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2013

FORMULAR DE INSCRIERE IN GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT
(*) campurile marcate astfel sunt obligatorii
1. DENUMIREA PROIECTULUI: (*) O zi verde
2. TIPUL DE PROIECT: (*) Protectia Mediului
Categoria 1 – Protectia mediului;
3. DETALII PROIECT:
3.1. PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: (*) 1.10-14.11.2013
3.2. OBIECTIVELE PROIECTULUI (Maximum 1000 de caractere): (*)
Refacerea arealului silvic local si responsabilizarea angajatilor si clientilor statiei in raport cu
mediul inconjurator
DESCRIERE PROIECT (Maximum 3000 de caractere): (*)
Dealerul statiei a contactat Directia Silvica Arges in vederea derularii unui proiect de impadurire.
In luna octombrie, in statie au fost distribuite flayere catre clienti,prin care se arata importanta
impadurii terenurilor defrisate din judetul Arges.
La inceputul lunii noiembrie s-a stabilit cu Directia Silvica Arges, data si locul in care va avea loc
actiunea.
In data de 14 noiembrie 10 angajati ai statiei,membri ai familiilor lor si prieteni au participat la
plantarea a 200 de platani pentru samanta in pepiniera Musetesti
Plantajele reprezinta culturi de plante selectionate,altoite cu altoi recoltati din exemplarele cele
mai valoroase,inventariate in arborete din specia respectiva,astfel incat sa aiba o mostenire
genetica foarte bogata,realizate la scheme de plantare foarte mari spre a asigura plantelor un
spatiu de dezvoltare suficient pentru a putea fructifica la varste scazute ,de 7-8 ani.
Semintele recoltate din aceste plantaje sunt folosite pentru obtinerea de puieti valorosi ce vor fi
utilizati in compozitiile de impadurire in teren.
3.3.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI (Maximum 500 de caractere): (*)

Grupul tinta –angajatii si clientii statiei OMV Balcescu Pitesti.
3.4. NEVOIA SI CONTEXTUL CARE AU DETERMINAT DEZVOLTAREA PROIECTULUI
(Maximum 1000 de caractere): (*)
Statia Omv Balcescu este situata in judetul Arges ,judet care din nefericire se afla pe
primul loc in topul taierilor ilegale de padure din Romania.
De aceea am hotarat sa dam o mana de ajutor la refacerea arealului silvic local.
Cu toti ne dorim sa traim intr-un mediu curat sa respiram aer proaspat iar pentru asta nu
trebuie sa fim indiferenti

3.5.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA A PARTENERILOR IN REALIZAREA
PROIECTULUI: (*)
1000 Euro+voluntari
4. PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA PROIECTUL: (*)
Sc Eurofan Oil’91
5. ECHIPA DE PROIECT(*):
Stefan Florinel dealer Omv Balcescu si Branescu Sef Birou Tehnic Directia Silvica Arges
6. PARTENERII IN PROIECT: (*)
DENUMIRE PARTENER: (*) Directia Silvica Arges

