
    
 
    

 

 

“Eu ce fac cu aparatele electrice de care nu mai am nevoie?” 

 
 
Slatina, 26 iunie 2013 – Cetăţenii Municipiului Slatina vor găsi răspunsul la această întrebare 
sâmbătă, 29 iunie 2013, când echipa Asociaţiei Române pentru Reciclare RoRec organizează o 
acţiune de colectare a deșeurilor electrice și electronice (DEEE) în parteneriat cu autorităţile 
locale. 
 
Sâmbătă, 29 iunie 2013, între orele 09.00 şi 18.00, vor fi deschise 6 puncte provizorii de 
colectare în Municipiul Slatina. Acestea vor fi amplasate în umătoarele zone: 
 
1. Piaţa Zahana     
2. Zona Steaua     
3. Zona ACR     
4. Piaţa Progresu     
5. Piaţa Fraţii Buzeşti     
6. Zona Fântâna Speranţei          
 
Pentru deșeurile voluminoase de echipamente electrice și electronice cetăţenii beneficiază de 
preluarea gratuită de la domiciliu. Pentru programarea comenzilor de preluare de la domiciliu, 
cetăţenii au la dispoziţie numerele de telefon 0720.897.638 / 0740.821.003 care vor funcţiona 
între 24-29 iunie, în intervalul orar 9.00-19.00.  
 
Locuitorii din Slatina care vor participa la acţiunea de colectare vor fi înscriși la o tombolă cu 
premii oferite de Albatros, Skill şi Candy. Deponenţii vor avea şansa să câştige unul dintre 
următoarele premii: 5 maşini de călcat, 5 cafetiere şi 5 mixere de la Albatros, 4 maşini de găurit 
marca Skill şi 1 frigider de la Candy. Tragerea la sorţi pentru aceste premii va avea loc pe 1 iulie, 
ora 11.00, la Centrul Cultural “Eugen Ionescu”. 
 
“Cetăţenii din Slatina sunt invitaţi să se implice într-o campanie care le oferă posibilitatea să 
contribuie la protejarea mediului  înconjurător în care trăiesc. Prin colectarea de deșeuri 
electrice vom reuși împreună să limităm poluarea din jur și să dovedim faptul că suntem un oraş 
european civilizat.”, a declarat Alexandra Arnăutu, manager regional al Asociaţiei RoRec. 
 
Detaliile despre programul campaniei de mediu “Locul deşeurilor nu e în casă. Trimite-le la 
plimbare!” şi regulamentul tombolei pot fi consultate pe www.rorec.ro. Totodată, ne găsiţi şi 
pe facebook.com/AsociatiaRoRec pentru mai multe informaţii despre campanii, despre 
colectarea DEEE şi despre un mediu curat. 
 
Asociația Română pentru Reciclare – RoRec (www.rorec.ro) este o organizaţie non-profit, 
formată din unsprezece dintre cei mai cunoscuţi fabricanţi europeni de aparatură electrocasnică 
prezenţi pe piaţa din România. Practic, RoRec preia responsabilitatea producătorilor de 
aparatură electrocasnică şi se ocupă de toate activităţile necesare colectării, tratării, refolosirii, 
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reciclării şi recuperării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), asigurând, în 
acelaşi timp, eliminarea în siguranţă şi protecţia mediului, în conformitate cu legislaţia 
europeană în domeniu. 
 

 Pentru informații suplimentare, vă invităm să ne contactați: 
 Asociaţia Română pentru Reciclare - RoRec 

Persoană de contact: Dan Burciu, Reprezentant local 
Email: dan.burciu@rorec.org  
Mobil: 0751 302 126 
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