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14 octombrie 2021– 14 decembrie 2021

Proiectul “ Reciclăm DEEE și realizăm ODD”
este implementat de A.O. EcoDigital cu suportul financiar din fondurile
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SECTIUNEA 1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Prezentul Regulament, conține termenii şi condițiile de desfășurare și organizare a activităților
dedicate Campaniei naționale “Moldova reciclează DEEE-uri” (în continuare Campanie), parte a
proiectului ,,Reciclăm DEEE și realizăm ODD”, implementat de A.O. EcoDigital cu suportul
financiar din fondurile “Programului de Granturi Mici GEF, implementat de UNDP Moldova”.
1.2. Regulamentul este adus la cunoștința tuturor Beneficiarilor de proiect și participanților
campaniei.

SECTIUNEA 2. SCOPUL CAMPANIEI
2.1. Campania va lua forma unei competiţii pentru Beneficiari proiect și populația comunităților
implicate.
2.2. Scopul realizării acestei campanii este de a educa un comportament eco-responsabil în
rândul populației din localitățile beneficiare de proiect.
2.3. Obiectivele specifice ale Campaniei sunt:
• conştientizarea importanţei reciclării corecte a DEEE;
• însuşirea unor deprinderi în spiritul protecției mediului, în rândul populației din localitățile
beneficiare de proiect;
• dezvoltarea spiritului ecologic prin participarea efectivă la colectarea separată a DEEE;
• creșterea ponderii colectării deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice și asigurarea
valorificării finale a acestora;
• reducerea cantităților de deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice depozitate la
gropile de gunoi;
• reducerea impactului DEEE-urilor asupra mediului și sănătății prin colectare separată a
DEEE-urilor la nivel național.
• creșterea numărului populației informată și motivată să gestioneze responsabil și corect
DEEE-rile în gospodărie și la locul de muncă.
2.4. Informarea permanentă privind stadiul desfășurării campaniei va fi disponibilă accesând
pagina web www.e-circular.org și pe pagina de grup a proiectului de pe Facebook https://www.facebook.com/groups/spunenudeeeseurilor

SECTIUNEA 3. ORGANIZATORII ȘI DESFĂȘURAREA
CAMPANIEI
3.1. Campania este organizată de către A.O. EcoDigital cu suportul partenerilor Moldrec și
EcoRecycling (operatori autorizați) și se va derula conform prevederilor prezentului Regulament
timp de 1 lună, perioada 14 octombrie – 14 decembrie 2021. Această perioadă va fi denumită în cele
ce urmează „Perioada Campaniei”.
3.2. Campania se va desfășura în localitățile beneficiare ale proiectului de pe teritoriul țării.
3.3. Participanții eligibili sunt toate instituțiile beneficiare de proiect, din localitățile beneficiare, în
cooperare cu societatea civilă și autoritățile publice locale, inclusiv oricare alte instituțiile publice,
private sau instituții de învățământ disponibile să respecte prevederele prezentului Regulament.
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SECTIUNEA 4. ÎNREGISTRARE
4.1. Pentru înregistrare ca participant al campaniei, fiecare din instituții trebuie să completeze un
formular conform modelului din Anexa nr.1. Formularul completat urmează să fie expediat la adresa
de email info@eco-digital.org, cel târziu până la data de 25 octombrie 2021. Pentru comoditate
formularul
de
participare
poate
fi
completat
și
online
la
adresa
https://docs.google.com/forms/d/1crK6lByzhlAwMatLC0dqlr5hxhGWjsLM4JNBeROB3nQ/edit

SECTIUNEA 5. PROGRAMUL CAMPANIEI
5.1. Lansarea Campaniei – 14.10.2021. Toate informațiie vor fi publicate și online pe pagina web
www.e-circular.org și pe pagina grup de Facebook ,, Spune NU DEEEseurilor”
Important!
Fiecare din instituțiile participante, sunt încurajați să devină membri a grupului de pe Facebook ,,
Spune NU DEEEseurilor” precum și să posteze în grup bune practici și experiențe tangențiale cu
obiectivele proiectului.
5.2. Organizarea activităților dedicate Campaniei naționale “Moldova reciclează DEEE-uri”
14.10.2021 – 14.12.2021. În baza Regulamentului, toți participanții înregistrați conform
prevederilor Secțiunii 4, vor organiza pe durata campaniei diverse activități, care vor contribui
direct la atingerea obiectivelor specifice ale Proiectului în Secțiunea 2. A.O.EcoDigital, propune
în acest sens, o serie de activități descrie în Anexa nr.2 la acest Regulament.
5.3.Evaluarea rezultatelor și selectarea câștigătorilor
Toate instituțiile înregistrate în Campanie vor confirma cel târziu până la data de 14 noiembrie
2021 rezultatele atinse, prin expedierea Raportul final de participare conform model tip Anexa
nr.3 la prezentul Regulament. Comisia de evaluare formată din reprezentanți ai A.O. EcoDigital,
partenerii proiectului vor examina Rapoartele finale în decurs de 10 zile lucrătoare. În procesul
de evaluare a Rapoartelor finale se va pune accent prioritar pe:
- Cantitatea de DEEE-urilor colectate separat și predate;
- Aspectul educativ din mesajul materialelor transmise;
- Coerența și claritatea materialelor transmise.
Ca rezultat, vor fi desemnați cei mai activi AMBASADORI ai e-Reciclării, care vor fi premiați
de implementatorii și partenerii proiectului.

SECTIUNEA 6. ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI
6.1 A.O. EcoDigital:
• Pune la dispoziția persoanelor implicate materiale informative cu privire la Campania
desfășurată;
• Coordonează buna organizare și comunicare în cadrul Campaniei;
• Participă la activități de informare/colectare inițiate/planificate de participanți;
• Mediatizează rezultatele Campaniei (în presa locală, online);
3

•

Intermediază comunicarea cu operatorii autorizați pentru colectarea DEEE-urilor.

6.2. Operatori autorizați (MoldRec și EcoRecycling):
• Asigură preluarea DEEE-urilor colectate de către participanți în cadrul campaniei;
• Asigură participarea la activități locale de colectare și informare;
• Mediatizează activitățile Campaniei (în presa locală, online);
6.3. Participanții campaniei
• Asigură respectarea prevederilor prezentului Regulament;
• Organizează una sau mai multe din activitățile propuse în prezentul Regulament;
• Asigură depozitarea conformă și temporară a DEEE-lor colectate în cadrul Campaniei;
• Asigură informarea cetățenilor din localitatea participantă cu privire la campania desfășurată;
• Informează A.O. EcoDigital despre cantitatea colectată și solicită prin email info@ecodigital.org evacuarea deșeurilor de către unul din operatorii autorizați;
• Diseminează și publică constant informații despre activitățile realizate.

SECTIUNEA 7. PREZENȚA MEDIA ȘI PROMOVAREA
PROIECTULUI
Fotografiile realizate în cadrul Campaniei sunt deosebit de importante și îndeplinesc mai multe
funcții:
• Fac dovada acțiunilor inițiate;
• Pun în valoare contribuția fiecăruia, susțin sentimentul de mândrie al participanților care au
luat parte la activitățile Campaniei;
• Compun arhiva vizuală a proiectului și a Campaniei.
Prin urmare, pentru a asigura calitatea și conținutul potrivit al materialelor foto ale proiectului, vă
sugerăm:
• Să faceți poze la acțiunile relevante desfășurate în cadrul Campaniei;
• Să realizați fotografiile într-un mediu suficient de luminos, care să permită vizualizarea cu
claritate a figurilor, obiectelor, contextului;
• Să plasați pozele realizate pe pagina web si de facebook a instituției Dvs, dar și pe pagina de
grup a proiectului ,, Spune NU DEEEseurilor”
• Încurajați cât mai mulți tineri să dea LIKE la pagină. Chiar dacă Dumneavoastră, în calitate
de Formator, nu aveți un cont pe Facebook, vedeți care dintre colegi sau elevii (mai mari de
13 ani) participanți ai proiectului, au un cont. Puteți să-i rugați pe aceștia să fie ambasadorii
echipei pe Facebook și să țină legătura cu noi în acest fel;
• Să expediați regulat informații despre activitatea realizată și colajul de poze către organizatorii
proiectului și pentru publicarea acestora în Revistă.
IMPORTANT: La realizarea unei postări pe pagina de Facebook/grup – Spune NU DEEEșeurilor,
utilizați hastag-urile #DEEE #UNDP #ecodigital #ecircular

SECTIUNEA
PERSONAL

8.

PROTECȚIA

DATELOR

CU

CARACTER

8.1. Participanţilor la Campanie le sunt ocrotite drepturile în conformitate cu prevederile legale
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Prin înscrierea în
Proiect, participanţii sunt de acord că, în cazul în care vor câştiga, numele, localitatea de domiciliu şi
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fotografia lor să poată fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizatori, în
diverse materiale tipărite, audio şi video, fără nici un fel de pretenţie legată de acest aspect.
8.2. Prin înscrierea în Program, participanţii sunt de acord ca datele lor personale comunicate
Organizatorului să intre în baza de date a acestuia, putând fi folosite, în mod gratuit, pentru activităţi
publicitare (TV, audio, presă, materiale promoţionale) sau în alte campanii promoţionale organizate
de A.O.EcoDigital.
8.3. Fotografiile, filmele și orice alt material vizual trimis de Coordonatorii Proiectului de colectare
şi reciclare a deșeurilor către Organizatori vor fi considerate ca acord implicit de utilizare și difuzare
publică din partea tuturor subiecților. Organizatorul le va putea folosi în scopuri de comunicare,
informare sau promovare și pe orice canale (materiale tipărite, presă, online) fără a mai solicita
acordul sau a anunța persoanele implicate.

SECŢIUNEA 9. FORŢĂ MAJORĂ
9.1. Forţa majoră reprezintă orice eveniment apărut din motive independente de voinţa
Organizatorilor, care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către acesta şi a cărui apariţie îl
pune în imposibilitatea de a-şi îndeplini, fie şi parţial, obligaţiile asumate prin Regulament.
9.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului
şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea
obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform
actelor legislative. Organizatorul care invocă forţa majoră este obligat să comunice Participanţilor la
Proiect existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECŢIUNEA 10. MENŢIUNI SPECIALE
10.1. Participanţii la Proiect și în special elevii, au luat cunoştinţă de faptul că manipularea şi
transportarea deşeurilor de Echipamente Electrice și Electronice nu se face de către minori, pentru a
nu fi expuși accidentărilor. În cazul în care participantul la Campanie va decide să se implice în
manipularea şi transportul deşeurilor, o va face pe propria răspundere, iar Organizatorul va fi absolvit
de orice vină în cazul producerii unui accident.
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Anexa 1
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
în „Campania de informare și colectare a deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice”,
perioada 14.10.2021 – 14.12.2021
Denumire instituție
Adresa
Localitate
Adresa pagina web/Facebook a instituției
Numar de telefon instituție/ adresa de email
Nume profesor/profesori coordonatori campanie
Adresa de e-mail a persoanei responsabile
Număr de telefon a persoanei responsabile
Ați participat anterior în proiecte similare (Da/Nu)

Prin înscrierea în Campanie, dați acordul explicit pentru procesarea datelor cu caracter personal, pentru
scopurile menționate în Regulament.
✓ Prin prezenta înțeleg că prelucrarea datelor mele personale (nume, prenume, email și telefon) este strict
necesară pentru înscrierea și participarea la activitățile propuse în Campanie, conform Regulamentului, care
este acordul părților (eu, pe de o parte, și A.O.EcoDigital, pe de altă parte).
✓ Confirm că în cazul în care proiectul înscris include imagini cu persoane (majore sau minore), acestea și-au dat
consimțământul expres, direct sau prin reprezentantul legal, pentru utilizarea imaginilor de către Organizator,
consimțământ care va fi pus la dispozitia Organizatorului odată cu depunerea materialelor. În cazul în care nu
există consimțământ, materialul respectiv nu va fi depus.
✓ Consimt pentru păstrarea datelor personale în baza de date a A.O.EcoDigital pentru o perioada de maxim 5 ani
cu scopul de promovare a bunelor practici și pentru a primi materiale informative pe tema protecției mediului
și alte invitații de înscriere la următoarele ediții a proiectului sau la alte proiecte pe tema protecției mediului.

Data ____________________________
Semnatura _______________________
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Anexa 2
Activități propuse de organizat în cadrul campaniei
Orice inițiativă parvenită din partea Participanților înscriși în Campanie este binevenită, odată ce
respectă tema Proiectului și scopul final al acestuia.
Activități proprii. Pentru a stimula creativitatea comunității, în special a copiilor/elevilor şi a îi
îndemna să aplice cunoştinţele dobândite prin acest proiect, fiecare Instituție este încurajată să
contribuie cu una sau mai multe activităţi proprii (practice, creative, artistice), care să aibă ca scop
final informarea şi/sau colectarea separată a deșeurilor solide reciclabile. Activităţile proprii presupun
promovarea activităţilor de colectare a DEEE-urilor din Instituţia proprie și proximitatea unităţii de
învăţământ, în familie, în comunitate, prieteni, etc., şi au ca scop şi informarea populaţiei cu privire
la efectele periculoase ale acestor deşeuri asupra sănătății și a mediului înconjurător.
Activitatea de colectare. În toate instituțiile înscrise în Campanie se vor desfășura activități de
colectare selectivă a deșeurilor DEEE-uri (tipuri de DEEE-uri se prezintă în Anexa nr.4). APL-urile
și operatorii autorizați vor asigura evacuarea și transportarea deșeurilor. Încurajăm unitățile de
învățământ să mobilizeze comunitatea din proximitate (familiile copiilor, vecinii, cunoscuții) pentru
colectare selectivă în contul Instituției respective.
Model activitate Tip1:
Colectarea DEEE și DBA
Pentru a nu fi depozitate la groapa de gunoi, deșeurile DEEE-urile pot fi
colectate separat și transmise către reciclatori autorizați. Prin astfel de
acțiuni reducem considerabil în timp impactul asupra mediului și asupra
sănătății populației. Depozitele de deșeuri datorită emisiilor de metan
(CH4) și dioxid de carbon (CO2) și un număr mare de alți constituenți în
concentrații mai scăzute, precum amoniac, sulfură și compuși organici
volatili non-metanici (COVNM) sunt surse vădite de impact care
contribuie la mai multe probleme de mediu precum încălzirea globală,
acidificarea, epuizarea calității ecosistemului, probleme sociale, de
sănătate, dar și pierderi economice din cauza resurselor ratate prin
depozitare. Prin urmare, proiectul “Reciclăm DEEE și realizăm ODD”,
pune accent sporit anume pe educarea unor deprinderi corecte în rândul
comunității – colectarea DEEE și DBA.
Prin intermediul campaniei, toți elevii și cadrele didactice din clasele
participante, trebuie să cunoască și să aplice colectarea selectivă acasă, în
clasă, etc. Deșeurile DEEE și DBA vor fi aruncate în tomberoanele
specializate amplasate în incinta instituției, fiind ulterior evacuate la
solicitare prin intermediul operatorului de salubritate.

NOTĂ: Încurajăm promovarea acestor practice prin distribuirea de poze și anunțuri cu bune practici. O cerință
pentru participanți este plasarea pozelor pe pagina de grup a proiectului pe Facebook https://www.facebook.com/groups/spunenudeeeseurilor

Model activitate Tip 2:
Ora de Educație ecologică
Profesorii coordonatori vor desfășura pe parcursul Campaniei, conform precizărilor făcute în prezentul
Regulament, activități de conștientizare privind protecția mediului, necesitatea de a reduce poluarea prin deșeuri,
importanța colectării selective la sursă și a reciclării, etc. Participanții vor primi suportul informațional din partea
Organizatorului și a partenerilor acestuia. Cu titlul de recomandare se propune organizarea orelor didactice cu
tematici ecologice:
- Probleme ecologice actuale
- Sursele de poluare și impactul acestora
- Problema gestionării deșeurilor/ Tipuri de deșeuri
- Piramida priorităților și soluții pentru un management durabil al deșeurilor
Lecțiile de educație ecologică vor conține atât o parte teoretică cât și una practică, constînd în exerciții, eseuri,
colaj, desene, creații din materiale reciclate sau alte activități practice la alegere. Prin realizarea acestor lecții și a
activităților practice, fiecare instituție va obține un punctaj care apoi va fi cumulat cu punctajul aferent realizării
activității de colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje și de DEEE-uri.
În cazul în care va fi instituit regimul de învățare la distanță, lecțiile pot fi susținute online, urmând ca activitățile
practice să fie realizate de fiecare elev în parte, acasă împreună cu familia. Pozele doveditoare vor fi transmise de
fiecare elev către profesorul său, urmând ca acesta să le transmită organizatorului.

Model activitate Tip 3:
Realizarea unui desen sau pictură A2/A4 care să ilustreze colectarea separată a DEEE și DBA
(recomandat p/u clasele V-VIII)
Participanții vor concepe acest afiș ca un desen, ca o pictura, ca un colaj sau orice alta forma de executie, atat timp
cat el se va prezenta pe o coală de hârtie de dimensiunea A2/A4. Afișul poate fi lucrat în cariocă, acuarelă sau
creioane colorate. Afișele trebuie sa conțină pe verso următoarele date:
– nume / prenume participant / profesor coordinator;
– clasa / unitatea de învățământ și localitatea.

Model activitate Tip 4:
Realizarea unui video sau unei fotografii care să prezinte DEEE și DBA (recomandat p/u
clasele IX-XII)
Video-ul sau fotografia poate fi postată pe pagina de grup a proiectului de pe Facebook și pe conturile
personale ale autorilor, cu utilizarea hastag-urilor: #DEEE #DBA #GEF #UNDP …. Este necesar ca materialele
elaborate să fie expediate și pe adresa de email info@eco-digital.org
Cerințe pentru material video:
1. Participanții vor concepe acest video care va avea mimum 20 de secunde.
2. Sunt permise abordarea tuturor temelor posibile care au legătură cu tema concursului.
3. E-mailul trimis cu video-ul sau fotografia trebuie sa conțină următoarele date:
– nume si prenume participant / profesor coordonator
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– clasa / unitatea de învățământ și localitatea
– număr telefon, adresă și adresă de email părinte

Alte idei:
• Prezentări în Power Point pe tema colectării şi reciclării DEEE și DBA,
realizate de elevi;
• Atelier/forum de discuții despre colectare și reciclare DEEE, cum
convingem comunitatea să colecteze separat deșeurile și să nu le abandoneze
ilegal în locuri neautorizate;
• Vizionări de filme documentare / reportaje și discuții;
• 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
în comunitate;
• Realizarea de îndemnuri, mesaje ecologice pe tema activităților Proiectului;
• Identificarea unui interval/ritm regulat pentru un anumit tip de acțiune – ex.
„marți, colectăm DEEE cu voi”, “Ziua DEEE”, etc;
• Conferirea unui statut special celor mai activi elevi într-o anumită perioadă
(de ex. „Ambasadorul reciclării” în luna respectivă (...)”);
• Competiții de creații literare (sloganuri, poezii, ghicitori, eseuri) ;
• Organizarea de expediții în comunitate, pentru identificarea zonelor afectate
de poluarea cu deșeuri aruncate în amestec (vizitarea poligonului de deșeuri
din comunitate);
• Crearea şi efectuarea unor sondaje, anchete, chestionare în rândul colegilor
și al comunității, referitor la nivelul de conștientizare a riscurilor de poluare prin depozitarea și/sau debarasarea
necorespunzătoare a deșeurilor generate;
• Evenimente care presupun implicarea mai multor membri ai comunității (ex. Campanii de salubrizare, etc).

Linkuri utile
Pentru inspirație și exemple de bune initiative pritenoase mediului, Vă invităm să consultați următoarele surse:
GHID EDUCAȚIONAL PRIVIND DEȘEURILE https://www.mmu.ac.uk/media/mmuacuk/content/documents/w2rin/ro---roman/Ghid-educational-privinddeseurile-pentru-profesori_Romania_version.pdf
PROIECTUL DIN GRIJĂ PENTRU MEDIU Șase lecții despre cum să îngrijești mediul înconjurător https://assets.tetrapak.com/static/ro/documents/bro%C8%99ur%C4%83%20educa%C8%9Bional%C4%83_final.
pdf
https://fb.watch/38UEgs_u_i/
Ghid complet despre reciclare în Chișinău – Fără Deșeuri (faradeseuri.md)
Unul dintre principiile managementului durabil al deșeurilor este încurajarea reducerii generării de deșeu, alegerea
cu grijă a produselor din materiale durabile și evitarea obiectelor de unică folosință unde e posibil, încurajarea
reutilizării sau donarea obiectelor de care nu mai aveți nevoie dar ar aduce valoare altor persoane, re-inventarea.
În particular, educarea unui consum responsabil în rândul tinerei generații este la fel de important precum și
încurajarea sortării pentru a facilita reciclarea și recuperarea materiilor. Descoperiți felul cum ar putea fi
reinventate/reutilizate într-un mod creativ unele obiecte pe care ulterior le considerăm inutile:
https://www.facebook.com/groups/zeroWasteMoldova/permalink/2971286766479706/
https://cutt.ly/rhTMUTG
https://www.tonyastaab.com/x-treme-bird-feeders
https://www.funlovingfamilies.com/things-to-do-for-earth-day
http://themamaworkshop.com/earth-day-crafts-using-recycled-materials
https://cutt.ly/LhTMI1A
https://cutt.ly/XhTMFFt
https://www.elhadadepapel.com/en/cardboard-forest
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Resurse video/ mass-media:
Tipuri de deșeuri. Deșeuri periculoase
https://study.com/academy/lesson/what-is-hazardous-waste-definition-and-types.html
Tipuri de deșeuri. Deșeuri biodegradabile
https://www.youtube.com/watch?v=YeVLBkypPRU
https://www.youtube.com/watch?v=aq0IeBtlvmM
Reciclarea DEEE și DBA
https://www.youtube.com/watch?v=eVsENB8oVLE
https://www.youtube.com/watch?v=5jpQfqGnEeY
https://www.youtube.com/watch?v=Y_BHAODf-9o
https://www.youtube.com/watch?v=P_EoUAVFJSY
https://www.youtube.com/watch?v=4XOAGNzWvqY
https://www.youtube.com/watch?v=lMn-sDvgj4Q
Reciclarea deșeurilor menajere
Recomandăm jocul ECOTIC pentru a consolida materia studiată. https://www.caravanaecotic.ro/play/
Reciclarea deșeurilor electronice
https://www.youtube.com/watch?v=7aoanreD-J8
Sortarea deșeurilor este o măsură importantă pentru a face posibilă reciclarea:

https://www.youtube.com/watch?v=paNpHltPdvI&feature=youtu.be
Reciclarea plasticului
https://www.youtube.com/watch?v=dzZq3CcYmUk
https://www.youtube.com/watch?v=_E4QJViBcY0
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html (infografic)
Deșeuri alimentare:
Compostarea în container: https://www.youtube.com/watch?v=Ez3zrpuvXGw
Reciclabile mixte (hârtie, doze/cutii, aluminiu, sticlă), de la deșeu la resursă:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=TskNUft_w-U
Stația de Sortare și Recuperare a Materialelor: https://www.youtube.com/watch?v=pFhiBVRdGEo
Proiect urban de biogaz https://www.youtube.com/watch?v=9G6UnS7MGao
Deșeuri reziduale amestecate:
Stația de tratare mecano-biologică: https://youtu.be/zwALdw7AQs0
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Anexa 3
Raport sumar final de participare
pentru evaluare rezultate campanie
Denumirea instituției: ______________________________________________
Adresa instituției: __________________________________________________
Numărul total de elevi/persoane participanți în campanie: ___________________________

Descriea sumară a activităților realizate pentru atingerea obiectivelor campaniei:
_____________________________________________________________________

Rezultate înregistrate în cifre (ex. numărul activităților realizate cu denumire și descriere sumară,
cantitate de DEEE-uri colectate separate, etc.):
___________________________________________________________________

Linkuri monitorizare media (linkuri la postările realizate în cadrul campaniei și publicate pe pagini
web și/sau rețelele de socializare):
_____________________________________________________________________

Dificultăți întâmpinate în cadrul campaniei:
____________________________________________________________________

Galerie foto/video (de atașat la raport)

NOTĂ: Raportul completat se transmite prin email la adresa info@eco-digital.org
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Anexa 4
Clasificarea Deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE-uri)
1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni
a) Aparate frigorifice mari / Combine frigorifice;
b) Frigidere;
c) Congelatoare;
d) Alte aparate mari utilizate pentru refrigerarea, conservarea şi păstrarea produselor alimentare (Vitrine
frigorifice; Dozatoare de apa;
e) Maşini de spălat rufe;
f) Uscătoare de haine;
g) Maşini de spălat vase;
h) Maşini de gătit;
i) Sobe electrice;
j) Plite electrice;
k) Cuptoare cu microunde;
l) Alte aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru gătit şi prelucrarea alimentelor; Cuptoare
electrice; Aragaze; Aparate de făcut iaurt; Cuptor electric pentru paine;
m) Aparate electrice de încălzit (boilere electrice, calorifere electrice);
n) Radiatoare electrice (cu ulei, cu halogen);
o) Alte aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru încălzirea camerelor, a paturilor, a
scaunelor şi/sau fotoliilor; (convectoare electrice; climazoane);
p) Ventilatoare electrice;
q) Aparate de aer condiţionat;
r) Alte echipamente de ventilare, de evacuare şi de climatizare; (Aeroterme; Hote electrice;
Purificatoare/Umidificatoare apa, etc.);
2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
a) Aspiratoare;
b) Aparate de curăţat covoare;
c) Alte aparate de curăţat;
d) Aparate de cusut, tricotat, ţesut şi alte prelucrări ale textilelor;
e) Fiare de călcat şi alte aparate de călcat, calandrat şi alte forme de întreţinere a îmbrăcămintei;
f) Aparate de prăjit pâine;
g) Friteuze; Sandwich-makere; Gratare electrice;
h) Maşini de măcinat cafea, filtre de cafea şi echipamente de deschis sau sigilat recipiente ori ambalaje;
i) Cuţite electrice: Mașini de tocat; Tocator; Feliator; Robot bucatarie; Mixer; Blender; Storcator fructe,
etc.;
j) Aparate de tuns părul, uscătoare de păr, periuţe de dinţi, aparate de ras, aparate pentru masaj şi alte
aparate de îngrijire corporală; Epilatoare ;
k) Ceasuri deşteptătoare, ceasuri de mână şi alte echipamente de măsurat, indicat sau înregistrat timpul;
l) Cântare electrice/electronice;
3. Echipamente informatice şi de telecomunicaţii
3.1 Pentru prelucrarea centralizată a datelor:
a) Unităţi centrale;
b) Minicalculatoare;
c) Imprimante;
3.2 Informatică personală:
a) Calculatoare personale (inclusiv unitate centrală, mouse, monitor şi tastatură);
b) Calculatoare portabile (inclusiv unitate centrală, mouse, monitor şi tastatură);
c) Calculatoare mici portabile (calculatoare foarte mici, portabile cu ecran sensibil - notebook);
d) Calculatoare electronice;
e) Imprimante;
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f) Fotocopiatoare;
g) Maşini de scris electrice şi electronice;
h) Calculatoare de buzunar şi de birou;
i) Alte produse şi echipamente de colectat, stocat, prelucrat, prezentat sau comunicat informaţii prin
mijloace electronice: Scaner, Multifunctionale , Surse Calculatoare, etc.
3.3 Terminale şi sisteme pentru utilizatori:
a) Faxuri;
b) Telexuri;
c) Telefoane (inclusiv, Centrale Telefonice);
d) Telefoane publice;
e) Telefoane fără fir;
f) Telefoane celulare;
g) Roboţi telefonici;
h) Alte produse sau echipamente de transmis sunete, imagini ori alte informaţii prin telecomunicaţie;
(Interfoane; Videointerfoane)
4. Echipamente de larg consum
a) Aparate de radio;
b) Televizoare;
c) Camere video;
d) Aparate video;
e) Aparate de înaltă fidelitate;
f) Amplificatoare audio: Boxe; Căști;
g) Instrumente muzicale;
h) Alte produse sau echipamente de înregistrat sau reprodus sunete ori imagini, inclusiv semnale sau alte
tehnologii de propagare a sunetului ori imaginii, altfel decât prin telecomunicaţii: Panouri electrice,
Videoproiectoare, DVD, Home cinema, MP3 Player, CD Player, Camere foto digitale, Pick-up, Magnetofon,
Retroproiector, Antena TV, Distribuitor, Transformator, etc.
5. Echipamente de iluminat
a) Aparate de iluminat pentru lămpi fluorescente, cu excepţia aparatelor casnice de iluminat;
b) Lămpi fluorescente drepte;
c) Lămpi fluorescente compacte;
d) Lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate, inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune şi
lămpi cu halogenuri metalice;
e) Lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune;
f) Alte materiale de iluminat sau echipamente de difuzat ori controlat lumina, cu excepţia becurilor cu
filament;
6. Unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni)
a) Maşini de găurit;
b) Ferăstraie;
c) Maşini de cusut;
d) Echipamente de strunjit, de frezat, de şlefuit, de polizat, de tăiat cu ferăstrăul, de tăiat, de forfecat, de
perforat, de găurit, de ştanţat, de fălţuit, de îndoit sau destinate altor operaţiuni de prelucrare a lemnului,
metalului sau altor materiale;
e) Dispozitive pentru nituit, pentru fixat cu cuie sau pentru înşurubat sau de extragere a niturilor, cuielor,
şuruburilor sau pentru alte utilizări similare;
f) Dispozitive pentru sudură, pentru lipit sau pentru utilizări similare;
g) Echipamente de pulverizat, de împrăştiat, de dispersat sau alte operaţiuni de tratare a substanţelor lichide
sau gazoase prin alte mijloace;
h) Unelte de tuns iarba sau pentru alte activităţi de grădinărit;
7. Jucării, echipamente sportive şi de agrement
a) Trenuri electrice sau maşini de cursă în miniatură;
b) Console portabile de jocuri video;
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c) Jocuri video;
d) Automate cu monede;
e) Echipamente sportive cu componente electrice sau electronice;
f) Calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc.
8. Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate sau infectate)
a) Echipamente de radioterapie;
b) Echipamente de cardiologie;
c) Dializoare;
d) Ventilatoare pulmonare;
e) Echipamente de medicină nucleară;
f) Echipamente de laborator pentru diagnosticare in-vitro;
g) Analizoare;
h) Aparate frigorifice;
i) Teste de fecundare;
j) Alte aparate de detectare, prevenire, supraveghere, tratare, alinare a bolilor, rănilor sau incapacităţilor;
9. Instrumente de supraveghere şi control
a) Detectoare de fum;
b) Regulatoare de căldură;
c) Termostate;
d) Aparate de măsurat, cântărit sau reglat de uz casnic ori utilizate ca echipamente de laborator;
e) Alte instrumente de supraveghere şi control utilizate în instalaţii industriale (de exemplu în panourile de
control);
10. Distribuitoare automate
a) Distribuitoare automate de băuturi calde;
b) Distribuitoare automate de sticle sau doze calde ori reci;
c) Distribuitoare automate de produse solide;
d) Distribuitoare automate de bani;
e) Toate aparatele care furnizează automat o gamă largă de produse;
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