24 de premii la Gala de Premiere a Campaniei “Baterel şi Lumea Non-E”
Joi, 14 iunie 2012, a avut loc Gala de Premiere a campaniei “Baterel şi Lumea Non-E”,
Evenimentul s-a desfăşurat în sala de teatru a International School of Bucharest (Şos. Gării
Cățelu, Nr. 1R) şi a marcat finalul campaniei naţionale de conştientizare şi colectare selectivă
derulată de Asociaţia Environ pe parcursul anului şcolar 2011-2012.
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. La fel ca în prima
ediţie, Campania “Baterel şi Lumea Non-E” s-a derulat sub patronajul Ministerului Mediului şi
Pădurilor, Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului şi a Gărzii Naționale de
Mediu, în parteneriat cu SNRB, Compania Romprest SA, Globex, Remat Holding și Bucuresti FM.
Prin extinderea acestei campanii la nivel naţional, Asociaţia Environ a urmărit 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 au fost atât
conştientizarea segmentului tânăr privind necesitatea colectării selective a deşeurilor de
echipamente electronice şi baterii, cât şi colectarea efectivă a acestor fluxuri de deşeuri.
Astfel, câştigătorii Premiului I la concursul de eseuri, derulat pe 3 categorii de vârstă, sunt:
Andreas Niţu (clasele I-IV), Sonntag Daniela (cls. V-VIII), respectiv Vasile N. Alexandru-Traian
(cls. IX-XII). La concursul de proiecte de colectare implementate la nivelul şcolii, instituţia
desemnată câştigătoare a fost Liceul de Ştiinte ale Naturii "Grigore Antipa" din Botoşani, iar la
concursul de colectare DEEE şi baterii s-a departajat Colegiul Tehnic "Maria Băiulescu", Braşov.
Premiile au fost inmanate de către d-na Elena Dumitru – Secretar General Adjunct in Ministerul
Mediului şi Pădurilor, dl. Stelian Fedorca Secretar de Stat în Ministerul Educaţiei, reprezentanți ai
Gărzii de Mediu, ai Companiei Romprest și Bucuresti FM. De asemenea, au fost oferite şi o serie
de Premii Speciale participanţilor care au surprins juriul cu diverse iniţiative, premii ce au fost
înmânate de Călin Goia, solistul formaţiei Voltaj, precum şi de Chef Cătălin Scărlătescu.
La Gala de Premiere au fost prezenţi peste 200 de elevi şi cadre didactice din şcolile câştigătoare
ale campaniei, părinţi şi reprezentanţi ai mass-media. Premiile oferite de Asociaţia Environ au
constat în video-proiectoare, laptopuri, camere video, MP4 Playere şi aparate foto. De asemenea,
profesorii coordonatori care au participat la Campania “Baterel şi Lumea Non-E” au fost
recompensaţi cu Diplome de Onoare în cadrul Galei de Premiere, pentru implicarea şi consecvenţa
de care au dat dovadă în cele 8 luni de cooperare.
„La sfarsitul unei campanii încununante de succes, putem spune că am reușit sa punem o primă
piatră de hotar pe drumul sinuos care conduce spre o nouă societate a reciclării. Ne propunem ca
și pe mai departe prin această campanie să realizăm conştientizarea şi educarea ecologică a
populaţiei prin intermediul copiilor din clasele I – XII, care sunt poate cele mai influente persoane

în determinarea unui comportament eco-responsabil în rândul părinţilor, bunicilor sau rudelor
apropiate.” susţine Andrei Orban, Preşedintele Asociaţiei Environ.

Ediţia 2011-2012 a campaniei « Baterel şi Lumea Non-E » a avut ca rezultate concrete implicarea a
peste 231 de şcoli şi licee din 17 județe și București și colectarea a aproximativ 11 de tone de
deşeuri de echipamente electrice şi baterii. O nouă ediţie a campaniei va fi lansată de Asociaţia
Environ în luna septembrie 2012, propunându-şi să angreneze toate instituţiile de învăţământ de
stat şi private în construirea unei reţele naţionale de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice.

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.
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