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CAMPANIE COLECTARE 
deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) 

de la gospodăriile particulare in perioada 6-7 Noiembrie 
pe raza Orașului BICAZ 

 
În vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce revin unităților administrativ-

teritoriale privind organizarea colectării DEEE și pentru a asigura un mediu curat 

comunității dumneavoastră, în conformitate cu Protocolul de predare-primire DEEE, 

încheiat cu Primăria Bicaz, vă informăm că SISTEM DE COLECTARE – SLC BACĂU 

SRL, membră a SNC – Sistem Național de Colectare, în calitate de operator autorizat 

pentru gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), va 

desfășura, în perioada 06-07 Noiembrie o acțiune de colectare gratuită de deșeuri de 

echipamente electrice și electronice (DEEE) de la gospodăriile particulare, aflate pe 

raza orasului Bicaz.  Activitatea noastră de colectare DEEE se desfășoară în cadrul 

normativ stabilit prin Legea nr. 211/2011 și OUG nr. 5/2015, prin care se transpun în 

România prevederile Directivei nr. 19/2012 a Parlamentului Uniunii Europene.  

Colectarea este gratuita si se realizează de către echipaje mobile de colectare, 

dotate cu portavoce. Degajarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, de 

orice tip, și a deșeurilor de baterii și acumulatori (non-auto), se face atat direct de la 

gospodăriile particulare, precum și de la sediile/locațiile firmelor și instituțiilor, cu 

eliberarea documentelor legale necesare scoaterii conforme a bunurilor casate din 

evidențele contabile și de gestiune. 

Dupa desfasurarea campaniei de colectare veti primi raportarea privind 

cantitatile colectate de pe raza comunei. 

 

 
Cu mulțumiri, 
 
Sistem de Colectare – SLC Bacău SRL 
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