“Baterel şi Lumea Non-E”
Bilanțul unei campanii de succes
Vineri, 14 iunie 2013, are loc Gala de Premiere a Campaniei “Baterel şi Lumea Non-E”.
Evenimentul se va desfășura în sala de festivități a Liceului International de
Informatică București (ICHB) (Şos. Mihai Bravu, Nr. 428, Sector 3) şi marchează
finalul celei de-a doua ediții a campaniei naţionale de conştientizare şi colectare
selectivă derulată de Asociaţia Environ pe parcursul anului şcolar 2012-2013.
Bilanțul celei de-a doua editii atestă popularitatea de care se bucură această campanie:
450 de scoli din 38 de județe, 20.000 de copii inscriși, peste 600 de eseuri primite, 92 de
proiecte, 25 de tone de deșeuri electrice și baterii colectate.

Campania a fost implementată la nivelul şcolilor şi liceelor din România şi are la bază un
proiect pilot de informare şi colectare selectivă lansat de Asociaţia Environ în anul 2011.
Campania “Baterel şi Lumea Non-E” se derulează sub patronajul Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice, a Ministerului Educației şi a Gărzii Naționale de Mediu, sustinatori
tradiţionali ai Asociaţiei Environ în campaniile de conştientizare a populaţiei în ceea ce
priveste efectul nociv al deşeurilor de echipamente electrice şi baterii asupra mediului, dar şi
a sănătăţii.
Printre partenerii proiectului se numără Primăria Municipiului București, Romprest, SNRB si
Rematholding.
Campania se adresează elevilor din toate ciclurile de învăţământ – primar, gimnazial si liceal
– şi are ca scop principal angrenarea elevilor şi profesorilor într-o competiţie pozitivă privind
colectarea selectivă, bazată pe concursuri de eseuri între elevi şi competiţii de proiecte între
şcoli. Obiectivele acestei campanii sunt atât conştientizarea segmentului tânăr privind
necesitatea colectării selective a deşeurilor de echipamente electronice şi baterii, cât şi
colectarea efectivă a acestor fluxuri de deşeuri.
Câştigătorii Premiului I la concursul de eseuri, derulat pe 3 categorii de vârstă, sunt: Timis
Gabriela – Scoala Gimnaziala Talmacel, Sibiu (cls. I-IV), Mosneanu Laura – Liceul „Sfantul.
Gheorghe” Sîngeorgiu de Padure (cls. V-VIII), respectiv Tudor Maria CNB „George
Cosbuc”, Bucuresti (cls. IX-XII). La concursul de proiecte de colectare implementate la
nivelul şcolii, instituţia câştigătoare a fost Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu din Ploiesti, la
concursul de colectare DEEE s-a departajat Școala Aurel Vlaicu din Fetești, iar la concursul
de colectare a bateriilor uzate – Liceul Traian Vuia din Târgu Mureș.

Premiile vor fi înmânate de către d-na Elena Dumitru – Secretar de Stat în Ministerul
Mediului şi Schimbărilor Climatice, Viceprimarul Municipiului București dl. Marcel Nicolăescu,
d-na Daniela Călugaru, Director în Ministerul Educației si reprezentanți ai Gărzii de Mediu.
Premiile oferite de Asociaţia Environ constau în video-proiectoare, laptopuri, tablete, MP4
Playere şi camere foto. De asemenea, profesoriilor oordonatori care au participat la Campania
“Baterel şi Lumea Non-E” le vor fi acordate Diplome de Onoare în cadrul Galei de Premiere,
pentru implicarea şi consecvenţa de care au dat dovadă în cele 10 luni de cooperare.
„La sfarsitul celei de-a doua editii a unei campanii încununante de succes, ne place sa
credem ca am reușit sa inaintam pe drumul sinuos care conduce spre o nouă societate a
reciclării. Ne propunem și pe mai departe ca prin această campanie să realizăm
conştientizarea şi educarea ecologică a populaţiei prin intermediul copiilor din clasele I –
XII, care sunt poate cele mai deschise si, in acelasi timp, cele mai influente persoane în
determinarea unei schimbari de mentalitate în rândul părinţilor, bunicilor sau rudelor
apropiate.” susţine Andrei Orban, Preşedintele Asociaţiei Environ.
O nouă ediţie a campaniei va fi lansată de Asociaţia Environ în luna octombrie 2013.
Despre Asociaţia Environ
Asociaţia Environ este o organizaţie colectivă non-profit de management DEEE, având ca
scop preluarea responsabilităţilor producătorilor şi importatorilor referitoare la colectarea,
tratarea, valorificarea şi eliminarea nepoluantă a deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice (DEEE), aşa cum sunt prevăzute în HG nr. 1037/2010.
Pentru aceasta Asociaţia Environ a dezvoltat un sistem eficient de preluare şi valorificare a
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) în concordanţă cu legislaţia în
vigoare şi cu respectarea obiectivelor Strategiei Naţionale pentru Gestionarea Deşeurilor
şi a Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, în condiţiile unei optimizări permanente
a costurilor de operare.
Asociaţia Environ este o organizaţie deschisă atat producătorilor care doresc să adere ca
membri cât şi celor care, fără a deveni membri, solicită incheierea unui contract de transfer de
responsabilitate.

