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REZUMAT. Lucrarea prezintă noţiuni esenţiale pentru realizarea dezideratelor politicilor de mediu care 
promovează dezvoltarea durabilă în contextul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului. În plus, corelează 
Strategia UNECE privind Educaţia în spiritul Dezvoltării Durabile cu Strategia Tematică de prevenire şi reciclare a 
deşeurilor. Primul obiectiv al oricărei politici privind deşeurile ar trebui să fie reducerea la minimum a efectelor 
negative ale generării şi gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului. Pentru ca un sistem 
de management să fie eficient şi să funcţioneze în mod corespunzător, este important ca publicul să înţeleagă 
sistemul şi să-l sprijine. Succesul unui sistem de colectare se bazează aproape în întregime pe sprijinul venit din 
partea utilizatorilor săi. Rezultatele lucrării sunt utile atât la nivel de administraţie centrală, cât şi la nivel local, 
putând fi un mic pas spre gestionarea eco-raţională a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. 

Cuvinte cheie: strategie, educaţie, conştientizarea publicului, deşeuri, colectare selectivă, deşeuri electrice. 

ABSTRACT: This paper presents the basic notions for Achieving environmental policies that promote 
sustainable development in the context of protecting human health and the environment. In addition, create a 
correlation between UNECE Strategy for Education for Sustainable Development and Thematic Strategy on the 
prevention and recycling of waste. The first objective of any waste policy should be to minimize the negative 
effects of waste generation and waste management on human health and environment. If a waste 
management system is to be efficient and function properly, it is important for the public to understand the 
system and to support it. The success of some recycling schemes relies almost entirely on support from its 
users. The results of this paper are practical for central and local administration, and can be one step towards 
for eco-rational management of waste electrical and electronic equipment. 
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1. INTRODUCERE 

Pentru realizarea dezideratelor politicilor de 
mediu care promovează dezvoltarea durabilă în 
contextul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului, 
este necesară corelarea Strategiei UNECE privind 
Educaţia în spiritul Dezvoltării Durabile cu strategii 
ale politicii de mediu, în cazul de faţă, cu Strategia 
Tematică de prevenire şi reciclare a deşeurilor1. 

Educaţia pentru dezvoltare durabilă impune o 
reorientare a sistemului curent, bazat exclusiv pe 
oferirea de informaţii, către unul bazat pe tratarea de 
probleme şi identificarea soluţiilor posibile. 

Primul obiectiv al oricărei politici privind 
deşeurile ar trebui să fie reducerea la minimum a 

                                                            
1 „Taking sustainable use of resources forward: A Thematic 

Strategy on the prevention and recycling of waste” 
[COM(2005)666 – Not published in the Official Journal]  

efectelor negative ale generării şi gestionării deşe-
urilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului  

2. CONŞTIENTIZAREA PUBLICULUI 

Pentru ca un sistem de management să fie 
eficient şi să funcţioneze în mod corespunzător, este 
important ca publicul să înţeleagă sistemul şi să-l 
sprijine. Succesul unor sisteme de reciclare se 
bazează aproape în întregime pe sprijinul venit din 
partea utilizatorilor săi ex. a celor din gospodării. 
Pentru a evita aruncarea deşeurilor reciclabile 
împreună cu cele menajere, la ghena de gunoi, este 
importantă atât sensibilizarea opiniei publice şi 
stimularea dorinţei de a gestiona deşeurile în mod 
corespunzător cât şi introducerea unor stimulente 
economice şi juridice prin care se poate schimba 
comportamentul oamenilor. 
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În stabilirea unei campanii de sensibilizare a 
opiniei publice, trebuie luate în considerare urmă-
toarele măsuri: 

• alegerea grupurilor ţintă (vârstă, sex, date de-
mografice); 

• alegerea obiectivelor care trebuie realizate 
(sensibilizarea opiniei publice, motivare, extindere 
zonală, reducerea impactului de mediu, etc.); 

• alegerea conţinutului comunicării (emoţional, 
raţional, etic, înfricoşător, atractiv, etc.); 

• alegerea mediului de comunicare (TV, radio, 
internet, ziare, reviste, pliante, broşuri, comunicare 
personală, comunicare în aer liber, etc.); 

• alegerea programului de comunicare (calendar, 
durată, periodicitate, etc.); 

• definirea bugetul de comunicare (cine plăteşte, 
cât de mult, unde se alocă?); 

• monitorizarea şi feedback-ul; 
• evaluare şi ajustări. 
De o deosebită importanţă este stabilirea dimen-

siunii campaniei: acoperire naţională, regională, 
judeţeană, locală, la nivel de operator economic sau 
unitate de învăţământ şi, nu în ultimul rând, alegerea 
partenerilor.  

2.1. Instrumente de sensibilizare a opiniei 
publice 

Pentru sensibilizarea şi conştientizarea opiniei 
publice se folosesc o serie de instrumente între 
care amintim: 

a) organizarea de activităţi pentru educaţia de 
masă: 

• publicarea de articole în ziare, 
• comunicate de presă, 
• discursuri, 
• apariţii în programele radio şi TV, 
• anunţuri de servicii publice; 

b) organizarea de prelegeri pentru diferite grupuri 
ţintă: 

• şcoli, 
• universităţi, 
• grupuri interesate – ONG-uri, asociaţii profe-

sionale, 
• evenimente publice; 

c) realizarea şi actualizarea permanentă a unor 
pagini de internet pe care se publică informaţii 
adresate atât publicului larg cât şi publicului avizat; 

d) publicarea de afişe şi participarea la expoziţii; 
e) participarea la training-uri organizate pentru 

pregătirea forţei de muncă. 

Cea mai mare provocare pentru societatea româ-
nească este informarea şi conştientizarea publicului, 
aceasta implicând, pe lângă o modificare cutumiară, 
o schimbare de mentalitate la nivel social profund.  

Pe scurt, s-au întreprins acţiuni pentru ca fiecare 
cetăţean să înţeleagă că orice efort contează şi că 
într-o societate unde expresia « lasă că merge şi 
aşa » este universal valabilă, se simte nevoia unei 
schimbări de mentalitate.  

2.2. Educarea cetăţenilor cu privire  
la colectarea selectivă a fluxurilor 
speciale de deşeuri 

Reducerea impactului asupra mediului este unul 
dintre beneficiile pe termen lung a campaniilor de 
educare a cetăţenilor.  

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice 
(DEEE) reprezintă fluxul de deşeuri cu cea mai 
rapidă creştere atât pe plan naţional cât şi interna-
ţional. Astfel, dacă în 2005 în Europa se produceau 
circa 9 milioane de tone DEEE, datele estimative 
arată că, până în 2020, cantitatea generată va depăşi 
12 milioane de tone1.  

În România, cu toate că în perioada 2006 - 2010 
cantităţile de DEEE colectate au crescut de la 
1132 tone/ an la 39.495 tone/an2, cu un maxim în 
anul 2009, cantitatea care ar fi trebuit colectată, 
conform legislaţiei în vigoare ar trebui să depăşească 
80.000 tone/an. 

Astfel, la o populaţie de 20 milioane de locuitori, 
obiectivele de colectare stabilite la nivel European 
sunt de patru kilogame pe cap de locuitor, iar in-
eficienţa României în implementarea acestui proces 
nu poate decât să ne îngrijoreze, având ca efect 
aplicarea de penalităţi ale Comisiei Europene pentru 
întreaga ţară.  

Cu toate că nivelul sancţiunilor pentru neconfor-
mitate este substanţial, n-ar trebui ca acesta să fie 
principalul argument pentru o mai mare implicare a 
populaţiei în procesul de colectare, reutilizare şi 
reciclare a DEEE-urilor, o mai mare semnificaţie la 
nivel material şi moral având moştenirea pe care o 
lăsăm generaţiilor viitoare. Astfel, se pune întrebarea 
dacă, asigurarea unui mediu sănătos şi a unei vieţi 
mai bune pentru copiii noştri, justifică eforturile pe 
care trebuie ca fiecare dintre noi să le întreprindă 
pentru gestionarea eco-raţională a DEEE-urilor, 
pentru o dezvoltare durabilă. 
                                                            

1 Studiu evaluare impact CE {COM (2008) 810 final} 
2 Conform datelor publicate de Agenţia Naţională pentru 

Protecţia Mediului 
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STRATEGIA DE EDUCARE A CETĂŢENILOR CU PRIVIRE LA COLECTAREA SELECTIVĂ  

 

Buletinul AGIR, Supliment 2/2012 27

3. EXEMPLE DE CAMPANII DERULATE  

Pentru a sensibiliza publicul larg, se organizează 
campanii de publicarea a informaţiilor pe paginile de 
internet, acţiuni tip concurs, acţiuni de tip tombolă, 
publicarea şi distribuirea de afişe pentru promovarea 
informaţiilor privind DEEE, acţiuni de colectare a 
DEEE în şcoli, colectarea de becuri economice arse 
prin schimbarea cu becuri noi, etc..  

Majoritatea acţiunilor întreprinse de CCR Logistics 
Systems RO SRL, denumită în cele ce urmează CCR, 
au avut un dublu scop: informarea cetăţeanului şi 
colectarea de DEEE (inclusiv becuri economice 
uzate – deşeuri periculoase datorită conţinutului de 
substanţe nocive pentru om şi mediul înconjurător).  

Populaţia căreia ne adresăm s-a obişnuit deja cu 
aceste campanii, care au început în 2009 şi sunt în 
derulare şi în prezent.  

La reuşita acţiunilor noastre de informare şi con-
ştientizare a publicului au contribuit, în mare parte, 
partenerii împreună cu care am desfăşurat aceste 
campanii: autorităţi de mediu, autorităţi publice, pri-
mării, prestatori de servicii, producători, magazine, 
instituţii de învăţământ, parteneri media, ONG, 
organizaţii profesionale, etc..  

3.1. Campanii derulate la nivel naţional  

Campania „Marea debarasare”. Împreună cu 
Ministerul Mediului şi Pădurilor, Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu, 
Agenţiile teritoriale pentru Protecţia Mediului, CCR 
a participat la Campania „Marea Debarasare” (fig. 1), 
campanie de rezonanţă naţională, de stimulare a 
cetăţenilor în a susţine colectarea deşeurilor de echi-
pamente electrice şi electronice pentru atingerea 
unor obiective de maxim interes pentru societate, 
cele privind protecţia mediului. 

 

 
 

Fig. 1. Afişul campaniei Marea debarasare. 

Proiectul „MentineRomaniaCurata.ro – o cauză 
pentru cetăţeni şi autorităţi publice; educaţie 
pentru viitor”. Începând din august 2011, CCR se 
numără printre participanţii la proiectul de comuni-
care pe problematica gestionării deşeurilor, cofinanţat 
din Fondul pentru Mediu, condus de Asociatia CEDD. 
Perioada de desfăşurare a proiectului este cuprinsă în 
intervalul august 2011 – decembrie 2012. 

Proiectul include activităţi cu acoperire naţională: 
a) realizarea unui portal web dedicat,  
b) publicarea unui ghid legislativ, tehnic si admi-

nistrativ referitor la SMID (sistemul de management 
integrat al deşeurilor) adresat atât administraţiei 
publice locale cât şi societăţii civile,  

c) organizarea de campanii de conferinţe/training 
în: mediul şcolar, al administraţiei publice şi al s-
ocietăţii civile, inclusiv crearea de documente suport 
audio, imagine şi video,  

d) organizarea unui turneu de spectacole de sensi-
bilizare (trupa „Passe Partout” Dan Puric cu dra-
matizarea „Gunoiul şi Ghiocelul”) în locaţii din cele 
8 regiuni de dezvoltare, inclusiv diseminarea de 
materiale promoţionale,  

e) organizarea unei tabere de educaţie ecologică 
pentru elevi,  

d) derularea unui program de încurajare şi suport 
a voluntariatului de mediu.  

Ca parte dedicată elevilor, proiectul include şi 
realizarea unei broşuri care va constitui suportul 
educaţional în şcoli. 

3.2. Campanii derulate la nivel regional 

Campanie de „Colectare selectivă de becuri, 
baterii şi telefoane mobile uzate” desfăşurată în 
şcolile şi primăriile din şase judeţe în colaborare 
cu GreenWEEE. Proiectul a fost iniţiat de către 
CCR Logistics Systems în Instituţiile şcolare şi 
Primăriile din şase judeţe din ţară: Buzău, Bihor, 
Cluj, Galaţi, Iaşi şi Vrancea 

Componentele campaniei sunt:  
– informarea şi conştientizarea consumatorilor 

finali, în acest caz elevii, profesorii şi angajaţii primă-
riilor,  

– încurajarea acestora să colecteze selectiv 
DEEE-urile şi bateriile uzate şi, bineînţeles, să 
asigure colectarea şi reciclarea echipamentelor de 
iluminat, telefoanelor mobile şi a bateriilor.  

S-au implicat în acest proiect 94 de şcoli şi licee 
şi 71 de primării din cele şase judeţe. În cele 165 de 
instituţii au fost instalate peste 430 de recipiente 
destinate colectării selective a bateriilor şi a becurilor. 

CCR a asigurat sistemele de colectare a deşe-
urilor, acestea fiind distribuite şi predate în custodie 
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fiecărei instituţii pe toată perioada proiectului de 
către GreenWEEE Internaţional.  

 

 
 

Fig. 2. Material de promovare a colectării selective  
în rândul elevilor. 

 
CCR a furnizat instituţiilor participante la proiect 

materialele informative prin care consumatorii să 
conştientizeze şi să înţeleagă necesitatea colectării 
selective a deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice. GreenWEEE Internaţional – fabrică in-
tegrată de tratare a deşeurilor de echipamente electrice 
şi electronice – a transportat deşeurile, asigurând 
tratarea şi reciclarea acestora. Acţiunea a fost 
finanţată de către CCR.  

Pentru elevi şi promovarea colectării selective în 
şcoli, CCR a realizat un material de informare de tip 
flyer (figura 2), 10 000 de bucăţi, care a fost dis-
tribuit la toate şcolile din cele 6 judeţe participante la 
proiect. 

3.3. Campanii derulate la nivel judeţean  

Campanie de colectare DEEE in judeţul 
Dâmboviţa. CCR a organizat în perioada martie – 
iunie 2011, în şcolile din judeţul Dâmboviţa, o 
campanie concurs de colectare a deşeurilor de echi-
pamente electrice şi electronice şi a bateriilor uzate 
cu participarea elevilor şi cadrelor didactice. Campa-
nia se înscrie între acţiunile de conştientizare, educare 
şi cointeresare a utilizatorilor finali de echipamente 
electronice şi baterii, indiferent de vârstă. 

Premiul a constat într-o excursie la mare la care 
au participat circa 50 de elevi însoţiţi de profesorii 
care s-au implicat în acţiune. Elevii au fost selectaţi 
dintre cei mai harnici voluntari de mediu aparţinând 
primelor două şcoli clasate în ordinea cantităţilor de 
EEE şi baterii colectate (fig. 3). 

Tombola „Să fim prieteni cu mediul!”. O acţiune 
care a început în 2010 şi a avut continuitate în 2011 

este tombola „Să fim prieteni cu mediul!”, orga-
nizată în parteneriat cu Primăria Sfântu Gheorghe şi 
prestatorul de servicii TEGA.  

 

 
 

 
 

Fig. 3. Rezultatele campaniei s-au concretizat în cele peste  
2 tone de echipamente colectate şi în bucuria oglindită în ochii 

copiilor participanţi la excursie. 
 

 
 

Fig. 4. Premiile Tombolei „Protejează natura”. 
 

Orice persoană care a predat un echipament electric 
sau electronic uzat vechi întreg (nedezmebrat), a primit 
de la reprezentantul SC TEGA SA desemnat să 
distribuie biletele de tombolă un „bilet de tombolă” 
în care s-au completat datele personale necesare 
pentru identificarea câştigătorului la tombolă.  

Specificitatea tombolei desfăşurate în parteneriat 
cu prestatorul de servicii TEGA a fost aceea că toate 
materialele: biletele de tombolă, materiale de 
informare a utilizatorului de echipamente electrice şi 
electronice, posterele A3 pentru stimularea colectării 
selective a DEEE au fost publicate în variantă 
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bilingvă (română-maghiară) pentru a servi necesităţilor 
populaţiei din zona Covasna. 

Premiile oferite au fost următoarele: un televizor 
LCD, o combină frigorifică, o maşină spălat rufe 
automată, un sistem de navigaţie GPS, 3 cuptoare cu 
microunde şi 3 aspiratoare. 

Tombola „Protejează Natura”. Este o acţiune 
organizată de CCR împreună cu Primăria şi RASP 
Ploieşti, în perioada iunie 2010 – martie 2012, cu o 
frecvenţă trimestrială.  

Acţiunea a luat startul în data de 5 iunie 2010, 
fiecare etapă a tombolei având câştiguri în produse 
electrice şi electronice (figura 4). Orice persoană care a 
predat un aparat electric sau electronic vechi nedez-
membrat, a primit de la reprezentanţii RASP un bilet 
de tombolă. Extragerile au fost anunţate, cu două săptă-
mâni înainte de data evenimentului, în presa locală.  

Proiectului de educaţie ecologică „Viaţă pentru 
mediu, viaţă pentru om”. CCR a încheiat anul 
2011 premiind colectarea selectivă a DEEE-urilor. 
În parteneriat cu APM – Satu Mare, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Satu Mare şi SC Alpin SRL, CCR a 
organizat în data de 08.12.2011 concursul ”Viaţă 
pentru mediu, viaţă pentru om” la care au participat 
echipe de elevi de la 15 licee din judeţul Satu Mare.  

Concursul a constat în susţinerea unei probe 
teoretice, unde elevii au avut la dispoziţie 30 de 
minute pentru a rezolva un test grilă cu întrebări 
referitoare la deşeurile electrice şi electronice. 

Premiile acordate au constat în articole sportive, 
tricouri personalizate CCR şi diplome acordate ele-
vilor pentru rezultatele obţinute în urma participării 
la concurs (fig. 5) 

 

 
 

Fig. 5. Acordarea premiilor elevilor câştigători  
ai concursului teoretic. 

3.4. Campanii eveniment 

Evenimente organizate pentru Ziua Mediului. 
Cu ocazia Zilei Mediului - 5 iunie 2011 – CCR a 
organizat o suită de acţiuni de conştientizare şi 
informare a populaţiei, împreună cu partenerii săi. 

Concursul on-line "Deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice si biodiversitatea" s-a 
desfăşurat în perioada 16.05.2011 - 05.06.2011. 
CCR în colaborare cu RASP Ploieşti, a organizat 
concursul şi a acordat premii în valoare totala de 
1500 lei, constând în echipamente electrice şi 
electrocasnice. Au fost selectaţi câştigătorii dintre 
cei care au făcut dovada depunerii în ultima lună, la 
centrul municipal de colectare, a unei cantităţi 
minime de 3 Kg DEEE. Întrebările de la concurs s-
au referit la ţinta de colectare a DEEE prevăzută de 
legislaţia în vigoare, la exemplificări de aparate care 
intră în categoria DEEE. 

Concursul de pictura cu tema „Deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice şi biodiver-
sitatea“, a fost organizat de CCR la Liceul de Artă 
„Carmen Silva“ din Ploieşti. Au fost premiate lucrările 
de arta plastica realizate de elevi (figura 6), cele mai 
reprezentative pentru tema propusă. Premiile oferite de 
CCR au constat, în tuburi de culori pentru pictură.  

 

 
 

Fig. 6. Lucrare de artă plastică premiată în cadrul concursului. 
 

Simpozionul pe tema reciclării deşeurilor sub 
denumirea "Consum versus biodiversitate" a avut 
loc în data de 6 iunie 2011, organizat, la Casa de 
Cultura a Sindicatelor Ploieşti. 

CCR a prezentat un material de informare a celor 
prezenţi în sala de 200 de locuri, privind reciclarea 
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, 
precum şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori.  

Tot în data de 6 iunie s-a organizat extragerea 
câştigătorilor şi premierea tombolei RASP Ploieşti, 
pentru etapa aprilie – iunie 2011. Premiile acordate 
au fost in valoare de 10 000 lei si au constat in 
echipamente electrocasnice. 

CCR împreună cu prestatorul de servicii 
SC Alpin SA din Satu Mare au organizat de ziua 
mediului, vizitarea centrului de colectare al societăţii 
ALPIN de către un grup de elevi din câteva şcoli din 
Satu Mare.  
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Fig. 7. Elevi participanţi la vizita de la centrul de reciclare. 
 

Cu acest prilej, elevii au fost instruiţi cu privire la 
colectarea selectivă a DEEE şi au primit informaţii 
cu privire la substanţele periculoase conţinute in 
DEEE, precum şi a pericolului pe care aceste deşeuri 
îl reprezintă pentru om si mediu. Elevii participanţi 
la acţiune au primit din partea CCR agende, pixuri şi 
calendare (figura 7). 

4. CONCLUZII 

Există mai multe modalităţi de creştere a gradului 
de conştientizare a publicului în problemele de 
deşeuri şi furnizarea de informaţii cu privire la 
modul de a face cu deşeurile.  

Internetul este un mediu natural pentru informa-
ţii. Este practica cea mai răspândită proiectarea un 
site de internet unde publicul poate găsi răspunsuri 
la întrebările lor în ceea ce priveşte gestionarea 
deşeurilor şi poate descărca planul de gestionare a 
deşeurilor şi pliante de informare privind fluxurile 
speciale de deşeuri şi gestionarea acestora..Există o 
gamă largă de site-uri de internet care conţin grafică, 
multi-media materiale care se adresează diferitelor 
grupuri sociale şi sunt uşor de înţeles.  

Este importantă sprijinirea activităţilor de educaţie 
informală şi non-formală pentru colectarea selectivă 
a deşeurilor în contextul dezvoltării durabile, deoarece 

acestea sunt un complement esenţial al educaţiei 
formale, inclusiv în cazul formării adulţilor. 

Este important să se asigure o bună cunoaştere în 
ceea ce priveşte colectarea selectivă a deşeurilor de 
către toţi elevii şi studenţii, iar aceştia trebuie să fie 
conştienţi de efectele deciziilor ce contravin unui 
proces de dezvoltare durabilă. O instituţie de 
învăţământ, în întregul ei, inclusiv elevii, studenţii, 
profesorii, directorii şi părinţii, ar trebui să urmeze 
principiile de dezvoltare durabilă. 

Educaţia şcolară este crucială. Copiii aduc de 
multe ori acasă obiceiurile bune şi îşi educă părinţii. 

În afara beneficiilor de mediu, educarea cetăţenilor 
cu privire la colectarea selectivă a DEEE-urilor 
aduce şi importante beneficii sociale prin creşterea 
cantităţii de DEEE colectate, ceea ce duce la 
creşterea numărului de locuri de muncă în sectorul 
tratării DEEE şi, de asemenea, la creşterea 
veniturilor în industria deşeurilor. 
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