
                                                     

 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
Инвестираме във вашето бъдеще! 

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 

 

 
 

Camera de Comerţ şi Industrie Ruse, în calitatea sa de Partener Lider, 
implementează proiectul " Еco-force: Acţiuni comune pentru responsabilitatea faţă 
de mediu a firmelor din regiunea transfrontalieră româno-bulgară” MIS ETC 1000, 

susținut de Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 
(perioada de implementare iunie 2010 - noiembrie 2011). Ceilalţi parteneri sunt 

Camera Bulgaro-Română de Comerţ şi Industrie (BRCCI), Asociația pentru Dezvoltare 

Durabilă Slatina, Fundaţia "Acțiunea Ecologică Română" şi Societatea Idein.  
 

Obiectivele generale ale proiectului:  
- Să contribuie la dezvoltarea durabilă a zonei transfrontaliere prin protejarea 

mediului natural.  
- Să stimuleze cooperarea transfrontalieră şi eforturile comune pentru a rezolva 

problemele comune şi să utilizeze potenţialul zonei transfrontaliere intr-un 
mod durabil. 

Obiectiv specific:  
Creşterea gradului de conştientizare în rândul operatorilor economici transfrontalieri 
în vederea îmbunătăţirii performanţelor legate de mediu pentru a diminua impactul 
negativ asupra mediului înconjurător în context transfrontalier. 

Grupuri ţintă: 
- Întreprinderi, în special IMM-urile din zona eligibilă a programului (atât română 

cât şi bulgară). 
- Organizaţii sectoriale şi de afaceri localizate în zona eligibilă (judeţele de graniţă). 
- Angajaţi ai companiilor ţintă. 
Beneficiari indirecţi : publicul general din regiunile eligibile. 
Rezultate aşteptate:  
- Creşterea conştientizării în ceea ce priveşte protecţia mediului şi eco-management.  
- Reducerea impactului negativ asupra mediului printre cei mai mari poluatori. 
Bugetul proiectului: 371 931.40 euro 
Durata proiectului: 18 luni 

 
Proiectul îşi propune să stimuleze operatorii economici în zona transfrontalieră 

şi să pună în aplicare măsuri pentru protejarea eficientă a mediului şi exploatarea 
prudentă a resurselor naturale. 

 

Mai jos sunt prezentate cele trei activități principale ale proiectului de care 
o companie, care operează în zona menţionată mai sus,  poate profita; acestea 
sunt concepute pentru a spori competitivitatea şi imaginea de organizaţie 
responsabilă social.  
 

 Campanie de sensibilizare în cadrul companiei. Aceasta se adresează 

angajaților firmelor selectate pentru a-i implica în mod activ în 

îmbunătățirea activității firmei în vederea protejării mediului. Campania 

se va adresa angajaților pentru a menține natura curată, prin economii 
deliberate de resurse, atât la locul de muncă, cât şi acasă. În cadrul 
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proiectului au fost elaborate materiale promoționale care vor fi 

distribuite în rândul angajaților companiilor, în cazul în care compania 
va fi implicată în campanie.  

Pentru a utiliza această activitate, trebuie să se solicite aceasta în scris, prin 

intermediul unui canal convenabil (poștă, fax sau e-mail). Se va preciza numărul de 

salariați care vor fi implicați în campanie. 
 

 Instrumentul Competență de management de mediu. Acesta oferă 
oportunitatea de a verifica rapid dacă o companie respectă standardele 

de mediu şi modul în care aceasta are influență asupra mediului. Este un 

instrument specializat bilingv, care funcționează pe principiul întrebare-

răspuns. Testul poate fi executat de către angajații firmelor pe site-ul 
proiectului http://eco-force.eu. La cerere, putem trimite un CD cu 

instrumentul şi, în acelaşi timp putem să oferim şi asistență tehnică.  
Pentru a utiliza această facilitate, trebuie să se facă înregistrarea pe site-ul 

proiectului. Echipa de proiect va ajuta la înregistrarea firmelor pe wesite-ul 
proiectului.  
 

 Exerciţiu demonstrativ de Cartografiere ecologică/Risipă de resurse. 

Acesta va fi executat în incinta companilor de către experții angajați și 

plătiți de către proiect. Eco-cartografierea va oferi o șansă de a evalua 
pierderea resurselor ce apar în activitatea de fiecare zi a unei companii. 

Aceasta va arăta și instrumentele necesare pentru a evita aceste pierderi. 

Eco-cartografierea își propune, de asemenea, să arate cum să se facă 

management în conformitate cu standardele europene și internaționale. 
Numai companiile care au trecut testul preliminar cu instrumentul de 

competență de management de mediu vor fi considerate eligibile pentru cartografiere 
ecologică. Pentru utilizarea acestui serviciu trebuie să se facă o solicitare. 
  

La sfârșitul proiectului va fi editat un material care va cuprinde activitățile și 

rezultatele proiectului, precum şi exemple de bune practici. Vom fi bucuroși să 
arătăm cazul firmelor interesate de acest proiect, care să demonstreze modul în care 
economisesc acestea resursele (apă, energie, materiale, combustibili, etc) şi modul în 

care au o influență pozitivă asupra mediului. Trebuie doar ca fiecare firmă să 

transmită o scurtă descriere a activităților de protejare a mediului, la adresa de e-

mail de mai jos. Ediția va fi bilingvă (română şi bulgară), iar 5500 de exemplare vor fi 

distribuite către companii, instituții şi mass-media din Bulgaria şi România.  
 

În cazul în care sunteți interesat de una sau mai multe dintre activitățile de 

mai sus, vă rugăm sa ne contactați cel mai târziu până la data de 15.10.2011 
 
 
Vă rugăm să luaţi în considerare că doar 25 de companii din toată zona 

transfrontalieră vor fi selectate pentru exerciţiul demonstrativ de cartografiere 
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ecologică. Cererile sunt procesate în ordinea în care au ajuns, adică pe principiul 
"primul venit - primul servit".  
 

În caz că aveți nevoie de mai multe clarificări şi informații, nu ezitați sa ne 

contactați. 
 

   

Persoană de contact: ing.eco. Claudia Ghindeanu, Fundaţia „Acţiunea Ecologică 

Română” 

 

Tel/fax: 0251 419 053,  

Tel. mobil: 0766 71 97 71 

e-mail: office@aer-fundatie.ro, claudia_ghindeanu@yahoo.com  
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