
   IN ATENTIA CETATENILOR

                Ce sunt DEEE - urile:
         DEEE-urile reprezintă echipamentele electrice și electronice ieșite din uz (nefolosite/stricate) care funcționau cu ajutorul bateriilor sau pe bază de curent, la priză,
conform OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare (OUG 5/2015):
          1. Echipamente de transfer termic (ex. frigidere, congelatoare);
          2. Ecrane, monitoare şi echipamente care conţin ecrane cu o suprafaţă mai mare de 100 cm2;
          3. Lămpi;
          4. Echipamente de mari dimensiuni (oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm), de ex. mașini de spălat, plite electrice, fotocopiatoare etc.;
          5. Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm), de ex. aspiratoare, fiare de călcat, aparate de îngrijire corporală, jucării electrice
și electronice etc.;
          6. Echipamente informatice şi de telecomunicaţii de dimensiuni mici (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm), de ex. telefoane mobile, routere, imprimante.

Aspecte negative legate de DEEE:
       Condensatorii conțin uleiuri PCB și alte elemente periculoase;
       Agenții frigorifici au mare impact în încălzirea globală; la frigiderele vechi era utilizat inclusiv ca agent de expandare în pereții izolanți;
       Mercurul se regăsește în neoane și becuri fluorescente, în aparatele vechi, precum fierul de călcat, lada frigorifică și în prima generație de televizoare LCD cu lămpi
de retro-iluminare ;
       Cea mai mare parte a plasticului din DEEE a fost „îmbogățit” cu substanțe ignifuge bromurate,
       PVC-ul din cabluri, dacă ajunge să fie „tratat” în fluxul informal, vizibil prin fumurile negre, se transformă în dioxine si furani care otravesc aerul pe care il respiram,
       Plăcile electronice conțin metale grele, unele încă utile, dar recuperabile doar în industria specializată.
       Gradul foarte scăzut de conștientizare și sensibilizare cu privire la impactul DEEE asupra vieții noastre și asupra mediului;
       Debarasarea ilegală a DEEE, astfel încât acestea ajung la colectori informali și/sau la groapa de gunoi

 Cum scăpăm în mod corect și legal de DEEE?
       • Debarasare la puncte de colectare ale primăriei sau ale colectorilor de deșeuri autorizați;
       • Predare într-un magazin mare în care se vând electronice și electrocasnice;
       • Colectare DEEE de la domiciliu (dacă este prea mare să îl duci până acolo în cazul în care este greu de transportat);
       • Predare când îți cumperi un aparat electrocasnic mare, vânzătorul are obligația legală să îl primească;
       • GRATUIT pe cel vechi (sistemul 1:1 în retail)

 !! ATENȚIE
         Eliminarea (abandonarea, incendierea, îngroparea) oricărui tip de deșeu în afara spațiilor autorizate se pedepsește cu amendă (de la
10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 50.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice) sau cu închisoare de la 3 la 5
ani?
         Dacă sunt astfel de practici în localitatea ta sau asiști la astfel de incidente, să știi că îți afectează sănătatea și mediul înconjurător!
         Sună la poliție! Anunță autoritățile!
70.000 lei, pentru persoanele juridice) sau cu închisoare de la 3 la
 afectează sănătatea și mediul înconjurătorla poliție! Anunță autoritățile!


