ASOCIAȚIA ENVIRON A PREMIAT CÂȘTIGĂTORII CAMPANIEI ECOBANCA –
BANCA TA DE RECICLARE
Asociația Environ a organizat Joi, 10 octombrie 2013 la Hotel Hilton, conferința de presă care a marcat
încheierea ediției pilot a campaniei de informare și colectare selectivă a deșeurilor de echipamente electrice
și electronice (DEEE) și de baterii (DBA), Ecobanca – Banca ta de reciclare.
În prezența Președintelui Agenției Naționale de Protecția Mediului, dl Mihail Fâcă și a reprezentaților
Primăriei Generale a Municipiului București, Asociația Environ a prezentat rezultatele primei ediții a
campaniei de implementare a rețelei de puncte mobile de colectare de DEEE și DBA, dotate cu cea mai
avansată tehnică de individualizare a deșeurilor predate care garantează trasabilitatea acestora până la
momentul reciclării.
În cele 4 luni de campanie, Ecobanca a atras aproximativ 1000 de bucureșteni eco-responsabili care au
depus peste 12 tone de DEEE-uri și DBA-uri la punctele mobile de colectare amplasate în zone diferite ale
orașului. La finalul campaniei, 96 de participanți care au acumulat necesarul de puncte pe Carnetele de
Economii au fost premiați cu produse electrocasnice noi: aparate de fotografiat, aspiratoare, tablete,
televizoare, mașini de spălat, frigidere.
Răspunsul favorabil din partea cetățenilor care s-au implicat activ în proiect, a încurajat extinderea rețelei de
colectare, astfel că numărul punctelor mobile Ecobanca a crescut de la 1 iunie până la încheierea campaniei
de la 3 la 5 rulote. Punctele mobile de colectare Ecobanca au staționat pe perioada campaniei în Piața
Victoriei, Piața Constituției, Parcarea Primăriei Generale, Parcul Tineretului, Parcul Herăstrău, Parcul Carol,
Parcul Circului, Parcul Obor, Parcul Crângași, Parcul Cișmigiu, Parcul Titan, Parcul Floreasca, Parcul Sala
Palatului, Parcul Izvor, Parcul Unirii, Academia Militară.
Prin intermediul acestui proiect susținut activ de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și de
Primarul General Sorin Oprescu, s-a urmărit pe de o parte promovarea susținută a unei atitudini proactive a
cetățenilor Capitalei și implicarea acestora 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.
Ecobanca – Banca ta de reciclare este un proiect inițiat de Asociația Environ în parteneriat cu Ministerul
Mediului și Schimbărilor Climatice, Primăria Municipiului București, cu sprijinul Sistemului Național de
Reciclarii a Bateriilor, Globex, Rematholding și Romprest.
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.
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