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COMUNICAT DE PRESĂ 

Campanie de colectare a deșeurilor electrice în Arad 

 

Primăria Municipiului Arad prin Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban și organizația 

ECOTIC anunță prima acțiune de reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și 

electronice (DEEE) din acest an. În cadrul Curățeniei generale de primăvară în municipiul 

Arad, care a început astăzi și se finalizează în 29 aprilie, locuitorii municipiului Arad sunt 

încurajați să se implice activ în protecția mediului prin colectarea separată a deșeurilor 

electrice, având astfel posibilitatea de a câștiga premii în produse. 

Interval de desfășurare 

Campania de mediu “Orașe Curate – Arad” se desfășoară în perioada 28 februarie-20 

aprilie și vizează preluarea gratuită a tuturor aparatelor ieșite din uz care funcționau cu ajutorul 

bateriilor sau pe bază de curent, la priză, respectiv: frigider, fier de călcat, mașină de spălat, 

televizor, computer, telefon mobil, radio-casetofon, cameră video, cuptor cu microunde etc. 

Începând de astăzi și până în ultima dimineață a campaniei, arădenii au opțiunea de a recicla 

aceste tipuri de deșeuri, în mod gratuit, prin intermediul unei comenzi telefonice de preluare 

de la domiciliu a deșeurilor DEEE la următoarele numere de contact: 0751-302-123 sau *7711.   

Puncte fixe 

Tot în cadrul campaniei “Orașe Curate – Arad”, cetățenii au ocazia de a recicla deșeurile 

electrice prin predare la punctele de colectare de pe raza municipiului Arad. În data de 2 aprilie, 

între orele 9:00-15:00, arădenii pot preda deșeurile de echipamente electrice și electronice către 

voluntarii ECOTIC la următoarele puncte: 

1. Zona Alfa, în spatele magazinului Carrefour, lângă Biserică; 

2. Zona Micălaca, Piața Mioriței, în spatele blocului 129; 

3. Zona Vlaicu, la fosta Piață Agroalimentară; 

4. Zona Aradul Nou, pe Calea Timișorii nr. 39, în parcarea din fața magazinului Lanțul; 

5. Zona Grădiște, în spatele Școlii Generale Aron Cotruș. 

Ca de fiecare dată, se va organiza și o tombolă cu premii pentru cetățenii care predau deșeurile 

DEEE în cadrul acestei campanii de mediu. Pentru fiecare 20 kg de deșeuri DEEE cumulate se 

va acorda un tichet de participare la tombolă, iar la peste 40 kg de astfel de deșeuri se va primi, 

pe lângă tichetul de participare la tombolă, și o umbrelă. Premiile câștigătoare de la tombolă 
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vor fi trase la sorți și constau în aparate electrocasnice, printre care un aspirator fără sac, un 

robot de bucătărie, un storcător de fructe, un fier de călcat și 4 mixere verticale. 

 

Scopul campaniei 

Campania “Orașe Curate - Arad” are ca scop informarea cetățenilor despre importanța 

colectării separate a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a deșeurilor de baterii 

și acumulatori, dar și colectarea propriu-zisă a acestor tipuri de deșeuri în Arad. Prin colectarea 

separată, mediul înconjurător nu mai are de suferit de pe urma deșeurilor aruncate 

necorespunzător, scurgerea substanțelor periculoase/toxice în natură și implicit pierderea 

materiilor prime importante care pot fi refolosite în producerea altor echipamente noi. 

Obiectivul primordial al acestei campanii îl constituie dezvoltarea unei atitudini responsabile a 

populației Aradului față de deșeuri, în special față de deșeurile de echipamente electrice, 

deșeurile de becuri și neoane și a celor de baterii și acumulatori. 

Reciclarea DEEE este importantă deoarece aceste tipuri de deșeuri conțin substanțe periculoase 

pentru mediu și sănătate, gaze cu efect de seră sau metale grele dăunătoare sănătății. Totodată, 

deoarece au un grad ridicat de reciclare-reutilizare, între 85-90%, prin predarea deșeurilor 

DEEE se asigură recuperarea unor cantități importante de materii prime secundare. 

Reutilizarea DEEE prin ECOTIC 

Anumite tipuri de DEEE, în special din zona IT (computere, servere, laptopuri) pot fi 

recondiționate și apoi reutilizate, iar în România există zone largi cu o nevoie reală de acces la 

computere și internet, în mediul rural și în comunitățile defavorizate, iar școlile, orfelinatele, 

bibliotecile sau ONG-urile din aceste zone sunt cu adevărat ajutate primind calculatoare 

recondiționate.  

ECOTIC colaborează cu Ateliere fără Frontiere (AFF), un ONG din prima linie în 

implementarea de soluții pentru o economie socială, circulară și solidară. Prin intermediul unui 

atelier de inserție pentru persoane cu probleme sociale, AFF recondiționează calculatoare, le 

dotează cu soft autorizat și trimestrial, în urma unei sesiuni de primire și selecție de proiecte 

pertinente, le donează către ONG-uri sau instituții care desfășoară activități de într-ajutorare a 

comunităților defavorizate. Peste 2.500 de calculatoare recondiționate sunt acum în România, 

în școli, case de copii, cămine sociale și la organizații care oferă asistență socială. 

Campania “Orașe Curate – Arad” este organizată de Primăria Municipiului Arad în baza 

parteneriatului cu ECOTIC, prima organizație a producătorilor și importatorilor de 

echipamente electrice și electronice (EEE) din România, și este dedicată colectării deșeurilor 

de echipamente electrice și electronice (DEEE). Detalii cu privire la modul de colectare și 

regulamentul campaniei sunt disponibile pe www.ecotic.ro. 

Organizatorii acestei campanii de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice 

mulțumesc arădenilor pentru felul în care au răspuns până în prezent acestor acțiuni. 
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