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OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

 

Consiliul Județean Brașov împreună cu ADI ISO MEDIU Brașov au încercat în intervalul 

2011-2015 să acceseze fonduri europene în cadrul Programului Sectorial de Mediu în vederea 

creării unui Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov, fără a se ajunge însă la 

finalitatea dorită. Neîndeplinirea obligațiilor de mediu au adus demararea unor proceduri de 

infringement. Din acest motiv, începând cu anul 2017, ADI ISO MEDIU Brașov și-a reluat 

activitatea și împreună cu Consiliul Județean Brașov lucrează pentru a se accesa fonduri de această 

dată în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.  

În Planul de Acțiune pentru anul 2018 al ADI ISO MEDIU Brașov s-a creionat scopul de a 

identifica și stabili cadrul general al serviciilor de salubrizare din prezent. Odată cu actualizarea 

situaţiei existente în sectorul deșeurilor la nivelul județului Brașov se creează un punct de referinţă 

pentru înființarea unui Sistem integrat, operațional care să răspundă nevoilor reale ale UAT-urilor 

din județ. 

Procedurile și latura birocratică aferentă pregătirii unor astfel de documentații sunt 

elemente de durată, astfel încât ADI ISO MEDIU Brașov consideră a fi necesare luarea unor 

măsuri intermediare. Atingerea obiectivului de accesare de fonduri și de creare a unui Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor nu poate fi considerat un succes decât în condiții parteneriale 

cu cetățenii județului Brașov. 

Pentru ca un astfel de sistem să fie funcțional membrii comunității județului trebuie să fie 

educați și responsabilizați cu privire la importanța mediului și a colectării separate a deșeurilor în 

vederea conviețuirii într-un spațiu curat și în vederea dobândirii unui stil de viață sănătos. 

Având în vedere cele menționate, ADI ISO MEDIU Brașov ia act și măsuri în vederea 

ameliorării situației de ansamblu din județul Brașov și propune implementarea Proiectului 

ECOATITUDINE. Asociația consideră a fi oportună aducerea pe raza județului a unui proiect în 

implementare la nivel național și facilitează adaptarea formatului general al acestuia la 

caracteristicile și specificul local din zonele de acțiune, creându-se Campania de Educație 

Ecologică și Mediu ”ECOATITUDINE” Brașov – Ediția 2018. 
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Etapele Planului de Acțiune 2018 al Asociației de Dezvolștare Intercomunitară ISO 

MEDIU în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov care au stat la baza 

oportunității de a implementa proiectul ”EcoAtitudine Brașov", Ediția 2018 

- Identificarea situației actuale: existența unei baze de date tehnice cu privire la sistemul de 

salubrizare și de gestionare a deșeurilor în fiecare localitate a județului reprezinta un 

element imperativ a fi atins pentru ca aparatul tehnic al ADI-ului ISO MEDIU să poată 

colabora cu consultantul contractat de Consiliul Județean Brașov; personalul ADI-ului va 

face vizite tehnice de colectare date la toate UAT-urile și la toți operatorii din județ, 

conform unui calendar care va fi furnizat tuturor membrilor asociației; se vor întocmi 

dosare individuale pentru ca ulterior informațiile să fie centralizate.  

 

- Monitorizarea serviciului existent de gestionare a deșeurilor: prin efectuarea unor verificări 

pe teren, prin corespondența cu operatorul sau delegatarii UAT-urilor și prin realizarea unor 

rapoarte de monitorizare, se vor identifica zonele unde există probleme și se va încerca 

găsirea unor soluții cel puțin temporare, care să ajute la evitarea aplicării de amenzi de către 

autoritățile competente; 

 

- Crearea unui sistem colaborativ: se va urmări realizarea de parteneriate cu alte entităţi 

juridice publice şi private în scopul atingerii obiectivelor ADI-ului și prelării know-how-

ului de gestionare a contractelor de delegare a serviciului de salubritate; se vor menține linii 

de colaborare cu Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI); Se vor 

identifica, încheia și susține parteneriate cu câmpuri media pentru a se stimula creșterea 

vizibilității ADI-ului ISO MEDIU și pentru a asigura transparență totală a activităților 

derulate; se vor deschide linii de colaborare cu Asociații/ ONG-uri /OTR-uri pentru ca pe 

termen lung să putem finanța și susține campanii de conștientizare în rândul cetățenilor.   

 

 

ADI ISO MEDIU Brașov a identificat Proiectul Ecoatitudine aflat în implementare la 

nivel național și a deschis o linie de comunicare cu organizatorii proiectului FEDERAȚIA 

ASOCIAȚIILOR DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ, Asociația 

BRAINSTORMING, Asociația IRIS TERRA GREEN, SC RECICLYNG 

INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L, SC ELECTRO IRMA TOP SRL, oferind astfel 

posibilitatea membrilor asociației de a se înscrie și de a se implica activ în implementarea 

acestui proiect la nivelul județului Brașov. 
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PROIECTUL ECOATITUDINE 

Proiectul Ecoatitudine se implementează în Parteneriat cu MINISTERUL 

MEDIULUI, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilități Publice (ANRSC), ASOCIAȚII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA (ADI), 

UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE (UAT), OPERATORI DE COLECTARE SI 

TRANSPORT, ORGANIZATII DE TRANSFER DE RESPONSABILITATE (OTR), 

RECICLATORI. 

Scop: 

EcoAtitudine, alături de cele mai importante instituţii ale statului care activează în 

domeniul protecţiei mediului, îşi propune schimbarea unor mentalităţi care să determine atitudini 

eco. Punem accent pe selectarea deșeurilor astfel încât generațiile tinere să conștientizeze că 

reutilizarea, reducerea și reciclarea sunt acțiuni ce stau la îndemâna fiecăruia dintre noi pentru 

protecția mediului înconjurător. Promovăm selectarea deșeurilor încă din gospodarie, la școală, la 

serviciu și urmărim gestionarea corectă a acestora. Cu sprijinul copiilor, tinerilor, ecovoluntarilor 

vom angrena instituţiile publice și private pentru a construi împreună temelia unei societăți 

responsabile în spiritul celor 3R: reducere, reutilizare, reciclare. În acest sens, am gândit proiectul 

EcoAtitudine pe termen lung, cu caracter continuu și cu obiective multianuale. 

Obiectiv principal: 

Implicarea institutiilor publice responsabile si a comunităților locale (ADI- uri, Primării, 

Școli, Operatori Economici, Cetățeni, Elevi, Profesori) în activitati menite să protejeze mediul 

înconjurător, pornind de la informarea cetățenilor până la acțiuni concrete de selectare a deșeurilor, 

de transport si reciclare, asigurand trasabilitatea acestora, cu obiectiv principal atingerea tintelor de 

deviere. 

Obiective secundare: 

Implicarea activă a elevilor, profesorilor și locuitorilor din localitățile înscrise în proiect, în 

activități de voluntariat privind protecția mediului. Dezvoltarea unor atitudini și comportamente de 

responsabilitate civică. Promovarea selectării deșeurilor la sursă (de acasă, la școală, la locul de 

muncă), depunerea lor în spațiile special amenajate în funcție de natura lor, a devierii deșeurilor 

biodegradabile în gospodăria proprie, în compostoarele individuale, a reducerii consumului de 

energie și a diminuării folosirii substanțelor dăunătoare mediului. 
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PERIOADA DE DESFǍŞURARE 

Campania „EcoAtitudine” Brașov – ediția 2018 se desfăşoară în perioada 01 septembrie – 30 

decembrie 2018 

Campania presupune parcurgerea următorilor pași: 

A. ÎSCRIEREA ÎN PROIECT: 01 septembrie 2018 – 15 septembrie 2018 

B. LANSAREA OFICIALǍ A CAMPANIEI - 03 iulie 2018 

C. DESFĂŞURAREA PROIECTULUI – 01 iulie – 30 decembrie 2018 

D. PREMIEREA CÂȘTIGĂTORILOR – 01 – 20 noiembrie 2018 

 

A. Înscrierea în proiect se va face pe baza de completare a unui formular tipizat pentru 

instituțiile de învățământ, respectiv semnarea unui Protocol de colaborare pentru 

parteneri  

Abordarea proiectului a cuprins inițial selectarea celor 11 operatori de salubritate licențiați 

din totalul de 19 existenți la nivelul județului Brașov. Au fost realizate întâlniri cu toți cei 11 

operatori de salubritate licențiați în care au fost discutate posibilitățile de realizare, necesitățile și 

formatul proiectului. Astfel, a devenit fezabilă implementarea proiectului Ecoatitudine cu 

solicitarea și obținerea acordului UAT-urilor de pe raza operatorilor parteneri pe 3 mari zone, 

respectiv: 

I. Ecoatitudine Brașov – implementarea proiectului s-a realizat în Municipiul Brașov, 

cartierele Schei și Centrul Vechi cu operatorii parteneri COMPREST SA și BRAI 

CATA SRL; 

II. Ecoatitudine Țara Bârsei - implementarea proiectului s-a realizat în localitățile 

aferente operatorului partener SC HIDRO-SAL COM, respetiv Prejmer, Hărman, 

Teliu, Tărlungeni, Vama Buzăului; 

III. Ecoatitudine Făgăraș -  implementarea proiectului s-a făcut la nivelul Municipiului 

Făgăraș cu operatorul partener SALCOSERV SA. 

În cadrul fiecărui parteneriat pe fiecare zonă a fost realizat câte un Protocol de colaborare 

realizat între Organizator; SC RECICLYNG INTERNATIONAL MAGAZINE SRL și 

Coorganizatori; ADI ISO MEDIU BRASOV, UAT-uri, operatorii parteneri. 
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În cadrul Proiectului Ecoatitudine Brașov, prin prelungirea termenului de înscriere până la finalul 

lunii septembrie, s-au înscris 6 unități de învățământ din cele 8 aflate în raza proiectului, respectiv: 

- Școala Gimnazială numărul 5; 

- Școala Gimnazială numărul 14; 

- Școala Gimnazială numărul 15; 

- Colegiul Național Andrei Șaguna; 

- Liceul de Muzica Tudor Ciortea; 

- Colegiul Național Economic Andrei Bârseanu. 

În cadrul Proiectului Ecoatitudine Țara Bârsei au fost înscrise toate școlile din raza 

proiectului, respectiv: 

- Școala Gimnazială Prejmer; 

- Colegiul pentru Agricultură și Industrie Țara Bârsei; 

- Școala Gimnazială Lunca Câlnicului; 

- Școala Gimnazială Vama Buzăului; 

- Școala Gimnazială Tărlungeni (inclusiv Purcăreni și Zizin); 

- Școala Gimnazială Teliu; 

- Școala Gimnazială Hărman; 

- Școala Gimnazială Sânpetru; 

În cadrul Proiectului Ecoatitudine Făgăraș au fost înscrise următoarele școli: 

- Colegiul Național Radu Negru; 

- Liceul Tehnologic dr. Ioan Șenchea; 

- Liceul Teologic Ortodox Sfântul Constantin Brâncoveanu; 

- Școala Gimnazială Ovidiu Densușianu; 

- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș 

- Școala Gimnazială Șoarș; 

- Școala Gimnazială Sâmbăta de Sus. 
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B. Lansarea Oficială a campaniei a fost realizată în cadrul evenimentului:  

CONFERINȚA NAȚIONALĂ - “Managementul integrat al deseurilor municipale - provocări, 

soluții în operarea SMID-urilor, trasabilitate si exemple de buna practică” – 3 iulie 2018 București. 

 

C. Desfășurarea Proiectului: 

Etapa1: instruire voluntari 

În cadrul proiectului Ecoatitudine Brașov, partea de voluntariat s-a realizat cu ajutorul 

studenților de la Facultatea de Mediu și Design de produs a Universității Transilvania din Brașov, 

încheindu-se un protocol de colaborare în acest sens. Pentru Ecoatitudine Țara Bârsei și 

Făgăraș, voluntarii au fost susținuți și coordonați de către operatorii de salubritate și primării.  

Instruirea voluntarilor a presupus prezentarea materialelor informative care au fost 

diseminate în cadrul acțiunilor de la unitățile de învățământ, prezentarea materialelor cu privire la 

condițiile și prevederile normelor de protecție a muncii respectiv obiectivele în ansamblu ale 

Campaniei de conștientizare. 

Pentru aceste echipe au fost realizate tricouri personalizate astfel:  

- Tricouri personalizate pentru echipa de proiect și de voluntari din cadrul Ecoatitudine Brașov 
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- Tricouri personalizate pentru echipa de proiect de voluntari din cadrul Ecoatitudine Țara Bârsei 

 

 

- Tricouri personalizate pentru echipa de proiect de voluntari din cadrul Ecoatitudine Făgăraș 
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Etapa 2: Distribuire de saci returnabili 

În cadrul proiectului Ecoatitudine Brașov au fost distribuiți saci returnabili de trei culori, 

în funcție de numărul gospodăriilor de pe raza zonei de acoperire a operatorilor de salubritate către 

Comprest și Brai Cata care au desfășurat activități de colectare separată a deșeurilor de ambalaje.  

Totodată, au fost printate o serie de câte 2 postere și 3500 buc. flyere care cuprind 

calendarul de colectare al sacilor pentru fiecare operator în parte. 

Din perspectiva unei colaborări proactive, s-a dorit dobândirea unei forme sincronizate a 

activității operatorilor cu acțiunile educaționale din cadrul instituților de învățământ. Operatorii au 

avut sarcina de a distribui sacii și a flyerele către cetățeni, în timp util astfel încât să se poată evalua 

și cuantifica rezultatele campaniei.  

Pentru Ecoatitudine Brașov afișele și flyerele distribuite au fost concepute astfel: 
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În cadrul Ecoatitudine Brașov, sacii distribuiți au fost personalizați pe categorii, astfel: 
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În cadrul proiectului Ecoatitudine Țara Bârsei, au fost achiziționați distribuiti 3200 de 

saci de culoare galbenă (PET, hartie și carton, doze de aluminiu, metal) de către operatorul de 

salubritate HIDRO-SAL COM în zona activității de colectare separată a deșeurilor de ambalaje.  

Totodată, au fost printate o serie de postere cu tematica proiectului și flyere care cuprind 

calendarul de colectare pentru fiecare categorie de deșeuri în parte. 

Posterul și flyer-ul din cadrul Proiectului Ecoatitudine Țara Bârsei: 
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În cadrul Ecoatitudine Țara Bârsei, sacii distribuiți au fost personalizați pe categorii, astfel: 
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În cadrul proiectului Ecoatitudine Făgăraș au fost distribuiți saci returnabili de trei culori, 

în funcție de numărul gospodăriilor de pe raza zonei de acoperire a operatorului de salubritate unde 

au fost desfășurate activități de colectare separată a deșeurilor de ambalaje. Astfel, au fost 

distribuiți un număr de 20 000 de saci galbeni (PET, doze de aluminiu, metal), 5000 saci albaștri 

(hârtie și carton) și 5000 saci verzi (sticlă și borcane). 

Totodată, au fost printate o serie de postere cu tematica proiectului și flyere care cuprind 

calendarul de colectare al sacilor pentru fiecare categorie în parte. 

 

Posterul și flyer-ul din cadrul Proiectului Ecoatitudine Făgăraș: 
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În cadrul Ecoatitudine Făgăraș, sacii distribuiți au fost personalizați pe categorii, astfel: 
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Etapa 3: Concursuri și premii acordate în cadrul Campaniei 

 

Caravana ECOATITUDINE 

Caravana Ecoatitudine reprezintă un concept de activitate care presupune interacțiunea 

directă cu elevii unităților de învățământ înscrise în proiect. Prin intermediul acestei activități 

elevilor le sunt prezentate informații cu privire la modul de gestionare corectă al deșeurilor, cu 

privire la protecția mediului și de asemenea cu privire la importanța dobândirii unor  

comportamente ecologice. Prezentările au fost realizate utilizându-se pliante, filmulețe interactive 

dar și program de întrebări/răspunsuri on spot în vederea verificării gradului de asimilare al 

informațiilor. 

Totodată în vederea asigurării diseminării informațiilor și în afara limitelor școlare, fiecare 

elev a primit o scrisore pentru părinți care conține informațiile esențiale cu privire la importanța 

colectării separate a deșeurilor.  

Cele două abordări au avut menirea de a crește impactul global al proiectului dar și de a 

influența pozitiv rezultatele finale. Programele interactive au fost susținute în cadrul proietului 

Ecoatitudine Brașov cu ajutorul voluntarilor, studenți la Facultatea de Mediu și Design de produs 
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din Brașov, care au fost instruiți în acest sens. Pentru Ecoatitudine Țara Bârsei și Făgăraș, 

voluntarii au fost susținuți și coordonați de către operatorii de salubritate și primării. 

Toate școlile înscrise în proiect vor fi premiate pentru implicare (premiul III garantat) 

Astfel, în intervalul 15-19 octombrie 2018 Caravana Ecoatitudine Brașov a fost prezentă 

în următoarele unități de învățământ: Școala Gimnazială numărul 5, Școala Gimnazială numărul 

14, Școala Gimnazială numărul 15, Colegiul Național Andrei Șaguna, Liceul de Muzica Tudor 

Ciortea, Colegiul Național Economic Andrei Bârseanu.  
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În intervalul 17 - 19 octombrie 2018 Caravana Ecoatitudine Țara Bârsei a fost prezentă 

în următoarele unități de învățământ: Școala Gimnazială Prejmer, Colegiul pentru Agricultură și 

Industrie Țara Bârsei, Școala Gimnazială Lunca Câlnicului, Școala Gimnazială Vama Buzăului, 

Școala Gimnazială Tărlungeni, Purcăreni și Zizin, Școala Gimnazială Teliu, Școala Gimnazială 

Hărman, Școala Gimnazială Sânpetru.  
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În intervalul 21-22 octombrie 2018 Caravana Ecoatitudine Făgăraș a fost prezentă în 

următoarele unități de învățământ: Colegiul Național Radu Negru, Liceul Tehnologic dr. Ioan 

Șenchea, Liceul Teologic Ortodox Sfântul Constantin Brâncoveanu, Școala Gimnazială Ovidiu 

Densușianu, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș, Școala Gimnazială Șoarș, Școala 

Gimnazială Sâmbăta de Sus.  
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Agentul și Reporterul ECOATITUDINE 

Agentul Ecoatitudine este un concurs individual destinat profesorilor coordonatori iar 

Reporterul Ecoatitudine, elevilor din clasele 0 – XII. 

Mecanism de desfăşurare: 

În cadrul acestui concurs vor fi premiați prefesorii coordonatori și elevii pe baza 

următoarelor criterii: 

- Trimițând o fotografie (având înscrisă data) reprezentativă pentru proiectul EcoAtitudine 

(însoțită de numele complet, școala, numărul de telefon și orașul/județul) la adresa de e 

mail: office@ecoatitudine.eu. Pozele au fost uploadate pe www.ecoatitudine.eu de către 

organizator în termen de 48 de ore de la trimiterea confirmării de primire, de luni până 

vineri în intervalul 09.00-17.00. 

- Pozele urcate pe www.ecoatitudine.eu au fost salvate în folderul destinat concursului 

”Agentul EcoAtitudine Brasov”, editia 2018. 

- Votare: Fotografiile preferate vor fi votate (like) în perioada 03 iulie – 26 octombrie 2018 

(pȃnă la ora 13.00) direct pe pagina www.ecoatitudine.eu. Organizatorul a creat un album 

destinat acestui concurs, iar concurenții (profesorii coordonatori și elevii înscrisi în proiect) 

își vor invita prietenii, elevii, colegii să aprecieze pagina oficială a campaniei și să voteze 

fotografiile preferate ale profesorilor din albumul destinat concursului. Desemnarea 

câştigătorilor va fi realizată în baza numărului de like-uri primite pentru fotografia înscrisă 

în concurs din albumul ”Concurs Agentul EcoAtitudine Brasov”, respectiv ”Reporterul 

EcoAtitudine Brasov”, exprimate pe pagina www.ecoatitudine.eu a organizatorului. Vor fi 

acordate 3 premii constând în 3 buc.tablete iar pentru elevi 3 buc. SmartPhone (număr 

minim de like-uri pentru a intra în concurs: 600).  

Întrucât pozele care au participat la aceste concursuri pentru Proiectul Ecoatitudine Brașov 

ediția 2018 nu au întrunit conform regulamentului, numărul minim de 600 like-uri, calificarea la 

acest concurs nu a fost posibilă. 
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ECOATITUDINE – Selectarea Deșeurilor 

Inițial modul de acordare al premiilor oferite de organizator a fost propus a se realiza pentru 

colectarea selectivă a deşeurilor din hârtie, carton, plastic metal și sticlă în saci returnabili, pe baza 

cantităţilor colectate, raportate la numărul de cetateni din localitățile înscrise în proiect. 

Întâmpinând dificultăți în defalcarea pe zone/localități a cantităților de deșeurilor colectate selectiv, 

s-a recurs la tragerea la sorți a premiilor pentru unitățile de învățământ. 

 

Totuși, în data de 20 și 27 octombrie, împreună cu voluntarii au avut loc deplasări în cele 

două zone vizate de proiectul Ecoatitudine Brașov, respectiv cartierul Schei și Centrul Vechi 

pentru verificarea sacilor.  

- La prima deplasare au fost identificați saci diferiți de cei aferenți proiectului și din 

interacțiunea cu populația a reieșit că operatorii nu au împărțit nici sacii și nici flyerele.   

 

   

- În cea de-a doua săptămână s-au identificat sacii personalizați aferenți proiectului și din 

componența lor a reieșit că există o formă de progres.  

- Din păcate numărul sacilor de reciclabile a fost unul redus ceea ce ne determină să 

considerăm că astfel de acțiuni de conștientizare trebuie să fie într-un număr din ce în ce mai mare 

astfel încât informația să ajungă treptat la fiecare cetățean al Municipiului Brașov.  
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D. Premierea Câștigătorilor din cadrul Campaniei de Educație Ecologică și Mediu 

”ECOATITUDINE” Brașov – Ediția 2018 

 

Evenimentul de premiere din cadrul Proiectului Ecoatitudine Brașov 

Evenimentul de premiere a participanților din cadrul Ecoatitudine Brașov a fost 

organizat luni, 19 noiembrie 2018 la Primăria Municipiului Brașov. În cadrul acestui eveniment au 

fost premiate școlile înscrise în proiect.  

Acoperirea costurilor de organizare și implementare a proiectului a fost responsabilitatea  

Organizatorilor care în afară de premiile minime prezentate în Regulamentul general al Campaniei 

(Premiul I – Tablă Magnetică, Premiul II – Set de birotică și papetărie), au reușit să identifice 

ca partener și sponsor, din firmele care activează pe raza Municipiului Brașov, respectiv Compania 

DECATHLON. Aceștia au suplimentat premiile I și II sponsorizând câte un set de mingi (6 seturi 

3 mingi de baschet, 3 mingi de fotbal și 3 mingi de handbal – Premiul III) pentru fiecare 

unitate de învâțământ, devenind astfel premiu garantat.  

Astfel, au fost înmânate Diplomele de participare pentru profesorii coordonatori, Premiul 

III a fost acordat tuturor instituțiilor de învățământ înscrise în proiect, urmând ca Premiul I și 

Premiul II să fie acordate prin tragere la sorți.  

Speram sa implementam proiectul si anul viitor bla bla 
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Evenimentul de premiere din cadrul Proiectului Ecoatitudine Țara Bârsei 

Evenimentul de premiere a participanților din cadrul Ecoatitudine Țara Bârsei a fost 

organizat vineri, 16 noiembrie 2018 la Prejmer. În cadrul acestui eveniment au fost premiate școlile 

înscrise în proiect.  

Acoperirea costurilor de organizare și implementare a proiectului a fost responsabilitatea  

Organizatorilor care în afară de premiile minime prezentate în Regulamentul general al Campaniei 

(Premiul I – Tablă Magnetică, Premiul II – Set de birotică și papetărie), au reușit să obțină 

sponsorizare de la Compania DECATHLON și pentru unitățile de învățământ înscrise în Proiectul 

Ecoatitudine Țara Bârsei. Compania DECATHLON a sponsorizat seturi de mingi (9 seturi a câte 

3 mingi de baschet, 3 mingi de fotbal și 3 mingi de handbal – Premiul III) pentru fiecare 

unitate de învâțământ (premiu garantat). 

Operatorul de salubritate HIDRO-SAL COM a suplimentat premiile cu 3 SmartPhone-uri, 

acordate alături de Premiul I și Premiul II prin tragere la sorți.  

Alături de premii au fost înmânate diplomele de participare pentru profesorii coordonatori. 
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Evenimentul de premiere din cadrul Proiectului Ecoatitudine Făgăraș 

Evenimentul de premiere a participanților din cadrul Ecoatitudine Făgăraș a avut loc joi, 

15 noiembrie 2018 la Primăria Făgăraș. În cadrul acestui eveniment au fost premiate școlile 

înscrise în proiect.  

Operatorul de salubritate SALCOSERV SA, alături de firma NNN SRL, au sponsorizat 

financiar, acoperind costurilor de organizare și implementare ale proiectului. Pe langă  premiile 

minime asigurate de organizatori, sponsorizarea a costurile necesare suplimentării premiilor (7 

seturi a câte 3 mingi de baschet, 3 mingi de fotbal și 3 mingi de handbal – Premiul III – 

premiu garantat, Premiul I – Tablă Magnetică – premiu garantat, Premiul IV – Tabletă – 

premiu garantat), rămânând ca Premiul II – Set de birotică și papetărie să fie acordat prin 

tragere la sorți. 
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Promovarea Campaniei de Educație Ecologică și Mediu ”ECOATITUDINE” Brașov 

– Ediția 2018 

Proiectul Municipiului Brașov a fost promovat în revista INFOMEDIU Europa nr. 8 din 

luna august 2018, prin postarea unor materiale promoționale în oraș respectiv pentru a se asigura 

transparență totală  activităților derulate în cadrul Proiectului, au fost postate informări pe pagina 

de  Facebook a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în domeniul salubrizării 

localităților din județul Brașov, https://web.facebook.com/Asocia%C8%9Bia-de-Dezvoltare-

Intercomunitar%C4%83-ISO-Mediu-Bra%C8%99ov-160900964520915/ . 

 Totodată salutam și susținem activitatea Școlii Gimnaziale nr. 15 care sub îndrumarea 

Profesorului Coordonator Stan Cristina au desfășurat o acțiune de colectare selectivă a deșeurilor. 

Acțiunea a avut loc în data de 9 noiembrie 2018, în curtea școlii, unde elevii au utilizat sacii pe 3 

culori distribuiți în cadrul Proiectului Ecoatitudine Brașov. 

 

https://web.facebook.com/Asocia%C8%9Bia-de-Dezvoltare-Intercomunitar%C4%83-ISO-Mediu-Bra%C8%99ov-160900964520915/
https://web.facebook.com/Asocia%C8%9Bia-de-Dezvoltare-Intercomunitar%C4%83-ISO-Mediu-Bra%C8%99ov-160900964520915/
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     Pentru mai multe informații vă stă la dispoziție echipa ADI ISO MEDIU Brașov :  

Date de contact :  

Beleaua Monica 

Director executiv - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  

ISO MEDIU Brasov 

Tel. 0765-521 551 

e-mail: monica.brv23@gmail.com 

 adiisomediubrasov@gmail.com  

 

Spataru Cezar  
Expert ecolog - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  

ISO MEDIU Brasov 
Tel. 0734-421 098 

e-mail: sptrcezar@yahoo.com  

 adiisomediubrasov@gmail.com  

 

Miria Adrian 

Monitor mediu - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  

ISO MEDIU Brasov 

Tel. 0741-428 172 

e-mail: aditzabv69@gmail.com  

 adiisomediubrasov@gmail.com  

 

 

Popeneciu Simona  

Manager resurse umane - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ISO MEDIU Brasov 

Tel. 0745387066 

e-mail: popeneciusimona@yahoo.com 

adiisomediubrasov@gmail.com 
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