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                         Către,  

                               Fepra Internațional SA, Clean Recycling SA, Green Point Management SA, 

Financiar Recycling SA, Enviropack consulting SA 

 

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECO SIBIU, cu sediul în 

Sibiu, str. G-ral Magheru nr.14, jud. Sibiu, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 

de pe lângă Judecătoria Sibiu, cu nr.10/17.02.2009, în calitate de reprezentant al Unităților 

Administrativ Teritoriale de pe raza județului Sibiu, denumit Prestator și având în vedere 

obligațiile care le revin organizațiilor autorizate să implementeze responsabilitatea extinsă a 

producătorului de ambalaje și de  acoperire a costurilor conform prevederilor art. 16 alin. (9) 

lit. g) din Legea nr.249/2015, cu mod. și complet. ult. și art.12 alin.8 din Legea nr.211/2011, 

republicată, cu modificările ulterioare, precum și responsabilitățile Asociatiilor de Dezvoltare 

Intercomunitară conform art. 20 alin. (5) din Legea nr.249/2015, cu modificările și completările 

ulterioare  a semnat cu FEPRA INTERNAȚIONAL SA, CLEAN RECYLING SA, GREEN 

POINT MANAGEMENT SA, FINANCIAR RECYCLING SA, ENVIROPACK 

CONSULTING SA persoane  juridice românești, denumite Beneficiar, un contract de 

colaborare pentru preluarea responsabilității pentru deșeurile de ambalaje provenite de la 

populație si colectate, tratate și trimise la reciclare finală pentru anul 2021. Totodată părțile au 

semnat  un contract pentru a derula  - Campanii de informare și  conștientizare - în Județul 

Sibiu. 

Prin implementarea proiectelor, Beneficiarul și Prestatorul își propun să informeze 

populația privind importanța colectării separate a deșeurilor la sursă, să creeze un mecanism 

integrat cu caracter continuu pentru atingerea obiectivelor de reciclare, în special a deșeurilor 

de ambalaje primare aflate în structura deșeurilor municipale, precum si obiectivele de deviere 

de la depozitare prin alte metode de valorificare. 

Deși anul   2021   a fost   asemănător cu anul 2020 din punct de vedere al   provocărilor 

majore privind sănătatea publică datorită pandemiei de SARS-COV Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ECO Sibiu a derulat constant campanii de informare atât fizic, cât și on line.  

ADI ECO Sibiu dispune de un site www.adiecosibiu.ro  unde se găsesc informații 

despre importanța colectării separate, informații privind deșeurile, poze de la evenimentele 

organizate de către Asociație, modificări ale legislației privind gestiunea deșeurilor. 

https://www.adiecosibiu.ro/
http://www.adiecosibiu.ro/
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          În luna octombrie 2020 Asociația a tipărit unui nou lot de cărți de colorat”Prichindel și 

Mascota fermecată” - în fapt un set de colorat care  conține pe lângă cartea de colorat și un set 

de creioane de colorat. Aceste seturi de colorat, 3000 de buc, urmau a fi distribuite copiilor de 

grădiniță și clasa 0 din UAT-urile din Județul Sibiu unde rata de colectare reciclabil este 

scăzută. Din păcate, la jumătatea lunii octombrie rata de infectare cu virsusul SARS COV a  

crescut foarte mult în județul Sibiu și nu s-au mai putut distribui aceste seturi. 

Totuși, începând cu data de 4.04.2021 ADI ECO SIBIU, în colaborare cu Inspectoratul 

Școlar  Județean   Sibiu,  a reușit să distribuie în grădinițele din județul Sibiu   seturile de colorat 

tipărite în 2020, în cadrul proiectului” Noi suntem primii responsabili”. 

 ș 

De asemenea Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Eco" Sibiu tot în cadrul proiectului 

"Noi suntem primii responsabili", alături de Inspectoratul Școlar Județean, a distribuit în 

unitățile de învățământ din județul Sibiu recipiente de precolectare separată pentru a face mai 

ușoară colectarea selectivă. 

 Seturile de cutii de precolectare separată, formate din 3 cutii personalizate pentru fracțile 

hârtie/carton, plastic/metal și sticlă plus saci în culorile specific deșeului,  au fost distribuite și 

în instituții publice (poliție, bancă, palatul copiilor). 

Colaborare Banca 

Transilvania.docx
 

Activitatea Asociației este prezentată zilnic pe rețelele de socializare prin postări despre 

economia circulară, colectare selectivă, deșeurile ca și resurse, postări zinice plătite pe cele mai 

importante platforme de social media : Facebook – Adi Eco EȘTI TU, Instagram – adiecosibiu, 

Tik Tok – adieco_sibiu, canalul de YouTube – Adi eco EȘTI TU. 

Asociația a creat   un blog adiecoblog.art  pe platforma WORDPRESS:COM. 

https://www.adiecosibiu.ro/
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ADI ECO SIBIU a participat în data de 12.04.2021 alături de Primăria Racovița la o acțiune 

de ecologizare. Profitând de  faptul că s-a adunat tot satul cu această ocazie  Super Eroi 

colectării separate au împărțit pliante cu informații despre conținutul ideal al pubelelor pe 5 

fracții. 

 

  

În iunie 2021 ADI ECO SIBIU împreună cu Primăria Sibiu a început difuzarea unor filmulețe 

cu informații interesante și amănunțite despre deșeuri, pe fiecare fracție, informații 

communicate de o vedetă locală, filmulețe postate pe rețelele de socializare. 

https://fb.watch/670YlD4vww/    

https://drive.google.com/drive/folders/1QWft1V-QNO7NXcN0oMnNkaiMXC2lJaP5 

https://fb.watch/8daKcHbvm4/ 

https://drive.google.com/drive/folders/1QWft1V-QNO7NXcN0oMnNkaiMXC2lJaP5 

https://drive.google.com/drive/folders/1QWft1V-QNO7NXcN0oMnNkaiMXC2lJaP5 

Începând cu data de 01.06 ADI ECO Sibiu a semnat contracte de publicitate cu șapte publicații 

media/tv în vederea promovării importanței colectării selective, dar și pentru a contribui la 

informarea corectă a cetățenilor privind conținutul pubelelor, cum colectăm, de ce trebuie să 

colectăm. 

Aceste publicații   media sunt : Turnul Sfatului, Tribuna, Știri de Sibiu, Sibiu Independent, Star 

Sibian, Eveniment Sibiu, Obiectiv Media.  

Ziariștii vor participa la toate acțiunile întreprinse de către Asociație, dar au și obligația de a 

publica 1-4 articole / lună despre diferite subiecte referitoare la economia circulară, colectare 

separată, conținutul pubelelor, idei inovatoare de refolosire a deșeurilor de ambalaje, deșeurile 

de ambalajele văzute ca și resurse.  

https://www.adiecosibiu.ro/
https://www.facebook.com/adiecoestiTU/?__cft__%5b0%5d=AZX2SU-_6aeSOVlVLhTjM_2q9Y8dVvVGXd6cBqkg9tzGR1Y3pZkglz_PeJpx8tKV4dSiT9D7HGM920aZW4gln-5C3T-BiqH_1yb4UGFoGHhm2FQ2xt6VcYTwTGUXaE90Ich3ubYjMuR1DhG-tGrWGawhpnx7DBTUvTUuCHeHESduG3j1H3McFY0wHYKnfYVV7ZE&__tn__=-UC%2CP-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F670YlD4vww%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Kfr3m9QyGaMugmWIAFGHakQIX-h6nh_L1kvuf17iiswY0Zq4m-yKO--s&h=AT3sGM-8468sZiPiNdIlSkH2nBblhkU0juy9t9W4n7WupqdY3hV28MoP8FRvgID1itUDpS6A1jKuyR3kmN5FV3XZIIOqn8USr-ka3pFtVOsQu_e-AFRllFSlKEP7P3-i8ILT&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0sa5qHO4WCy0iR7U6U0zZuY_mx4Eia9og2zUMo6vpawYunLurRlcSZViWkggfP2p7Mt0iU4IyhV4WLxssaH521nZDezTJkVEgqMUIICiFTePq0pvm5oWgXJqYg0eJGOOnfguIs7JlsEwFzVRr6bTRKQ1vzTeEyBMYPG57Jrfs21NUbkmy0HCCKq5FGs03jFU-eAunzYoQRIy_BidZp2G7qyz7xTRfBRdnjJ-S4kqANHbM7r0gUElX3Ng
https://fb.watch/8daKcHbvm4/
https://drive.google.com/drive/folders/1QWft1V-QNO7NXcN0oMnNkaiMXC2lJaP5
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In același timp, toate aceste publicații vor afișa permanent un banner ADI Eco Sibiu, cu 

imaginea  pubelelor  și cu redirecționare spre pagina de Facebook ADI ECO ESTI TU. 

Articole publicate în presa scrisă și on line începând cu 01.06.2021: 

https://www.turnulsfatului.ro/2021/06/06/impreuna-pentru-un-mediu-mai-curat-adi-eco-

sibiu-actiuni-de-ecologizare-si-informare-la-ocna-sibiului-cisnadie-si-rasinari-182642 

https://www.turnulsfatului.ro/2021/06/29/activitati-de-monitorizare-a-serviciilor-de-

colectare-selectiva-in-zonele-agnita-si-saliste-adi-eco-sibiu-bdquo-ne-am-asigurat-ca-

oamenii-colecteaza-corect-rdquo-183154 

https://www.turnulsfatului.ro/2021/07/27/de-ce-sa-reciclam-hartia-salvam-copacii-de-la-

taiere-si-cream-un-mediu-nepoluat-183708  

https://www.turnulsfatului.ro/2021/07/31/actiuni-de-monitorizare-a-colectarii-selective-in-

localitatile-din-judet-in-luna-iulie-adi-eco-sibiu-bdquo-oamenii-incep-sa-inteleaga-

principiile-si-sa-colecteze-corect-rdquo-183814 

https://www.turnulsfatului.ro/2021/08/31/ce-este-microplasticul-si-cum-limitam-raspandirea-

lui-184424 

https://www.turnulsfatului.ro/2021/08/15/care-sunt-cei-mai-importanti-trei-r-cand-vorbim-

despre-deseuri-reducem-reutilizam-si-reciclam-184081   

https://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/ziua-mondiala-a-mediului-sarbatorita-la-ocna-sibiului-

158608.html 

 

p03_7 iun.pdf p08_9 iun.pdf p08_15 iun.pdf p08_23 iun.pdf p08_30 iun.pdf

p03_7 iun.pdf p07_16 iul.pdf

 

https://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/inca-doua-actiuni-de-monitorizare-a-echipei-adi-eco-

in-ultima-saptamana-159345.html 

https://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/serviciile-de-colectare-selectiva-au-fost-monitorizate-

de-adi-eco-sibiu-in-zonele-agnita-si-saliste-159232.html 

 

https://www.adiecosibiu.ro/
https://www.turnulsfatului.ro/2021/06/06/impreuna-pentru-un-mediu-mai-curat-adi-eco-sibiu-actiuni-de-ecologizare-si-informare-la-ocna-sibiului-cisnadie-si-rasinari-182642
https://www.turnulsfatului.ro/2021/06/06/impreuna-pentru-un-mediu-mai-curat-adi-eco-sibiu-actiuni-de-ecologizare-si-informare-la-ocna-sibiului-cisnadie-si-rasinari-182642
https://www.turnulsfatului.ro/2021/06/29/activitati-de-monitorizare-a-serviciilor-de-colectare-selectiva-in-zonele-agnita-si-saliste-adi-eco-sibiu-bdquo-ne-am-asigurat-ca-oamenii-colecteaza-corect-rdquo-183154
https://www.turnulsfatului.ro/2021/06/29/activitati-de-monitorizare-a-serviciilor-de-colectare-selectiva-in-zonele-agnita-si-saliste-adi-eco-sibiu-bdquo-ne-am-asigurat-ca-oamenii-colecteaza-corect-rdquo-183154
https://www.turnulsfatului.ro/2021/06/29/activitati-de-monitorizare-a-serviciilor-de-colectare-selectiva-in-zonele-agnita-si-saliste-adi-eco-sibiu-bdquo-ne-am-asigurat-ca-oamenii-colecteaza-corect-rdquo-183154
https://www.turnulsfatului.ro/2021/07/27/de-ce-sa-reciclam-hartia-salvam-copacii-de-la-taiere-si-cream-un-mediu-nepoluat-183708
https://www.turnulsfatului.ro/2021/07/27/de-ce-sa-reciclam-hartia-salvam-copacii-de-la-taiere-si-cream-un-mediu-nepoluat-183708
https://www.turnulsfatului.ro/2021/07/31/actiuni-de-monitorizare-a-colectarii-selective-in-localitatile-din-judet-in-luna-iulie-adi-eco-sibiu-bdquo-oamenii-incep-sa-inteleaga-principiile-si-sa-colecteze-corect-rdquo-183814
https://www.turnulsfatului.ro/2021/07/31/actiuni-de-monitorizare-a-colectarii-selective-in-localitatile-din-judet-in-luna-iulie-adi-eco-sibiu-bdquo-oamenii-incep-sa-inteleaga-principiile-si-sa-colecteze-corect-rdquo-183814
https://www.turnulsfatului.ro/2021/07/31/actiuni-de-monitorizare-a-colectarii-selective-in-localitatile-din-judet-in-luna-iulie-adi-eco-sibiu-bdquo-oamenii-incep-sa-inteleaga-principiile-si-sa-colecteze-corect-rdquo-183814
https://www.turnulsfatului.ro/2021/08/31/ce-este-microplasticul-si-cum-limitam-raspandirea-lui-184424
https://www.turnulsfatului.ro/2021/08/31/ce-este-microplasticul-si-cum-limitam-raspandirea-lui-184424
https://www.turnulsfatului.ro/2021/08/15/care-sunt-cei-mai-importanti-trei-r-cand-vorbim-despre-deseuri-reducem-reutilizam-si-reciclam-184081
https://www.turnulsfatului.ro/2021/08/15/care-sunt-cei-mai-importanti-trei-r-cand-vorbim-despre-deseuri-reducem-reutilizam-si-reciclam-184081
https://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/ziua-mondiala-a-mediului-sarbatorita-la-ocna-sibiului-158608.html
https://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/ziua-mondiala-a-mediului-sarbatorita-la-ocna-sibiului-158608.html
https://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/inca-doua-actiuni-de-monitorizare-a-echipei-adi-eco-in-ultima-saptamana-159345.html
https://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/inca-doua-actiuni-de-monitorizare-a-echipei-adi-eco-in-ultima-saptamana-159345.html
https://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/serviciile-de-colectare-selectiva-au-fost-monitorizate-de-adi-eco-sibiu-in-zonele-agnita-si-saliste-159232.html
https://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/serviciile-de-colectare-selectiva-au-fost-monitorizate-de-adi-eco-sibiu-in-zonele-agnita-si-saliste-159232.html
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https://www.stiridesibiu.ro/stiri/impreuna-pentru-un-mediu-mai-curat-ziua-mediului-este-

sarbatorita-in-sibiu-prin-actiuni-de 

https://www.stiridesibiu.ro/stiri/cat-dureaza-pana-se-descompun-deseurile 

https://www.stiridesibiu.ro/stiri/de-ce-doar-1-din-5-recipiente-din-plastic-se-recicleaza-unde-

gresim 

https://www.stiridesibiu.ro/stiri/reciclabil-sau-nu-asta-e-intrebarea 

https://www.stiridesibiu.ro/stiri/ambalaje-biodegradabile-versus-directiva-904-2019-

privind-reducerea-impactului-anumitor-produse 

https://www.stiridesibiu.ro/stiri/peste-60-din-locuitorii-comunei-rosia-ignora-

colectarea-selectiva-a-deseurilor-campaniile-de 

https://www.stiridesibiu.ro/stiri/hartie-mai-putina-padure-mai-multa 

https://www.stiridesibiu.ro/stiri/ad-cei-mai-importanti-3-r-redu-reutilizeaza-recicleaza 

https://www.stiridesibiu.ro/stiri/ad-verde-la-sticla 

https://www.stiridesibiu.ro/stiri/ad-cum-diminuam-risipa-alimentara 

https://www.stiridesibiu.ro/stiri/compostam-cum-se-face-compostul-si-din-ce-deseuri 

file:///C:/Users/Laura/Downloads/Star%20Sibian%202_august%20(1).pdf 

https://sibiuindependent.ro/2021/06/05/video-foto-actiune-de-informare-la-rasinari-cu-

ocazia-zilei-mondiale-a-mediului/ 

https://sibiuindependent.ro/2021/06/05/adi-eco-sibiu-actiuni-de-curatenie-si-informare-

la-ocna-sibiului-si-cisnadie/ 

https://www.adiecosibiu.ro/
https://www.stiridesibiu.ro/stiri/impreuna-pentru-un-mediu-mai-curat-ziua-mediului-este-sarbatorita-in-sibiu-prin-actiuni-de
https://www.stiridesibiu.ro/stiri/impreuna-pentru-un-mediu-mai-curat-ziua-mediului-este-sarbatorita-in-sibiu-prin-actiuni-de
https://www.stiridesibiu.ro/stiri/cat-dureaza-pana-se-descompun-deseurile
https://www.stiridesibiu.ro/stiri/de-ce-doar-1-din-5-recipiente-din-plastic-se-recicleaza-unde-gresim
https://www.stiridesibiu.ro/stiri/de-ce-doar-1-din-5-recipiente-din-plastic-se-recicleaza-unde-gresim
https://www.stiridesibiu.ro/stiri/reciclabil-sau-nu-asta-e-intrebarea
https://www.stiridesibiu.ro/stiri/ambalaje-biodegradabile-versus-directiva-904-2019-privind-reducerea-impactului-anumitor-produse
https://www.stiridesibiu.ro/stiri/ambalaje-biodegradabile-versus-directiva-904-2019-privind-reducerea-impactului-anumitor-produse
https://www.stiridesibiu.ro/stiri/peste-60-din-locuitorii-comunei-rosia-ignora-colectarea-selectiva-a-deseurilor-campaniile-de
https://www.stiridesibiu.ro/stiri/peste-60-din-locuitorii-comunei-rosia-ignora-colectarea-selectiva-a-deseurilor-campaniile-de
https://www.stiridesibiu.ro/stiri/hartie-mai-putina-padure-mai-multa
https://www.stiridesibiu.ro/stiri/ad-cei-mai-importanti-3-r-redu-reutilizeaza-recicleaza
https://www.stiridesibiu.ro/stiri/ad-verde-la-sticla
https://www.stiridesibiu.ro/stiri/ad-cum-diminuam-risipa-alimentara
https://www.stiridesibiu.ro/stiri/compostam-cum-se-face-compostul-si-din-ce-deseuri
file:///C:/Users/Laura/Downloads/Star%20Sibian%202_august%20(1).pdf
https://sibiuindependent.ro/2021/06/05/video-foto-actiune-de-informare-la-rasinari-cu-ocazia-zilei-mondiale-a-mediului/
https://sibiuindependent.ro/2021/06/05/video-foto-actiune-de-informare-la-rasinari-cu-ocazia-zilei-mondiale-a-mediului/
https://sibiuindependent.ro/2021/06/05/adi-eco-sibiu-actiuni-de-curatenie-si-informare-la-ocna-sibiului-si-cisnadie/
https://sibiuindependent.ro/2021/06/05/adi-eco-sibiu-actiuni-de-curatenie-si-informare-la-ocna-sibiului-si-cisnadie/
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https://sibiuindependent.ro/2021/06/01/adi-eco-sibiu-organizeaza-trei-actiuni-in-trei-

localitati-diferite-cu-ocazia-zilei-mondiale-a-mediului/ 

https://sibiuindependent.ro/2021/06/05/video-foto-actiune-de-informare-la-rasinari-cu-

ocazia-zilei-mondiale-a-mediului/ 

https://sibiuindependent.ro/2021/06/05/adi-eco-sibiu-actiuni-de-curatenie-si-informare-

la-ocna-sibiului-si-cisnadie/ 

https://sibiuindependent.ro/2021/06/01/adi-eco-sibiu-organizeaza-trei-actiuni-in-trei-

localitati-diferite-cu-ocazia-zilei-mondiale-a-mediului/ 

https://sibiuindependent.ro/2021/06/20/daca-eu-pot-si-tu-poti-o-campanie-pentru-

colectarea-selectiva-in-judetul-sibiu/ 

Dacă ei pot, poţi şi 

tu_ Tânăra vedetă de muzică Dominique Simionescu susţine reciclarea deşeurilor - Sibiu Independent.pdf 

https://sibiuindependent.ro/2021/08/02/foto-adi-eco-sibiu-a-organizat-o-actiune-de-

informare-la-gura-raului/ 

https://sibiuindependent.ro/2021/08/31/daca-ei-pot-poti-si-tu-alina-pinca-celebra-solista-

de-muzica-populara-despre-colectarea-selectiva-si-educatie/ 
 

http://www.obiectivmedia.ro/cinci-culori-gunoiul-are-tu-stii-care-p/ 

http://www.obiectivmedia.ro/verde-la-sticla-p/    

 

Radio Eveniment Sibiu a realizat 5 spoturi radio  despre ce punem în fiecare pubelă -  difuzate 

în fiecare zi, precum și un filmuleț despre Super- Eroii colectării separate. 

 

verde.mp3 negru.mp3 galben k.mp3 maro.mp3 albastru k.mp3

 

CENTRALIZATOR ADI 

IULIE 2021.pdf
 

Pe parcursul anului 2021, mai exact în luna mai , ADI ECO  a creat și tipărit un număr de 

20.000 pliante care conțin  informații despre colectarea selectivă; acestea au fost împărțite în 

acțiunile pe care Asociația le-a organizat, dar au fost oferite și ca suport informativ primăriilor 

care au dorit să organizeze împreună cu noi  evenimente în comunitățiile lor. 

https://www.adiecosibiu.ro/
https://sibiuindependent.ro/2021/06/01/adi-eco-sibiu-organizeaza-trei-actiuni-in-trei-localitati-diferite-cu-ocazia-zilei-mondiale-a-mediului/
https://sibiuindependent.ro/2021/06/01/adi-eco-sibiu-organizeaza-trei-actiuni-in-trei-localitati-diferite-cu-ocazia-zilei-mondiale-a-mediului/
https://sibiuindependent.ro/2021/06/05/video-foto-actiune-de-informare-la-rasinari-cu-ocazia-zilei-mondiale-a-mediului/
https://sibiuindependent.ro/2021/06/05/video-foto-actiune-de-informare-la-rasinari-cu-ocazia-zilei-mondiale-a-mediului/
https://sibiuindependent.ro/2021/06/05/adi-eco-sibiu-actiuni-de-curatenie-si-informare-la-ocna-sibiului-si-cisnadie/
https://sibiuindependent.ro/2021/06/05/adi-eco-sibiu-actiuni-de-curatenie-si-informare-la-ocna-sibiului-si-cisnadie/
https://sibiuindependent.ro/2021/06/01/adi-eco-sibiu-organizeaza-trei-actiuni-in-trei-localitati-diferite-cu-ocazia-zilei-mondiale-a-mediului/
https://sibiuindependent.ro/2021/06/01/adi-eco-sibiu-organizeaza-trei-actiuni-in-trei-localitati-diferite-cu-ocazia-zilei-mondiale-a-mediului/
https://sibiuindependent.ro/2021/06/20/daca-eu-pot-si-tu-poti-o-campanie-pentru-colectarea-selectiva-in-judetul-sibiu/
https://sibiuindependent.ro/2021/06/20/daca-eu-pot-si-tu-poti-o-campanie-pentru-colectarea-selectiva-in-judetul-sibiu/
https://sibiuindependent.ro/2021/08/02/foto-adi-eco-sibiu-a-organizat-o-actiune-de-informare-la-gura-raului/
https://sibiuindependent.ro/2021/08/02/foto-adi-eco-sibiu-a-organizat-o-actiune-de-informare-la-gura-raului/
https://sibiuindependent.ro/2021/08/31/daca-ei-pot-poti-si-tu-alina-pinca-celebra-solista-de-muzica-populara-despre-colectarea-selectiva-si-educatie/
https://sibiuindependent.ro/2021/08/31/daca-ei-pot-poti-si-tu-alina-pinca-celebra-solista-de-muzica-populara-despre-colectarea-selectiva-si-educatie/
http://www.obiectivmedia.ro/cinci-culori-gunoiul-are-tu-stii-care-p/
http://www.obiectivmedia.ro/verde-la-sticla-p/
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Mai jos: macheta pliantului. 

 

Am creat de asemenea cele 5 bannere, pentru a fi folosite în social media: 

. 

În perioada următoare Asociația de Dezoltare Intercomunitară Eco Sibiu are în plan 

organizarea unor întâlnirii cu elevii claselor V-VIII la Cine Gold, eveniment organizat 

împreună cu operatorul de salubrizare și Turnul Sfatului, în care se dorește transmiterea 

informaților despre importanța colectării separate încă de acasă către elevi și professori. 

Pentru a aceste acțiuni avem nevoie de următoarele materiale pentru realizarea cărora vă 

cerem acordul: 

 - 25.000 buc pliante de informare pentru a le distribui în zona rurală a județului Sibiu în cadrul 

acțiunilor de informare și conștientizare din poartă în poartă -preț 0.22 ron/ buc 

- 2 buc roll -up care vor fi folosite la evenimentele care se adresează elevilor claselor I-IV 

organizate în mall-uri si cinematografe împreună cu Turnul Sfatului –preț 180 ron / buc 

- 3000 buc set de colorat – carte de colorat plus creioane colorate destinate grădinițelor din 

mediu rural, dar și elevilor din clasele 0 – preț 4 euro/ set 

- Set caiete dictando/ matematică realizate din hârtie reciclată, având coperțile imprimate față 

verso cu informații despre colectare, care vor fi distribuite elevilor din clasele V-VIII – preț 3.5 

euro/ set. 

 
 
VĂ MULȚUMIM PENTRU COLABORARE!  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu  

Reprezentant relația cu OIREP  

Ec. Dan Gabriel Isaicu  

Specialist relații publice  

Laura Banciu 
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