Ministerul Mediului şi Asociaţia Environ premiază cei mai Ecoactivi
cetăţeni şi cele mai „verzi”companii din Judeţul Mureş

Joi, 7 iulie, domnul Laszlo Borbely, Ministrul Mediului şi Pădurilor, a susţinut o
conferinţă de presă la Târgu Mureş. În cadrul conferinţei care a avut loc la ora 10.00 la
Casa Bernady, Ministrul Mediului împreună cu domnul Andrei Orban, Preşedintele
Asociaţiei Environ, au premiat cei mai activi cetăţeni şi cele mai „verzi”companii
înrolate în campania „Alungă fantomele electronicelor vechi”. În cadrul evenimentului
s-au acordat premii pentru Cea mai „verde” Asociaţie de locatari, Cea mai „verde”
instituţie, Compania „liberă” de DEEE-uri şi Cel mai EcoActiv cetăţean din Judeţul
Mureş.
Campania de informare şi colectare “Alungă fantomele electronicelor vechi” a fost lansată pe
data de 1 februarie în Judeţul Mureş, ca urmare a rezultatelor obţinute în urma derulării
proiectului pilot la nivelul Sectorului 1 al Capitalei, în noiembrie 2010. Prin acest proiect,
care în perioada următoare va parcurge fiecare judeţ al ţării, Asociaţia Environ în parteneriat
cu Ministerul Mediului şi Pădurilor şi-a propus să implementeze la nivelul întregii populaţii
un program funcţional de conştientizare şi colectare selectivă a deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice (DEEE).
Acţiunea din Târgu Mureş s-a adresat deopotrivă cetăţenilor, instituţiilor de stat şi celor
private, care au fost parcurse de vânătorii de fantome şi « înrolate » în campanie. Locuitorii
au răspuns pozitiv la invitaţia Environ de debarasare de deşeurile electronice, astfel încât a
fost necesară extinderea campaniei până la sfârşitul lunii martie. Per total, în cele patru runde
ale campaniei, au fost colectate 2770 kilograme, 2760 kilograme, 1984 kilograme, respectiv
1546 kilograme, adică peste 9 tone de deşeuri electrice.
Din cele peste 20 de companii şi instituţii înscrise în competiţie, în cadrul evenimentului
oficiat de domnul Ministru Laszlo Borbely s-au decernat urmatoarele premii:





Cea mai „verde” instituţie publică – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
Cea mai „verde” asociaţie de locatari – Asociaţia de locatari 814
Compania „liberă” de DEEE-uri – Universitatea particulară Dimitrie Cantemir
Cel mai EcoActiv Cetăţean – Szasz Iuliu

„Începem această campanie în Târgu Mureş, dar ne-am propus să ajungem în fiecare judeţ al
ţării. Fac apel la târgu-mureşeni, fac apel la asociaţiile de locatari să ne implicăm, să curăţăm
oraşul, ţara de deşeuri!” declara domnul Ministru Laszlo Borbely în cadrul conferinţei de
presă organizată cu ocazia lansării campaniei la Târgu Mureş. „La încheierea acţiunii,
rezultatele obţinute au demonstrat că, prin efortul conjugat al cetăţenilor şi al autorităţilor

locale, procesul de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
poate da roade.” a mai spus dl. Borbely.
„Prin intermediul campaniei de colectare şi conştientizare “Alungă fantomele electronicelor
vechi, Asociaţia Environ şi-a propus să marjeze pe informarea populaţiei la un nivel cât mai
extins cu putinţă în legătură cu necesitatea colectării selective a DEEE-urilor”. Considerăm
că eforturile conjugate ale Ministerului şi Asociaţiei Environ reprezintă o bună premisă
pentru reuşita campaniei, punând astfel baza implementării la nivel naţional a unor standarde
de management al DEEE compatibile cu cele existente la nivel european.” a afirmat dl.
Andrei Orban, Preşedintele Asociaţiei Environ.
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