“Locul deseurilor nu e in casa –Trimite-le la
plimbare!”=Argument al transparentei totale din
cadrul Primariei Videle
Campanii de colectare din perioada 20-21 Aprilie

VIDELE -2011
In aceasta saptamana, inaintea sarbatorilor pascale, va invitam sa participati la 2 campanii
de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) in urmatoarele
localitati:
Judetul Teleorman:
Intre orele 15:00 – 20:00, puteti aduce orice aparat electric vechi sau defect la punctele de
colectare amplasate in urmatoarele locatii:
Videle: Primaria Videle- str. Republicii nr. 2
Blejesti: Primaria Blejesti:- str. Pitesti nr. 132
Crevenicu: Primaria Crevenicu - str. Principala
Pentru aparatele de mare dimensiune, puteti apela la serviciul de colectare de la domiciliu
prin numarul de telefon 0785.939.826 deschis 24h de joi pana miercuri.
Fiecare participant va primi un tichet de tombola si va avea sansa de a castiga unul dintre
cele 10 aspiratoare sau alte 25 de electrocasnice Albatros!
Extragerea castigatorilor va lua loc vineri, 22 Aprilie, la ora 11:00, la Primaria Videle.

Deschiderea acestui centru provizoriu a fost promovată de RoRec prin postul
local, flyere şi o maşină cu portavoce care s-a plimbat timp de două zile pe străzi astfel
încât toată lumea să fie informată . De asemenea a fost pus la dispoziţie un număr de
telefon la care toţi cetăţenii au putut suna iar două maşini s-au deplasat pentru a ridica
electrocasnicele.

Acţiunea a fost un succes iar în cele două zile s-au colectat aproximativ 2 tone
DEEE-uri.
Fiecare persoană care s-a implicat în această campanie a primit câte un talon de
participare la tombolă cu premii care a avut loc în data de 22 aprilie 2011.
Colectarea deşeurile de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) este de o
reală importanţă dat fiind caracterul nociv al acestora : de 10 ori mai mare decât al
deşeurilor menajere. Aceste deşeuri au în structura lor multe componenţe
nonbiodegradabile,
ce conţin substanţe nocive, dintre care cele mai periculoase sunt plumbul,
mercurul şi cadmiul, având un potenţial toxic ridicat pentru mediu.
Prin astfel de campanii dorim conştientizarea de către cetăţeni ca DEEE-urile
reprezintă un pericol iar gestionarea lor corectă reprezintă o necesitate.
Inspector,
Liliana Constantinescu

Judetul Teleorman:
Mixer Albatros:
Nicolae Paun Str. Florilor 6
Morometrescu Marius Str. Republicii 13
China Marius Daniel Str. Primaverii; Bl.C6; Sc.C; Et.4; Ap.41
Rasica Liviu Daniel Sat Crevenicu
Persunaru Ionut Str. Crinului 21
Martin Ion Sat Radulesti, Com Crevenicu
Dancescu Liviu Al.Pietei 2;Bl.A1; Ap.10
Morometrescu Andreea Str. Republicii 13
Albu Marin Intr. Bancii 2; Bl.C3; Sc.A; Sc.A;Ap.14
Bobe Valentina
Aspirator Albatros:
Dinu Vasile Str. Garii 7
Matei Claudia Sos. Giurgiului 11; Bl.C11; Sc.A;Et.2
Dinu Andrei Cristian Intr. Bancii; Bl.C3; Sc.A;Et.2; Ap.12
Lixanru Marius Intr. Bancii; Bl.C3; Sc.A;Et.2; Ap.12
Enus Teodor Str. Republicii 13
Mares Oana Str. Progresului nr94
Ene Ioana Str. Pescarilor 18
Iliuta Ilariana Al. Pietei 20
Constantinescu Catalin Intr. Bancii 3
Vasile Gherghina

Fier de calcat Albatros:
Sitoiu Valentin Str. Luncii 9
Oneata Manuela Alexandria; Str. Florilor
Efrim Aretina Sat Radulesti, Com Crevenicu
Capatina Liviu Sat. Negrinii de Sus; Com. Tatarasti
Catrina Constantin Str. Lalelelor 10
Podeanu Dorel Str. Margaretelor 3
Simionescu Mihai Daniel Al. Stejarului 1; Bl.C1; Sc.B
Banuta Angelica
Mares Alexandru Str. Florilor; Bl.C2; Sc.B
Batagui Elena Str. Republicii 5; Bl. Petrol
Vaduva Dumitra Str. Florilor 7
Mihai Barbu Str.Luncii 5; Videle
Badulescu Danut Silviu Com Blejesti 148
Serban Alexandra Intr. Bancii13; Bl.A7; Sc.B; Ap.25
Bobe Ionut
Felicitari tuturor participantilor!

Asa a fost in 2011…

SI ASA A FOST IN 2012
Asociatia Romana pentru Reciclare RoRec aduce campania „Locul deseurilor nu
este in casa. Trimite-le la plimbare!”in judetul Teleorman si in 2012
Asociatia Romana pentru Reciclare RoRec organizeaza, impreuna cu Primaria Videle,
prima actiune de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE),
din 2012, in zilele de 6 si 7 aprilie.
Locuitorii din Videle, Blejeşti, Crevenicu, Mereni, dar si cei din localitatile invecinate,
sunt asteptati să depună aparatura veche și uzată la punctele de colectare special
amenajate în urmatoarele locatii, intre orele 9.00 – 15.00:
Videle – in fata primariei
Crevenicu – in fata primariei
Mereni – in fata primariei
In cazul echipamentelor grele sau voluminoase, cetatenii beneficiaza de preluare gratuia
de la domiciliu. Pentru detalii suplimentare sau pentru programarea unui transport de la
domiciliu, cetatenii au la dispozitie numerele de telefon 0733.601.741 si 0786.669.319,
pana vineri, 6 aprilie, intre orele 9.00-18.00 si sambata, 7 aprilie, intre orele 9.00 - 14.00.
Toti participantii la colectare vor fi inscrisi la tombola, unde vor putea castiga unul din
cele 20 de premii oferite de partenerii Philips si Skil: 5 roboti de bucatarie, 10 masini de
gaurit si 5 ferastraie verticale. Tragerea la sorti a castigatorilor la tombola va avea loc
sambata, 7 aprilie, de la ora 16.00, la Primaria Videle.
De ce sa reciclam?


Pentru că fiecare dintre noi este responsabil pentru deşeurile pe care le produce.
Nu putem arunca orice, oriunde, indiferenţi la ce lăsăm în urmă şi la efectele
dezastruoase pe care deşeurile le au asupra mediului în care trăim. Ne dorim cu
toţii oraşe, străzi, drumuri mai bune şi mai curate. Este momentul ca fiecare dintre
noi să facă ceva în acest sens.



Pentru că reciclarea înseamnă respect pentru lege şi pentru noi înşine. Legislaţia
ne obligă să reciclăm pentru a reduce efectele poluării, însă dincolo de
obligativitatea aceasta, trebuie să ştim că natura are o capacitate limitată de
preluare a deşeurilor noastre.



Pentru că fiecare copil are dreptul să respire aer curat, să se plimbe prin parcuri şi
păduri curate, să se joace în spaţii îngrijite şi să crească într-un mediu sănătos, iar
noi adulţii suntem responsabili să le asigurăm aceste condiţii.





Pentru că deşeurile capătă valoare atunci când sunt reciclate corect. Dezasamblate
şi tratate conform standardelor de mediu, deşeurile devin materie primă
secundară. Acest lucru înseamnă că resursele naturale sunt folosite eficient.
Pentru că deşeurile de echipamentele electrice şi electronice pot avea în
componenţa lor substante periculoase care, eliberate în aer, apă sau sol au efecte
dăunătoare, pe termen lung, asupra hranei noastre, a apei pe care o bem sau a
aerului pe care îl respirăm.

Şi acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care este obligatoriu ca
reciclarea să devină un obicei, depăşind stadiul unui subiect de conversaţie la modă.

Tabel castigatori Videle 6-7 aprilie 2012

Premiu castigat: FIERASTRAU VERTICAL SKIL
nr crt
nume/prenume
1 MARES ECATERINA,Videle
2 BESTEALA IULIANA,Alexandria
3 MARGEAN MARIUS,Mereni
4 DRAGHICI RUXANDRA,Videle
5 STANCIU MARIAN,Crevenicu
Premiu castigat: ROBOT DE BUCATARIE PHILIPS
nr crt
1 SIMIONESCU ALEXANDRU,Videle
2 BALAN STAN,Videle
3 VASILE MARIUS,Videle
4 MARES OANA,Videle
5 NICOLAE PAUN,Videle
Premiu castigat: MASINI DE GAURIT SKIL
nr crt
nume/prenume
1 MOROMETESCU ANDREEA,Videle
2 BARLA FLORICA,Videle
3 STANCU TUDORITA,Videle
4 DRAGHICI LIANA,Videle
5 MARGELATU MARIN,Videle
6 RADULESCU MIRCEA,
7 VADUVA DUMITRA,Videle
8 DICA VICTOR,Videle
9 DRAGHICI NICOLETA,Videle
10 TUDORACHE BOGDAN,Videle
Felicitari tuturor participantilor!

Ca si anul trecut, anul acesta, Primaria Videle, a organizat in colaborare cu
ROREC, Campania “Locul deseurilor nu e in casa-Trimite-le la plimbare!”
Aceasta actiune vine in sprijinul constientizarii ideii de gestiune a deseurilor
aceasta implicand colectarea selectiva a acestora.
S-au strans cca 3 tone de deseuri electrice si electronice.Chiar daca nu au foct
decat 20 premii , toti participantii au castigat ceva valoros in conduita civica ,
imbogatindu-se spiritual.
Inercam in acest mod realizarea activitatii de educatie pentru mediu , in speta
educatia civica-o preocupare importanta a compartimentului Protectia mediului din
cadrul Primariei Videle, in colaborare cu agentii de mediu din cadrul societatii de
salubritate.
Nu intamplator am ales ca aceasta actiune sa aiba loc in preajma sarbatorilor
pascale , cand spiritual se purifica in detrimental partii materiale, cand incercam sa ne
imbogatim mai mult spiritual si mai putin material, cand oamenii care traisec pe aceste
locuri pot realiza ca, numai printr-un spirit generos ,din care triumfa curatenia ,cinstea,
intelepciunea, devotamentul se pot ghida in viata dupa inegalabilul proverb :
”Omul sfinteste locul!”
Otilia Manoiu- consilier Protectia mediului,Primaria Orasului Videle

