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Județul Botoșani colectează separat pentru un mediu curat! 
 

Campanie de colectare deșeuri electrice în județul Botoșani  

În perioada 21 martie – 22 aprilie locuitorii județului Botoșani sunt încurajați să se implice activ în protecția 
mediului prin colectarea separată a deșeurilor electrice și electronice (inclusiv a becurilor și a neoanelor) și a 
bateriilor și acumulatorilor.  

ECOTIC alături de partenerii săi Primăria Municipiului Botoșani, Primăria Comunei Vorona, Primăria 
Orașului Bucecea, APM Botoșani, UrbanServ, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOPROCES și 
Eltrans Botoșani organizează campanii de colectare deșeuri de echipamente electrice și electronice în 
municipiul Botoșani, orașul Bucecea și în comuna Vorona. 

Locuitorii din municipiul Botoșani, orașul Bucecea și din comuna Vorona au la dispoziție în cadrul 
campaniei: 

1) Preluarea GRATUITĂ de la domiciliu a deșeurilor voluminoase (ex: mașină de spălat, frigider etc). 
Comanda se va face telefonic la numerele 0231 517 007 sau 0747 081 027 pentru municipiul 
Botoșani  și la 0741206275 pentru comuna Vorona și 0231 550 112 pentru orașul Bucecea.   

2)  Predare la punctele de colectare 

Botoșani: 

• Piața Agroalimentară – str. Vârnav, nr. 22, parcare Piața Viilor (luni 09:00 – 16:00) 
• Asociația nr. 36 (str. Aprodu Purice – spate Magazin Util Gară) (marți și joi 09:00 – 16:00) 
• Asociația nr. 63 (str. Independenței – vis a vis de Serconf) (miercuri 09:00 – 16:00 și vineri 09:00-

13:00) 

Comuna Vorona:  Sala de Sport din Piața Comunală Vorona (tel: 0741 206 275) 

Orașul Bucecea: Primăria Veche, str. Calea Națională nr. 30  (tel: 0740 897 289). 

Fiecare persoană care predă deșeuri electrice de peste 20kg sau minim 5 becuri/neoane sau minim 15 
baterii (exclus bateriile tip pastilă) în Botoșani, și deșeuri electrice și electronice de peste 20 kg în 
Bucecea și comuna Vorona primește un premiu instant – becuri LED. 

“Deșeurile de echipamente electrice conțin substanțe periculoase care odată ajunse în natură 
poluează pe termen lung, impactând astfel sănătatea noastră, a tuturor. Este important să 

înțelegem că acestea trebuie colectate separat, la puncte de colectare dedicate. Astfel, împreună 
cu partenerii noștri am organizat aceste campanii pentru a veni în sprijinul locuitorilor 

Municipiului  Botoșani, orașului Bucecea și comunei Vorona , punându-le la dispoziție puncte de 
colectare și servicii gratuite de ridicare de la domiciliu.” declară director general Mihail Gabriel 

Tanasă. 
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Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, susține această campanie care a mai avut loc și în anii 
precedenți, invitând botoșănenii să renunțe la deșeurile electrice și electrocasnice, respectând, în egală 
măsură, mediul înconjurător.  

Detalii și regulament disponibil pe www.ecotic.ro  

 

 

...................................... 
Despre ECOTIC: 
ECOTIC este prima organizație a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice (EEE) din România, fondată în anul 
2006, care pune la dispoziție gratuit recipienți pentru colectarea separată a deșeurilor de echipamente electronice de mici dimensiuni și 
baterii, precum și preluarea gratuită a echipamentelor voluminoase de la sediul firmei sau de la domiciliu. Pentru mai multe detalii 
transmiteti un e-mail la logistica@ecotic.ro  
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