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INFORMAȚIE DE PRESĂ 
 

 

 

Secretarul de stat din Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Elena Dumitru va 

participa, vineri, 14.06.2013, ora 14.00, la gala de premiere a celei de-a doua ediţii a campaniei de 

educare şi colectare selectivă, “Baterel şi Lumea Non-E”. 

Gala va avea loc în sala de festivităţi a Liceului Teoretic de Informatică Bucureşti (ICHB) - Șos. 

Mihai Bravu, nr.428, Sector 3, București. 

Campania a fost derulată în școli și licee, la nivel național, pe parcursul unui an de către 

Asociația Environ sub înaltul patronaj al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, 

Ministerului Educației Naționale și în parteneriat cu Garda Națională de Mediu. 

Obiectivul acestei campanii îl constituie, colectarea selectivă a deșeurilor de baterii precum 

și echipamente electrice și electronice și informarea directă a elevilor din ciclurile primar, gimnazial 

și liceal asupra modalităților corecte de colectare a deșeurilor reciclabile. 

Marele Premiu, va reveni şcolii care a acumulat cel mai mare punctaj la concursul de 

colectare DEEE şi baterii și va fi decernat de către secretarul de stat Elena Dumitru. 

Printre personalitățile care vor înmâna premii se numără, de asemenea și alți reprezentanţi ai 

Ministerului Educaţiei Naționale, Primăriei Capitalei și ai Gărzii de Mediu. 

 

 

Informații de background 

 

Campania a fost concepută ca o competiţie pe grupe de vârstă, respectiv ciclul primar, 

gimnazial şi liceal. 

Competiţia s-a axat pe trei direcţii convergente: un concurs de eseuri între elevii din aceeaşi 

categorie de vârstă, un concurs de proiecte de colectare selectivă şi implementare a acestora la 

nivelul şcolii sau al comunităţii, respectiv un concurs de colectare de deşeuri de electronice şi 

baterii uzate, derulat între şcolile participante. Ecoul Campaniei s-a făcut auzit în peste 450 de şcoli 

şi licee din 38 de județe. 

Conform tradiţiei, ajunsă la finalul celei de-a doua ediţii, “Baterel şi Lumea Non-E” va 

premia atât cei mai creativi elevi care au participat în campanie trimiţând desene şi eseuri, profesorii 

dar şi şcolile care s-au implicat activ în competiţia de proiecte şi de colectare selectivă. În cadrul 

Galei de Premiere vor fi oferite 24 de premii şi menţiuni. 
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