Responsabilitate socială a FEAA, UVT
(Corporate Social Responsability - CSR)
Data: 15 noiembrie 2010

Sistemul de colectarea selectivă a deșeurilor în
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
Conform Legii 132/ 2010 fiecare instituție publică este obligată să colecteze
selectiv, prin amplasarea de recipiente special colorate, următoarele categorii de
deșeuri:
a) deșeuri de hârtie și carton;
b) deșeuri de metal și plastic;
c) deșeuri de sticlă.
Facultatea noastră a început acest demers încă din anul 2009 prin colectarea
selectivă a deșeului de hârtie și cel de cartușe de imprimantă în colaborare cu două
ONG-uri.
Activitățile întreprinse în acest sens au fost:
1. Realizarea unei Declarații de Responsabilitate socială (CSR) de către domnul
conf.univ.dr Valentin Munteanu.
2. Investigarea perceptiei angajatilor FEAA asupra activităților de Responsabilitate
socială (CSR) deja derulate și propuneri din partea acestora prin aplicarea unui
chestionar.
3. Conceperea a două tipuri de postere, cu scop educativ-informativ, adresate atât
angajaților cât și studenților. Acestea au fost lipite pe fiecare ușă de sală și
cabinet profesoral a intituției de învățământ.
4. Apariția pe site-ul FEAA la Anunțuri rubrica „Responsabilitate socială - CSR” .
Rezultate obținute:
1. Colectarea deșeului de hârtie este realizată cu sprijinul echipei proiectului Copacul
de hârtie-Timișoara. Din 19 noiembrie 2009 până în prezent s-a colectat sub formă de
donație cantitatea estimativă de 8600 kg maculatură.
2. Deșeul de cartușe de imprimantă este colectat de către Asociația ECO CLUB
Timișoara. Revalorifcarea lui este realizată de către firma TIN Factory, Timișoara. Din
martie 2009 până în prezent 134 de cartușe de imprimantă.
3. Colectarea deșeului de PET este realizată cu ajutorul primit de la SC. Retim Ecologic
Service SA prin amplasarea unui container în curtea FEAA. Din luna mai 2010 până în
prezent s-au colectat 5,2 tone de PET-uri.
Conform art 9 din Legea 132/2010 la fiecare etaj trebuie să existe recipiente speciale
pentru colectarea selectivă a deșeurilor. SC. Retim Ecologic Service SA pune la
dispoziția FEAA aceste recipiente pentru a ne facilita însușirea comportamentului de a
colecta selectiv.
Echipa de CSR: prep.univ.drd Andreia Ispas, prep.univ.drd Diana Gligor, prep.univ.drd.
Iulia Para, Ec. Loredana Orhei, sub directa coordonare a domnului conf univ.dr Valentin
Munteanu

