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The continual decrease in the quantity of available non-regenerative 

resources, together with the increase of the pressure for reduction of pollution 
requires new views on production and consumption. Gradually stepping from a 
linear economy to a circular one will certainly have a good impact, both from an 
economic point of view, as from the environment’s point of view. One category 
of products that were causing widespread pollution after the end of their use 
and that has a big potential for recycling is the collection and reuse of certain 
materials and the decrease in the environment’s pollution are DEEE products. 
The electrical and electronic components’ of recycling is beneficial both for 
business, as for the natural environment. Moreover, precious metals like gold or 
silver can be recovered, in addition to more common metals. 
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1. Introducere 
 

  Agenda internaţională asupra dezvoltării economice, sociale şi 
de mediu converge, în ultima vreme, către un punct comun: 
dezvoltarea durabilă, cu un management adecvat al resurselor şi cu 
necesitatea, din partea statelor, de a lua măsuri pentru diminuarea 
ritmului de creştere a poluării şi a temperaturii globale.  
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În această logică, „Agenda ONU pentru Dezvoltare Durabilă – 
Orizont 2030”, aprobată cu  ocazia reuniunii comunităţii internaționale 
la New York, în perioada 25-27 septembrie 2015, prevede 17 Obiective 
de Dezvoltare Durabilă (ODD) și 169 de ținte aferente, reunite în 
acordul-cadru denumit „Transformarea lumii noastre: agenda dezvoltării 
durabile pentru anul 2030” [1].  

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt o continuare a 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului [2], cu termen de realizare în 
anul 2015.  

Stabilirea ODD s-a realizat printr-un dialog al diferite agenții ale 
ONU cu grupări reprezentând clasa politică şi societatea civilă, care vor 
contribui şi la implementarea lor. Obiectivele şi ţintele vor stimula 
acţiunile corelate în decursul următorilor 15 ani, acţiuni de importanţă 
majoră pentru omenire şi pentru planetă. Astfel, ONU îşi propune 
eradicarea sărăciei şi a foametei, în toate formele şi dimensiunile lor şi 
asigurarea faptului că toate fiinţele umane îşi pot realiza întregul 
potenţial în demnitate şi egalitate şi într-un mediu înconjurător sănătos. 
În ceea ce priveşte planeta, ONU este hotărât să protejeze planeta de 
la degradare, inclusiv prin consum şi producţie sustenabile [3]. 

Influenţa dezvoltării economico-sociale asupra mediului a fost 
dezbătută intens şi în cadrul celei de a 21-a Conferinţă anuală a părţilor 
din Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice 
(COP 21), care a avut loc în perioada 30 noiembrie – 12 decembrie 
2015 la Paris [4].  

Miza COP21 [5], [6] a fost semnarea „Acordului pentru climat”, 
care să permită împiedicarea creşterii temperaturii globale medii cu mai 
mult de 2 ⁰C, până în anul 2100 şi adaptarea statelor la constrângerile 
necesare realizării acestui scop.  

Acordul de la Paris reuneşte, pentru prima dată, toate statele, 
sub o cauză comună. Semnarea acordului a fost precedată de peste 
patru ani de pregătiri și de negocieri internaționale. 
  

2. Contextul economiei circulare  
 

„Economia circulară a fost un concept esențial pentru COP21, 
care se încadrează în dezvoltarea durabilă iar obiectivul său este acela 
de a produce bunuri și servicii având în vedere, în același timp, 
limitarea consumului și a deșeurilor de materii prime, apă și surse de 
energie. Cei 3 R propuşi la COP21, în spiritul economiei circulare, sunt: 
Redu (consumul resurselor), Reutilizează (produsele), Reciclează 
(deșeurile)” [7].  

Comisia Europeană a continuat demersurile în acest sens, 
adoptând, la 2 decembrie 2015, la Bruxelles, un pachet ambițios de 

176



măsuri privind economia circulară, menit să stimuleze tranziția Europei 
către o economie circulară.  

Scopul acestei măsuri a fost acela de a impulsiona 
competitivitatea globală, de a favoriza creșterea economică durabilă și 
de a genera noi locuri de muncă. Conform CE [8] [9], pentru a asigura o 
creștere economică durabilă în UE, trebuie să ne utilizăm resursele 
într-un mod mai inteligent și mai sustenabil, iar Europa să își 
transforme modelul economic, de la unul liniar, la unul circular. Numai 
în UE se utilizează anual [10] aproape 15 tone de materiale pe 
persoană, fiecare cetăţean al UE generând, în medie, peste 4,5 tone de 
deşeuri pe an, dintre care aproape o jumătate aruncându-se la gropile 
de gunoi.  

Astfel, conceptul de economie circulară a apărut ca reacţie la 
aspiraţia de creștere durabilă, în contextul presiunii tot mai mari pe care 
o exercita producţia şi consumul asupra resurselor, a mediului şi a 
planetei. Până acum, economia a funcționat, în principal, pe modelul 
economiei liniare, de tipul „procurare - producție - eliminare”, model prin 
care fiecare produs are o durată de viaţă limitată. În contextul actual al 
diminuării resurselor neregenerabile disponibile, economia liniară, 
bazată exclusiv pe utilizarea resurselor, nu mai reprezintă o opţiune 
viabilă pe termen lung, nici chiar pe termen mediu şi, în cazul unora 
dintre resurse, nici pe termen scurt.  

Acest fapt face necesară tranziţia către o economie circulară, 
bazată pe refolosirea, repararea, recondiționarea şi reciclarea 
materialelor şi a produselor existente. Ceea ce era considerat drept 
„deşeu” se poate transforma într-o resursă [11]. În plus, economia 
circulară le poate oferi consumatorilor produse durabile și inovatoare și, 
în consecință, economii financiare și o calitate mai bună a vieții.  

De asemenea, acest model poate genera locuri de muncă 
sigure în Europa, poate promova inovațiile, oferind un avantaj 
competitiv și poate asigura un nivel de protecţie a oamenilor și a 
mediului cu care Europa să se poată mândri. „Potențialul economiei 
circulare de a crea locuri de muncă este semnificativ” a declarat şi Jyrki 
Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene [12]. 

Conceptul de economie circulară a apărut ca reacție la 
aspirația spre o dezvoltare durabilă, în contextul presiunii tot mai mari 
pe care o exercită producția și consumul asupra resurselor 
neregenerabile. Până acum, economia a funcționat în principal pe baza 
modelului economiei liniare: „procurare-producție-eliminare”, în care 
fiecare produs are o durată de viață limitată, acest lucru având ca 
principal efect un consum mare de materii prime şi de resurse 
epuizabile. Modelul economiei liniare este prezentat în figura 1. 
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Fig.1  Modelul economiei liniare [10] 

 
Trecerea urmează să fie făcută tot mai mult către modelul de 

economie circulară, care permite o mai eficientă utilizare a resurselor. 
Acest model este reprezentat în figura 2. 

Fig. 2  Modelul 
economiei 
circulare [11] 

 
4. Economia 
circulară şi 
mediul 
electronicii 

 
În economia 
circulară, orice 
produs sau 
serviciu nou 
este proiectat 
pornind de la 
principiul 

circularității. O grupă aparte de produse este formată din computere, 
aparatură electrocasnică, telefoanele, surse de iluminat, sau, altfel 
spus, echipamente electrice şi electronice sau deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice (DEEE). Este important de ştiut că 
toate aceste echipamente electrice şi electronice devin deşeuri la 
sfârşitul ciclului lor de viaţă.  

Aceste deşeuri au în compoziţie numeroase substanţe care pot 
fi deosebit de dăunătoare, atât pentru mediu, cât şi pentru sănătate. 
Spre exemplu, tubul catodic al unui televizor poate polua aproximativ 
50 m2 timp de 30 de ani, având în compoziţie materiale precum: 
aluminiu, plumb, zinc, nichel, mangan, bariu sau cobalt. Frigiderele 
conţin cloro-fluoro-carburi (CFC), acestea fiind responsabile pentru 
deteriorarea stratului de ozon şi pentru reducerea capacităţii 
Pământului de a se proteja de razele nocive ale soarelui. Telefoanele 
conţin metale grele si metale rare.  

Dacă aceste echipamente ar fi incinerate, ar putea elibera 
anual o cantitate de 36 de tone de mercur şi 16 tone de cadmiu. Fiind 
atât de periculoase, aceste deşeuri nu mai trebuie sa ia calea gropilor 
de gunoi. Ele trebuie să fie colectate separat şi reciclate [13]. O 
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practică curentă în procesul de reutilizare a materiilor prime din DEEE 
este recuperarea metalelor preţioase. Astfel, pe lângă materiile prime 
consacrate, în ultima perioadă s-a intensificat activitatea de recuperare 
a materialelor preţioase, precum aurul şi argintul, din echipamentele 
electrice şi electronice. Un exemplu de recuperare a aurului dintr-un 
telefon vechi este prezentat în figura 3. 

Fig. 3  Recuperarea aurului din 
telefoanele vechi [14] 

 
Un alt exemplu este microprocesorul. 
Acesta poate conţine diverse cantităţi 
de aur, în funcţie de model. Câteva 
exemple privitoare la cantitatea de aur 
care poate fi recuperată, în funcţie de 
tipul de microprocesor, este 
prezentată în tabelul 1 [14].  

 

Tabelul 1 
Nr. 
crt. 

Model Imagine Cantitate 
de aur/kg

Nr. 
crt.

Model Imagine Cantitate 
de aur/kg 

1 Intel 386 < 8,50  
grame 

7 I486 
DX2-80 

< 4,5 
grame 

2 Intel 
Pentium 

< 7,50  
grame 

8 Intel i435 
DX4 

< 4 
grame 

3 i 486 SX < 6,5 
grame 

9 Pentium 
PRO 

< 3 
grame 

4 Cyrix 
Cx486 

< 5,5 
grame 

10 Intel 
Pentium

< 2,5 
grame 

5 Cyrix 
6×86 

< 4,8 
grame 

11 Intel 
Pentium 

III 

< 1 gram 

6 IBM 
5x86C 

< 4,5  
grame 

12 Intel 
Pentium4

< 0,5 
grame 
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În alte ţări, există deja programe de recuperare a DEEE şi de 
reutilizare, reciclare sau refolosire, foarte bine puse la punct. Spre 
exemplu, în Australia există, în prezent, un program național de 
reciclare, care a fost înființat sub numele de MobileMuster.  

Obiectivul principal al programului este centrat în jurul 
telefoanelor mobile, bateriilor și accesoriilor aferente [15]. MobileMuster 
este „programul de administrare oficial al industriei de telefoane mobile.  

Program non-profit de reciclare a telefoanelor, care acceptă 
toate tipurile de telefoane mobile, plus bateriile, încărcătoarele şi alte 
accesorii. Este calea prin care industria telefoanelor mobile se asigură 
că aceste produse nu vor sfârşi într-un depozit de gunoi ci sunt, în 
schimb, reciclate de o manieră sigură şi etică [16]. 

Reciclarea DEEE are beneficii economice şi pentru mediu. 
Dintre beneficiile economice, amintim: reducerea cantităţii de energie 
utilizată, şi a unor materii prime necesare fabricării noilor produse, dar 
şi reintrarea în circuitul economic a unor importante cantităţi de materie 
primă.  

De asemenea, reciclarea DEEE are beneficii şi asupra mediului 
natural, cum sunt: reducerea cantităţii de deşeuri depozitate în gropile 
de gunoi, scăderea riscului de îmbolnăvire a oamenilor sau a 
animalelor, reducerea contaminării solurilor, aerului sau a apelor [17].  

În România, industria de recuperare a telefoanelor uzate şi a 
altor DEEE nu este încă suficient de dezvoltată pentru a recupera 
cantităţi importante de materii prime. Eforturile din Romania legate de 
conştientizarea necesității reciclării echipamentelor electrice şi 
electronice (DEEE) sunt abia la început [18]. 
 

4. Concluzii 
 
■ Diminuarea resurselor naturale neregenerabile şi creşterea 

temperaturii globale medii au condus comunitatea internaţională la 
stabilirea de obiective privind dezvoltarea durabilă. 

■ În contextul dezvoltării durabile, diminuarea cantităţii de 
deşeuri şi a cantităţii de resurse neregenerabile necesare lanţului 
producţie-consum se poate realiza prin trecerea de la modelul 
economiei liniare la o economie circulară. Economia circulară are 
beneficii atât pentru mediul economic, cât şi pentru mediul natural. 

■ Grupă aparte de produse este formată din computere, 
aparatură electrocasnică, telefoanele, surse de iluminat, sau, altfel 
spus, echipamente electrice şi electronice sau DEEE. Dacă acestea 
ajung la gropile de gunoi, ele vor afecta negativ mediul o lungă 
perioadă de timp. În schimb, din ele pot fi recuperate o serie de metale, 
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dintre care unele preţioase, cum sunt aurul şi argintul, permiţând 
reintegrarea acestora ca materii prime în cadrul ciclului de producţie. 

■ Un exemplu de DEEE sunt microprocesoarele. Din acestea 
pot fi recuperate, printre alte metale şi în funcţie de tipul de 
microprocesor, cantităţile de aur pe care acestea le conţin. Alte 
exemple de bune practici în gestiunea DEEE, pe lângă 
microprocesoare, sunt programele de reciclare a telefoanelor mobile, 
cum este MobileMuster în Australia.  

■ România are nevoie de programe prin care să fie încurajată 
şi dezvoltată reciclarea componentelor electrice şi electronice deoarece 
ar putea aduce beneficii majore economiei și mediului deopotrivă! 
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