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CE ESTE PATRULA DE RECICLARE? 

Programul RoRec realizat 
în parteneriat cu 
Inspectoratele Şcolare 
Judeţene  

Programul educaţional de protecţie a mediului, 
desfăşurat la nivel național, centrat pe stimularea 
colectării şi reciclarea DEEE, pentru a contribui la 
atingerea obiectivelor cantitative impuse de normele 
europene, 4 kg/locuitor anual. 

Reţeaua națională activă de 
tineri care protejează mediul 
înconjurător prin stimularea 
colectării responsabile a DEEE. 



MISIUNEA PATRULEI DE RECICLARE  

 

Să devină cea mai puternică mișcare ecologistă  
de tineret din România  



OBIECTIVELE PATRULEI  
 

Informare/conştientizare 
 Înţelegerea de la vârste 

fragede a cauzelor poluării şi a 
conştientizării faptului că 

putem acţiona fiecare pentru 
a o stopa 

 
 

 
 
 

Colectarea DEEE 
Echipamente 
mici, baterii și 
acumulatori 

portabili, lămpi și 
neoane - minim 

de 4 kg/elev 
înscris în program 

 
 

 
 

Educarea 
Încurajarea comportamentului 
ecologic şi promovarea unor 

modele de conduită venite din 
rândul copiilor 

 
 



EVOLUŢIA PROGRAMULUI ÎN CIFRE 
Ediţia 2011-2012 
 
 7 judeţe participante 
 206 instituţii şcolare înscrise 
 18,096 copii înscrişi 
 42,385 kg DEEE colectate 
 cea mai mare cantitate DEEE 
colectată/elev: 205,4 kg în judeţul  
Bistrița-Năsăud 
 cea mai mare cantitate DEEE 
colectată/instituție: 2.596,6 kg Școala 
George Emil Palade Ploiești  
 cea mai mare cantitate DEEE 
colectată/județ: Călărași: 8.962,9kg 
 

Ediţia 2012-2013 
 
 29 de judeţe şi 6  sectoare din Bucureşti 
 724 şcoli înscrise 
 21,568 elevi înscrişi 
 236,812 kg DEEE colectate 
 cea mai mare cantitate DEEE  
colectată/elev: 420 kg în judeţul Olt 
 cea mai mare cantitate DEEE 
colectată/colectată de o unitate de 
învăţământ: 12,100 kg Școala Gimnazială 
Izbiceni, judeţul Olt 
 cea mai mare cantitate DEEE 
colectată/judeţ Suceava: 26,906 kg 
  



AŢI DEMONSTRAT CĂ SE POATE! 

 
 

 
 

La Şcoala Gimnazială din Izbiceni cantitatea medie 

colectată a fost de 420 kg/agent. 
 

În județul Vâlcea, cantitatea medie colectată per agent 

a fost de 37.8 kg. 
 

Agenții Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.1 

Bistriţa (copii cu deficienţe) au colectat 70 kg/elev!  
 

La nivel național, cantitatea medie colectată  a fost de 

10 kilograme DEEE/elev, ceea ce ne situează la 

nivelul de colectare al ţărilor din Vestul Europei!  
 

Județul cu cele mai multe școli care au îndeplinit 

obiectivul de 4 kg/agent este Suceava!  

 



EVOLUŢIA PROGRAMULUI ÎN CIFRE 

Patrula de Reciclare,  
un program în plină dezvoltare 
 

Arie teritorială extinsă  de 5 ori mai multe judeţe şi Capitala 

 

A crescut de  3.5 ori numărul  instituţiilor şcolare înscrise 

 

A crescut cu 19% numărul de elevi înscrişi 

 

A crescut de 5.6 ori cantitatea DEEE colectată 

 

A crescut de 4.4 ori cantitatea DEEE colectată/per elev 

 
 



BENEFICII DIRECTE 
Pentru profesorii coordonatori ai Patrulelor 
 
Proiect avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale cu nr. 53834/24.07.2013 
 
Promovarea ca lideri de opinie şi formatori de mentalităţi, prin 
valorizarea şi vizibilitatea pronunţată în comunităţile din care fac parte – 
activităti de promovare sustinute ale Asociaţiei – şi în plus, recompensarea 
rezultatelor obţinute.  
 
Oferirea de resurse necesare pentru a desfăşura activităţi de succes în 
cadrul programului – materiale de promovare, campanii de presă dedicate, 
direct marketing, vizite ale reprezentanţilor locali RoRec în teritoriu şi 
Echipa Suport dedicată etc.  
 
 
 



BENEFICII DIRECTE 
Pentru elevii înscrişi în Patrulă 
 
Valorizarea lor ca tineri a căror activitate şi opinie contează. 
 
Construirea unui comportament ecologic responsabil prin 
aderarea la o misiune ecologică, de grup, importantă. 
 
Însuşirea unor abilităţi benefice pe termen lung: lucrul în 
echipă, prezentarea şi susţinerea propriilor idei, stimularea 
creativităţii, a spiritul de competiţie etc. 
 
Creşterea stimei de sine prin prezentarea lor ca modele de 
conduită în sânul familiei şi în comunitate. 
 
Influenţa pozitivă dată de interacţiunea cu ceilalţi participanţi 
profesorii, reprezentanţii RoRec, partenerii atraşi şi presa locală. 
 
 



BENEFICII DIRECTE 
Pentru şcoală 
 
Acces la resurse pentru implementarea unui program  
educaţional de succes, cu multiple beneficii in activitatea didactică. 
 
Înlesnirea parteneriatelor cu agenţii economici locali prin 
intermediul programului. 
 
Stabilirea şcolii ca reper în activitatea de stimulare a colectării 
DEEE-urilor si crearea de modele de comportament. 
 



ASPECTE ORGANIZATORICE 
Date privind înscrierea în ediţia 2013-2014 
 

Program cu acoperire naţională. 
 
Fiecare judeţ participant va fi reprezentat de 20 de şcoli în medie – cca. 1000 de unităţi de 
învăţământ la nivel naţional vor reprezenta nucleul proiectului. 
 
Pentru înscriere, va fi necesară completarea unui formular on-line. 
 
Fiecare Patrulă înscrisă va avea între 15-20 de agenţi.  
 

Se pot înscrie în proiect doar unitățile care au colectat minim 30 de kg  în 2012-2013.  
 

Câștigătorii ediției 2012-2013 sunt considerați automat înscriși dacă doresc să continue 
colaborarea și în aceasta ediție.  
 

Unitățile școlare în care s-au realizat peste 10 kg /copil înscris în ediția 2012-2013 au 
prioritate la înscriere.  
 
  



NOUTĂŢI FAŢĂ DE EDIŢIA PRECEDENTĂ 

 

O MISIUNE BINE STABILITĂ 
Să impulsionăm colectarea a 50 de grame per locuitor 
al României, prin exemplul dat de Patrulele Judeţene 

 



NOUTĂŢI FAŢĂ DE EDIŢIA PRECEDENTĂ 

 

UN OBIECTIV PRECIS 
Să avem 1000 de tone strânse la nivel naţional în 
2013-2014 

 



NOUTĂŢI FAŢĂ DE EDIŢIA PRECEDENTĂ 

 

LUPTA CU INDIFERENŢA COMUNITĂŢII 
Să promovăm agenții din Patrula de Reciclare ca iniţiatori ai 
unui comportament ecologic responsabil, un model de 
conduită pentru fiecare cetăţean 

 



 

 

La nivelul fiecărui judeţ se va înfiinţa Patrula 
Judeţeană, compusă din toate Patrulele de 
Reciclare din judeţul respectiv. 

 

Prin Patrula Judeţeană se va elimina din start 
competiţia dintre unităţile de învăţământ 
aflate în același județ. 

 

 

 

 

NOUTĂŢI FAŢĂ DE EDIŢIA PRECEDENTĂ 

Judeţeană 



Local, pentru fiecare județ înscris în Program, se 
va premia Cea mai Activă Patrulă, pe baza 
raportului de activitate şi a unor criterii 
prestabilite.  

 

Premiile naţionale vor fi acordate doar Patrulelor 
Judeţene care au reuşit, la nivel de judeţ, 
colectarea unei cantităţi egale sau mai mari de 50 
g/locuitor. 

 

Pentru a determina această cantitate*, vor fi luate 
în calcul:  

DEEE-urile colectate de la fiecare unitate de 
învățământ 

DEEE predate în contul Patrulei Judeţene de 
către cetăţeni, firme şi instituţii 

*în perioada evaluată (15 noiembrie 2013 – 15 mai 2014) 

  

 

 

 

 

 

NOUTĂŢI FAŢĂ DE EDIŢIA PRECEDENTĂ 

Judeţeană 



NOUTĂŢI FAŢĂ DE EDIŢIA PRECEDENTĂ 
 
Inaugurarea TelVerde 0800.444.800, număr gratuit în toate reţelele, apelabil zilnic între 
orele 09:00-17:00, pentru comenzi sau semnalarea locaţiei DEEE-urilor de mari 
dimensiuni. 
 
Tipuri de DEEE colectate 
În unitățile școlare se vor colecta exclusiv DEEE cu greutatea medie de 10 kg /buc.(ex. 
monitor) cu precădere: aparate electrice de mici dimensiuni, baterii, lămpi, becuri şi 
neoane, IT&C, etc. 
 
Toate celelalte DEEE vor fi preluate:  
 De la populație pe baza comenzilor prin TelVerde si listelor întocmite de Patrule  
 Pe baza comenzilor de casări de la instituții şi firme  
 din Zona Eco  
 
Retail-ul, firmele și instituțiile vor colecta pentru Patrula Județeană. Vor exista astfel 
iniţiative tip “Susține Patrula județului tău!”/ “Adoptă o Patrulă” fără a exista opțiunea 
alegerii unei anumite școli.  
 



CALENDARUL DE ACTIVITĂŢI 

12 septembrie – 11 octombrie 2013    Înscrierea online a școlilor în Program, pe site-ul  
www.patruladereciclare.ro  

14 octombrie – 15 noiembrie 2013       Amplasarea în fiecare unitate de învăţământ a 
containerelor de colectare DEEE  și distribuirea 
materialelor informative și promoționale (poster, 
pliante, broșuri, insigne) 

15 noiembrie 2013 – 15 mai 2014         Patrulele de Reciclare pun în practică propriile 
activități (activități educative, de informare, de 
creație) pentru a încuraja obiceiul de colectare a 
DEEE, pentru a stimula creativitatea copiilor şi 
pentru a-i îndemna să aplice cunoştinţele 
dobândite prin acest proiect 

http://www.patruladereciclare.ro/


CALENDARUL DE ACTIVITĂŢI 

10 – 15 mai 2014                                      Raportarea online de către profesorii coordonatori 
a activităților desfășurate în cadrul Programului 

16 – 31 mai 2014                                      Evaluarea activităților desfășurate de unitățile 
școlare care au transmis rapoartele de activitate și 
au respectat criteriile de eligibilitate. 

1 – 15 iunie 2014                                      Anunțarea rezultatelor Programului, premierea 
câștigătorilor și distribuirea diplomelor de 
participare 

15 iunie – 30 august  2014                      Asociația Română pentru Reciclare RoRec 
organizează festivitățile de premiere ale 
câștigătorilor naționali ai Programului Patrula de 
Reciclare 



  RECOMANDĂRI PENTRU EFICIENŢĂ 

 
Parcurgeți Ghidul profesorului  
Planificați-vă agenda  
Atrageți susținători din rândul colegilor de 
catedră și al părinților 
Desfășurați în mod constant activități  
Urmăriți site-ul www.patruladereciclare.ro 
şi pagina de Facebook 
Comunicați-ne ceea ce faceți 
Mențineți o relație permanentă cu 
reprezentantul RoRec si cu echipa de suport. 
 

http://www.patruladereciclare.ro/


MATERIALE-SUPORT 

 Urne de colectare în şcoli şi pliante informative 
 Pazii outdoor 
 Pliante 
 Postere 
 Site dedicat al Patrulei www.patruladereciclare.ro  
 Materiale informative – print, video, online, etc. 
 Pagină de Facebook Patrula de Reciclare  
 
 Kitul agentului pentru profesori şi elevi 

Ghid comun agent de grădiniță/școală primară 
Ghid comun agent de școală /liceu 
Ghidul profesorului 
Materiale de prezentare pentru uzul profesorilor si agentilor 
Însemne specifice 

 

http://www.patruladereciclare.ro/


MATERIALE-SUPORT 

GHIDUL  
PROFESORULUI 

GHIDUL  
AGENTULUI JUNIOR 

GHIDUL 
AGENTULUI 



COMUNICARE 

Campanii de PR în presa locală 

Diseminarea mesajelor prin pagina de Facebook 
a Patrulei de Reciclare cu 18,565 useri conectaţi 

Postere Website dedicat  
actualizat permanent 
cu informaţii si noutaţi 



PREMII ACORDATE 
Premiu județean pentru Cea mai Activă Patrulă pe baza criteriilor de activitate: 
 Numărul de acțiuni proprii de promovare a programului; 
 Numărul de persoane pe care agenţii Patrulei au reuşit să le contacteze pentru a promova 

mesajul/pliantele distribuite; 
 Numărul de apeluri efectuate la TelVerde pentru comenzile de preluare DEEE semnalate de 

către comunitate în numele Patrulei respective; 
 Numărul de activități ale Asociației RoRec susținute.  
 
Premiile vor consta în produse electronice. 
 
Premiile naţionale vor fi acordate Patrulei Judeţene (formată din toate Patrulele dintr-un 
judeţ) în toate județele în care s-au strâns 50g DEEE/per cap de locuitor sau peste.  
 
Premiul va consta într-o festivitate tip eveniment cu public, în care vedetele sunt membrii 
Patrulei de Reciclare din județul câștigător. 
 
 
 



EVALUARE POST-PROGRAM 

 Chestionar de evaluare privind participare în Program- completat de către profesorul 
coordonator 

 Analiza feedback-ului de către organizator, evaluarea proiectului și implementarea 
eventualelor îmbunătăţiri/modificări pentru ediţia următoare  

 După încheierea programului, containerele de colectare rămân în instituţiile 
participante până la începerea următoarei etape  

 Reprezentantul RoRec rămâne la dispoziția cadrelor didactice pentru mentenanța 
containerelor  



 Accesează http://www.patruladereciclare.ro/inscrie-te  
 Completează formularul de înscriere și crează-ţi un cont de utilizator  
 Validarea contului se va face de către echipa RoRec, prin e-mail 
 Accesează contul cu user name şi parola alese 
 Descarcă documentația (vezi Mini-ghid) 
 

Detalii suplimentare pe www.patruladereciclare.ro și facebook.com/patruladereciclare  
 
Persoană de contact: Claudia Geicu 
E-mail: patruladereciclare@rorec.org 
Telefon: 0756.026.919 
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Vă mulțumim pentru atenție! 


