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Ref: Ministrul Mediului a participat la recondiționarea unui calculator, în vizită la Ateliere 
Fără Frontiere 

                         

 

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Mircea Fechet, a efectuat astăzi o vizită de lucru la sediul 
Asociației Ateliere Fără Frontiere (AFF). Asociația colectează deșeuri electrice și electronice, le 
recondiționează și le donează copiilor din familii defavorizate. Până la finalul lunii octombrie, în 
atelierele asociației au fost recondiționate și donate 1700 calculatoare, iar cererea pentru aceste 
echipamente  este în continuă creștere.  

’’Am început să progresăm în domeniul reciclării, dar este timpul să ne gândim serios și la 
reutilizarea deșeurilor, acțiune al cărei impact asupra mediului este mai redus în comparație 
cu reciclarea, deoarece nu implică un proces industrial. Un astfel de atelier ca cel al 
asociației,  dovedește că putem face trei fapte bune într-un singur gest - donăm calculatoare 
vechi și ajutăm mediul, susținem educația online, creăm locuri de muncă pentru cei 
vulnerabili’’, a declarat ministrul Mircea Fechet. 
 
În cadrul acestei vizite, ministrul a semnat o etichetă ce se va regăsi pe toate calculatoarele 
donate anul acesta. Alături de semnătura sa, se află și cea a beneficiarului Marius Istodor, cel 
care l-a îndrumat pe ministru în recondiționarea calculatorului.  
 
Procesul de  recondiționare a echipamentelor implică și persoane vulnerabile sprijinite de 
asociație. Până la finalul acestui an, mai sunt necesare cel puțin 850 de calculatoare pentru 
elevii din mediul rural.  

În cei 12 ani de la înființare, asociația Ateliere Fără Frontiere a colectat 1347 tone de DEEE-uri, 
dintre care 30% au fost recondiționate pentru reutilizare, iar 70% au fost dezmembrate pentru 
reciclare. 18.891 echipamente IT au fost recondiționate și donate prin programul național 
Educlick, la peste 2.000 de școli și asociații din toata țara, unde se bucură de ele 415.000 de 
beneficiari din comunitățile defavorizate din România. Peste 600 tone de DEEE-uri au fost 
reciclate, evitând astfel poluarea cu 16427 tone de emisii de gaze cu efect de seră. 
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