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Despre ECOTIC

Suntem organizația
colectivă nonprofit care
gestionează deșeurile
de echipamente
electrice și electronice
(DEEE) iar din 2012,
prin ECOTIC BAT, și
deșeurile de baterii și
acumulatori portabili
(DBA) în numele a
400 de producători și
importatori afiliați.

400
producători
afiliați

În cei 8 ani de activitate am asigurat și
supervizat întregul proces de preluare,
transport, dezmembrare, extragere și
eliminare compuși poluanți și reciclare
a materialelor recuperate, pentru peste
50.000 tone DEEE și peste 70 tone
DBA.
Consultanța promptă și specializată
oferită producătorilor de echipamente
electrice, baterii și acumulatori, este
un element definitoriu al organizației
noastre.
ECOTIC își derulează activitatea în
conformitate cu standardul de management integrat calitate-mediu-securitatea informațiilor: ISO 9001:2008,
ISO 14001:2005 și ISO 27001:2005. În
fluxurile de DEEE implementăm standardul european WEEELABEX.
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59

tone DBA
gestionate
în 2013

9.000
tone
DEEE gestionate
în 2013
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Viziunea
ECOTIC
Ne dorim să creăm
o comunitate care
conştientizează
problema deşeurilor,
care participă
activ la colectarea
şi reciclarea corectă
a deşeurilor electrice şi electronice,
dar şi a deşeurilor
de baterii portabile
şi acumulatori, totul
PENTRU UN MEDIU
CURAT!

87%

>500

>1.700

puncte
colectare
DEEE

puncte
colectare
DBA

>2.500

grad de apreciere a
activității ECOTIC
conform chestionarului
anual de satisfacție
producători

77%

comenzi
preluare DEEE

rata de reciclare
DEEE

Misiunea
ECOTIC 87%
Misiunea ECOTIC
este de a îndeplini
responsabilităţile
producătorilor
cu privire la
colectarea şi
valorificarea
nepoluantă a DEEE
și DBA, respectând
normele de mediu
şi ţinând cont de
eficiența costurilor.

rata de valorificare
DEEE

38%
rata de
colectare DEEE
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Anul consolidării performanţelor
Şi în 2013 Organizaţia
ECOTIC şi-a îndeplinit
cu succes misiunea
asumată de a gestiona responsabil fluxul
de colectare, tratare,
valorificare și eliminare nepoluantă a
deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice în condiţii de eficiență, operativitate şi transparenţă.

30

campanii
de conștientizare
2

Anul trecut ECOTIC a înregistrat o creştere cantitativă şi calitativă a
întregii activităţi, tradusă
prin atingerea celei mai
înalte rate de colectare
DEEE din România (38%)
şi depăşirea pragului de
50.000 tone colectate în
cei opt ani de operaţiuni,
precum și în amploarea
celor 30 campanii de conştientizare şi colectare selectivă iniţiate şi derulate
pe plan naţional şi local, în
şcoli, companii şi instituţii,

ca şi în principalele reţele de
retail.
În plus, considerăm că merită
evidenţiate şi elementele complementare care aduc plusvaloare şi anume asistenţa
şi consultanţa permanentă
acordată producătorilor afiliați pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, precum şi transpunerea standardelor europene de calitate în fluxul
de colectare şi reciclare a
deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice din
România.

www.ecotic.ro

În acelaşi timp, pentru
ECOTIC, 2013 a fost şi anul
demarării de proiecte cofinanţate prin programe
europene care au facilitat
oportunităţi noi de implicare a comunităţilor locale,
de creare de parteneriate
Public-Privat menite să
conducă la formarea unei
atitudini noi, proactive faţă
de valorile mediului şi
utilizarea eficientă a resurselor naturale.
Beneficiind de know‑how‑ul

şi logistica ECOTIC şi
ECOTIC BAT a raportat rezultate remarcabile în domeniul specific, cel al gestionării deşeurilor de baterii şi acumulatori: în
2013 a fost colectat un
volum de 59 tone DBA şi
au fost înfiinţate peste
1.700 puncte colectare
în şcoli, companii, centre
comerciale şi benzinării.
Suntem convinşi că toate
aceste rezultate reprezintă
atuuri importante pentru

3.500.000
de persoane
reprezintă audiența
campaniilor ECOTIC

pregătirea şi atingerea
de noi performanţe în
contextul transpunerii şi
implementării Noii Directive
DEEE care trasează obiective şi ţinte superioare
pentru producători în următorii ani.

Valentin Negoiță,
Președinte ECOTIC
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CÂNTĂRIREA

Cum se
reciclează un
monitor CRT?

Întregul proces prin care trece un monitor
CRT odată intrat în procesul de tratare, este
format din următorii paşi:

ECOTIC a gestionat
în 2013 aproximativ
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PLASAREA

monitoarelor
CRT pe banda
mobilă pentru a fi
dezasamblate

3

100.000

bucăți de monitoare și
televizoare CRT, ce se
traduc în aproximativ
2.000 de tone, care ar
umple 100 de camioane
mari de transport

monitoarelor CRT
care intră în procesul
de tratare și aducerea
lor în zona de lucru

OPERAȚIUNI
DE TRATARE

ale monitorului
CRT

3.2

3.1

ÎNDEPĂRTAREA
CABLURILOR ȘI A
ACCESORIILOR
EXTERNE

OPERAȚIUNI
DE DEZASAMBLARE

prin separarea următoarelor
elemente, care ulterior sunt
transmise către operatori
specializați pentru
Componente metalice
valorificarea lor
Părți de aluminiu
Cabluri
Bobine
Plăci electronice
Diverse componente
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Aria specială este necesară pentru a
preveni emisiile de pulberi în atmosferă
și în mediul de muncă, diminuând riscul
de îmbolnăvire profesională, inclusiv
prin utilizarea echipamentelor
speciale de protecție.

3.3.1

3.3

TRANSMITEREA
TUBULUI CRT
către aria
specială
de lucru

PROCESAREA
tubului catodic
presupune:

3.3.2

SEPARAREA

Dintr-un monitor
CRT se separă:
Sticlă frontală 34 %
Sticlă conică 17 %
cu conținut de oxid de plumb
Plastic 19%
Fier 15%
Componente diverse 7%
Plăci cu circuite imprimate 3%
Cupru 2%
Aluminiu 2%
Condensatori electrolitici 0.2%
Pulbere luminoforă 0.05%
Impurități 0.75%
Rata de reciclare:

83%
4

Ultimul pas,
dar și cel
mai important, este
valorificarea elementelor
recuperate, însemnând
utilizarea acestora ca
materii prime secundare
în procese noi
de producție

bobinei de deflexie,
a tunului de electroni
și a benzii metalice
de implozie

Suprafața tubului, după
îndepărtarea benzii de implozie se curăță pentru a preveni eliminarea în atmosferă a
unor compuși periculoși
în procesul de tratare
a tubului CRT.

3.3.3

Separarea tubului CRT în
partea frontală și cea conică se
realizează utilizând
tehnologia de separare tip
Hot Band, aplicarea unui șoc de
căldură (fir de nichelină)
direct pe zona de lipire
dintre cele două părți

3.3.4

Pasul final constă
în aspirarea pulberei
luminofore,
considerată o
substanță toxică
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De ce reciclăm și deșeurile de baterii și acumulatorii portabili?
Ştiaţi că...

Mercurul aflat într-o
baterie de mici dimensiuni
poate polua 500 l de apă/
1 m2 de sol pe o perioadă
de 50 de ani?

Bateriile şi acumulatorii fac parte din viaţa cotidiană
a fiecăruia dintre noi, prin echipamentele electrice şi
electronice pe care le utilizăm.
Odată uzate trebuie să le
predăm la punctele de colectare speciale, care de cele
mai multe ori se află în locuri
frecvent vizitate de către

De ce reciclăm bateriile şi acumulatorii portabili?
Pentru:
• Economisirea resurselor – prin recuperarea metalelor
cum ar fi nichel, litiu, zinc, argint şi altele.
• Un consum mai mic de energie – un exemplu este
obținerea nichelului reciclat, care necesită cu 75% mai
puţină energie decât cea necesară la extracţia şi rafinarea
minereurilor.
• Conţin substanţe periculoase pentru mediu – plumb,
mercur, nichel, cadmiu, zinc sau litiu.
• Protejarea mediului înconjurător dar şi a sănătăţii
umane.

Puteți
duce bateriile uzate la
următoarele rețele de
magazine care colaborează
cu ECOTIC BAT: Mega Image,
Penny, Altex și Media Galaxy,
Metro, Real,- și Cora.
ECOTIC BAT oferă gratuit
recipienți de colectare
baterii pentru magazine,
companii și instituții.
6

noi precum centrele comerciale, magazinele care vând
baterii şi la locul de muncă unde
ar trebui să existe recipiente
destinate colectării selective.

www.ecotic.ro

Activitate operațională
SURSE
DE COLECTARE

INFRASTRUCTURĂ

PREGĂTIRE
PENTRU
REUTILIZARE

Campanii de colectare
Magazine
de electronice
Companii și instituții
Unități
de învățământ

COLECTARE

TRATARE
RECICLARE
VALORIFICARE
ELIMINARE
NEPOLUANTĂ

MONITORIZARE
ȘI CONTROL
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INFRASTRUCTURĂ
ECOTIC are o infrastructură
de peste 500 puncte de colectare DEEE, din care 200
au fost înființate în anul
2013. Pentru deșeurile de
baterii, ECOTIC BAT a dezvoltat o rețea de peste
1.700 puncte de colectare.

SURSE DE COLECTARE
În anul 2013, ponderea colectărilor
din magazinele de electronice, de la
municipalitățile care colaborează cu
ECOTIC, din campaniile de colectare și
de la companiile și instituțiile care au
contactat ECOTIC, a crescut la 43%
din totalul celor peste 9.000 de tone
colectate în sistemul ECOTIC.

COLECTARE
Cantităţile colectate în
anul 2013 au crescut
cu 26% faţă de anul
2012. Echipa operaţională ECOTIC a gestionat un număr de 2.547
de comenzi de preluare
DEEE.
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REUTILIZARE
Partenerul principal de
pregătire pentru
reutilizare DEEE,
Ateliere Fără Frontiere, a
recondiționat și donat
2.500 de calculatoare în anul
2013, acestea ajungând la
comunități defavorizate, anume
în școli, orfelinate și asociații de
binefacere.

TRATARE
RECICLARE
VALORIFICARE
ELIMINARE
NEPOLUANTĂ

Prin exigența contractelor cu operatorii de tratare, calitatea în fluxurile
de tratare a crescut semnificativ. Partenerii de reciclare și-au luat angajamentul implementării standardului
de reciclare DEEE, WEEELABEX și au
realizat următorii pași în acest sens:
îmbunătățirea normelor de protecție a
muncii și a competenței personalului,
îmbunătățirea condițiilor de depozitare
și procesare DEEE și obținerea datelor
de recuperare a materialelor de la destinatarii de fracții.

MONITORIZARE
ŞI CONTROL
Echipa operațională ECOTIC,
utilizând și verificări în teren
prin reprezentanții teritoriali,
se asigură continuu că activitatea finanțată de colectare,
tratare, reciclare și eliminare
nepoluantă a DEEE realizată de
partenerii de colectare și tratare, respectă cerințele ECOTIC
de calitate și este conformă
cu legislația în vigoare.
ECOTIC urmărește trasabilitatea deșeurilor până la încetarea statutului de deșeu,

ceea ce reprezintă un flux
complex de activități, atât de
monitorizare fizică, în teren,
a existenței deșeurilor raportate în sistemul ECOTIC,
de evidențiere a datelor privind colectarea, transportul,
tratarea și reciclarea DEEE
în sistemul informatic special dezvoltat, de validare și
decontare a operațiunilor de
reciclare și valorificare doar
pentru expedierile către reciclatori acceptați anterior de
către ECOTIC, în baza unor analize atente a documentației
solicitate prin contract.
Activitatea reprezentanților
teritoriali numără un minim
de 200 vizite anual, în scopul
îmbunătățirii și dezvoltării activității pe care o gestionăm în
numele producătorilor noștri.
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Standardul WEEELABEX
Anul 2013 a adus în peisajul
european de profil Organizaţia
WEEELABEX, aceasta având
drept scop îmbunătățirea calităţii operaţiunilor de procesare a DEEE şi trasabilitate
a proceselor de tratare, reciclare, valorificare şi eliminare
nepoluantă a acestor deşeuri.
ECOTIC este membru fondator al acestei organizaţii, fiind activ în dezvoltarea şi
implementarea standardului
WEEELABEX, inclusiv prin
prezenţa unui specialist în
grupul de experţi al acestei
organizaţii.
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Cerințele standardului cuprind
măsuri de limitare a poluării
prin emisii în operațiunile cu
DEEE, instruire personal în vederea maximizării gradului de
depoluare și limitare a expunerilor
la materiale periculoase, monitorizarea fluxului ulterior al fracțiilor pentru a asigura realizarea
ratelor de valorificare și de limitare a poluării și altele.
Implementarea cerinţelor tehnice ale standardului WEEELABEX,
la operatorii parteneri prin care
ECOTIC gestionează fluxul de
colectare – tratare – reciclare
DEEE, se realizează prin stabilirea unui set de măsuri de
conformare la nivelul contractelor de colectare şi tra-

tare. Prin echipa operaţională,
cu experienţă în gestionarea
întregului flux de reciclare DEEE,
ne asigurăm de cunoaşterea,
înţelegerea şi direcţionarea
operatorilor parteneri în scopul
conformării cu acest standard
până la sfârşitul anului 2014.
Reprezentantul ECOTIC, Valentin Tofană – Expert Tratare şi auditor autorizat
WEEELABEX, monitorizează
evoluţia şi conformarea cu
cerinţele standardului, propunând noi măsuri în funcţie de
nivelul/gradul de conformare.
Scopul final al implementării
standardului WEEELABEX are
la bază îndeplinirea responsa-

bilităţii producătorilor ECOTIC
privind colectarea şi reciclarea DEEE, la un nivel cât
mai ridicat de calitate şi
profesionalism, asigurând trasabilitatea deşeurilor până ce
componentele acestora şi‑au
încetat statutul de deşeu,
respectiv la reciclatorul final.
Cu ocazia seminarului organizat în octombrie 2013, în
cadrul proiectului „RRResponsabil: fii responsabil, fii solidar – Redu, Reutilizează, Reciclează”, ECOTIC a prezentat şi detaliat cerinţele standardului, fără de care, operaţiunile de tratare şi reciclare
DEEE nu vor fi acceptate în
sistemul nostru.

www.ecotic.ro

800.000
pliante
distribuite

430
ore de
eco-educaţie
susţinute

250
instituţii de
învăţământ
implicate

200
apariții
media

40

localități
implicate

3.500.000
persoane influenţate
de mesajul ECOTIC

ACTIVITATE DE
CONȘTIENTIZARE
Și în anul 2013, ECOTIC a continuat să desfășoare o serie de
activități menite să informeze
și să sensibilizeze populația în
adoptarea unui comportament
prietenos cu mediul. Activitățile
dezvoltate s-au adresat elevilor, profesorilor, companiilor
și publicului larg. Aceste acțiuni au îmbinat cu succes
componenta conștientizării cu
cea a colectării selective a
DEEE și DBA. Activitatea de comunicare ECOTIC nu s-a limitat
doar la organizarea de campanii
locale și naționale. Informații
utile publicului sunt disponibile
și prin intermediul platformelor

online: website-ul www.ecotic.
ro și pagina noastră de facebook
Organizatia ECOTIC.
Acțiunile ECOTIC au avut
drept scop și familiarizarea
consumatorilor cu obiceiul de
a preda DEEE și DBA la punctele de colectare specializate.
Constatând receptivitatea școlarilor și a preșcolarilor la
informațiile oferite de ECOTIC
în domeniul protecției mediului și a colectării selective a deșeurilor, precum și
entuziasmul și implicarea
acestora în aplicarea cunoștințelor atât în viața de
zi cu zi precum și în cadrul

familiilor acestora, ECOTIC a
susținut peste 430 ore de
eco-educație în peste 250
instituții de învățământ.
Ca mesajul de colectare
selectivă și protejare a mediului să ajungă la cât mai
multe persoane, ECOTIC s-a
implicat în diverse acțiuni
dezvoltate în parteneriate cu salubrități, operatori specializați, ONG-uri și
companii.
ECOTIC a reușit astfel să comunice mesajul de protejare
a mediului către aproximativ
3.500.000 de persoane în
anul 2013.

7.200

şcolari & preşcolari
implicaţi în
proiectele noastre
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Proiecte pentru tânăra generație
2

GUERRILLA VERDE
EDIŢIA A VIII-A
20 FEBRUARIE – 5 APRILIE

PROIECT MARCA IMAGE FACTORY

REZULTATE
ECO EDUCAŢIA

28 IANUARIE – 30 APRILIE

1

REZULTATE
Susținerea a peste 400 ore de eco educație în 77 școli, implicând
129 cadre didactice și peste
3.500 de elevi.
Au fost colectate
3 tone de DBA.

12

46 unități de învățământ

implicate în caravana educațională
prin filme cu teme ecologice și
prezentări educative, la care au
participat peste 2.000 de elevi.

www.ecotic.ro
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GREEN BEE
ECO HEROES FESTIVAL
8 IUNIE

PROIECT MARCA GREEN REVOLUTION

Evenimentul a fost organizat în Parcul
Tineretului, la Nava spațială construită ca simbol
al proiectului. Organizatorii au invitat elevii la o călătorie
prin spațiu, iar pe tot parcursul călătoriei, ecologia a fost
explicată pe înțelesul copiilor, procesul de educare și de
fixare a informațiilor realizându-se prin intermediul unor jocuri
și activități interactive. Fiecare participant, devenind mic
astronaut, trebuia să urmeze ordinele Căpitanului Raxo
și să contribuie la reușita misiunii –
salvarea Pământului prin reciclare.

ŞI CEI MICI
FAC FAPTE MARI!

25 NOIEMBRIE - 12 DECEMBRIE

Au fost înregistrați în tot proiectul peste

Proiect de educație pe teme ecologice
în grădinițele din București. Orele de
ecologie s-au desfășurat în 30 minute
și au avut o abordare potrivită
micuților cu vârste între 3 - 7 ani.

tul de final au fost colectate peste
60 kg DBA.

REZULTATE

REZULTATE
17.000 de participanți, iar la evenimen-

3
FII UN EXEMPLU!
COLECTEAZĂ SELECTIV
BATERIILE UZATE

5

80 Kg DBA, 27 lecţii
deschise desfășurate
în 12 grădinițe.

01 MARTIE – 01 IUNIE

REZULTATE
Au participat 131 de unități
de învățământ din județul Brașov,
cadrele didactice susținând ore
de eco-educație. Elevii au colectat
în acest proiect 2 tone
de DBA.
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ORA DESCHISĂ DE
ECO-EDUCAȚIE
la Școala nr. 10 din
Giurgiu, reciclatorul
vizitat a fost Ateliere
Fără Frontiere

Organizatia Ecotic

Au participat: 1 reprezentant al
Agenției pentru Protecția
Mediului Giurgiu, 7 ONG-uri de
mediu, 2 cadre didactice,
3 reprezentanți mass - media,
2 companii private
și 40 elevi;

RRRESPONSABIL:
FII RESPONSABIL,
FII SOLIDAR – REDU, REUTILIZEAZĂ,
RECICLEAZĂ, OFERIND O NOUĂ
ȘANSĂ PERSOANELOR DEZAVANTAJATE

6

ORA DESCHISĂ
DE ECO-EDUCAȚIE
la Școala „Ion Creangă”
din Buzău,
reciclatorul vizitat a fost
GreenWEEE

7

Au participat: 1 reprezentant al
Agenției pentru Protecția
Mediului Buzău, 4 ONG-uri de
mediu, 1 reprezentant
mass-media, o companie,
9 cadre didactice și
45 elevi.

8

ORA DESCHISĂ DE
ECO-EDUCAȚIE LA
Școala „Ioan Bob”
din Cluj Napoca,
reciclatorul vizitat
a fost Total
Waste Recycling
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Au participat: 1 reprezentant al
Agenției pentru Protecția
Mediului Cluj, 2 companii private,
3 ONG-uri de mediu,
1 reprezentant mass-media,
4 cadre didactice
și 41 elevi.

PROIECT COFINANȚAT PRINTR-UN GRANT DIN
PARTEA ELVEȚIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUȚIEI
ELVEȚIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ
Partener: Ateliere Fără Frontiere
Activități desfășurate:
• Concursul foto- video
,,VREAU O ROMÂNIE MAI CURATĂ”
• Seminarul WEEELABEX
• ASSOCLIC 2013
• Concurs de colectare ,,GiveIT!”
• Seminar organizat pentru sensibilizarea companiilor
privind acțiunile ONG-urilor pentru protecția mediului
• Grupuri de lucru pentru dezvoltarea competențelor
ONG-urilor în advocacy și lobby
• Concursul Ecoșcolarul

9

ORA DESCHISĂ
DE ECO-EDUCAȚIE LA
Școala „Mihai Viteazul”
din Alexandria,
reciclatorul vizitat a fost
Greentronics
Au participat: 2 reprezentanți ai
Agenției pentru Protecția
Mediului Teleorman, 5 ONG-uri de
mediu, 5 cadre didactice, 2 companii private și 43 de elevi.

www.ecotic.ro

Campanii locale de informare și colectare
SCHIMBĂ DEŞEURILE
CU TEHNOLOGIA SAMSUNG
EDIŢIA A III-A

10

Pe tot parcursul campaniei, cetățenii din
Sectorul 2 și din Cluj – Napoca au fost
informați despre beneficiile
colectării și reciclării DEEE, fiind
invitați să predea aceste deșeuri în mod
responsabil la punctele special
amenajate de ECOTIC și partenerii săi.
La sfârșitul campaniei a fost
organizată și o tombolă.
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SCHIMBĂ DEȘEURILE
CU TEHNOLOGIA SAMSUNG
ÎN SECTORUL 2 AL CAPITALEI

SCHIMBĂ DEȘEURILE
CU TEHNOLOGIA SAMSUNG
CLUJ-NAPOCA

REZULTATE

REZULTATE

140.000 door hangere

5.5 tone DEEE colectate
100.000 door hangere

20 MARTIE - 20 APRILIE

distribuite
Au fost colectate
4,5 tone DEEE

20 MARTIE - 17 APRILIE

distribuite

15
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RECICLEAZĂ AZI
PENTRU SĂNĂTATEA TA
DE MÂINE
18 – 26 APRILIE

REZULTATE
> 8 tone de DEEE colectate
1.000 afișe în mijloacele de
transport în comun din oraș
10.000 flyere
informative

IAȘI

Elevii au decis, după ce au înțeles
ce importantă este colectarea
separată în circuitul reciclării
deșeurilor, dar și gradul înalt de
periculozitate pe care DEEE și
DBA îl au dacă sunt depozitate
necorespunzător sau aruncate
la întamplare, să împărtășească
RECICLEAZĂ AZI,
PENTRU SĂNĂTATEA TA
aceste cunoștințe locuitorilor
DE MÂINE
din Iași.
CAMPANIE DE COLECTARE CU
AJUTORUL ELEVILOR ÎN IAȘI
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15 – 17 NOIEMBRIE

REZULTATE
> 3 tone DEEE colectate
5 instituții de învățământ
și 3 cercuri ale Palatului Copiilor
>
16

din Iași implicate
9000 de flyere distribuite

BOTOȘANI
În zona Pieței Centrale
din Botoșani a fost amplasat un cort
de campanie pe toată durata
proiectului, distribuindu-se materiale
informative prin intermediul elevilor
atât la cort, cât și în zonele publice. Tot
la cortul campaniei populația a putut
să aducă DEEE și bateriile uzate în
vederea colectării lor separate
și reciclării.

www.ecotic.ro

SĂ ÎNVĂŢĂM
SĂ RECICLĂM CORECT
ECHIPAMENTELE UZATE
DROBETA TURNU SEVERIN

14

24 – 30 IUNIE

Organizatorii au contribuit prin această campanie
la modelarea unei atitudini noi, proactive în
direcția protecției mediului și eficientizării utilizării
resurselor, din dorința ca gestul colectării
selective să devină un obicei.

REZULTATE
Au fost distribuite
în total 6.500 flyere
Au fost colectate 3 tone de DEEE,
487 ghivece cu plante au
recompensat persoanele care au
predat în proiect DEEE

15

SĂ ÎNVĂŢĂM
SĂ COLECTĂM
SELECTIV DEEE
ŞI LA OTOPENI

27 SEPTEMBRIE - 4 OCTOMBRIE

La cortul campaniei amplasat în apropierea Primăriei din
localitate, persoanele interesate au putut afla de ce sunt
periculoase DEEE depozitate în casă sau la birouri și de ce
trebuie să fie predate către un reciclator autorizat. Cei care au
predat echipamente electrice vechi sau uzate au fost
recompensați cu un premiu eco - o plantă care să reamintească
unul din beneficiile colectării selective. Pentru Un Mediu Curat!

REZULTATE
5.000 flyere distribuite

88 de ghivece cu flori au răsplătit eforturile
PENTRU UN MEDIU CURAT!

17
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E TIMPUL 16
SĂ-ŢI IEI ADIO
DE LA
ECHIPAMENTELE VECHI
CAMPANIE RURALĂ
ÎN JUDEȚUL SUCEAVA
24 IUNIE - 24 IULIE

Proiectul a avut drept scop creșterea
gradului de implicare și conștientizare a
administrației publice locale și a populației
rurale din județ, în colectarea selectivă a
acestor tipuri de deșeuri, în vederea introducerii
lor în circuitul valorificării și reciclării.

REZULTATE
17 tone de DEEE colectate
din 16 localități

17
E TIMPUL
SĂ-ŢI IEI ADIO DE LA
ECHIPAMENTELE VECHI
PROIECT ÎN ZONA RURALĂ
A JUDEŢULUI BACĂU
21 OCTOMBRIE - 23 NOIEMBRIE

Proiectul a avut aceleași principii de
desfășurare ca și cel din Suceava.

REZULTATE
7.6 tone DEEE colectate
din 13 comune

18
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Campanii în magazine
18
FII EROUL NOSTRU!
RECICLEAZĂ!
ECOTIC ŞI RECOLAMP
TE PREMIAZĂ!

PROIECT DESFĂŞURAT
ÎN MAGAZINUL REAL,- VITAN
2 – 15 SEPTEMBIRE

Prin acest proiect a fost transmis un mesaj de sprijin și
de implicare privind importanța colectării selective și
a reciclării deșeurilor. Magazinul Real,- din Vitan a fost
gazda proiectului. Populația s-a putut debarasa gratuit
și într-un mod prietenos cu mediul, de DEEE și DBA.
Câștigul sigur: Mediul curat și sănătatea celor din jur.

REZULTATE
S-au colectat 1 tonă DEEE și
100 kg DBA

FII EROUL NOSTRU!
RECICLEAZĂ!
ECOTIC ŞI RECOLAMP
TE PREMIAZĂ!

19

07 – 20 OCTOMBRIE
ÎN MAGAZINUL DEDEMAN
DIN BACĂU
Proiectul a avut același principiu de
desfășurare ca și cel din magazinul Real,din București, fiind unul de conștientizare și
responsabilizare a populației privind
reciclarea corectă a deșeurilor.

REZULTATE
S-a colectat
1 tonă DEEE
19

20
DISEMINARE
MESAJ PENTRU
PROTECŢIA MEDIULUI
ÎN ALTEX
ŞI MEDIA GALAXY

NU ARUNCA
BATERIILE UZATE LA GUNOI!

15 IULIE

Vino cu acestea la magazinele MEDIA
GALAXY din toată ţara pentru a păstra
mediul curat!

REZULTATE

Și bateriile uzate intră în categoria deșeurilor
reciclabile. Chiar dacă sunt consumate sau
uzate, bateriile și acumulatorii conţin metale
grele și substanţe toxice. Dacă le arunci
împreună cu deșeurile menajere, acestea
ajung să contamineze solul și apa sau, în unele
cazuri, pot cauza incendii.
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Începând cu luna iulie au fost distribuite
180.000 flyere în 85 magazine Altex și
Media Galaxy. Flyerele conțineau mesaje
educative legate de motivele colectării
corecte a bateriilor și posibilitatea de a le
aduce la aceste magazine, iar postul
de radio intern Altex
a transmis aceleași mesaje.

www.ecotic.ro

NU ARUNCA
NOI!
UZATE LA GU
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PETROM DIN MEDIUL CURAT!
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DISEMINARE
22
MESAJ ECOLOGIC ÎN
BENZINĂRIILE PETROM
ȘI LUKOIL

REZULTATE

Începând din vara anului 2013 au fost
distribuite 500.000 flyere în 700 benzinării
Petrom și Lukoil. Flyerele conțineau mesaje
educative legate de motivele colectării
corecte a bateriilor și posibilitatea de a le
aduce la aceste stații de alimentare cu
carburant.

ro

FII EROUL NOSTRU!
OFERĂ-I PLANETEI
UN CADOU DE
SĂRBĂTORI: MAI PUŢINE
DEŞEURI!

21

13 – 20 DECEMBRIE

Persoanele care au adus în magazinul
Media Galaxy din Băneasa Shopping City
deșeuri de baterii și acumulatori portabili
uzați au putut câștiga, pe lângă un mediu
mai curat, premii constând în echipamente
electrice noi.

REZULTATE
56 kg DBA colectate

www.ecotic.ro

Proiecte de sensibilizare
23
CONCURSUL
FOTO – VIDEO
„VREAU O ROMÂNIE MAI CURATĂ”
15 IULIE – 30 AUGUST

În această ediție, a V-a, publicul larg a fost invitat
să posteze imagini sau materiale video cât mai sugestive
pentru a pune în evidență protejarea mediului prin
colectarea selectivă a deșeurilor, și să arate activitățile
desfășurate/organizate de diferite instituții pentru
încurajarea colectării selective. Hotnews.ro a oferit
platforma online care a găzduit concursul.

REZULTATE
30 de ONG-uri de mediu

participante la concurs
228 de materiale foto-video înscrise
de publicul larg în competiţie
Peste 100.000 persoane au fost
atinse de mesajele emise
de ECOTIC

Premii oferite pentru
fiecare secţiune:
Secţiunea dedicată ONG-urilor:
„Plantăm fapte bune în România” ,
cu fotoreportajul aferent proiectului
„Harta tăierilor de păduri”.
La Secțiunea dedicată publicului larg
a fost premiat cel mai original exemplu
pozitiv în domeniul protecției mediului și cel
mai impresionant exemplu negativ.
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ZIUA MONDIALĂ
A MEDIULUI - ZIUA PORȚILOR
DESCHISE LA RECICLAREA DEEE
5 IUNIE

Evenimentul s-a concretizat într-o vizită
la Rematholding, unde cei prezenți au avut
posibilitatea de a urmări în detaliu procesul
de tratare al deșeurilor de echipamente
electrice și electronice. Evenimentul a fost
dedicat producătorilor și importatorilor de
EEE afiliați ECOTIC.

REZULTATE
Au fost prezenți 20
reprezentanți ai companiilor
afiliate și presa

FUGI CU DONATH
25 MAI

26

În cadrul “Zilelor Cluj Napoca” a fost
organizată prima cursă din România
cu obstacole formate din DEEE.
ECOTIC a susținut demersul.

Au participat
1.000 de persoane
22

ZIUA ÎMPĂDURIRII
19 APRILIE

ECOTIC a desfășurat împreună cu
producătorii afiliați din zona București Ilfov o acțiune de împădurire în comuna
Voluntari, reușind împădurirea unui areal
de dimensiunea unui teren de fotbal.

REZULTATE

PROIECT MARCA RUNSILVANIA

REZULTATE

25

Au fost plantaţi
500 de pomişori

www.ecotic.ro

ECO – MUSIC – ART
EVENIMENT ÎN PARCUL I.O.R.
DIN BUCUREȘTI

CONCURS
28
ONLINE ECONTEST

5 - 31 AUGUST

PROIECT MARCA CASA ARTELOR SECTOR 3

ECO-MUSIC-ART a fost un eveniment care a avut
la bază un mixaj ingenios de sculptură, muzică,
împletite cu acțiuni eco și de responsabilizare
a audienței asupra problemelor de protecție a
mediului. ECOTIC a fost prezent la aceste acțiuni.

REZULTATE
1.500 pliante
distribuite

27

7 OCTOMBRIE – 14 NOIEMBRIE

Concursul a avut la bază
5 întrebări cu tematică eco

REZULTATE
Accesări aplicaţie: 50.000
Persoane înscrise: 9.000
Reach campanie: 500.000
utilizatori Facebook

RECICLEAZĂ
CU ECOTIC!
PROIECT DEDICAT B2B

4 NOIEMBRIE 2013 – 25 NOIEMBRIE 2014

29 Este o campanie națională adresată
organizațiilor publice și companiilor
private pentru debarasarea gratuită
a DEEE și a DBA.

REZULTATE
33 comenzi preluare
DEEE și DBA
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GALA PREMIILOR PENTRU
UN MEDIU CURAT • EDIŢIA A V-A
Gala laureaţilor celei de-a
cincea ediţii a Premiilor Pentru Un Mediu Curat a avut loc
în data de 12 decembrie.
Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat reprezintă o formă de
recunoaștere și de promovare a
campaniilor dedicate protecției
mediului. În fiecare an, în cadrul
Galei sunt premiate cele mai
bune proiecte și exemple de bune
practici destinate îmbunătățirii
condițiilor de mediu în cadrul
comunităților locale, precum și
programele de responsabilizare
socială dezvoltate de companii,
instituții publice și ONG-uri.
47 de proiecte destinate protecției mediului și reutilizării resurselor naturale au fost înscrise în ediția din 2013.
Juriul proiectului a decis câștigătorii:
Locul I: Asociația Zibo Help,

24

Proiectul “Școala pentru o Românie Verde”.
Locul II: Facultatea de Inginerie
din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu
Jiu, Proiectul “Noi materiale de
construcții obținute prin reciclarea eco-sustenabilă a deșeurilor
industriale – EcoWASTES”.
Locul III: Asociația Salvați Dunărea și Delta, Proiectul “Parcul
Natural Văcărești”.
Mențiuni au obținut: Asociația
MaiMultVerde, ProCredit Bank,
Mega Image, ViitorPlus - Asociația
pentru dezvoltare durabilă.
Au mai fost premiate: Asociația
Pro Europa și Apa Nova București
Companiile verzi desemnate de
ECOTIC pentru contribuția deosebită la conștientizarea și colectarea deșeurilor de echipa-

mente electrice și electronice
au fost Samsung România, Altex România și Real,- Hypermarket România, premiate în
cadrul aceluiași eveniment.
Agențiile Pentru Protecția Mediului din Cluj, Buzău, Giurgiu,
Teleorman, au primit Premii
speciale pentru inițiative în
promovarea unei atitudini ecologice în rândul tinerei generații.
GreenWEEE International a obținut Diploma de merit pentru inițiative și rezultate remarcabile în colaborarea cu
ECOTIC.
Momente inedite în cadrul Galei:
• Sosirea plicurilor cu numele
laureaților Galei s-a facut cu
ajutorul unei drone.
• Momentul artistic tematic
susținut de Teatrul Masca la
finalul evenimentului.

www.ecotic.ro

PARTICIPĂRI ECOTIC
Informarea constantă, schimbul de experiență și diseminarea informațiilor legate
de activitatea ECOTIC cât și
de protecția mediului sunt
motivele pentru care ECOTIC
este prezent la diverse evenimente, atât în calitate de
participant, cât și de prezentator sau partener.

ECOTIC participă la astfel
de manifestări și din dorința de a fi la curent cu ultimele noutăți în domeniul
gestionării deșeurilor, astfel
putând oferi producătorilor
afiliați informații de ultimă
oră.
Și în anul 2013, ECOTIC a

1. Gala Hall of Fame Assoclic – 30 ianuarie
2. Seminar Digitaleurope: Transpunerea noii Directive
DEEE – 18 februarie
3. Conferința „Soluții germane pentru gestionarea
deșeurilor în România” – 19 februarie
4. Conferința „Spre un management european al
deșeurilor. Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor
2014 - 2020” – 12 martie
5. Take Back Conference, Praga – 16 aprilie
6. Forumul de ECONOMIE SOCIALĂ în cadrul Academiei de
Studii Economice, București – 18 aprilie
7. Dezbatere publică privind Strategia Națională de Gestionare a
Deșeurilor pentru perioada 2014-2020 – 25 aprilie
8. Conferința Internațională „Mecanisme de colectare
selectivă și reciclare a dozelor de aluminiu. România față
în față cu marile țări din Europa” – 17 mai
9. „România pe calea spre o economie verde pentru
cetățenii săi” la Bucharest Forum Energy – 24 mai
10. Gala Business Hall of Fame, 2013 – eveniment marca
Junior Achievement – 29 mai
11. Congresul educației – 14 iunie

profitat de oportunitățile
apărute în transmiterea mesajului pentru protejarea mediului, adresându-se atât
elevilor, studenților, companiilor, ONG-urilor, operatorilor, și nu numai. Evenimentele la care ECOTIC a participat în decursul acestui
an sunt următoarele:

12. Dezbatere în cadrul proiectului Re:Dialogues
– relații industriale și dialog social – 17 iunie
13. Seminarul pe tema Managementului integrat al deșeurilor
municipale în perioada 2014 – 2020 – 4-7 septembrie
14. 9 ani de o9atitudine! – Lansarea Observatorului European
Anti Furt de Identitate – 24 septembrie
15. Let’s Do It, Romania! – curățarea pădurii Pantelimon
– 28 septembrie
16. Conferința internațională „Practici și experiențe în protecția
mediului” – 16-18 octombrie
17. Green Electronics, 2013 – Workshop ,,Resource Efficiency in
the Electric and Electronics Industry” – 4-6 noiembrie
18. Future Communities/Open Innovation Fair
– 30 octombrie - 1 noiembrie
19. Întâlnire instruire angajați Electra în protecția mediului
– 7 noiembrie
20. Masa rotundă – Managementul DEEE, întâlnire cu comisarii
de la Garda de Mediu – 21 noiembrie
21. Ceremonia de decernare a premiilor concursului „GiveIT!”
– 27 noiembrie
22. Lansare Fabrica de reciclare sticlă GreenGlass – 5 decembrie

Detalii legate de participări
găsiți pe www.ecotic.ro
25

Organizatia Ecotic

Cooperare Internațională ECOTIC
Activitatea de cooperare
internaţională a fost şi
continuă să reprezinte
un element cheie în dezvoltarea ECOTIC, încă de la
înfiinţare.
ECOTIC a beneficiat de la
început de know how din
partea omologilor olandezi,
sectorul de resort având
tradiţie în Estul şi Centrul
Europei, faţă de cel din
România care abia prindea
contur în 2006.
ECOTIC a continuat să manifeste interes şi deschidere
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faţă de activitatea şi
linia trasată în reciclarea,
transportul şi tratare DEEE
din ţările dezvoltate din
Europa pe tot parcursul
anilor, 2013 fiind unul de
referinţă în această direcţie.
Una dintre activități a
fost vizita la Oslo a Directorului General - Dragoș Călugăru. Anul 2013
a marcat startul în implementarea şi dezvoltarea de
către ECOTIC a proiectelor
cofinanţate prin granturi.
Un moment important l-a

reprezentat în perioada 1517 aprilie 2013, constituirea
organizaţiei pan-europene
WEEELABEX de către 26
asociaţii fondatoare, între
care şi ECOTIC. Prin aceasta s-a consfinţit finalizarea
proiectului derulat în perioada 2009-2012, acesta
fiind cofinanţat de Comunitatea europeană şi WEEE
Forum. Standardul de calitate WEEELABEX definește cerinţele tehnice şi
operaţionale pentru operatorii din fluxurile de DEEE,

www.ecotic.ro

până la sfârșitul statutului
de deșeu. ECOTIC are în
cadrul echipei de auditori
WEEELABEX, un expert în
domeniul DEEE - Valentin
Tofană - care este şi
membru în grupul de
experţi al Organizaţiei
WEEELABEX.
Vizita Preşedintelui WEEE
Forum, Jose Ramon Carbajosa
din perioada 9-11 septembrie
2013 a reprezentat un nou
schimb de experienţă. Agenda
evenimentelor a cuprins discuții cu echipa ECOTIC, vizite
de lucru organizate la Ministerul Mediului şi Schimbărilor

Climatice, la Parlamentul României, dar şi o întâlnire cu
membrii Consiliului Director ai
Organizaţiei ECOTIC.
În perioada 19-20 septembrie 2013 au avut loc la
Stockholm evenimente marca WEEE Forum: Seminarul
dedicat utilizării eficiente
a resurselor și, respectiv,
Adunarea generală WEEE
Forum.
Participanții la seminar au
dezbătut oportunitățile de
dezvoltare a proiectelor prioritare în perioada 2014 ‑
2020, cum ar fi: standardele
de recuperare a materiilor
prime critice din DEEE,

trasabilitatea și urmărirea
fluxurilor de DEEE, identificarea viitoarelor surse
de generare a deșeurilor,
precum și maximizarea
colectării și reciclării DEEE.

Conducerea WEEE Forum
a stabilit ca următoarea
Adunare generală să fie
organizată de ECOTIC la
București, în perioada 15-16
mai 2014.
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Apariții media
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Consiliul Director
ECOTIC

ABACUS SYSTEMS&SOLUTIONS – Iulian Niță
GEMINI SP – Ion Maican
MAGUAY IMPEX – Corvin Pughin
MGT EDUCATIONAL – Ioan Crăciunescu
R.H.S. Company – Mihai Vărgatu
Vlamir Impex – Carmen Vlădescu
UTI GRUP – Mihăiță Andronescu
Președinte – Valentin Negoiță
Echipa ECOTIC
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