflat în 
lockdown. Vânzările sunt și mai 
spectaculoase acum, la sfârșit 
de an, în condițiile în care copiii 
urmează să primească darurile 
de sărbători, iar astfel de jucării 
se află în fruntea listei cu 
dorințe.

O jucărie electrică este 
compusă, în medie, din 72.30% 
materiale plastice, 12.07% 
componente electrice și 
electronice, 4.47% metal și 
11.15% alte metale. Vorbim aici 
de mașinuțe electrice, păpuși 
care se mișcă ori vorbesc, 

puzzle-uri cântătoare, drone, 
plus tot felul de gadgeturi 
hi-tech, cu ecran tactil, toate 
având la bază microcircuite 
ce conțin metale periculoase 
pentru sănătate: zinc, aur, 
cupru, paladiu, tantal, indiu.
 
În 2020, conform The NPD 
Group, industria de jucării 
electronice din SUA a 
înregistrat încasări de circa 470 
de milioane de dolari. 

Un studiu realizat recent în 
Irlanda arată că doar 1 din 3 
cadouri electrice și electronice 
este reciclat. Acest procent, 
și așa foarte mic, scade 
dramatic, sub 10%, atunci 
când vorbim despre jucăriile 
electrice, precum trotinetele 

și bicicletele electrice sau 
consolele de jocuri. Conform 
aceluiași studiu, peste 7 
milioane de jucării electrice au 
fost vândute în Irlanda în ultimii 
3 ani. O treime dintre acestea în 
apropierea sărbătorilor de iarnă, 
în lunile noiembrie și decembrie. 

Dintr-un raport GPeC 
E-Commerce, efectuat în 
România în anul 2020, reiese 
că s-au efectuat cumpărături 
online de 5,6 milarde de euro 
anul trecut, în creștere cu 
30% față de 2019. Din total 
tranzacțiilor, 18% reprezintă 
articole pentru copii și jucării, 
o pondere tot mai mare având 
jucăriile electrice și electronice, 
ce reprezintă acum peste 
50% din totalul jucăriilor 

8 Reciclarea jucăriilor
electrice și electronice
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Nu avem date foarte clare referitor la cantitatea de jucării electrice 
și electronice vândute în România în fiecare an, însă din cifrele GPeC 
E-Commerce putem lesne deduce că volumul lor foarte mare, în creștere 
exponențială de la un an la altul. Foarte puțini sunt însă cei care le predau 
spre reciclare și înțeleg necesitatea acestui lucru. Odată ce decidem că nu 
le mai folosim, aceste jucării trebuie oferite spre colectare pentru a ajunge 
în centrele de reciclare specializate. Asociația RESPO DEEE oferă preluare 
și transport gratuit al acestor deșeuri, direct de la domiciliu sau de la sediul 
companiilor. Este necesar ca oamenii să comande gratuit online, pe www.
respo.ro, sau telefonic la Tel Verde 0900 800 219, recipientele potrivite, 
precum cutia RESPO, pliabilă și ușor de depozitat înainte să o umplem cu 
deșeurile pe care dorim să le reciclăm. Când le avem gata, sunăm la același 
număr de telefon și un colector RESPO va veni să preia gratuit deșeurile și să 
le transporte spre centrele unde acestea vor fi reciclate corespunzător.

declară Cristian Pocol, Președintele Asociației RESPO DEEE.

“

“
achiziționate în România. 

Problema cu aceste jucării 
apare când cei mici nu le mai 
folosesc, ori din plictiseală, ori 
pentru că au înaintat în vârstă, 
ori pentru că s-au stricat. În 
aceste momente, decizia lor 
și a părinților este definitorie 
pentru sănătatea lor și a 
mediului înconjurător. 

Dacă le păstrează în casă, ca 
amintire, compușii chimici le pot 
afecta sănătatea în timp. Dacă 
le aruncă la gunoiul menajer, ele 
vor ajunge în gropile de gunoi 
obișnuite, nu vor fi sortate și 
oferite spre reciclare, astfel că, 
prin ardere, se va polua aerul cu 
o serie de substanțe toxice. 

Dacă le aruncă la întâmplare 
în natură, nefiind preluate, ele 
contaminează solul și pânza 

freatică, compușii chimici 
ajungând în final, într-un fel sau 
altul, în organismul nostru. 

Reparăm, donăm sau reciclăm 
jucăriile electronice?

“Pentru că nu există suficiente 
service-uri care să repare 
aceste produse, majoritatea 
părinților decid să le arunce la 
gunoi și să cumpere altele noi. 
Se încurajează astfel producția 
de noi jucării, care presupune 
noi și noi resurse, și așa 
foarte greu de accesat la nivel 
mondial. Dacă toate deșeurile 
de acest tip ar fi reciclate, nu 
vom mai fi nevoiți să exploatăm 
planeta pentru noi resurse 
naturale și nici să o poluăm 
printr-un astfel de minerit.
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O altă soluție ar fi să donăm 
jucăriile încă funcționale 
altor copii. Important este 
să îi informăm pe acești 
noi destinatari cum să le 
recicleze atunci când nu vor 
mai funcționa”, spune Cristian 
Pocol, Președintele Asociației 
RESPO DEEE (www.respo.ro). 

România, codașa Europei la 
colectarea DEEE-urilor 

Lucrurile încep să se miște 
spre bine în România, întrucât 
populația primește din ce în 
ce mai multă informație în 
acest sens. Totuși, suntem 
încă pe ultimul loc în Uniunea 
Europeană la capitolul 
colectare a DEEE-urilor spre 
reciclare. Conform ultimelor 
statistici, ce datează din 2018, 
în România s-au colectat doar 
2,4 kilograme/cap de locuitor. La 
polul opus se află Norvegia, cu 
18,2 kg/cap de locuitor. Media 
europeană este de 8,9 kg. Pe 
primele locuri se regăsesc 

Elveția (18,2 kg), Marea Britanie 
(12,3 kg), Danemarca (12,3 kg), 
Franța (12,2 kg).
 
Prin DEEE-uri înțelegem  
deșeurile de echipamente 
electrice și electronice  care au 
ieșit din ciclul de folosire și care 
trebuie oferite spre reciclare.

Cum ne îmbolnăvesc DEEE-
urile?

Conform Organizației Mondiale 
a Sănătății substanțele nocive 
din componența acestor 
deșeuri ajung în organism prin 
ingestia de alimente, apă, sol 
și praf care sunt contaminate, 
prin inhalarea gazelor și 
particulelor de aer după arderea 
DEEE-urilor sau prin contactul 
pielii cu substanțe corozive și 
alte substanțe chimice, direct 
cu deșeurile sau prin depunerile 
particulelor pe haine. 

Bebelușii pot să fie chiar și ei 
contaminați fie prin laptele 

consumat (inclusiv cel matern), 
fie încă din perioada de sarcină. 
La fel și copiii care petrec mai 
mult timp în contact direct cu 
obiectele din jur, cu solul, cu 
praful depus, obișnuiesc să 
introducă în gură obiectele 
pe care le descoperă și se pot 
răni mai des în contactul cu 
obiectele din natură, inclusiv 
DEEE-uri. 

Rapoartele medicale ale OMS 
mai arată că femeile gravide 
care locuiesc sau muncesc 
în apropierea acestor tipuri 
de deșeuri riscă să expună 
fătul la substanțe toxice, 
foarte periculoase, chiar și 
în doze foarte mici, afectând 
dezvoltarea intrauterină, cu 
efecte negative pe toată durata 
vieții copilului. 

Youtube RESPO DEEE:Dăruim jucării, dar le folosim RESPOnsabil! 

Reciclarea jucăriilor electrice și electronice

https://www.youtube.com/watch?v=MQgAQorZbEE
 https://www.youtube.com/watch?v=MQgAQorZbEE
https://www.youtube.com/watch?v=vaAqxCC4JJg
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NOTES

FABRICĂ DE RECICLARE

Prin colectarea separată,
 reciclarea și tratarea deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice 

contribuim la susținerea 
ECONOMIEI CIRCULARE.
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