
                                                                            
 

RECICLAREA ADUCE ÎN PRIM PLAN EROII DIN NOI 

București, 11 iulie 2014: Împreună cu magazinul Media Galaxy din incinta complexului comercial 

Militari, ECOTIC și Recolamp aduc în prim plan eroii reciclării, prin campania „FII EROUL nostru! 

Reciclează! ECOTIC ȘI RECOLAMP te premiază!”. Persoanele care vor aduce la standul proiectului din 

incinta complexului Militari Auchan în perioada 14 – 27 iulie 2014 deșeuri de echipamente electrice și 

electronice, baterii și acumulatori portabili uzați și/sau neoane sau becuri, mai puțin cele cu 

incandescență, devin eroi PENTRU UN MEDIU CURAT, având șanse de a câștiga premii în campanie, 

televizoare LED Samsung sau tablete Allview.  

Magazinul Media Galaxy din incinta complexului comercial Militari Auchan devine în perioada 14 – 27 

iulie 2014 un punct de atracție pentru persoanele care vor să protejeze mediul prin colectarea selectivă a 

deșeurilor de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori portabili uzați și/sau neoane sau 

becuri arse, mai puțin cele cu incandescență. ECOTIC și Recolamp s-au alăturat campaniei „FII EROUL 

nostru! Reciclează! ECOTIC ȘI RECOLAMP te premiază!”, transmițând împreună un mesaj de sprijin și 

implicare privind importanța colectării selective și a reciclării deșeurilor menționate.  

O mai bună colectare selectivă și reciclare înseamnă pentru România îndeplinirea corectă a obligațiilor 

asumate la nivelul UE. Înainte de orice, însă, colectarea selectivă înseamnă responsabilitate față de 

mediu, un pas important spre o mai bună calitate a vieții pentru cetățeni.  

Principiile campaniei „FII EROUL nostru! Reciclează! ECOTIC ȘI RECOLAMP te premiază!” sunt foarte 

simple, menite să aducă în prim plan un comportament prietenos cu mediul. Fiecare persoană care 

aduce în perioada 14 – 27 iulie 2014 la standul destinat proiectului, un echipament electric nefuncțional 

sau vechi, cinci baterii uzate sau cinci becuri și neoane arse, mai puțin cele cu incandescență, câștigă 

statutul de erou PENTRU UN MEDIU CURAT. Standul destinat proiectului se află în incinta magazinului 

Media Galaxy din complexul comercial Militari Auchan, situat în București,  B-dul. Iuliu Maniu, nr. 546 - 

560, sector 6. În plus, fiecare persoană devenită erou al reciclării primește câte un voucher aferent 

fiecărei categorii de deșeuri predate, prin care i se dă dreptul de a participa la tombola organizată în data 

de 29 iulie 2014, orele 12.00, în cadrul aceluiași magazin.  

Prin tragerea la sorți organizată în cadrul tombolei din data de 29 iulie 2014 vor fi desemnați câte trei 

câștigători ai premiilor puse la dispoziție de către organizatori pentru fiecare tip de deșeu predat în 

campanie. Astfel, vor fi trei câștigători desemnați prin tragere la sorți, dintre persoanele care au predat 

deșeuri de echipamente electrice și electronice, trei câștigători pentru baterii și acumulatori uzați și trei 

câștigători pentru becuri și neoane arse. Premiile pentru predarea deșeurilor de echipamente electrice și 

electronice (DEEE) constau în trei televizoare LED Samsung 80 cm, iar pentru deșeurile de baterii și 

acumulatori (DBA), cât și pentru deșeurile de becuri și neoane, sunt puse în joc câte trei tablete Allview 

AX Nano 7”. Șansele de câștig ale participanților la campanie sunt date de numărul de deșeuri predate.  

Cu cât aduceți mai multe deșeuri aduse în standul proiectului, cu atât mai multe șanse de câștig aveți!  

http://www.mediagalaxy.ro/
http://www.ecotic.ro/
http://www.recolamp.ro/ro/
http://www.mediagalaxy.ro/
http://www.ecotic.ro/
http://www.recolamp.ro/ro/
http://www.mediagalaxy.ro/campanie-erou-recicleaza


                                                                            
Exemplu aferent mecanismului de oferire al biletelor la tombolă:  
Un echipament electric vechi sau uzat depus la standul proiectului = un bilet pentru tombola DEEE - o 
șansă de a câștiga un televizor LED Samsung 80 cm;  
Două echipamente electrice vechi sau uzate depuse la standul proiectului = două bilete pentru tombola 
DEEE - două șanse de a câștiga un televizor LED Samsung 80 cm; 
Cinci baterii uzate portabile aduse la standul proiectului = un bilet pentru tombola Baterii - o șansă de a 
câștiga o tabletă Allview AX Nano 7”; 
Zece baterii uzate portabile aduse la standul proiectului = două bilete pentru tombola Baterii - două 
șanse de a câștiga o tabletă Allview AX Nano 7”; 
Cinci becuri sau neoane arse, mai puțin cele cu incandescență, aduse la standul proiectului = un bilet 
pentru tombola Becuri - o șansă de a câștiga o tabletă Allview AX Nano 7”; 
Zecei becuri sau neoane arse, mai puțin cele cu incandescență = două bilete pentru tombola Becuri - 
două șanse de a câștiga o tabletă Allview AX Nano 7”; 
Cinci becuri sau neoane arse, mai puțin cele cu incandescență, cinci baterii uzate, un deșeu de 
echipament electric = un bilet de tombolă Becuri, un bilet de tombolă Baterii, un bilet de tombolă DEEE.  
 
Media Galaxy, ECOTIC și Recolamp ajută eroii din noi pentru un mediu curat!  
 
 

 

 

 

Despre Media Galaxy: 
Media Galaxy este o reţea de 15 magazine de mare suprafaţă, care reflectă pasiunea pentru tehnologie şi pentru dispozitivele 

care fac accesibilă informaţia şi conexiunea cu ceilalti. Prin generozitatea spaţiului de expunere, peste 2.500 mp pe magazin, cât 

şi prin selecţia gamei de produse şi branduri, Media Galaxy reprezintă un standard în retailul electro-IT din România. Brandul 

oferă consumatorului libertatea de a alege dintr-o selecţie de peste 10.000 de produse disponibile într-un singur magazin. Media 

Galaxy face parte din grupul ALTEX România. 

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 51.000 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 Recolamp:  
Recolamp este o organizaţie non-profit înfiinţată în septembrie 2007, autorizată de Ministerul Mediului, ce are ca membri 
fondatori companiile: General Electric, Osram şi Philips. Misiunea organizaţiei constă în preluarea de la producători a 
responsabilităţii privind gestionarea deşeurilor de echipamente de iluminat, colectarea şi reciclarea becurilor economice şi a 
tuburilor fluorescente arse, în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea populaţiei. Mai multe detalii găsiţi pe 
www.recolamp.ro  
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