Campania “Alungă fantomele electronicelor vechi” continuă în iunie în judeţul
Covasna

Începând cu data de 3 iunie, Asociaţia Environ lansează campania “Alungă fantomele electronicelor
vechi” în judeţul Covasna. Proiectul se derulează în parteneriat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor şi
are ca scop implementarea unui program funcţional de conştientizare şi colectare selectivă a
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) la nivel naţional, adresându-se în egală
măsură asociaţiilor de locatari, instituţiilor de stat, companiilor private şi cetăţenilor. Campania a fost
lansată la nivel naţional în februarie în judeţul Mureş, continuă începând cu luna mai în Municipiul
Bucureşti, urmând ca până la sfârşitul anului să parcurgă cât mai multe judeţe ale ţării în vederea
informării şi colectării DEEE-urilor de la populaţie.

Proiectul a fost extins la nivel naţional ca urmare a rezultatelor înregistrate în urma derulării programului
pilot în Sectorul 1 al Capitalei în luna noiembrie 2010, care s-a soldat cu 8 tone de deşeuri electrice şi
electronice colectate şi informarea a peste 100 de asociaţii de locatari, instituţii şi companii. Dezvoltată în
conformitate cu prevederile Directivei 1037/2010, campania „Alungă fantomele electronicelor vechi”
derulată în luna noiembrie a depăşit cu mult rezultatele obţinute în cadrul campaniei „Marea Debarasare”.
Ca atare, în februarie 2011, Campania a fost lansată la nivel naţional în judeţul Mureş, unde a beneficiat de
sprijinul unor echipe de voluntari din cadrul Organizaţiei de Tineret Mureş, care au angrenat în campanie
instituţiile şi asociaţiile de locatari şi au colectat peste 9 tone de deşeuri electrice şi electronice.
Urmând acelaşi mecanism ca în campaniile derulate în celelalte judeţe, campania de colectare demarată în
judeţul Covasna se adresează pe de o parte instituţiilor de stat şi companiilor private, dar şi asociaţiilor de
locatari şi cetăţenilor, care se pot înscrie în competiţie prin intermediul site-ului www.alungafantomele.ro.
Aici cei interesaţi îşi pot înscrie compania sau asociaţia de locatari în concurs şi pot obţine informaţii
suplimentare despre mecanismul campaniei şi despre premiile disponibile pentru fiecare categorie de
concurs.
Acţiunea de informare şi colectare se va bucura de sprijinul unor echipe de voluntari, al căror obiectiv îl
reprezintă informarea şi „înrolarea” în campanie a unui număr cât mai mare de companii, instituţii şi
asociaţii de locatari în vederea colectării selective a deşeurilor de echipamente electrice. De asemenea, pe
toată perioada derulării campaniei, Asociaţia Environ pune la dispoziţia celor interesaţi numărul de telefon
021.9223 pentru informare şi programarea preluării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.
Pentru a stimula colectarea selectivă a DEEE-urilor, campania derulată de Asociaţia Environ în parteneriat
cu Ministerul Mediului propune participanţilor o competiţie, ai cărei câştigători vor fi desemnaţi pe 3 iulie,
după încheierea campaniei în judeţul Covasna. Categoriile de premii sunt următoarele:
•
•

Asociaţii de locatari – Cea mai „verde” Asociaţie de locatari
Instituţii – Cea mai „verde” instituţie

•
•

Companii – Compania „liberă” de DEEE-uri
Cetăţeni – Cel mai EcoActiv cetăţean

„Astfel de campanii sunt foarte utile pentru conştientizarea atât a autorităţilor, dar şi a cetăţenilor cu
privire la colectarea selectivă a deşeurilor şi la reciclarea deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice.
Ministerul Mediului şi Pădurilor şi ANPM susţin astfel de proiecte care au un rol important în educarea
publicului cu privire la acţiunile care pot fi realizate pentru protejarea mediului. Sper ca rezultatele
campaniei să fie foarte bune, iar în timp, proiectul să atingă fiecare judeţ”, a declarat Iosif Nagy,
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în cadrul conferinţei de presă organizate la
Sfântu Gheorghe.
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