Campania ,,Alungă fantomele electronicelor vechi” se relansează în județul
Mureș
Asociația Environ organizează în perioada 15 noiembrie – 15 decembrie în județul Mureș,
campania de informare și stimulare a colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și
electronice (DEEE) și a celor de baterii și acumulatori (DBA), Alungă fantomele electronicelor
vechi.
Prin intermediul acestui proiect, Asociația Environ urmărește creșterea gradului de conștientizare a
pericolului risipirii resurselor naturale și a efectelor nocive pe care le are eliminarea incorectă a
DEEE-urilor și DBA-urilor și încurajarea unui comportament responsabil față de mediu în rândul
locuitorilor din județul Mureș. Totodată campania are drept scop creșterea cantităților de deșeuri
colectate efectiv de la populație, potențând astfel atingerea țintelor de colectare și reciclare impuse
de legislația națională și europeană.
,,Această campanie continuă seria inițiativelor prin care încercăm să generăm o atitudine
proactivă vis-a-vis de problemele de mediu și să creăm o obișnuință de colectare selectivă atât în
rândul cetățenilor, cât și în rândul companiilor. Totodată urmărim să creștem cantitățile de
deșeuri colectate efectiv de la populație astfel încât să contribuim la un parcurs ascendent care să
faciliteze atingerea procentului de 50% deșeuri reciclate din totalul de deșeuri menajere
generate”, a declarat Andrei Orban, președintele Asociației Environ.
Timp de o lună de zile, primăriile, instituțiile, companiile și cetățenii județului Mureș pot participa
în campania Alungă fantomele electronicelor vechi, predând spre reciclare aparatura veche și
baterii uzate, având astfel șansa de a câștiga unul din premiile atractive puse în joc. Înscrierea în
campanie se poate face telefonic la numărul unic 031.827.0000 sau prin completarea formularului
de înregistrare fie online, fie la unul din cele două puncte mobile de informare și colectare
Ecobanca care vor staționa în locațiile comunicate pe site-ul campaniei.
La fiecare predare de deșeuri, participanții vor primi un număr de puncte corespunzător cantității de
DEEE sau DBA depuse (punctele sunt acordate conform tabelului de corespondență între greutățile
medii și numărul de puncte). Punctele se cumulează cu cele primite anterior, astfel încât la finalul
campaniei, cei care au adunat cel mai mare număr de puncte vor fi declarați câștigători. Campania
este structurată în 3 categorii, iar pe data de 20 decembrie vor fi acordate premii pentru ,,Cea mai
verde primărie”, ,,Cea mai verde instituție” și ,,Cel mai ecoactiv cetățean”. Desemnarea
câștigătorilor se va face automat și în mod strict neutru pe baza punctelor acumulate pe perioada de
desfășurare a campaniei. În caz de egalitate, participanții vor fi departajați prin tragere la sorți.
Regulamentul complet al campaniei, detalii despre premiile oferite, precum și locațiile punctelor de
informare și colectare Ecobanca sunt disponibile pe site-ul www.environ.ro și
www.alungafantomele.ro.
Alungă fantomele electronicelor vechi este un proiect inițiat de Asociația Environ sub patronajul
Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în parteneriat cu Asociația Sistemul Național de

Reciclare a Bateriilor (SNRB) și Globex. Prima ediție a campaniei s-a desfășurat la nivel național
în anul 2011.
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 deșeurilor de echipamente electrice și electronice și
atingerea obiectivelor de reciclare pe acest flux de deșeuri, conform prevederilor Directivei
2002/96/EC transpusă în legislația națională prin HG 1037/2010.

