Din nou împreună, pentru un mediu curat în Botoșani!
ECOTIC, Urban Serv Botoșani, Agenția Pentru Protecția Mediului, Primăria din localitate și Modern
Calor își unesc încă o dată forțele alături de locuitorii Municipiului Botoșani, pentru un mediu curat. În
perioada 01 octombrie – 07 noiembrie, botoșănenii sunt invitați să predea cel puțin 10 kg de deșeuri
de echipamente electrice și electronice într-un mod responsabil, premiul instant fiind un accesoriu util
și modern pentru această toamnă. Prin acest gest responsabil, toți câștigăm însă un mediu mai curat.
Organizatorii își doresc ca în această perioadă, alături de locuitorii municipiului Botoșani să fie făcut încă
un pas pe drumul pe care îl parcurgem împreună în direcția adoptării unui mod de viață sănătos și prin
reciclarea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).
Un factor decisiv în transformarea gestului colectării selective într-un obicei este determinat de
conștientizarea periculozității acestor echipamente din momentul în care devin deșeuri. DEEE conțin
substanțe toxice precum mercur și alte metale grele sau diverse bromuri. Chiar și în cantități mici,
acestea poluează solul, apa și aerul. Sănătatea fiecăruia dintre noi depinde de simplul gest al predării
responsabile a oricărui deșeu de echipament electric și electronic.
De asemenea, prin reciclarea corectă a DEEE sunt recuperate materii prime secundare pe care le vom
regăsi în produse noi, ceea ce presupune reducerea consumului de materii prime și deci, protejarea
resurselor naturale.
În perioada 01 octombrie – 07 noiembrie, persoanele care predau la punctele de colectare special
destinate cel puțin 10 kg de deșeuri de echipamente electrice și electronice primesc instant un accesoriu
de sezon modern și foarte util în această toamnă, iar noi toți beneficiem de un mediu mai curat.
Punctele de colectare sunt:




PIAȚA AGROALIMENTARĂ (str. Vârnav, nr. 22 – Parcarea Piața Viilor), având program în fiecare zi
de luni, între orele 9:00 – 16:00;
ASOCIAȚIA nr. 36 (str. Aprodu Purice - în spatele Magazinului Util Gară), având program în
fiecare zi de marți și joi, între orele 9:00 – 16:00;
ASOCIAȚIA nr. 63 (str. Independenței, vis - a – vis de Serconf), având programul următor:
miercuri, între orele 9:00 – 16:00 și vineri, între orele 9:00 - 13:30;

Cei care dețin deșeuri de echipamente electrice și electronice mari și voluminoase pot programa
împreuna cu SC Urban Serv SA Botoșani la numărul de telefon 0231/517.007 și 0747.081.027 preluarea
gratuită a acestora, de către o echipă specializată. Solicitarile venite în afara programului anunțat vor fi
preluate la numarul de telefon: 0741 345 661. Toți participanții care doresc să predea DEEE în acest mod
vor beneficia de același drepturi de participare la proiect ca și persoanele care predau DEEE la punctele
de colectare mai sus menționate.
Toți putem colecta separat și preda responsabil deșeurile de echipamente electrice și electronice.
PENTRU UN MEDIU CURAT!

Detalii despre proiect cât și despre cum pot fi predate responsabil aceste deșeuri găsiți accesând
www.ecotic.ro și www.urbanserv.ro.
Despre ECOTIC:
ECOTIC este o organizație colectivă nonprofit care gestionează deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) în numele
a peste 400 de producători și importatori afiliați. ECOTIC asigură și supervizează întregul proces de preluare, transport,
dezmembrare și reciclare astfel încât, la final, DEEE să nu mai reprezinte un pericol. Peste 57.000 tone DEEE au fost gestionate în
sistemul ECOTIC, în cei 8 ani de activitate. Consultanța promptă și specializată oferită producătorilor de echipamente electrice,
baterii și acumulatori, este un element definitoriu al ECOTIC. Mai multe detalii găsiți pe www.ecotic.ro, pe pagina de Facebook
dedicată Organizației ECOTIC, precum și pe pagina LinkedIn a Organizației ECOTIC.
Despre Urban Serv S.A.:
Este o societate pe acţiuni – operator de salubritate licenţiat de autorităţile de reglementare ANRSC furnizează servicii de utilităţi publice în baza
contractelor de concesiune prin delegare de gestiune pentru activităţile:


Precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere ,cu
excepţia celor cu regim special ;

Depozitarea controlată a deşeurilor municipale;

Colectarea ,transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie ,instituţii publice şi agenţi
economici ,neasimilabile celor menajere(deşeuri de echipamente electrice şi electronice ,etc.)

Colectarea , transportul , sortarea , valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţile
de reamenajare şi reabilitare interioară a construcţiilor/apartamentelor proprietate personală;

Măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice;

Administrarea pieţelor;

Administrarea cimitirelor;

Curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ.
Preia responsabilităţile autorităţii publice locale (APL ) asigurănd gestionarea, coordonarea colectării separate a deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice de la gospodăriile particulare şi transportul acestora la cele trei puncte de colectare prin prestarea serviciului de
salubrizare. Acţionar unic este Consiliul Local Botoşani.

