Asociaţia Română pentru Reciclare

POLITICA SI OBIECTIVELE GENERALE
ALE ASOCIATIEI ROREC
Politica
In urma identificarii contextului organizational, Asociatia RoRec, care furnizeaza servicii de gestionare deseuri
echipamente electrice si electronice si raportare legala in sistemul colectiv al producatorilor de echipamente
electrice si electonice, doreste indeplinirea obligatiilor de conformare identificate ca fiind aplicabile prin:
➢ Evaluarea permanenta a conformarii cu cerintele legale aplicabile pentru domeniul de activitate, atat a
sa, cat si a membrilor si/sau partenerilor sai, in vederea prevenirii poluarii si asigurarii protectiei
mediului;
➢ Dezvoltarea, implementarea si imbunatatirea continua unui sistem de management integrat al calitatii si
mediului in cadrul departamentelor proprii si extinderea principiilor acestuia asupra principalilor
furnizori ce ii reprezinta interesele la nivel national;
➢ Considerarea cerintelor partilor interesate si transformarea acestora in indicatori de performanta;
➢ Structurarea de strategii de operare si sustinerea acestor strategii cu resursele adecvate;
➢ Evaluarea permanenta a raportului risc/beneficiu pentru procesele derulate si gestionarea schimbarilor
prin intermediul planurilor de masuri;
➢ Imbunatatirea permanenta a proceselor ce se afla sub controlul sau/si coordonarea Asociatiei.
Asociatia RoRec asigura intelegerea si comunicarea rolului sau prin campanii de informare si sensibilizare a
partilor interesate cu privire la gestionarea DEEE.
Mesajul transmis de toti reprezentantii Asociatiei Rorec, dar mai ales de managementul organizatiei este in
permanenta corelat cu cerintele Directivelor Europene din domeniul gestiunii DEEE si cu legislatia nationala.
Asociatia RoRec stabileste obiective si indicatori de performanta prin intermediul carora creaza o imagine
transparenta si directa asupra realitatilor nationale cu privire la gestionarea DEEE.
Obiective
Asociatia a stabilit urmatoarele obiective generale:
➢ contribuția la organizarea si funcționarea, la nivel național, a unui sistem eficient de preluare si valorificare a
deșeurilor de echipamente electrice si electronice, pentru susținerea obiectivelor stabilite de Strategiei
Naționale pentru Gestionarea Deșeurilor si ale Planului National de Gestionare a Deșeurilor, protejând
mediul si sănătatea populației, cu respectarea tehnologiilor si standardelor europene, in condiții de
management performant al costurilor implicate;
➢ preluarea responsabilității producătorilor de echipamente electrice si electronice ce decurg din aplicarea
Directivei 2012/19/UE, transpusa in legislația interna prin OUG 5/2015 și Ordinul 1494/2016, privind
aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizațiilor colective în vederea preluării
responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a
deșeurilor de echipamente electrice şi electronice
➢ comunicarea proiectelor Asociatiei catre toate partile interesate, producatori, cetateni, autoritati publice
centrale si locale, etc.
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