ECOBANCA – Banca ta de reciclare își premiază câștigătorii
Campania 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 de Asociația Environ în parteneriat cu Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice și Primăria Municipiului București, a ajuns la finalul primei ediții.
Succesul campaniei în rândul locuitorilor Capitalei care au adoptat rapid un comportament ecoresponsabil, colectând și predând spre reciclare peste 12 tone de DEEE-uri și DBA-uri în doar 4
luni, a întrecut așteptările organizatorilor. În vederea acordării premiilor participanților care
îndeplinesc criteriile stabilite în regulament și luând în considerare depășirea bugetului alocat
acestui proiect, Asociația Environ a decis ca data de 30 septembrie să marcheze finalul ediției din
acest an.
La începutul lunii octombrie, Asociația Environ cu sprijinul reprezentanților autorităților
partenere, va organiza o conferință de presă în care va anunța rezultatele campaniei de colectare
selectivă. De asemenea, va avea loc ceremonia de premiere a câștigătorilor ediției 2013 a
campaniei Ecobanca – Banca ta de reciclare, care va continua și anul următor. Câștigătorii vor fi
anunțați telefonic sau prin e-mail asupra modalităților prin care pot intra în posesia premiului.
ECOBANCA – Banca ta de reciclare este o campanie de informare care are drept obiective
creșterea gradului de conștientizare a problematicii colectării selective și reciclării, urmărind
crearea unui comportament proactiv al bucureștenilor, de implicare în proiecte de protejare a
mediului, dar și creșterea cantităților de deșeuri colectate efectiv de la populație, favorizând astfel
atingerea țintelor europene referitoare la prevenirea și reciclarea deșeurilor. Noutatea absolută a
proiectului ECOBANCA o reprezintă aplicația QR Codes care asigură trasabilitatea deșeurilor de la
predare până la momentul reciclării.
Punctele mobile de colectare ECOBANCA au staționat de la 1 iunie până la jumătatea lunii
septembrie în Piața Victoriei, Piața Constituției, Parcarea Primăriei Generale, Parcul Tineretului,
Parcul Herăstrău Nou și Parcul Herăstrău Vechi, Parcul Carol, Parcul Circului, Parcul Obor, Parcul
Crângași, Parcul Cișmigiu, Parcul Titan, Parcul Floreasca, Parcul Sala Palatului, Parcul Izvor, Parcul
Unirii, Academia Militară.
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.

