

Eficientizarea reciclării deşeurilor din cauciuc prin inovarea
obţinerii cauciucului regenerat

A


fost odată ca niciodată...

…un producător de produse din cauciuc pasionat de magia schimbării, dar și de beneficiile de poveste
aduse de aceasta.
Trăim într-o lume în care una dintre cele mai importante industrii este cea a cauciucului, motiv pentru
care inovația în acest domeniu este esențială pentru a respecta principiile dezvoltării durabile. Încă de când
exploratorul Charles Marie de La Condamine a descoperit arborele de cauciuc și proprietățiile sevei pe care o
secretă acesta, cauciucul este de neînlocuit. De la o simplă gumă de șters până la arhicunoscutele
anvelope, cauciucul s-a afirmat pe piaţa mondială contribuind consistent la dezvoltarea întregii omeniri.
SC Artego SA ocupă poziţia de lider autohton pe piaţa benzilor de cauciuc, fiind unul dintre cei mai mari
producători de articole tehnice din cauciuc din lume. Prin proiectul „Eficientizarea reciclării deşeurilor din cauciuc
prin inovarea obţinerii cauciucului regenerat” finanțat prin POSCCE, DMI 2.3 a urmărit să implementeze noi
tehnologii care să contribuie la reducerea impactului ecologic al acestei industrii asupra mediului.
Proiectul a mai contribuit şi la atragerea de noi clienţi la nivel internaţional, respectiv din Ungaria,
Germania, Polonia, Italia, Franţa, Grecia, Olanda, Irlanda, Belgia şi Serbia.
Din punct de verere economic, rezultatele au fost, de asemenea, vizibile, în urma derulării proiectului,
cifra de afaceri a întreprinderii crescând cu 15% şi productivitatea cu 10%.




Succesul e... MOLIPSITOR!


Consolidarea sistemelor de formare continuă a angajaților CJ Gorj
EURO-Strategie, EURO-Administrație, EURO-Cetățeni


fost odată ca niciodată...
...dorința unui grup de oameni de a realiza o „clădire” falnică.
Pentru construirea ei, aceşti oameni și-au strâns cele mai bune materiale și au aruncat în joc toată
determinarea și priceperea lor. Pe parcurul construcției şi-au dat seama că degeaba folosesc cele mai bune
materiale dacă scheletul clădirii nu este construit durabil. Asemeni clădirii noastre se comportă și o
autoritate publică. Consiliul Judeţean Gorj a implementat două proiecte menite să asigure dezvoltarea
administrativă și o „structură arhitecturală” solidă.
Proiectul „Consolidarea sistemelor de formare continuă a angajaților CJ Gorj” a fost implementat prin
PODCA, DMI 1.3, iar prin intermediul său s-au asigurat 2 sisteme de formare continuă, un corp de
voluntari și numeroase cursuri, printre care: limba engleză, achiziții publice sau management de proiect.
Proiectul „EURO-Strategie, EURO-Administrație, EURO-Cetățeni” a fost finanțat prin PODCA, DMI 1.1,
iar scopul său a fost realizarea unui punct de echilibru în administrația publică prin aplicarea celor trei
principii ale dezvoltării durabile: dezvoltare economică, socială și utilizarea rațională a resurselor existente.
Atunci când urmărești dezvoltarea, succesul îți taie întotdeauna calea!




Succesul e... MOLIPSITOR!


Măsuri de management privind conservarea biodiversităţii şi
conştientizarea publică a ariei naturale protejate Cheile
Olteţului

A


fost odată ca niciodată...

…un loc în care de îndată ce ajungi, laşi în urma civilizaţia la porţile nevăzute care separă antropicul
de natural. Temperatura scade brusc cu aproape 10ºC, întrucât soarele nu îşi mai poate întinde aripile
printre munţii cu păduri de smarald.
În scopul cercetării şi protejării acestei zone de poveste, Universitatea Constantin Brancuşi din
Târgu Jiu în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj au implementat proiectul „Măsuri de
management privind conservarea biodiversităţii şi conştientizarea publică a ariei naturale protejate Cheile
Olteţului”, finanţat prin POS Mediu, DMI 4.1.
Proiectul a vizat, de asemenea, educarea populaţiei cu privire la importanţa conservării ariei,
cartarea şi inventarierea a 14 specii de floră şi faună, dintre care opt specii de mamifere (şapte specii de lilieci
şi specia Canis lupus – lup), două specii de amfibieni (Bombina variegata şi Rana dalmatina), o specie de
reptile (Podarcis muralis), o specie de peşti (Barbus meridionalis) şi două specii de plante (Campanula
serrata şi Galanthus nivalis).




Succesul e... MOLIPSITOR!

