
	   	   	  
Protecția	  mediului	  

Vodafone	  România	  se	  implică	  activ	  în	  susţinerea	  acelor	  proiecte	  care	  contribuie	  la	  
crearea	  unei	  atitudini	  responsabile	  faţă	  de	  mediu,	  prin	  educaţie	  ecologică	  şi	  care	  
promovează	  importanţa	  colectării	  selective	  a	  deşeurilor	  şi	  reciclării	  acestora,	  pentru	  un	  
mediu	  mai	  curat	  şi	  mai	  sănătos.	  

Începând	  din	  septembrie	  2008,	  Vodafone	  România	  este	  certificată	  conform	  
standardului	  SR	  EN	  ISO	  14001:2005.	  

	  

Politica	  Vodafone	  România	  privind	  Protecția	  Mediului	  

Vodafone	  a	  avut	  încă	  de	  la	  început	  politici	  de	  companie	  pentru	  a	  asigura	  un	  loc	  de	  muncă	  
sigur	  și	  sănătos,	  protejând	  mediul	  și	  conservând	  energia	  și	  resursele	  naturale.	  Ne	  
asumăm	  responsabilitatea	  pentru	  mediul	  înconjurător	  și	  pentru	  comunitate.	  Ca	  atare,	  
avem	  următoarele	  obiective	  de	  interes:	  
	  
• A	  fi	  un	  vecin	  responsabil	  față	  de	  mediu	  și	  față	  de	  comunitățile	  în	  care	  operăm	  și	  a	  

acționa	  în	  mod	  corespunzător	  pentru	  a	  corecta	  incidentele	  sau	  circumstanțele	  ce	  
pun	  în	  pericol	  sănătatea,	  siguranța	  sau	  mediul;	  

• A	  conserva	  resursele	  naturale	  prin	  reutilizarea	  și	  reciclarea	  materialelor,	  
achiziționarea	  de	  materiale	  reciclate	  și	  folosirea	  	  materialelor	  reciclabile;	  

• A	  dezvolta	  și	  a	  comercializa	  produse	  sigure,	  eficiente	  în	  folosirea	  energiei,	  care	  să	  
protejeze	  mediul	  înconjurător	  și	  care	  să	  poată	  fi	  refolosite,	  reciclate	  sau	  depozitate	  
în	  siguranță;	  

• A	  dezvolta	  produse	  și	  a	  conduce	  procese	  care	  nu	  au	  ca	  efect	  advers	  afectarea	  
mediului,	  încurajând	  dezvoltarea	  și	  îmbunătățirea	  operațiunilor	  tehnologice	  pentru	  
a	  minimiza	  pierderile,	  pentru	  a	  preveni	  poluarea	  aerului,	  apei,	  și	  alte	  feluri	  de	  
poluare,	  reducând	  la	  minimum	  riscurile	  asupra	  sănătății	  și	  siguranței,	  precum	  și	  
depozitarea	  deșeurilor	  într-‐un	  mod	  sigur	  și	  reponsabil;	  

• A	  asigura	  folosirea	  responsabilă	  a	  energiei	  în	  toate	  ramurile	  afacerii,	  incluzând	  
conservarea	  energiei,	  îmbunătățind	  eficiența	  energetică	  și	  acordând	  o	  importanță	  
considerabilă	  energiei	  reutilizabile	  în	  fața	  celei	  non-‐reutilizabile,	  atunci	  când	  acest	  
lucru	  este	  posibil;	  

• A	  răspunde	  sau	  chiar	  a	  depăși	  cerințele	  legilor	  aplicabile,	  cât	  și	  cerințele	  voluntare	  la	  
care	  Vodafone	  consimte;	  

• A	  urmări	  perfecționarea	  continuă	  a	  Sistemului	  de	  Management	  de	  Mediu	  din	  cadrul	  
Vodafone	  și	  a	  se	  emite	  periodic	  rapoarte	  publice	  despre	  aceste	  progrese;	  

• A	  conduce	  audituri	  riguroase	  și	  autoevaluări	  a	  conformității	  Vodafone	  cu	  aceste	  
politici,	  măsurând	  progresul	  performanței	  de	  mediu	  a	  Vodafone	  și	  raportând	  
periodic	  managementului	  superior.	  

	  
Pentru	  a	  realiza	  toate	  directivele	  acestei	  politici,	  managementul	  din	  cadrul	  Vodafone	  
România	  își	  declară	  dorința	  și	  angajamentul	  de	  a	  implementa	  în	  cadrul	  companiei	  



	   	   	  
noastre	  un	  Sistem	  de	  Management	  de	  Mediu	  care	  să	  aibă	  ca	  referință	  Standardul	  SR	  EN	  
ISO	  14001:	  2005.	  
De	  asemenea,	  desemnăm	  resurse	  interne	  corespunzătoare	  pentru	  a	  asigura	  
monitorizarea,	  menținerea	  și	  perfecționarea	  continuă	  a	  Sistemului	  de	  Management	  de	  
Mediu	  la	  Vodafone	  România.	  
Politica	  de	  mediu	  este	  comunicată	  tuturor	  angajaților	  și	  este	  aliniată	  obiectivelor	  
noastre	  strategice.	  
	  

Programul	  național	  de	  reciclare	  a	  telefoanelor	  mobile	  și	  a	  accesoriilor	  

Fii	  parte	  din	  rețeaua	  celor	  care	  construiesc	  împreună	  o	  lume	  mai	  curată!	  
	  
• Caută	  un	  telefon	  mobil	  vechi,	  nefolosit	  pe	  care	  îl	  ai	  acasă.	  Acesta	  poate	  fi	  în	  stare	  de	  

funcţionare	  sau	  nu,	  cu	  sau	  fără	  acumulator,	  cu	  sau	  fără	  accesorii	  (încărcător,	  
handsfree,	  cablu	  de	  date	  etc.);	  

• Scoate	  cartela	  SIM,	  dacă	  mai	  e	  în	  telefon	  şi	  păstreaz-‐o.	  Transferă	  datele/	  informaţiile	  
personale	  (contacte,	  fotografii	  etc.)	  din	  telefon	  pe	  un	  alt	  suport	  (card	  SIM,	  card	  
multimedia	  MMC,	  computer)	  şi	  apoi	  șterge-‐le	  din	  telefonul	  pe	  care	  îl	  donezi	  pentru	  
reciclare;	  

• Vino	  cu	  acest	  telefon	  la	  orice	  magazin	  Vodafone;	  
• Aici	  vei	  înmâna	  telefonul	  unui	  angajat	  Vodafone	  sau	  îl	  vei	  pune	  chiar	  tu	  în	  cutia	  de	  

colectare	  şi	  vei	  completa	  un	  formular,	  prin	  care	  accepţi	  să	  donezi	  telefonul	  pentru	  
reciclare.	  

	  
Prin	  acest	  program,	  Vodafone	  România	  colectează:	  telefoane	  mobile,	  baterii,	  
încărcătoare,	  dispozitive	  hands-‐free,	  cabluri	  de	  date,	  indiferent	  de	  model	  şi	  de	  starea	  de	  
funcţionare	  a	  acestora.	  
	  
	  
Ce	  se	  întâmplă	  cu	  telefonul	  după	  ce-‐l	  aduci	  la	  Vodafone?	  
	  
Toate	  telefoanele	  colectate,	  cu	  sau	  fără	  accesorii,	  sunt	  preluate	  de	  Fonebak,	  compania	  cu	  
care	  Vodafone	  colaborează	  la	  nivel	  internaţional	  pentru	  reciclarea	  dispozitivelor	  uzate.	  
Telefoanele	  care	  sunt	  în	  stare	  de	  funcţionare	  vor	  fi	  recondiţionate	  şi	  reutilizate	  în	  ţări	  în	  
curs	  de	  dezvoltare	  din	  Africa,	  facilitând	  astfel	  accesul	  la	  serviciile	  de	  telefonie	  mobilă	  
utilizatorilor	  cu	  posibilităţi	  materiale	  limitate.	  Terminalele	  şi	  accesoriile	  care	  nu	  pot	  fi	  
reparate	  vor	  fi	  dezmembrate,	  iar	  materialele	  componente	  vor	  fi	  recuperate	  şi	  refolosite	  
pentru	  fabricarea	  de	  echipamente	  noi,	  printr-‐un	  proces	  de	  reciclare	  ce	  se	  va	  derula	  în	  
afara	  României.	  
Vodafone	  România	  va	  dona	  eventualele	  sume	  de	  bani,	  obţinute	  din	  reciclarea	  
telefoanelor,	  pentru	  susţinerea	  unor	  proiecte	  de	  protecţia	  mediului.	  
	  
Știai	  că	  
• Vodafone	  este	  prima	  companie	  de	  telecomunicații	  din	  România	  care	  a	  lansat	  

un	  program	  național	  de	  reciclare	  a	  telefoanelor	  mobile,	  în	  martie	  2007,	  cu	  
scopul	  de	  a	  reduce	  cantitatea	  de	  deșeuri	  electronice?	  



	   	   	  
• Metalele	  şi	  plasticul	  din	  componentele	  telefoanelor	  pot	  fi	  refolosite	  în	  producţia	  de	  

telefoane	  noi	  sau	  în	  alte	  industrii	  precum	  cea	  farmaceutică?	  

• Telefoanele	  şi	  acumulatorii	  conţin	  elemente	  preţioase	  precum:	  platină,	  aur,	  argint,	  
paladiu,	  cupru,	  nichel,	  cadmiu,	  litiu?	  

• 80%	  din	  populaţia	  lumii	  nu	  are	  acces	  la	  telefon.	  Pentru	  a-‐i	  ajuta	  pe	  aceşti	  oameni,	  
Vodafone	  Group	  colectează	  anual	  de	  la	  clienţii	  săi	  din	  toată	  lumea	  peste	  un	  milion	  de	  
telefoane.	  70%	  din	  cantitatea	  colectată	  este	  reciclată,	  iar	  30%	  este	  recondiţionată	  
(telefoane	  şi	  baterii	  care	  sunt	  refolosite)?	  

	  
Transmite	  mesajul	  mai	  departe	  și	  poate	  îți	  vor	  urma	  și	  alții	  exemplul!	  
Gestul	  tău	  contează.	  Vodafone	  îţi	  mulţumeşte	  pentru	  contribuţia	  ta	  la	  protejarea	  
mediului	  înconjurător!	  
	  

Regulament	  de	  participare	  	  

1. Poate	  participa	  la	  programul	  de	  colectare	  a	  telefoanelor	  orice	  persoană	  
(client	  Vodafone	  România	  sau	  al	  altui	  operator	  de	  telefonie	  mobilă)	  care	  este	  de	  
acord	  cu	  predarea	  telefonului	  în	  condiţiile	  descrise	  în	  prezentul	  regulament	  de	  
participare;	  

2. Se	  poate	  preda	  pentru	  reciclare	  orice	  tip	  de	  telefon	  (în	  stare	  de	  funcţionare	  sau	  
nu,	  cu	  sau	  fără	  baterie),	  acumulator	  sau	  accesoriu	  de	  telefon	  proprietate	  
personală;	  

3. Aceeaşi	  persoană	  poate	  preda	  spre	  reciclare	  mai	  multe	  telefoane,	  acumulatori	  
sau	  accesorii	  de	  telefon;	  

4. În	  momentul	  predării	  telefonului,	  se	  va	  completa	  şi	  semna	  un	  formular	  
"angajament"	  prin	  care	  persoana	  care	  aduce	  telefonul	  declară	  că	  este	  de	  acord	  
să-‐l	  predea	  pentru	  a	  fi	  reciclat,	  în	  mod	  gratuit;	  

5. Pentru	  baterii,	  încărcătoare	  sau	  alte	  accesorii	  de	  telefon	  predate	  nu	  se	  
completează	  formularul	  "angajament";	  

6. Angajaţii	  Vodafone	  România	  SA	  nu	  pot	  preda	  telefoane	  pentru	  reciclare	  în	  cadrul	  
acestui	  program;	  

7. Orice	  persoană	  (cu	  excepţia	  angajaţilor	  Vodafone)	  va	  primi,	  pentru	  fiecare	  
telefon	  predat	  pentru	  reciclare,	  un	  cadou	  inscripţionat	  cu	  sigla	  Vodafone.	  Acest	  
cadou	  poate	  diferi	  ca	  formă	  şi	  valoare,	  în	  funcţie	  de	  data	  la	  care	  este	  adus	  
telefonul	  la	  punctul	  de	  colectare.	  Pentru	  baterii	  şi	  orice	  alte	  accesorii	  de	  telefon,	  
persoană	  care	  le	  predă	  pentru	  reciclare	  nu	  va	  primi	  cadou;	  

8. Acest	  program	  nu	  are	  caracter	  publicitar	  pentru	  Vodafone	  România	  SA	  şi	  nu	  va	  
implica	  promovarea	  de	  produse	  sau	  servicii;	  

9. Persoana	  care	  predă	  telefonul	  este	  de	  acord	  ca	  telefonul	  predat	  la	  punctul	  de	  
colectare	  să	  fie	  redirecţionat	  de	  Vodafone	  România	  SA	  către	  o	  firmă	  specializată,	  
în	  scopul	  recondiţionării	  şi/sau	  reciclării	  materialelor	  din	  care	  sunt	  
confecţionate	  componentele	  telefonului	  (inclusiv	  baterie,	  încărcător,	  alte	  
accesorii	  în	  cazul	  în	  care	  acestea	  însoţesc	  telefonul).	  



	   	   	  
	  

Litoral	  curat	  

În	  2005,	  când	  a	  fost	  iniţiat	  programul	  "Connex	  pentru	  viitor",	  mediul	  înconjurător	  a	  fost	  
identificat	  c	  una	  din	  zonele	  în	  care	  românii	  aveau	  nevoie	  de	  sprijin.	  
"Litoral	  Curat"	  are	  ca	  scop	  informarea	  şi	  educarea	  turiştilor	  şi	  locuitorilor	  din	  zona	  
litoralului	  pentru	  păstrarea	  curăţeniei	  pe	  plajă	  şi	  încurajarea	  acestora	  pentru	  colectarea	  
selectivă	  a	  deşeurilor	  spre	  a	  fi	  reciclate.	  	  
Programul	  are	  mai	  multe	  componente:	  	  

• curăţarea	  plajelor	  (amplasarea	  de	  coşuri	  pentru	  colectarea	  deşeurilor,	  care	  sunt	  
apoi	  ridicate	  de	  firme	  specializate	  de	  reciclare	  şi	  salubrizare);	  

• eco-‐centre	  mobile	  de	  informareşi	  educaţie	  ecologică	  a	  publicului;	  
• distribuirea	  de	  pliante.	  

În	  vara	  anului	  2005,	  au	  fost	  amplasate	  300	  de	  coşuri	  pentru	  colectarea	  selectivă	  a	  
deşeurilor,	  pe	  o	  suprafaţă	  de	  45	  de	  km	  de	  plajă.	  	  
Programul	  a	  continuat	  şi	  în	  vara	  lui	  2006,	  când	  plajele	  din	  9	  staţiuni	  româneşti	  de	  pe	  
malul	  mării,	  precum	  şi	  din	  oraşul	  Constanţa,	  au	  fost	  dotate	  cu	  450	  de	  coşuri	  pentru	  
colectarea	  selectivă	  a	  deşeurilor,	  iar	  în	  sezonul	  estival	  2007	  numărul	  coşurilor	  
amplasate	  pe	  plajă	  a	  crescut	  la	  490.	  Anual	  se	  colectează	  astfel	  zeci	  de	  tone	  de	  hârtie	  şi	  
materiale	  plastice,	  care	  sunt	  apoi	  reciclate.	  
	  

	  

	  


