
 
 

La moment, fiecare persoană de pe 
planetă este responsabilă de 6 kg de e- 

deșeuri, iar 50% din aceste deșeuri 
sunt din țările europene și SUA. 

Principiul 3R pentru deșeurile electronice (E-DEȘEURI) 
Managementul deșeurilor distinge tipuri specifice de deșeuri care necesită atenție specială pentru a reduce 

impacturile lor negative asupra mediului ambiant. Ele includ: materiale de ambalare, automobile deteriorate, 
baterii electrice, deșeuri electrice și electronice (în continuare E- 
deșeuri). 

Toate produsele care au șnururi electrice, prize sau 
acumulatoare sunt numite “E-deșeuri”. 

E-deșeurile au una din cele mai rapide creșteri din lume. 
Cantitatea de e-deșeuri generate în 2017 a fost de 44.7 milioane 
tone, iar în 2018 – aproape 50 milioane tone. 

Pe fundalul tendințelor tehnologice existente, este greu de prognozat volumele de e-deșeuri care vor fi 
generate, dar până în 2021, se așteaptă ca volumul anual total să depășească 52 milioane tone. Prognozele 
iau în considerare numărul de aparate conectate la internet între 25-50 miliarde până în 2020, care este 

 

aproape de 3-7 ori mai mult decât numărul de oameni de pe planetă la moment. Ca rezultat, toate aceste 
aparate au un punct de sfârșit a duratei de viață și ca rezultat ele devin deșeuri. 

O jumătate a tuturor e-deșeurilor sunt reprezentate de aparate personale, așa ca calculatoare, ecrane, 
smartphone-uri, tablete și televizoare, iar celelate sunt aparate de uz gospodăresc precum și echipamente de 
încălzire și răcire. 

Este regretabil că din această cantitate totală, 40 milioane tone de e-deșeuri sunt descărcate la gropile de 
gunoi, arse sau comercializate ilegal și tratate într-un mod sub-standard în fiecare an, astfel, poluând mediul 
înconjurător și cauzând epuizarea resursel 

 
 

 
 

 
 

 
 

Care este diferența dintre echipamentele electrice 
și electronice? 

Aparatele electrice sunt conductoare de curent 
electric și ele aprovizionează aparatul cu energie 
electrică (întrerupătoare, motoare, becuri 
electrice) care este transformată în căldură, 
energie mecanică sau lumină. Aparatele electrice 
nu sunt echipate cu așa-numitele “instrumente 
decizionale”. 

În aparatele electronice, este posibil de a 
perturba sau regla semnalul (frigider, mașină de 
spălat, cuptor cu microunde, aspirator). Este clar 
că deseori aparatul combină ambele componente 
(electric și electronic). 

Categoriile de E-deșeuri sunt: 
 

• Produse mari și mici de uz gospodăresc; 
• Echipament pentru informare și tehnologie 
de telecomunicare; 
• Echipament pentru consumator; 
• Echipament de iluminat; 
• Instrumente operate electronic și electric cu 
excepția instrumentelor industriale fixe); 
• Jucării, echipament sportiv și de recreere; 
• Echipament medical (cu excepția produselor 
implantate și infectate); 
• Instrumente de monitorizare și inspectare; 
• Pulverizatoare automate. 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

La nivel global, ratele de reciclare sunt mici. Chiar și în UE, care este prima în ceea ce privește reciclarea 
e-deșeurilor , doar 35% de e-deșeuri sunt raportate oficial 
ca colectate și reciclate adecvat. La nivel global, media 
este de 20%; celelalte 80% rămase nu sunt documentate și 
de cele mai multe ori sfârșesc prin a fi îngropate în pământ 
pentru secole ca groapă de gunoi. E-deșeurile nu sunt 
biodegradabile. 

Fluxul de deșeuri este complex, conținând până la 60 
elemente din tăblița periodică. În unele cazuri, ele conțin 
chimicale periculoase, subliniind necesitatea de a fi 
controlate. 

E-deșeurile sunt compuse din diferite materiale 
prețioase, așa ca aur, argint, cupru, platină, paladiu, etc. 1 

Date și cifre 
 

• În prezent, indicatorul de E-deșeuri 
este de 20%. 
• Ca rezultat al reciclării a 1 milion de 
telefoane mobile, noi obținem 16 tone de 
cupru, 350 kg de argint, 34 kg de aur și 15 
kg de paladiu. 
• Reciclarea a 1 milion de tablete 
economisește energie suficientă pentru 
aprovizionare cu energie electrică a 3657 
clădiri rezidențiale anual. 

tonă de smartphone-uri conțin de 100 ori mai mult aur decât un versant de munte cu un deposit de 1 tonă aur. 
În 2017, au fost vândute 1,46 miliarde smartphone-uri. Într-adevăr, fiecare din ele conține componente 
electrice de mai mult de $100. 
 

 
 
 

Sursa: Monitorul Global al E-deșeurilor, 2017, Forumul Economic Mondial, O Nouă Viziune Circulară 
pentru Electronice: Timpul pentru un Restart Global, 2019 

 
 
 



 
 

 
 

Date rapide! 
 
 
 
 

În vara anului 2020,  Japonia se pregătește  să 
Jocurile Olimpice și Paralimpice (Tokyo 2020). Pentru aceste 
jocuri sunt necesare în jur de 5,000 medalii de aur, argint și 
bronz. 

Gazdele Jocurilor Olimpice au decis să producă aceste medalii 
din metale reciclate extrase din telefoanele mobile și aparatele 
electronice de dimensiuni mici. 

Timp de doi ani, din 1 aprilie 2017 până la 31 martie 2019, în 
toată Japonia, guvernele municipale (1621 municipalități) au 
colectat 78 985 tone de telefoane mobile și aparate electronice 
de dimensiuni mici și rețeaua de magazine docomo NTT a 
colectat adițional în jur de 6.21 milioane de telefoane mobile. 
Din reciclarea acestor deșeuri au fost extrase 32 kg de aur, 3500 
kg de argint și 2200 kg de bronz pentru producerea medaliilor 

 
 

 
Reciclarea E-deșeurilor  este  importantă 

atât pentru reciclarea deșeurilor cât și pentru 
recuperarea materialelor metalice  prețioase 
care înlocuiesc materia primă pe durata 
reînnoirii producerii. 

Regulamentele UE contribuie maximal la 
reducerea E-deșeurilor prin facilitarea reciclării 
și reutilizării lor. Următoarele reglementări au 
intrat în vigoare din 13 august 2005 prin 
Directiva UE DEEE: 
 Consumatorii finali și distribuitorii pot 

lua înapoi gratis același tip de deșeuri; 
 Distribuitorii produselor noi sunt 

obligați să ia înapoi gratis deșeul din 
același produs; 

 Producătorii pot crea și opera sisteme 
de returnare individuală și colectivă; 

 
 
 
 
 
 

 Dacă deșeurile poluate sunt periculoase pentru personal, atunci producătorii pot refuza recepționarea 
acestor tipuri de deșeuri; 

 În toate cazurile, E-deșeurile colectate trebuie să fie remise organizațiilor autorizate; 
 Producătorul  trebuie  să  utilizeze  cele  mai  bune  practici  de  reciclare,  care  înseamnă  golirea, 

depozitarea și reciclarea separată a deșeurilor, în concordanță cu Directiva; 
 Statele membre trebuie să ducă înregistrări privind cantitățile și categoriile de E-deșeuri colectate, 

reciclate și recuperate pe teritoriile lor și furnizate pe piață; 
 Uniunea Europeană stabilește sancțiuni penale în caz de încălcare a termenilor Directivei. 

Reciclarea E-deșeurilor constă în trei etape principale: 

 
 
 

metalurgică; 

1. Descompunerea selectivă: separarea materialelor scumpe și/sau periculoase; 
2. Reînnoire:  reînnoirea  compoziției  materialelor  prin  tratare  mecanică  sau 

3. Rafinare:  etapa  finală,  când  materialul  obținut  este  reciclat  (tratat)  prin  metoda  chimică  sau 
metalurgică (metoda pirometalurgică sau hidro-metalurgică). 

 
 
 



 
 

 
https://shredonsite.com.au/e-waste-recycling/ 
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