Asociaţia Environ inaugurează primul centru de colectare selectiva a deşeurilor
independent din punct de vedere energetic

Bucuresti, 14.02.2011 - Luni, 14 februarie, Asociaţia Environ inaugureaza EcoRampa, primul Centru de
Colectare Selectiva pe 10 fluxuri diferite de deseuri, alimentat exclusiv cu energie alternativa.
Proiectul EcoRampa a fost realizat de Asociatia Environ în colaborare cu Primăria Sectorului 1 şi are ca scop
determinarea cetăţenilor de a adopta un comportament social responsabil, prin depozitarea deşeurilor
reciclabile într-un centru de colectare şi prelucrare. Proiectul este unic la nivel national si se subsumeaza
Campaniei Nationale de Colectare Selectiva « Alunga fantomele electronicelor vechi”.
Centrul din şoseaua Odăi numărul 367 pune la dispozitia bucurestenilor facilitati de colectare la standarde
europene. Cele zece fluxuri de deşeuri care pot fi colectate la Ecorampa sunt: hârtie şi carton, plastic,
sticla alba, sticla colorata, metale feroase şi neferoase, anvelope, deşeuri electrice, becuri şi lămpi, baterii
uzate şi textile.
Proiectul urmareste determinarea cetăţenilor de a adopta un comportament social responsabil, prin
depozitarea deşeurilor reciclabile într-un centru de colectare şi prelucrare.
”Acesta este primul dintr-o serie de proiecte cu acoperire naţională, vizând crearea unei infrastructuri
solide de colectare selectivă a deşeurilor pusă la dispoziţia cetăţenilor, care să favorizeze îndeplinirea
obligaţiilor de mediu ale ţării noastre. Prin Directivele Europene, fiecare dintre aceste fluxuri de deşeuri
este asociat cu ţinte anuale de atins în calitate de membru al Uniunii. Neatingerea obiectivelor atrage după
sine penalităţi de sute de mii de euro pe zi, care în final sunt plătite tot de către cetăţeni. Partenerii
Environ în acest proiect îndrăzneţ sunt Ministerul Mediului, EcoAnvelope, EcoPack Management ,
RematHolding, Recolamp şi alţii. Dorim ca exemplul Primariei Sectorlui 1 Bucuresti sa fie urmat de cat mai
multee primarii si consilii locale, ide la comune pana la municipii”, declara Andrei Orban, Presedintele
Asociatiei Environ.
Prin tratatul de aderare la Uniunea Europeana, Romania si-a asumat o serie de obligatii in ceea ce priveste
gestionarea deseurilor. Potrivit Legii serviciului public de salubrizare a localitatilor, Primăria Sectorului 1 şi
Romprest, în calitate de salubrizator local, au obligaţia de a îndeplini obiectivele de mediu impuse la nivel
comunitar, în special reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate la gropile de gunoi cu 35% pana in 2016.
În acest sens, parteneriatul cu Asociaţia Environ are scopul de a facilita atingerea ţintelor de colectare pe
fiecare dintre cele 10 fluxuri de deşeuri, în vederea protejării sănătăţii generale a cetăţenilor municipiului
Bucureşti.
Sub patronajul Ministerului Mediului si Padurilor, Asociaţia Environ derulează o campanie naţională de
colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, care are ca scop informarea şi

conştientizarea cetăţenilor în legătură cu pericolele pe care le prezintă acestea atunci când sunt depozitate
necorespunzător. Derulată sub sloganul „Alungă fantomele electronicelor vechi”, campania se adresează
deopotrivă instituţiilor de stat, companiilor private şi asociaţiilor de locatari şi are ca miză desemnarea
celui mai „verde” judeţ, la finalul celor 11 luni de campanie. De asemenea, la nivelul fiecărui judeţ, Environ
şi Ministerul Mediului vor premia cei mai activi participanţi, în funcţie de cantitatea de deşeuri electronice
predată.. Prin acest proiect, Asociaţia Environ nu şi-a propus doar colectarea punctuală a DEEE-urilor, ci şi o
« schimbare de atitudine » prin implementarea la nivelul întregii comunităţi a unui program funcţional de
conştientizare şi colectare selectivă.

Despre Asociatia Environ

Asociația Environ este o organizație colectivă non-profit de management DEEE, având ca scop preluarea
responsabilităților producătorilor și importatorilor referitoare la colectarea, tratarea, valorificarea și
eliminarea nepoluantă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice ( DEEE ), așa cum sunt prevăzute
în HG nr. 1037/2010.
Pentru aceasta Asociația Environ a dezvoltat un sistem eficient de preluare și valorificare a deșeurilor de
echipamente electrice și electronice (DEEE) în concordanță cu legislația în vigoare și cu respectarea
obiectivelor Strategiei Naționale pentru Gestionarea Deșeurilor și a Planului Național de Gestionare a
Deșeurilor, în condițiile unei optimizări permanente a costurilor de operare.
Asociația Environ este o organizație deschisă atat producătorilor care doresc să adere ca membri cât și
celor care, fără a deveni membri, solicită incheierea unui contract de transfer de responsabilitate.
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