RESPONSABILITATEA SOCIALĂ
A FACULTĂȚII DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A
AFACERILOR, TIMIȘOARA
Perioada: 22.02 – 26.02 2010

Număr respondenți: 7 cadre didactice dintr-un total de 156 cadre didactice.
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Cunoașteți inițiativele de Responsabilitate
Socială desfășurate în cadrul FEAA
(Copâcul de hârtie și Reciclarea cartușelor
de imprimantă?)
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Ce părere aveți despre aceste inițiative?
•

O idee bună! Catedra de Economie este implicată direct

•

Inițiativele sunt binevenite; m-am implicat în implementarea lor, în sensul că am
depus câteva kilograme bune de hârtie nefolositoare (cărți și cursuri vechi etc.).

•

Sunt bune pentru început. Ar fi de dorit să fie comunicate și rezultatele lor lunare.

•

Apreciez aceste inițiative și m-am implicat în sensul că am depus hârtia în
locurile special amenajate. Idem și cartușele de imprimantă .

•

Sunt absolut necesare; m-am implicat în sensul de a contribui la atingerea
scopului acestora prin depunerea cartușelor/hârtiei în locurile amenajate.
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Inițiative propuse de către respondenți aferente politicii de
Responsabilitate Socială a FEAA:
1. "Copacul de PLASTIC":
Se cere INCĂ O CATEGORIE DE PUBELE - pt sticle de plastic, mape, dosare și spirale
de plastic precum și pt alte ambalaje și materiale recuperabile (Sticlă, aluminiu etc.)
2. "Nici o hârtie pierdută":
Din păcate, pubelele de la poartă FEAA sunt încă pline de hârtii, cartoane și alte obiecte
din hârtie/celuloză RECUPERABILE (deși nu sunt unse de mâncare, le vedem aruncate
împreună cu alte resturi, care le fac să devină nerevalorificabile, din păcate). FEMEILE DE
SERVICU și restul personalului AR TREBUI în totalitate SĂ AIBĂ DATORIA (măcar
morală), DE A URMĂRI selectarea materialului celulozic recuperabil (hârtie, carton,
numeroasele cutii și alte materiale recuperabile, care se aruncă într-o veselie, de parcă nu
am fi SUB MEDIA EUROPEI la suprafatza împădurită pe cap de locuitor - CUM, DIN
PĂCATE SUNTEM.
Conceperea unui afiș prin care să se ofere și informații privind modul de reciclare (de ex.
aplatizarea recipientelor de plastic).
3. "Lumina naturală" (sau "soare în loc de neoane"):
PE HOLURI, ziua în amiaza mare, ar trebui caportarul să aibă datoria de a verifica ca
MĂCAR DUPĂ ORELE 10 a.m., când e ziua deja - și pe toată perioda din zi cât este
lumina naturală -să fie STINSE LAMPILE de neon, care ne consumă energia electrică, ne
strică ochii și au și alte efecte negative. Dar chiar și în sălile de cursuri și seminarii există
"moda" ca să se tragă jaluzelele și să se aprindă lămpile (lumina artificială). Dacă trasul
jaluzelelor se justifică în cazul cursurilor cu proiectzii, nu același lucru se poate spune
despre orele obișnuite.
4. Acțiuni de plantare de arbori
5. Donarea unor sume lunare de 10-20 lei unor cămine de copii cu dizabilități
6. Extinderea ideii de protejare a mediului prin păstrarea curățeniei în Complexul
Studențesc

Sfaturi acordate de respondenți:
-

Listarea lucrărilor de licență, dizertație față verso!
Stingerea luminilor în sălile de curs și de seminar de către ultimii care pleacă!
Inchiderea calculatoarelor și a laptopurilor la plecarea din facultate!

Cu ajutorul și interesul dumneavoastră vom putea implementa și derula propunerile făcute.
Vă mulțumim!
Echipa de Responsabilitate socială,
Lavinia Tiplea -Referent PR
Conf univ dr Valentin Munteanu, Preparator univ drd Gligor Diana, Asociat extern Loredana Orhei,
Preparator univ drd Ispas Andreia
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