,,CARAVANA RECICLEAZĂ ȘI PLANTEAZĂ!”
Pornind de la cerințele UE privind obligativitatea colectării a unei cantități de DEEE în
procent de minim 45% din cantitățile de echipamente noi puse pe piață, până în anul 2020
iar din 2021 acest procent va crește la 65%, în perioada 8.04.2019 – 18.04.2019, APM Satu
Mare, în parteneriat cu Asociația colectivă ECOTIC a demarat campania de colectare a
deșeurilor electrice și electronice (DEEE):,,CARAVANA RECICLEAZĂ ȘI
PLANTEAZĂ!” care s-a adresat atât școlilor din județul Satu Mare înscrise la concursul
transdisciplinar ,,Matematica și mediul !” cât și întregii comunități.
Caravana a fost deschisă pentru prima data în județul Satu Mare în curtea Colegiului
Național ”Ioan Slavici” din municipiul Satu Mare iar în următoarele zile, și-a continua
drumul poposind la Şcoala Gimnazială ,,Mircea Eliade” Satu Mare apoi la Şcoala din
Culciu Mare, apoi la cea din Homorodu de Mijloc, Doba, Carei, Pişcolt, Sanislău, Tăşnad şi
ultima oprire la Şcoala Gimnazială nr. 1 din Negreşti Oaş.

Scopul caravanei a fost atât elevii cât și întreaga comunitate să se familiarizeze cu
colectarea selectivă a deșeurilor electrice și electronice prin vizitarea expoziției mobile
a DEEE-urilor în care sunt prezentate 10 echipamente dezasamblate (monitor CRT,
frigider, mașina de spălat, telefon fix, telefoane mobile, laptop, calculator de birou, jucărie
și fier de călcat) și expuse în vitrine; rolul acestora este acela de a transmite mesajul de
reciclare-valorificare DEEE prin sublinierea conținutului de substanțe periculoase ale
acestora dar și cel de reutilizare ca materii prime secundare.
Cu ocazia campaniei s-a colectat o cantitate de 7,8 tone de DEEE cu implicarea a 19 unități
de învățământ care, cu ocazia acțiunii au avut posibilitatea cunoaşterii drumului deşeurilor
de la generare la valorificare prin ,,muzeul mobil”. Pentru fiecare 5 kg de deşeuri colectate,
fiecare şcoală va beneficia din partea Direcției Silvice Satu Mare de câte un puiet, mai
precis, în total de 1550 de puieți aferent cantității de 7,8 tone, care vor fi plantanți în toamna
acestui an în curtea instituțiilor de învățământ implicate sau în imprejurimi.

Efortul depus de unitățile de învățământ a fost răsplătit cu premii substanțiale oferite de
către ECOTIC. Pe podiumul premianților a urcat Şcoala Gimnazială Tăşnad cu cele mai
mari cantități de deşeuri colectate 1720 kg urmată de Şcoala Gimnazială nr.1 Carei cu 1404
kg şi Şcoala Gimnazială Culciu Mare cu 547 kg.

Acțiunea de la Satu Mare s-a bucurat de aprecierea Organizației ECOTIC, drept consecință,
rezultatele acesteia au fost mediatizate pe plan național în paginile revistei ,,ECOLOGIC”.

