Bilanț la finalul celei de-a doua ediții a campaniei ECOBANCA – Banca ta de reciclare
A doua ediție a campaniei Ecobanca – Banca ta de reciclare, prima rețea de puncte mobile de
colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) și a deșeurilor de baterii și
acumulatori (DBA), lansată la începutul lunii iunie, a ajuns la final.
În perioada imediat următoare, după centralizarea și validarea datelor, Asociația Environ va publica
pe pagina oficială a campaniei, www.ecobanca.ro, lista cu participanții câștigători care au acumulat
pe durata desfășurării proiectului numărul de puncte necesar pentru unul din cele șase tipuri de
premii puse în joc: aparate de fotografiat, aspiratoare, tablete, mașini de spălat, televizoare și
frigidere. În săptămâna 6 – 10 octombrie, câștigătorii vor primi informații referitoare la modalitatea
de intrare în posesia premiului pe baza cardului Ecobanca.
În cele 4 luni de desfășurare a proiectului, peste 500 de bucureșteni preocupați de protecția
mediului înconjurător, s-au înscris în concurs, colectând și predând spre reciclare aproximativ 20 de
tone de DEEE și 2 tone de baterii uzate. Punctele mobile de colectare Ecobanca au staționat în
perioada 5 iunie – 29 septembrie în principalele parcuri din Capitală: Parcul Herăstrău, Parcul
Tineretului, Parcul Carol, Parcul Floreasca, Parcul Cișmigiu, Parcul Crângași, Parcul Circului, iar
voluntarii proiectului au fost permanent disponibili să asigure preluarea deșeurilor și să ofere
informații despre proiect tuturor persoanelor interesate.
Programul Ecobanca se adresează persoanelor fizice din Municipiul București și județul Ilfov și are
drept obiective creșterea gradului de conștentizare a problematicii colectării selective și reciclării
deșeurilor electrice și bateriilor uzate, urmărind promovarea susținută a unui comportament
responsabil față de mediu în rândul locuitorilor Capitalei și implicarea acestora în proiecte de
protejare a mediului, precum și creșterea cantităților de deșeuri colectate efectiv de la populație,
favorizând astfel atingerea țintelor europene referitoare la prevenirea și reciclarea deșeurilor.
Ediția 2013 a campaniei a avut drept rezultate implicarea a aproximativ 1000 de persoane de la
care s-au colectat peste 12 tone DEEE și DBA și premierea a 96 de câștigători din rândul celor mai
proactivi participanți.
Ecobanca – Banca ta de reciclare este un proiect inițiat de Asociația Environ în parteneriat cu
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Primăria Generală a Capitalei, cu sprijinul Sistemului
Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB), Rematholding și Green WEEE.
Asociația Environ este o organizație colectivă non-profit de management al deșeurilor de
echipamente electrice și electronice, având ca scop preluarea responsabilităților producătorilor și
importatorilor referitoare la colectarea, tratarea, valorificarea și eliminarea nepoluantă a acestor
tipuri de deșeuri. Asociația Environ are două obiective principale: organizarea și implementarea
unui sistem eficient de management al DEEE și atingerea obiectivelor de reciclare pe acest flux de
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deșeuri, conform prevederilor Directivei 2002/96/EC transpusă în legislația națională prin HG
1037/2010 și a noii Directive privind DEEE, 2012/19/EC.
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