
                           
 

 
 

București, 9 aprilie 2013 

 

 

Laboratorul Verde al Reciclării continuă: Ediția a II-a a Caravanei va vizita școlile din 11 de 

orașe 

 

Realizat în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și cu Ministerul Mediului și 

Schimbărilor Climatice, programul educațional Laboratorul Verde al Reciclării continuă și 

anul acesta, ducând mai departe angajamentul Eco-Rom Ambalaje de a genera o schimbare a 

comportamentului în privința separării deșeurilor de ambalaje.  

 

A II-a ediție a proiectului se va desfășura în perioada aprilie - iunie și va ajunge în școlile din 

11 localități din țară, la aproximativ 3.000 de elevi.  

 

Urmând un concept modern și având ca principal obiectiv familiarizarea elevilor de clasa a III-

a cu procesul de colectare selectivă, Laboratorul Verde al Reciclării este un autocar 

modificat și adaptat pentru mințile curioase ale copiilor, fiind prevăzut cu echipament 

multimedia. Astfel, accesul în laborator le oferă acestora oportunitatea de a participa la 

activități interactive precum vizionarea unei animații și a unui spot didactic pe tema colectării 

selective și implicarea într-un joc de echipă pe tablete PC. Elevii trebuie să fie atenți la jocul pe 

tablete, trebuie să demonstreze că știu să colecteze selectiv corect, pentru a acumula cât mai 

multe puncte. Clasa câștigătoare va primi la sfărșitul etapei un premiu special.  

 

Programul național Laboratorul Verde al Reciclării reprezintă o noutate atât din punct de 

vedere al conținutului informațional, cât și al formatului revoluționar pe care îl propune: 

educația experiențială. Prin intermediul activităților dezvoltate, elevii înțeleg beneficiile 

procesului de colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje, dar și importanța procesului de 

reciclare asupra mediului înconjurător.  

 

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice sprijină acest proiect de inițiere a copiilor în 

procesul de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, într-un mod atractiv şi 

interactiv, prin intermediul unei experienţe multimedia inedite. 

 

“Aceste acțiuni de conștientizare a problemei gestionării deșeurilor sunt salutare și vreau să 

subliniez importanța lor pe termen lung pentru ca țara noastră să poată oferi generațiilor 

viitoare un mediu curat, sănătos și civilizat” a menționat Ministrul Rovana Plumb.  

 

În prima etapă, Laboratorul Verde al Reciclării a ajuns în 25 de orașe din țară și a implicat 

peste 4.800 de elevi din 52 de școli primare, aceștia reprezentând prima generație de „agenți 

speciali 2.0” ai colectării selective. Marii câștigători ai primei ediții sunt cei 25 de elevi din 

clasa a III-a C, din „Școala Gimnazială Andrei Mureșanu”, Deva.  

 

 



                           
 

 
 

 

 

„Rezultatele foarte bune înregistrate în prima etapă a caravanei Laboratorul Verde al 

Reciclării ne-au dovedit că interesul și pasiunea elevilor pentru colectarea selectivă au depășit 

așteptările noastre. Dorința de a trăi într-o lume mai curată în care colectarea selectivă este o 

realitate și nu un vis, ne-a determinat să ne îndreptăm spre cât mai mulți copii. Sperăm ca și în 

etapa a doua să obținem rezultate cel puțin la fel de bune și cât mai mulți elevi să beneficieze 

de proiectul educațional Laboratorul Verde al Reciclării”, apreciază Sorin Cristian Popescu, 

Director General, Eco-Rom Ambalaje.  

 

Programul educațional Laboratorul Verde al Reciclării se înscrie în inițiativa pe termen lung a 

Eco-Rom Ambalaje de informare și educare ecologică a populației și, în continuare, programul 

se va desfășura în orașele: București, Focșani, Iași, Oradea, Pitești, Targoviște, Constanța, 

Slatina, Cluj, Craiova, Galați. 

“Cu aceste generații de copii, încercăm să începem cât mai devreme, astfel încât ei să aibă 

șansa de a fi cetățeni model, cetățeni europeni, care înteleg că relația lor cu mediul 

înconjurător este foarte importantă. Am încredere în parteneriatul nostru cu Eco-Rom 

Ambalaje, pentru că munca lor în acest domeniu este una esențială și pentru că se implică 

activ, de atâția ani, în schimbările pe care ni le dorim cu toții” a afirmat Ministrul Rovana 

Plumb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


