
FORMULAR DE INSCRIERE IN GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT 
         (*) campurile marcate astfel sunt obligatorii 

 

1. DENUMIREA PROIECTULUI: (*) 

“PROTEJEAZA MEDIUL! IMPLICA-TE SI TU!” 

 

2. TIPUL DE PROIECT: (*) 1, 2, 3 

Categoria 1 – Protectia mediului 

Categoria 2 – Implicarea si dezvoltarea comunitatii 

Categoria 3 – Promovarea responsabilitatii sociale in companii 

 

3. DETALII PROIECT: 

3.1 PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: (*) 

01.07.2013-31.12.2013 

 

3.2 OBIECTIVELE PROIECTULUI (maxim 1000 de caractere): (*) 

Scopul general al campaniei interne il reprezinta reducerea amprentei de carbon rezultata in urma 

activitatii noastre, precum si implicarea activa a angajatilor intr-o serie de actiuni pentru societate si 

mediul inconjurator (plantare, ecologizare si reciclare deseuri). Campania este structurata in doua mari 

faze:  in prima faza, angajatii trebuie sa devina familiari cu ce presupune acest obiectiv si sa inteleaga ce 

inseamna a fi ecologist, urmand ca in a doua faza sa se implice intr-o serie de evenimente la nivel local / 

national de protejare a naturii. 

Iata care sunt pasii, pe scurt, ai acestei campanii: 

 

 Constientizarea importantei protejarii mediului inconjurator in randul angajatilor 

 Reducerea consumului de apa, energie, hartie => reducerea amprentei de carbon in mediul 

inconjurator 

 Cresterea implicarii angajatilor in activitati de protejare a mediului si implicarea comunitatii 

in aceste actiuni 

 

3.3 DESCRIERE PROIECT (maxim 3000 de caractere): (*) 

Campania consta intr-un concurs cu durata de 6 luni si care se va derula in perioada  01 iulie – 31 

decembrie 2013. In fiecare luna se vor calcula pe fiecare locatie un set de indicatori: 

A. Diferenta dintre amprenta de CO2 dintr-o anumita luna comparativ cu aceeasi luna a anului 

trecut  

B. Participarea angajatilor la Eco testul postat pe platforma interna de e-learning 

C. Activitati de marketing cu specific eco (evenimente la nivel local) 



Modalitate de premiere: Acesti indicatori se vor calcula pentru fiecare locatie in parte si pe baza lor se 

vor acorda puncte, iar la sfarsitul lunii decembrie 2013, locatia care are cele mai multe puncte va fi 

declarata Echipa Verde ProCredit Bank. 

Premii:  

 Premiul cel mare: o excursie / team-building pentru toti angajatii din locatia castigatoare in 

perioada ianuarie-martie 2014.  

Exceptie: in cazul  in care  concursul este castigat de catre sediul central, se vor extrage prin 

tombola, un numar maxim de 20 de angajati care vor pleca in excursia organizata pentru acestia, 

conditiile de participare ramanand aceleasi. De asemenea, pentru situatiile in care doua sau mai 

multe locatii au acelasi punctaj la final, se va proceda in acelasi mod ca si in cazul sediului central, 

prin tragere la sorti/tombola se va desemna o singura locatie castigatoare. 

 Premii lunare intermediare: in fiecare luna, se desemneaza Echipa Verde a Lunii, adicaacea 

echipa care va reusi sa aiba cea mai mare reducere la amprenta de carbon. Aceasta locatie va fi 

promovata pe Intranet si va primi o diploma.   

Detalii calcul indicatori: 

A) Diferenta dintre amprenta de CO2 inregistrata intr-o anumita luna comparativ cu aceeasi luna a 

anului trecut (ex: iulie 2012 vs iulie 2013) pentru: 

   

o Consumul de electricitate lunara / locatie  

o Consumul de hartie pentru imprimanta / luna /locatie 

Exceptie fac locatiile nou deschise in 2013 unde se vor compara indicatorii de consum inregistrati in luna 

curenta cu cei din luna precedenta (exemplu: cei din iunie cu cei din luna iulie 2013)  

Modalitate de calcul indicatori consum electricitate si hartie: In primele 2 saptamani dintr-o luna se va 

inregistra consumul pentru luna anterioara pe baza facturilor de plata sau pe baza citirii index-ului de 

catre locatii si trimis pe mail catre sediul central. Acest consum se va cuantifica pentru fiecare indicator 

analizat (hartie si electricitate) in tCO2 cu ajutorul „calculatorului on-line” 

http://www.climatefriendly.com/Business/BusinessCalculators/ dupa care se aduna cele doua cantitati, 

iar apoi se determina diferenta fata de aceeasi luna din anul anterior.  

Se va urmari locatia care a inregistrat cea mai mare diferenta dintre cele doua luni analizate.  

In cazul in care, in loc de reducere se inregistreaza o crestere, atunci punctele se vor scadea din total 

puncte. 

B) Participarea angajatitilor la Eco testul de pe platforma e-learning in perioada octombrie - 

decembrie 2013) 

http://www.climatefriendly.com/Business/BusinessCalculators/


Eco testul va fi activ in perioada octombrie-decembrie 2013 pe platforma interna a bancii, pentru toti 

angajatii. Oricine participa la acest test creste sansele locatiei respective pentru castigarea marelui 

premiu. Punctele se vor obtine prin calcularea procentul de angajati care participa la acest test din total 

angajati pe locatie impartit la 10. Testul se poate da o singura data si se va monitoriza lunar participarea 

angajatilor. 

C) Activitati de marketing cu specific eco (evenimente locale) 

Fiecare locatie isi va organiza evenimente locale eco, iar activitatile vor fi coordonate din punct de 

vedere logistic de catre sediul central.  

Tipuri de evenimente sugerate 

 Plantare copaci  

 Curatenie parcuri 

 Reciclare / invatare scoli/gradinite sa recicleze 

Organizarea si participarea la evenimente eco sunt, de asemenea, modalitati prin care se pot obtine 

puncte la concursul „Sucursala Verde” astfel: 

 2 puncte  pentru actiuni de reciclare externa 

 3 puncte  pentru actiuni de curatare parcuri, paduri etc 

 5 puncte pentru actiuni de plantare copaci 

In plus, se va acorda cate 1 punct bonus daca la evenimente participa si invitati externi cum ar fi: clienti, 

membri ai familiilor acestora, copii de la scoli, licee etc (exceptie fac actiunile de reciclare externa).  

In fiecare luna, pentru stabilirea Echipei Verzi se vor aduna toate punctele obtinute din cele 3 categorii 

de indicatori (amprenta de CO2, Eco testul si evenimentele green), iar locatia care va inregistra cel mai 

mare punctaj la sfarsitul celor 6 luni va fi declarata castigaroare. 

Iata mai jos calendarul actiunilor „green” desfasurate in perioada iulie-decembrie de catre angajatii 

nostri: 

Nr. 
crt. 

Locatie Luna Invitati Parteneri Tip actiune 
Descriere actiune 

1 Arad iulie 
copiii din 

parc 
- reciclare 

Echipa din Arad a hotarat sa faca din aceasta predare a maculaturii, 
o lectie didactica pentru copiii din parculetul din vecinatatea bancii. 
Astfel, impreuna cu acestia au mers la firma de reciclare unde copii 
au invatat despre procesul de reciclare, beneficiile acestuia si ce se 
intampla mai departe cu materialele rezultate. Copii au fost foarte 
incantati de utilajele implicate in proces (ex: macara pentru 
ridicarea deseurilor). Intrucat orice lectie placuta se termina cu o 
surpriza si mai placuta, pentru dorinta lor de a invata mai multe 
despre cum se protejeaza mediul, copiii au fost rasplatiti cu 
inghetata si baloane.  



2 Ploiesti august 
rudele 

angajatilor 
Primaria 

Cheia 
igienizare 

Insotiti de rude si avand asigurat suportul Primariei Cheia, echipa 
din Ploiesti s-a decis sa contribuie la protejarea mediului prin 
igienizarea zonei de agrement de pe malul paraului la intrarea in 
Cheia. Desi pregatiti pentru ce aveau sa gaseasca acolo, colegii si-
au dat seama ca nu au realizat pana in acel moment ce inseamna 
"poluare". Au fost mai mult decat surprinsi sa realizeze cat gunoi 
poate produce o persoana dupa un gratar aparent inofensiv la 
prima vedere. Avand suportul primariei pentru ridicarea deseurilor 
colectate si suportul politiei locale, echipa din Ploiesti a strans cca 
30 saci cu deseuri. Actiunea i-a facut pe toti constienti despre 
importanta utilizarii pubelelor si fiecare a devenit mai responsabil 
intelegand cat de mare este impactul fiecarei actiuni asupra 
mediului. 

3 Giurgiului septembrie - 
Primaria 

Calugareni 
igienizare 
si plantare 

Printre stropi de ploaie si hotarati sa invinga somnul, echipa din 
Giurgiului a plecat la drum sambata dimineata, nerabdatori sa 
ajunga la locul actiunii. Destinatia: comuna Calugareni unde cu 
suportul Primariei locale, colegii s-au inarmat cu manusi, saci, 
galeti, copacei, etc. Au glumit, au muncit, au adunat gunoaie si au 
sapat gropi pentru puieti, reusind la sfarsitul zilei sa isi aduca 
contributia pentru o comuna mai curata si frumoasa. S-au curatat 
cele 2 parcuri ale comunei si s-au plantat puieti de tei.  

4 Pantelimon septembrie - 
Let's do it 
Romania 

igienizare 

Hotarati sa-si aduca contributia pentru un mediu curat, in 
dimineata zilei de 28 septembrie echipa din Pantelimon s-a alaturat 
Let's Do It Romania! pentru igienizarea Padurii Cernica. Desi 
surprinsi de amploarea gunoaielor, colegii s-au Inarmat cu voie 
buna, saci si manusi, si au "atacat" cu hotarare muntii de gunoaie. 
La sfarsitul actiunii in care s-au colectat 10 saci de gunoaie, colegii 
au avut bucuria sa lase in urma o padure mai curata si speranta ca 
exemplul lor nu va trece neobservat si ca responsabilitatea 
protejarii mediului va fi mai bine inteleasa. 

5 Victoria septembrie - 
Primaria 
Snagov 

igienizare 

Plini de avant si buna dispozitie, si intariti de cafeaua de dimineata, 
colegii din Victoria au plecat catre Snagov intr-o frumoasa 
dimineata de sambata. Dupa un drum fara peripetii au ajuns la 
locul actiunii, fiind intampinati de catre reprezentantii Primariei, 
Politiei si Ocolului Silvic. Ajutati de acestia si inarmati cu saci, 
manusi, veste refrectorizante si unelte de adunat gunoaiele, colegii 
s-au organizat in echipe si si-au impartit terenul. S-a muncit cu 
drag, s-au facut glume, s-a ras si s-a cantat, si s-au adunat cca 60 
saci de gunoi aruncat pe drumul de langa padurea Snagov. 

6 Rm. Valcea septembrie 
rudele 

angajatilor 
Let's do it 
Romania 

igienizare 

Insotiti de micile sperante si plini de spiritul verde, colegii din Rm. 
Valcea s-au alaturat initiativei Let's Do It Romania! pentru 
igienizarea frumoasei zone din jurul Episcopiei Valcea. Dincolo de 
numarul de saci stransi si de diversitatea gunoaielor colectate 
colegii au fost incantati sa isi descopere deschiderea si dedicatia  
pentru astfel de actiuni. Avand suportul Let's Do it Romania! 
pentru ridicarea sacilor cu gunoaie, echipa din Valcea a contribuit 
cu 8 saci de deseuri pentru un mediu mai curat. 

7 Arad octombrie 
rudele 

angajatilor 

Administratia 
Parcului 
Natural 
Lunca 

Muresului 

plantare 

Dorind sa-si aduca contributia in toate modurile posibile, colegii din 
Arad nu s-au lasat si au organizat inca o actiune verde. Insotiti de 
rude, copii si clienti, si dornici de fapte bune, colegii din Arad s-au 
adunat la punctul de plecare unde au primit instructajul pentru 
plantarea pomisorilor. S-au plantat stejari rosii, si fiecare a 
contribuit in felul lui la actiune: baietii au sapat iar fetele au umplut 
gropile si au udat pomisorii. Mai mult, vremea a tinut cu echipa, 
pamantul fiind tocmai potrivit pentru a planta. Dornici sa faca 
treaba buna, colegii au urmarit ulterior evolutia, avand bucuria sa 
descopere dupa cateva saptamani ca pomisorii s-au prins si 
sperand sa-i vada mai mari cu fiecare zi ce trece. 



8 Rm. Valcea octombrie 
copii 

gradinita 
Gradinita nr. 

1 Nord 
plantare 

Dornici sa-I invete pe copii cat mai multe despre mediul 
inconjurator, colegii din Valcea au hotarat sa planteze mesteceni in 
curtea Gradinitei nr. 1 Nord. Echipati cu voie buna si fiind ajutati de 
tinerele sperante, colegii s-au pus pe treaba. Au fost mai mult 
decat incantati sa vada entuziasmul cu care copilasii au vrut sa isi 
aduca contributia, dorind sa participe la toate etapele plantarii de 
la sapatul gropilor pana la umplerea acestora. Actiunea s-a dovedit 
un succes, nu doar prin contributia pentru un mediu mai verde, dar 
si prin speranta ca micii ecologisti de azi vor fi marii ecologisti de 
maine. 

9 Dabuleni octombrie 
elevi, 

profesori 

Liceul 
Constantin 

Brancoveanu 
plantare 

Sub sloganul "Toamna se numara bobocii", colegii din Dabuleni au 
hotarat sa nu se lase mai prejos si sa isi aduca contributia pentru 
un mediu mai verde. Plini de entuziasm si ajutati de elevii Liceului 
Constantin Brancoveanu din Dabuleni, echipa a plantat castani in 
curtea liceului. Fiecare copacel a primit o placuta cu numele 
elevului care l-a plantat, iar acestia au promis solemn ca se vor 
ocupa de ingrijirea copaceilor. Elevii au fost foarte incantati si si-au 
manifestat interesul de a mai participa si la alte actiuni 
asemanatoare, contribuind la bucuria echipei din Dabuleni care si-a 
atins scopul. 

10 Arad noiembrie - - igienizare 

Neopriti in dorinta lor de a proteja mediul, colegii din Arad au decis 
sa bifeze si ultimul tip de actiune verde si sa igienizeze o zona care 
a imbinat malul Muresului si Padurea Ceala (Parcul Natural Lunca 
Muresului). Muncind cu drag, colegii au avut supriza sa vada cum 
pescarii adunati pe malul Muresului in acel moment sa renunte la 
distractia pescuitului si sa li se alature in actiune. La finalul unei zile 
frumoase, colegii au totalizat un numar de 20 de saci cu gunoi si 
satisfactia de a da o mana de ajutor pentru protejarea mediului 
inconjurator. 

11 Ploiesti noiembrie 

Scoala de 
Arte si 
Meserii 

Concordia 

Serviciul de 
Gospodarire 

Urbana 
plantare 

Luna noiembrie a adus revenirea in forta a echipei din Ploiesti, de 
aceasta data cu o actiune de plantare. Actiunea a constat in 
completarea si extinderea perdelei verzi de copaci de langa centura 
de vest a orasului. Serviciul de Gospodarire Urbana a asigurat 
materia prima, adica cca 2500 de puieti. Echipa s-a simtit bine, a 
avut multe de invatat iar rezultatul a fost pe masura muncii 
depuse, nimic neputand egala satisfactia ca puietii plantati vor 
deveni in viitor o sursa de aer proaspat . 

12 Suceava noiembrie - 
Ocolul Silvic 

Adancata 
plantare 

Nedorind sa ramana cei din urma, Suceava a spart gheata in 
noiembrie cu o actiune de plantare. Actiunea a constat in plantarea 
pui de de stejari si goruni in padurea de la Fetesti, in apropierea 
Sucevei. Actiunea a fost sustinuta de Ocolul Silvic din Adancata, 
care a pus la dispozitie cele necesare pentru desfasurarea 
evenimentului in bune conditii. Plini de avant, colegii din Suceava 
au plantat 500 de puieti (cca 14 randuri)  dintr-o parcela de 14 ha. 
Evenimentul a fost unul reusit in care vremea a fost un aliat pe 
masura, angajatii Ocolului Silvic marturisind ca echipa din Suceava 
este prima banca locala implicata in astfel de proiecte. 

13 Iasi noiembrie - Salubris igienizare 

Luna noiembrie a mai adus o echipa inre participantii la actiuni 
verzi, si anume Iasi. Echipati cu saci, manusi si buna dispozitie, 
colegii din Iasi si-au propus sa curete zona de agrement C.A. 
Rosetti. Au fost intampinati de pungi, pet-uri si resturi menajere 
ramase in urma gratarelor care au avut loc in zona. Nelasandu-se 
descurajati, colegii din Iasi au muncit cu spor si au colectat cca 10 
saci cu deseuri. Cantitatea colectata a fost ridicata de o masina a 
Salubris, furnizorul de servicii de salubritate din Iasi. 

14 Timisoara noiembrie 
copii 

gradinita 
Primaria 

Giroc, RETIM 
igienizare 

Dupa cateva luni in care a contribuit la protejarea mediului 
reducandu-si amprenta de carbon si consumul de electricitate si 
hartie, echipa din Timisoara a hotarat ca este momentul unei 
implicari mult mai active, printr-o actiune de ecologizare. Astfel, 
insotiti de copii de la gradinita Giroc, au decis curatarea zonei de 
agrement de pe malul Timisului din padurea Giroc. Primaria a pus 
la dispozitie un autocar pentru transportul copiilor iar RETIM a adus 
o masina pentru ridicarea deseurilor colectate. Ziua a trecut repede 
iar bucuria echipei a fost peste masura vazand entuziasmul micilor 
ecologisti.  



15 
Cluj 

Napoca 
noiembrie 

copii 
scoala 

- reciclare 

Dornici sa-I invete pe copii cat mai multe despre mediul 
inconjurator, colegii din Cluj au decis sa-I invete pe elevii scolii din 
vecinatate despre importanta colectarii selective a deseurilor si 
reciclarea acestora. Astfel, impreuna cu elevii, echipa din Cluj a 
reciclat 80 kg de maculatura si 15 kg de pet-uri ajutand la 
protejarea mediului inconjurator. Copiii au invatat despre procesul 
de reciclare si modul in care acesta se face, au vizitat 
amplasamentul si au aflat despre echipamentele utilizate in proces. 
La final, au promis sa ajute si ei colectand selectiv si povestind si 
altor colegi despre beneficiile pe care aceasta activitate le aduce 
mediului inconjurator. 

16 Pitesti noiembrie 
rudele 

angajatilor 
Primaria 

Stefanesti 
igienizare 
si plantare 

Echipa din Pitesti a inceput in forta nu cu una, ci cu 2 actiuni verzi. 
Astfel, sustinuti de Primaria din localitate, colegii si rudele acestora 
au "robotit" in localitatea Stefanesti. Impartiti pe echipe, o parte 
din colegii au plantat puieti in zona verde de langa scoala si spital. 
Restul colegilor au mers in Parcul Central unde au strans hartii, 
plastic si alte gunoaie aruncate pe alei si la locul de joaca al copiilor. 
Obositi dar mandrii, colegii din Pitesti au bifat participare si 
implicare 100%, dorind ca acestui prim eveniment sa-i urmeze si 
altele. 

17 Pantelimon noiembrie 
copii 

scoala 
Scoala 150 plantare 

Nemultumindu-se doar cu actiunea de igienizare, colegii din 
Pantelimon au hotarat sa ajute proactiv pentru un mediu mai verde 
si un aer curat in viitor. Bine instruiti despre modul corect in care se 
planteaza un copac, si insotiti de elevii clasei a III-a din Scoala 150 
Bucuresti, acestia au plantat in curtea scolii puieti de thuia. Echipa 
a pregatit gropile iar copii si-au luat sarcina umplerii acestora, 
promitand in acelasi timp sa aiba ulterior grija de copacei. 

18 Slatina noiembrie - 
Primaria 

Strehareti, 
Salubris 

igienizare 

Pe final de vreme frumoasa, echipa din Slatina a mers la padurea 
Strehareti la strans de gunoaie. Echipati cu manusi si saci, si cu 
sprijinul Primariei Strehareti, echipa a muncit cu spor si a strans 2 
mc de deseuri diverse. Actiunea a vut si sprijinul Salubris, furnizorul 
de servicii de salubritate local, care a venit cu o masina si a ridicat 
toti sacii cu gunoaie. 

19 Alexandria 

noiembrie 
rudele 

angajatilor 
Viitor Plus plantare 

Pentru un rezultat mai bun pentru mediul inconjurator, Alexandria 
si HO au decis sa-si uneasca fortele intr-o actiune comuna de 
plantare. Actiunea a vut loc in comuna Poroschia, langa Alexandria. 
Echipat cu haine calduroase si entuziasm, colegii din cele 2 echipe 
s-au deplasat la Poroschia alaturi de reprezentantii Viitor Plus. 
Ajunsi la locul actiunii, colegii au primit intructajul pentru plantarea 
corecta a puietilor si repede s-a trecut la treaba. Impartiti pe 
echipe, colegii au plantat 800 de puieti de frasin, stejar si tei. 
Entuziasmul si munca sustinuta au facut nu doar ca tinta propusa 
sa fie atinsa, dar si ca acest lucru sa se intample intr-un timp mai 
scurt decat se estimase anterior. Puietii plantati vor fi ingrijiti de 
reprezentatii Viitor Plus, toti colegii manifestandu-si interesul 
pentru participarea la actiuni ulterioare. Obositi dar mandrii, colegii 
au plecat inapoi cu satisfactia de a-si fi aduc contributia pentru un 
viitor mai curat si mai verde. 

20 
Sediul 

Central 

       

21 Timisoara Decembrie 
Copii 
scoala 

Primaria si 
Scoala 
Generala din 
Pesac 

plantare 

Desi friguroasa luna decembrie a venit deja, acest lucru nu i-a 
impiedicat pe colegii din Timisoara in desfasurarea unui nou 
eveniment verde. Proiectul sprijinit de Primaria Pesac si de Scoala 
Generala din localitate, a constat in plantarea de puieti de stejar 
rosu. Au participat cu entuziasm elevii claselor a VII-a si a VIII-a, 
speram ca prin exemplul comun sa inpire intregii comunitati 
interesul pentru protectia mediului si un spirit verde. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI (Maxim 500 de caractere): (*) 

Aceasta campanie se adreseaza in primul rand angajatilor bancii, dar, la evenimentele externe 

desfasurate, au fost invitate alaturi de noi persoane fizice, indiferent de sex, nationalitate sau religie, 

precum si asociatii sau institutii publice din Romania. 

3.5 NEVOIA SI CONTEXTUL CARE AU DETERMINAT DEZVOLTAREA PROIECTULUI (maxim 1000 

de caractere): (*) 

 
Atitudinea noastra fata de mediul inconjurator pleaca de la ideea ca mediul reprezinta o parte 
importanta a naturii. Avem fata de mediu o atitudine de respect, dragoste, dar si ingrijorare.  

Dezvoltarea tehnologiei, evolutia rapida a stiintei si multe alte aspecte, pe langa efectele pozitive 
asupra umanitatii, contribuie tot mai mult la poluarea mediului inconjurator. Ne-am dorit sa 
contribuim in mod pozitiv la reducerea impactului pe care aceste schimbari il au asupra mediului 
prin actiuni care sa contribuie la reducerea emisiilor de carbon.  

Amprenta de carbon este cantitatea de gaze cu efect de sera pe care il producem in viata noastra de zi 

cu zi prin arderea combustibililor fosili pentru electricitate, incalzire, transport si altele. Unitatea de 

masura a acestei amprente este tCO2/perioada analizata.  

Cand ne referim la calcularea amprentei de carbon, masuram de fapt impactul pe care activitatile 

noastre il au asupra mediului inconjurator si in particular asupra schimbarilor climatice.  

Prin intermediul acestui concurs, angajatii nostri au inceput sa constientizeze importanta protejarii 

mediului inconjurator, au invatat cateva obiceiuri simple prin care putem micsora consumul de 

electricitate si hartie si, bineinteles, cum sa reducem impactul activitatii noastre asupra mediului prin 

actiuni/activitati de imbunatatirea a acestuia. 

 

3.6 CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA A PARTENERILOR IN REALIZAREA 

PROIECTULUI: (*) 



Nu este cazul 

4. PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA PROIECTUL: (*) 

ProCreditBank S.A. 

5. ECHIPA DE PROIECT (*) 

Andreea Enache -Director Divizia Dezvoltare Afaceri 

Alina Pacioianu - Sef Department Marketing si RP 

Monica Vasile - Specialist RP 

Mirela Bracau - Specialist Energie Verde 

Gabriela Ciurea-Ercau - Sef Birou Energie Verde 

6. PARTENERII IN PROIECT: (*)  

Partenerii in acest proiect sunt mentionati la capitolul 3.3 Descrierea proiectului 

DENUMIRE PARTENER: (*) 

Asociatii, Primarii, Scoli si Gradinite. 

 


