Anexa 1 la Regulamentul celei de-a cincea editii a Galei Premiilor Pentru Un Mediu Curat:

GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT!
EDITIA V
2013

FORMULAR DE INSCRIERE IN GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT
(*) campurile marcate astfel sunt obligatorii
1. DENUMIREA PROIECTULUI: (*)
,,SI NOI PUTEM RECICLA SI NOI PUTEM AJUTA,,
2. TIPUL DE PROIECT: (*)
– Promovarea responsabilitatii sociale in companii
3. DETALII PROIECT:
3.1. PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: (*)
- 1 IULIE 2013- 15 OCTOMBRIE 2013
3.2. OBIECTIVELE PROIECTULUI (Maximum 1000 de caractere): (*)
Obiectivul general al proiectului este colectarea selectiva a dozelor de aluminiu din locatia
CELESTICA ROMNIA, in vederea reciclarii.
Reducerea impactului negativ asupra mediului prin reducerea cantitatii de deseuri depozitate in
gropi de gunoi sau incinerate.
Conștientizarea în rândul angajaților CELESTICA ROAMNIA a responsabilității pe care o au în
protecția mediului PRIN CONSERVAREA RESURSELOR NATURALE.
Trezirea spiritului voluntar în cadrul CELESTICA ROMANIA dar nu numai.

3.3.

DESCRIERE PROIECT (Maximum 3000 de caractere): (*)

Proiectul ,,SI NOI PUTEM RECICLA SI NOI PUTEM AJUTA,, s-a implementat in locatia
CELESTICA ROMANIA, cu sediul in Loc. Bors, Nr.88, Jud. Bihor de catre Superbon Srl impreuna cu
sprijinul ALUCRO ROMANIA. Ca urmare celor 1200 de angajati li s-a prezentat noul proiect de
colectare selectiva a dozelor prin punerea la dispozitia acestora a materialelor publicitare si a
cutiilor de colectare selectiva EVERY CAN COUNTS. Incepand cu luna Iulie 2013 s-a inceput

colectarea selectiva in cutiile EVERY CAN COUNTS, astfel dozele nu au mai ajuns la deseurile
plastice sau chiar mai rau la gunoiul menajer.
De la inceperea capaniei pana in luna octombrie s-au colectat cca. 1000 kg de doze care au
fost ridicate si transportate la sediul Superbon pentru a fi balotate in scopul vanzarii.
Sumele obtinute in urma vanzarii dozelor vor fi donate in scopuri caritabile. In acest moment
societatea noastra mai este implicata intr-un astfel de proiect caritabil care consta in
strangerea capacelor de PE de la Pet-uri.
SI NOI PUTEM RECICLA deci SI SI NOI PUTEM AJUTA.
3.4.

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

In primul rand proiectul vizeaza angajatii Celestica Romania ca si comunitate care urmareste
imbunatatirea calitatii vietii printr-un mediu mai curat dar si eficientizarea folosirii resurselor
naturale. Pe de alta parte urmarim si faptul ca toti acesti participanti la aceasta campanie vor
transmite mai departe comunitatilor in care traiesc acest proces de selectie a deseurilor care se
dovedeste a fi pana la urma unul de vointa.
3.5.

NEVOIA SI CONTEXTUL CARE AU DETERMINAT DEZVOLTAREA PROIECTULUI
(Maximum 1000 de caractere): (*)

Fiecare dintre noi trebuie sa constientizeze faptul ca, daca nu actioneaza in directia
colectarii separate a deseurilor care se genereaza zilnic si le arunca amestecate in pubele sau
containere de gunoi, acest lucru se va reflecta foarte curand nu doar in gradul ridicat de poluare
care afecteaza sanatatea umana si a mediului, ci si in pretul pe care trebuie sa-l plateasca
pentru produsele noi din acelasi material, pentru serviciul de salubritate etc.
Cand societatea nostra a preluat contractual de gestioanre a deseurilor in cadrul
CELESTICA ROMANIA, sticla, plasticul si o parte din doze erau colecate impreuna desi, fiecare tip
de deseu avea pubela sa. Cealalta parte de doze ajungea de multe ori in cosurile de gunoi
menajer. Ca urmare de foarte multe ori o persoana responsabila de partea de deseuri trebuia sa
mai selecteze odata deseurile, ceea ce insemna costuri suplimentare.
Odata cu posibilitatea implementarii campaniei EVERY CAN COUNTS care a constat atat
in materiale informative cat si in plasarea de cutii inscriptionate petru colectarea dozelor
angajatii Celestica Roamnia au inceput sa constientizeze necesitatea colectarii selective .

3.6.
-

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA A PARTENERILOR IN REALIZAREA
PROIECTULUI: (*)
Contributie finaciara Superbon Srl care consta in:
- cheltuieli cu angajatii( manipulare, selectie, transport, balotare.)

-

- cheltuieli de transport
- cheltuieli de balotare si ambalare.
Partenerii CELESTICA ROMANIA au contribuit cu sacii necesari cutiilor pentru colectarea
dozelor.
Contributia Alucro Roamnia- bannere, postere , flyere, cutii

4. PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA PROIECTUL: (*)
SC SUPERBON SRL cu sprijinul CELESTICA ROMANIA SRL
5. ECHIPA DE PROIECT(*):
ANCUTA MAGDA- Superbon
REMUS MARTI- Celestica Romania
6. PARTENERII IN PROIECT: (*)
DENUMIRE PARTENER: (*)
SC CELESTICA ROMANIA SRL
Asociatia ALUCRO

