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Mesaj din S.T.U.P. 

 

nul 2017 a fost unul de tranziție. Schimbările reprezintă un pas important în viața 

fiecăruia dintre noi, iar atunci când este vorba despre o schimbare de grup, impactul și 

efectele pe care le are aceasta asupra societății sunt întotdeauna mai mari și ma i vizibile. 

Deoarece promisiunea este mai importantă decât datoria din ianuarie până în aprilie am 

mers la colectări. Atunci când am implementat proiectul Uleiosul ne -am promis că vom 

ajuta la păstrarea unui mediu și a unei societăți mai curate. După această promisiune ne-am 

ghidat în următorii trei ani făcându-ne datoria așa cum am putut noi mai bine, dar am ajuns 

la concluzia că doar prin Uleiosul nu putem transmite mesajul dorit, fapt care a dus la 

înființarea unei biblioteci cu cărți despre mediu, societate și comunități, mobilitate urbană, 

sănătate fizică, echilibru emoțional la care am adăugat teme de psihologie, afaceri și 

tehnologie. Și nu ne-am oprit aici. Puse în balanță, imaginile au un impact mult mai mare 

spre deosebire de text sau audio și astfel am adăugat pe lista S.T.U.P.-ului o serie de 

proiecții de filme despre mediu și societate.  

Începând cu luna aprilie ne-am extins activitatea în Iași, iar cele două proiecte precizate 

mai sus au prins aripi doar aici, deocamdată. Acum, când aruncăm privirea asupra anului 

trecut, ne dăm seama că a fost o perioadă deosebită în care am cunoscut oameni frumoși, am 

văzut spații inedite, am legat prietenii, ne-am creat speranțe pentru o viziune asupra 

viitorului mai frumoasă și cel mai important, ne-am mărit echipa. 

Anul 2018 va fi unul al stabilizării, desigur. Nu ne putem gândi la alte proiecte, dar 

sperăm la dezvoltarea și stabilizarea acestora. Ne dorim în continuare ca dreptul la o viață 

sănătoasă și curată să fie gratuit, iar educația despre mediu să fie una intrată în reflexe. 

Așadar, prin cele trei proiecte vom contribui în continuare la educarea comunităților în ceea 

ce privește educația și respectul pentru 

mediu, la dezvoltarea spiritului ecologic și 

la formarea conștiinței ecologice și, la fel 

cum am făcut în ultimii patru ani, vom 

promova un mijloc de transport alternativ 

deoarece ne dorim să fim printre cei care 

contribuie la restabilirea echilibrului 

natural. 

În al patrulea an de Uleiosul le 

mulțumim tuturor pentru implicare, pentru că ne-au susținut, pentru că au crezut în noi și în 

A 

Mascota Uleiosul 
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viziunea noastră și, mai ales, pentru că există! Ne place să credem că am plecat pe acest 

drum împreună, iar ceea ce ne reprezintă se reflectă prin acțiunile pe care le facem 

împreună! 
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Misiune, viziune, valori, obiective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viziunea Asociației S.T.U.P.  

 

 

 

                                                                        Misiunea Asociației S.T.U.P.  

 

alori etice. Atingerea misiunii depinde de fiecare membru, voluntar, partener în 

parte prin respectarea anumitor puncte care oferă verosimilitate, credibilitate și cel 

mai important, continuitate: 

-responsabilitate: indiferent că este vorba despre manager, despre un simplu membru, 

despre un voluntar sau despre un partener, ori despre oricare altă persoană implicată în 

acțiunile Asociației S.T.U.P., responsabilitatea este valoarea cea mai importantă de care 

depinde buna funcționare a proiectelor – respectarea sarcinilor, înregistrarea progreselor, 

cumpătarea și maturitatea în luarea deciziilor reprezintă calitățile cele mai importante care 

stau la baza acestei valori. 

-perseverența: S.T.U.P. are încredere în misiunea sa și contribuie pas cu pas la 

îndeplinirea ei prin răbdare și încredere în el și în cei care îl înconjoară. Își cunoaște 

punctele slabe și punctele forte, iar optimismul este o calitate care îl motivează să creadă că 

lumea poate deveni un loc mai bun și mai curat, fără deșeuri.  

-colaborarea: Să lucrezi cu oamenii pentru oameni și pentru mediu. Ar putea deveni unul 

dintre motto-urile S.T.U.P. Ne place să colaborăm și să descoperim idei și oameni care sunt 

pentru sănătatea naturii și care cred că un om sănătos trăiește într-o societate sănătoasă și 

care la rândul ei se găsește înconjurată de un mediu nepoluat. Colaborarea implică respect 

V 

*O lume în care dreptul la o viață 

sănătoasă și curată este gratuit. 

*Dreptul la educație despre mediu 

și informație despre sănătatea 

societății și a mediului sunt 

gratuite. 

Păstrarea societății și a mediului curate prin 

educarea populației în ceea ce privește 

respectul pentru mediu, contribuirea la 

dezvoltarea spiritului ecologic și la formarea 

conștiinței ecologice prin accesul la 

informație, promovarea unui mijloc 

alternativ de transport și contribuirea la 

restabilirea echilibrului natural. 
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pentru noi înșine, pentru oameni și pentru mediu. Ea ne ajută să obținem respectul reciproc 

și să dăm nuanțe pozitive Bucureștiului și Iașului. 

-pasiunea: colectarea uleiului alimentar uzat de la populație a devenit o pasiune pentru 

că păstrăm mediul și societatea curate, iar timpul investit în acțiunile Uleiosului se oprește 

atunci când lucrul bine făcut se împletește cu responsabilitatea și creativitatea. Mersul pe 

cargo bicicletă și energia investită în activități transformă rutina în pasiune și bucurie.  

-implicarea: S.T.U.P. militează pentru protecția mediului și a societății, fapt pentru care 

se implică activ în procesele de informare a populației încercând să promoveze principiile 

economiei circulare și respectând principiile etice și morale în relațiile cu cei care îl 

înconjoară. 

-creativitatea: imaginația este unul dintre punctele care trebuie să existe obligatoriu 

deoarece cu ajutorul ei se construiesc viziuni de viitor ambițioase.  

 

biective. Urmărim stabilizarea proiectelor S.T.U.P., respectiv dezvoltarea mai 

multor campanii de promovare adresate persoanelor fizice din București și Iași 

prin: 

*educarea tinerilor (și nu numai) în ceea ce privește respectul pentru mediu – lecţii 

educative desfăşurate în şcoli, campanii desfăşurate în colaborare cu Asociaţiile de 

Proprietari, parteneriate cu alte ONG-uri de mediu locale sau companii pentru promovarea 

programelor noastre; 

*contribuirea la dezvoltarea spiritului ecologic – uleiul alimentar uzat este o resursă 

care se poate recicla: dintr-un litru de ulei alimentar uzat se pot obține 900 ml de 

combustibil biodiesel, iar din produsul secundar săpun natural și produse de cosmetică, 

decofrant și materiale de curățare. 

*contribuirea la formarea conștiinței ecologice prin accesul la informație  – înființarea 

unei biblioteci cu filme și cărți despre mediu; 

*promovarea unui mijloc alternativ de transport și contribuirea la restabilirea 

echilibrului natural – Uleiosul onorează toate solicitările de colectare a uleiului alimentar 

uzat cu ajutorul unei biciclete utilitare. 

 

 

 

 

 

O 
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Proiecte Social Trading Urban Place 

 

Uleiosul 

 

Statistici 

rimul și cel mai longeviv proiect al Asociației, Uleiosul se adresează în 

continuare după patru ani de activitate, mediului urban și are în vedere colectarea 

uleiului alimentar uzat și a grăsimilor animale/vegetale.  

Prima jumătate a anului 2017 sună cam așa: 

Bucureștiul este constituit din șase sectoare. În fiecare dintre acestea, membrii echipei 

Uleiosul au "patrulat" de la o gospodărie la alta și au ridicat gratuit  uleiul alimentar uzat 

colectat într-o anumită perioadă de timp.  

Noi știm că repetarea este mama învățăturii, așa că nu ne-a fost greu să mergem la 

aceeași oameni timp de trei ani și să facem același lucru: să îi sprijinim să colecteze uleiul 

alimentar uzat, să le dăm sfaturi despre cum ar trebui să colecteze pentru a le fi mai ușor, să 

interacționăm cu ei, să le câștigăm încrederea și să le demonstrăm că noi vom fi acolo de 

fiecare dată când ei vor avea nevoie de un super-erou. 

 

Ianuarie 

Prima lună a acestui an s-a dovedit a fi una năstrușnică. Cu greu, prin zăpadă, dar 

victorioși în cele din urmă, am reușit să ajungem la 72 de gospodării (și am colectat 444 litri 

de ulei alimentar uzat) din cele șase sectoare, după cum urmează să vedeți mai detaliat în 

graficul de mai jos.   
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Februarie 

Iarna nu s-a terminat, puterile noastre au sporit, iar cererile oamenilor nu au încetat să 

apară. Membrii echipei s-au mobilizat și iată că au reușit să ajungă la 60 de gospodării, de 

unde au colectat 430 litri de ulei alimentar uzat.   

 

 

 

Martie 

Prima lună a noului anotimp a dezmorțit situația și ne-a pus în mișcare având de două ori 

mai multe solicitări decât în primele două luni. De la 132 de gospodării am colectat 981 de 

litri de ulei alimentar uzat. 
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Aprilie 

Luna aprilie a venit cu noi provocări, mai ales pentru că proiectul Uleiosul s -a extins și 

pe Iași, dar asta nu a însemnat că nu putem să ne facem treaba în continuare bine. Așa că, 

ambițioși din fire, am colectat 815 litri de ulei alimentar uzat de la 97 de gospodării. 

 

 

 

Mai 

Luna Mai este de la MAI MULT și MAI BINE. Și pentru că este despre "mai", noi am 

colectat de două ori mai mult decât în luna Aprilie, și anume 1539 litri de ulei alimentar 

uzat de la 169 de gospodării. 

 

 

 

 

 

 

14 

22 
18 

13 
10 

20 

0

10

20

30

1 2 3 4 5 6
N

u
m

ăr
 g

o
sp

o
d

ăr
ii 

im
p

lic
at

e
 

Sector 

Număr litri colectați din 
gospodării 

Număr
gospodării
implicate

245 

348 

284 
243 

108 

306 

0

100

200

300

400

1 2 3 4 5 6

N
u

m
ăr

 li
tr

i c
o

le
ct

aț
i 

Sector 

Număr litri colectați pe sectoare 

Număr litri 
colectați 

121 

192 
167 

117 
79 

142 

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6

N
u

m
ăr

 li
tr

i c
o

le
ct

aț
i 

Sector 

Număr litri colectați pe 
sectoare 

Număr litri 
colectați 

22 

34 36 
28 

13 

35 

0

20

40

1 2 3 4 5 6

N
u

m
ăr

 g
o

sp
o

d
ăr

ii 
im

p
lic

at
e

 

Sector 

Număr litri colectați din 
gospodării 

Număr
gospodării
implicate



9 
 

 

Iunie 

Prima jumătate a anului 2017 s-a încheiat, cum altfel, dacă nu în top. Cu proiectul 

desfășurat în paralel în Iași, am colectat în București 927 litri de ulei alimentar uzat de la 

104 gospodării. 

 

 

n cele din urmă… 

Bilanțul primei jumătăți a acestui an a fost unul promițător și ne bucurăm să 

constatăm că oamenii încep să înțeleagă importanța pe care o au acțiunile lor asupra 

mediului. 

Dacă tragem linie, concluzionăm că am colectat din ianuarie până în iulie 5136 litri de 

ulei alimentar uzat.   
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Extinderea S.T.U.P. în Iași 

 

n a doua jumătate a anului 2017 atenția a fost mutată asupra Iașului – oraşul care şi-a 

asumat tranziția către economia circulară  şi care s-a angajat să implementeze soluțiile 

,,zero deşeuri” alături de alte 350 de oraşe europene. Începând cu luna iunie, Asociația 

S.T.U.P. își găsește sediul pe strada Bucium 34, unde Uleiosul are propriul său spațiu de 

depozitare a uleiului alimentar folosit.  

Primul eveniment la care Uleiosul s-a făcut remarcat a fost a şasea ediție a Cercului de 

Donatori. Aici a făcut cunoscute scopul, obiectivele şi activitățile pe care şi le-a propus 

pentru acest oraş.  Astfel, a atras atenția asupra faptului că tipurile de deşeuri despre care se 

vorbeşte în general sunt sticla, plasticul, metalul şi hârtia, în timp ce uleiul alimentar  uzat 

este foarte rar menționat în programele de colectare. Prin participarea la această ediție am 

reușit să strângem suma de bani de care 

aveam nevoie pentru a implementa alte 

două proiecte și pentru a ajunge mai ușor 

la beneficiarii proiectului Uleiosul: 

persoanele fizice şi juridice,  Primăria, 

Agenția de mediu, şcolile şi  grădinițele, 

Asociațiile de proprietari, centrele de 

colectare şi valorificare, ONG-urile de 

mediu locale sau care promovează  

conceptele de economie socială şi circulară. 

Cum ieșenii trebuiau să cunoască şi partea pozitivă care se află în spatele monstrulețului 

poluant, Uleiosul a creat un săpun „live” împreună 

cu cei de la Lavorator la Street Delivery Iași – 

ediția V. Săpunul a ieșit alb ca laptele cu un mix 

inspirat de câteva uleiuri esențiale de cocos şi 

lavandă şi care mirosea asemenea unei grădini cu 

flori. Fără grijă: uleiul a fost bine filtrat în prealabil 

şi poate fi folosit ca un săpun obișnuit de toaletă 

pentru curățare. În plus, săpunul rezultat este 

spumant şi revigorant.  

Importanța mediului înconjurător şi impactul oamenilor asupra mediului este tema unui 

proiect dezvoltat de AIESEC Iași. Fiind pe aceeași lungime de undă cu Uleiosul, i-am 

invitat la noul nostru sediu pentru o activitate ce implică educația ecologică. Pentru că am 

Î 
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vrut ca evenimentul să  aibă o nuanță  personală, cei prezenți au stat pe iarbă, la umbră.  

Discuția a fost pe măsură şi a făcut concurență  locului.  

În luna iulie am vopsit unul dintre pereții biroului în verde – a doua culoare, după 

albastru, în topul preferințelor oamenilor și 

prima în topul preferințelor noastre. Ea este 

asociată cu lumea vegetală, dar noi mai 

adăugăm și o asociere cu natura, primăvara, 

echilibrul, renașterea, reînnoirea și 

revitalizarea, precum și cu prospețimea, 

sănătatea, armonia, prosperitatea, progresul, 

evoluția, speranța și siguranța. De asemenea, 

culoarea verde stimulează, calmează și reduce nivelul stresului.   

Am dat startul unui nou proiect care are în vedere educația ecologică: Biblioteca S.T.U.P 

și am avut și primul cititor. Apoi am participat la lansarea raportului Vital Signs, un raport 

care a vizat o cercetare concentrată pe 11 domenii de interes pentru Iași, precum siguranță, 

sănătate, educație, artă și cultură, mediu, muncă, apartenență, populație, mobilitate, 

economie locală și decalajul dintre bogați și săraci. Proiectele demarate de Asociația 

S.T.U.P. vorbesc despre siguranță (dar nu despre protejarea oamenilor de criminalitate și 

infracționalitate, ci despre siguranță și protejare a oamenilor în ceea ce privește informarea 

despre efectele nocive pe care le are aruncarea uleiului alimentar uzat în canalizare – și a 

mediului), despre educație (educație ecologică), despre sănătate (protejând și respectând 

mediul, ne protejăm pe noi înșine, ne protejăm sănătatea), apartenență (ne dorim să 

implicăm tinerii în arta voluntariatului verde, în acțiuni de societate pentru mediu cu 

beneficii pentru oameni), mobilitate (unul dintre produsele ce se obțin prin prelucrarea 

uleiul alimentar uzat este biodieselul; pe de altă parte, noi suntem pentru promovarea 

mijloacelor alternative de mobilitate, 

folosind pentru transportul uleiului 

uzat colectat de la populaţie cargo 

bicicleta), dar ideea de la care am 

plecat este că proiectele sunt de 

mediu, pentru mediu, pentru oameni. 

 Pentru că educația este 

importantă, am susținut o lecție 

educativă pentru copii mai mari, la  TiVo Romania Engineering Center, care și-au 

amenajat un spațiu improvizat destinat colectării selective: deșeuri menajere într-un coș, iar 
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alături, în alt coș, hârtie/plastic/metal și erau curioși să afle și despre alte tipuri de deșeuri. 

După susținerea unei astfel de lecții, am fost și i-am cunoscut pe cei de la Centru 1-2-3 

Education, care au ca scop creșterea capacității adolescenților de a deveni factori de 

schimbare activi în problemele cu care se confruntă în viața personală, în comunitate și în 

activitatea școlară. 

Tot în iulie am 

cunoscut două dintre 

proiectele care se 

preocupă de 

prevenirea înmulțirii 

deșeurilor și am 

descoperit că orice 

produs (pe care mulți 

dintre noi îl consideră 

nereutilizabil) poate 

fi transformat în ceva nou, care poate fi reutilizat, mai ales că primește un nou aspect și o 

nouă întrebuințare. Upside Down: povestea acestui proiect pornește din 2010 când Andreea 

Zaharescu, unul dintre co-fondatori, pleacă în Delhi, India cu un proiect AIESEC. După 

terminarea celor șase luni în care a făcut un internship la o agenție de marketing, și -a 

prelungit șederea și s-a înscris într-un ONG care promova conceptul de upcycle. Cuvintele 

care denumesc activitatea lor sunt SALVĂM, CURĂȚĂM, TĂIEM și TRANSFORMĂM. 

Colectează bannere stradale de la companii publicitare, prelate vechi de camion, camere de 

cauciuc de bicicletă și resturi de materiale textile de la diverse companii pe care le curăță și 

dezinfectează cu soluții de curățare. De aici începe partea frumoasă: fiecare bucată de 

material este tăiată manual și primește o nouă poveste, o nouă șansă de a fi reutilizată. 

Imaginația și mașinile de cusut sunt instrumentele care stau la baza obținerii huselor pentru 

laptopuri și tablete, copertelor de carte, portofelelor și borsetelor. Cărțile pe care le avem în 

biblioteca S.T.U.P. au primit coperte de la Upside Down și suntem foarte mulțumiți de 

calitatea lor. Al doilea loc vizitat a fost atelierul celor de la REDU. Proiectul a fost înființat 

de Asociația „Mai Bine”, ONG cu peste 8 ani de experiență în activități privind protecția 

mediului, sprijinirea grupurilor defavorizate, încurajarea consumului local şi a comerţului 

echitabil. Ne-a bucurat să aflăm că prin intermediul proiectului propun să schimbe modul în 

care este privită moda (promovând conceptul slow fashion vs. fast fashion) și că scopul 

acestora este dezvoltarea unei economii circulare: colectarea și reducerea canti tăților de 

deșeuri textile prin transformarea lor în produse cu impact asupra mediului și comunității. 
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Aici am găsit noile produse: suporturi pentru tacâm, Snack Bag portabil cu interior 

impermeabil, diverse accesorii brodate. 

Începând cu luna august, activitățile echipei Uleiosul au fost diversificate: am participat 

la evenimente (Festival La Vie, Noaptea Albă a galeriilor) și am cunoscut ONG-uri, iar din 

septembrie până în decembrie am susținut lecții educative în 13 instituții de învățământ. 

Aceste lecții de educație ecologică există deoarece credem în oameni și în schimbare, 

îndrăznim să visăm la un mediu și la o societate mai curate și mai sănătoase atât pentru noi, 

cât și pentru tot ceea ce ne înconjoară. Astfel, plecând de la un simplu vis și de la 

încurajarea celor care cred în noi, am încheiat cu zece dintre instituțiile de învățământ unde 

am susținut lecții, contracte de colectare pentru înființarea unor puncte de predare în care 

pot aduce uleiul alimentar uzat atât părinții, cât și cadrele didactice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sediul S.T.U.P. iulie 2017 Sediul S.T.U.P. decembrie 2017 

Festival La Vie 
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Lecții educative în instituțiile de învățământ din Iași 

 

rimele lecții educative au fost susținute la Centrul 1-2- 3 Education în prima zi de 

toamnă. Experiența s-a dovedit a fi una cu adevărat valoroasă când, după o lună de 

la întâlnire, am realizat prima colectare, iar coordonatorii proiectului și instituția au decis să 

înființăm un punct de colectare în care pot aduce uleiul alimentar uzat nu doar părinții, ci 

orice persoană care locuiește în zona Esplanadei Oancea din Tătărași. Acest lucru a prins 

viață și până în la sfârșiul anului am realizat două colectări (aproximativ 30 de litri de ulei 

alimentar uzat), cantitățile crescând de la o solicitare la alta.  

 

Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” din Iași s-a alăturat exemplelor pozitive din rândul 

instituțiilor de învățământ într-un ritm alert, iar după trei săptămâni de la susținerea lecțiilor 

am colectat aproximativ 65 de litri de ulei alimentar uzat; în această activitate implicându-se 

un număr de 26 de clase, 18 cadre didactice și 150 de elevi şi părinţi.  

Odată cu răspândirea informațiilor am pus bazele unor zone de colectare în Iași prin 

înființarea unor puncte fixe de 

colectare, precum: Cartier Tătărași 

(Centrul 1-2-3 Education), Cartier 

Metalurgie (Centrul Municipal de 

Colectare), Cartier Nicolina (Grădinița 

Euro Kid și Școala Gimnazială Nicolae 

Iorga), Podu Roș (Școala Gimnazială 

Otilia Cazimir, Școala Gimnazială Titu 

Maiorescu și Grădinița Cuvioasa 

Parascheva), Centru (Grădinița cu 

P 
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Program Prelungit nr. 4) și Cartier Alexandru (Grădinița cu Program Prelungit nr. 21 și 

Liceul Teoretic Miron Costin). 

Pe lângă Centrul Municipal de Colectare din Iași, am ajuns și în centrele de cartier ale 

Primăriei Municipiului Iași cu materiale informative. 

 

În timpul în care a avut loc extinderea proiectului în Iași, solicitările nu au încetat să 

apară în București: 

 

 

833 

908 

1208 
917 

659 

963 

Număr litri înregistrați în total în a doua jumătate a 
anului 2017 

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5

Sector 6
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Biblioteca S.T.U.P. 

 

reocupările despre ecologie, mobilitatea urbană, alimentația sănătoasă, 

utilizarea eficientă a resurselor și responsabilitatea socială s-au dezvoltat, iar noi 

am prins curaj să punem bazele unei biblioteci începând cu luna iulie. Biblioteca S.T.U.P. a 

devenit în 2017 al doilea proiect al nostru în 

Iași care își dorește să aducă o schimbare în 

societate prin faptul că împrumutul și accesul 

la informație este gratuit, iar temele abordate 

coincid cu scopul Asociației și anume: 

protejarea mediului și a societății. Astfel, 

teme care abordează subiecte despre 

comunitatea în care trăim, despre societatea 

actuală, despre sănătatea fizică, echilibrul 

emoțional și despre mobilitatea urbană și-au 

făcut loc pe rafturile Bibliotecii și au fost 

împrumutate publicului. De când acest proiect 

a prins viață ne putem lăuda cu un cititor fidel 

în vârstă de cinci ani, care a împrumutat și 

(re)reîmprumutat Colecția Papatram (benzi 

desenate despre mijloacele de transport în 

comun din Iași) și Regatul Plantelor (carte de 

colorat – colecție de plante botanice cu 

valoare istorică). 

Educația este primul pas în dezvoltarea unei societăți mai curate, iar Biblioteca S.T.U.P. 

și-a propus să fie cu un pas mai aproape de oameni prin împrumutul și accesul la informație 

gratuit. Suntem încă la început, dar acest aspect nu a reprezentat un impediment pen tru a 

distribui gânduri bune, fapt care până în 

decembrie ne-a adus opt cititori. Cei care 

doresc o carte din „patrimoniul” bibliotecii 

trebuie să completeze o fișă de împrumut și 

să facă o scurtă recenzie despre alegerea 

făcută în care să împărtășească și altor 

persoane părerea despre ce au citit. 

P 
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Pentru că am vorbit despre patrimoniul Bibliotecii, până în prezent avem 42 de titluri pe 

teme de mediu, societate și comunități, mobilitate urbană, sănătate fizică, echilibru 

emoțional, 6 pe teme de psihologie și 8 pe teme de business și tehnologie.  

 

„Mulți nu ne regăsim în capitalism, nu 

suportăm consumerismul și credem că direcția în 

care se îndreaptă societatea modernă e greșită, în 

special pentru faptul că nu ne pasă ce călcăm în 

picioare în drumul nostru spre dezvoltare și 

evoluție. Însă nu știu câți dintre noi avem și o 

alternativă (o soluție) creionată în cap. Eu cu 

siguranță nu aveam, cel puțin nu până am citit 

"Mic tratat de decreștere senină". Fie vorba între 

noi, mi-a luat 2 săptămâni până să trec de introducere, apoi nu m-am mai dezlipit de ea, 

terminând-o în trei zile. Acum nu sunt foarte lămurită cu ce-i de făcut concret, dar cu 

siguranță sunt mai puțin nedumerită decât înainte de carte.” (Mihaela Mursă despre „Mic 

tratat de decreștere senină” de Serge Latouche) 

 

„Azi, Papatram și compania ne-au amuzat și ne-au înmuiat ochișorii la culcare. Cele 

două reviste din colecție ne-au făcut cunoștintă cu personaje noi, mai exact tramvaiele 

orașului nostru. Pe lângă întâmplările drăguțe, revistele mai cuprind jocuri educative și 

postere. Le recomandăm copiilor pasionați de mijloace de transport, dar și celor care 

iubesc poveștile de orice fel.” (Cătălina Ecaterina Bălțăteanu despre „Papatram”) 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Proiecții de filme despre mediu 

 

 bibliotecă nu vine niciodată singură, iar la noi a venit împreună cu ideea de a 

strânge oamenii în jurul unui film despre mediu și societate. Mare ne-a fost bucuria 

când „Proiecțiile de filme despre mediu” au devenit al treilea proiect al Asociației S.T.U.P. 

în Iași. Preocuparea pentru tot ceea ce ne înconjoară nu este o noutate, mai ales pentru că ea 

ar trebui simțită la fiecare dintre noi. Aceste proiecții au scopul de a aduce în mijlocul unui 

grup o anumită temă despre mediu sau despre societate, despre ceea ce s-a întâmplat în 

trecut cu mediul și despre urmările pe care le are fiecare acțiune desfășurată de noi acasă, pe 

stradă sau în parc. 

Este dovedit științific faptul că imaginile vizuale sunt reținute în proporție mai mare spre 

deosebire de celelalte. Un proiect care să atragă atenția asupra problemelor de mediu și să 

fie vizibil nu putea să fie decât o proiecție de filme documentare. 

Prima ediţie (pilot) a avut loc pe 10 august la Hubrica (Iaşi), 

iar ca subiect am ales topirea gheţarilor—un documentar care 

arată schimbările produse pe o perioadă de un an în trei locuri 

ale Terrei: Groenlanda, Alaska şi Islanda. Scopul acestei ediții 

a fost de a face publicul să conştientizeze impactul pe care îl 

are încălzirea globală asupra mediului. Protejarea mediului şi 

problemele legate de acesta au devenit subiecte din ce în ce mai 

discutate. De la schimbările climatice bruşte, cutremure, ploi și inundaţii până la tornade, 

temperaturi mult trecute peste limita normală. Documentarul Chasing Ice prezintă care sunt 

cauzele, efectele și urmările acestor schimbări. 

      

A doua ediție a proiectului „Proiecție de filme despre mediu” a avut ca temă Roșia 

Montană din cauză că proiectul de conservare a zonei Roșia Montană a revenit pe buzele 

românilor după ce a fost anunțată retragerea dosarului pentru includerea pe lista 

patrimoniului UNESCO. Scopul acestei ediții a fost reamintirea și conștientizarea 

importanței pe care o are lupta împotriva exploatării zăcămintelor de  aur de la Roșia 

O 
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Montană. La sfârșitul proiecției au avut loc discuții legate de tema filmului și de ultimele 

știri despre Roșia Montană și o tombolă la care s-a câștigat cartea „Afacerea Roșia 

Montană” scrisă de Mihai Goțiu. Această proiecție a avut loc  pe 28 septembrie la CUIB. 

A treia ediție a avut ca temă schimbările climatice. Documentarul Tomorrow așează 

reflectoarele asupra oamenilor care 

aduc soluții și acționează pentru ca 

mediul să revină la normal. 

Povestea filmului a pornit de la un 

studiu condus de 20 de cercetători 

de la cele mai bune instituții 

științifice din lume în care 

concluzia era că omenirea va 

dispărea între 2040 și 2100 din 

cauza schimbărilor climatice. La 

scurt timp după publicarea acestui 

studiu, Mélanie Laurent împreună cu un grup de prieteni s-au hotărât să călătorească în jurul 

lumii pentru a găsi soluții pentru un viitor sigur pentru fiul ei și restul copiilor din lume. 

Documentarul „Ziua de mâine” (Tomorrow) spune povestea călătoriei din Statele Unite 

până în India (10 țări) în care s-au observat fermele de permacultură, proiectele de 

agricultură urbană și inițiativele comunităților în ceea ce privește resursele  regenerabile. 

Această ediția a avut loc pe 26 octombrie la The Grape. 

Proiectul „Proiecție de filme despre mediu” este gândit în termenii susținerii și 

promovării mediului. Acesta a pornit din dorința de a aduce în vederea oamenilor riscurile 

la care se supun zilnic din cauză că nu respectă mediul, nu știu ce este educația ecologică, 

iar dacă știu ce este, nu reușesc să o aplice din cauza miturilor existente. 

Scopul proiectului este promovarea educaţiei ecologice, a mobilităţii urbane, a 

alimentației sănătoase, a utilizării eficiente a resurselor şi a responsabilităţii sociale și cel 

mai important, conștientizarea problemelor existente în prezent, eventual raportate la cele 

din trecut. 
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Rezultatele anului 2017 

 

 

 

 

 

 

Ce am 
realizat? 

Extinderea 
proiectului 

Implementarea a 
două noi proiecte 

Continuitatea 
colectărilor în 

București 

Susținerea lecțiilor 
educative în 13 

instituții de 
învățământ 

Înființarea a 10 
puncte de colectare 

în instituțiile de 
învățământ în 

diferite zone ale 
Iașului 

Semnarea de noi 
parteneriate 

Răspândirea de 
informații cu 

ajutorul centrelor 
de cartier ale 

Primăriei 
Municipiului Iași 

Participare la 
evenimente și 

festivaluri 
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Am fost susținuți 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

• 200 € 

• 30 Lei Donații 

• 1063 Lei 
2% 
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Apariții media 

 

Data Link Denumire Subiect 

15.12 
http://bucurestifm.ro/2017/12/1

5/gala-ecotic-a-premiat-
castigatorii-editiei-a-ix-a/ 

Radio România 
București FM 

Gala Premiilor Pentru Un Mediu 
Curat, Ecotic 

15.12 
https://www.stiri.ong/ong/mediu-

si-sport/o-oaza-de-liniste-in-
capitala-seneca  

stiri.ong Prezentare ONG-uri de mediu 

08.12 
http://vivafmiasi.ro/cercul-de-

donatori-vii/ 

Viva fm 
Despre participarea la Cercul de 

Donatori - raport din partea 
Fundatiei Comunitare 

07.12 
http://recorder.ro/video-un-litru-
de-ulei-poate-polua-1-milion-de-

litri-de-apa/ 

Recorder Știre 

18.11 
https://www.agerpres.ro/ots/201

7/12/14/gala-ecotic-a-premiat-
castigatorii-editiei-a-ix-a--637457 

Agerpres 
Gala Premiilor Pentru Un Mediu 

Curat, Ecotic 

03.11 
https://360.uaic.ro/blog/2017/11

/03/s-t-u-p-cauta-voluntari/ 

360.uaic.ro Căutare de voluntari 

23.10 

http://www.digi24.ro/stiri/actuali
tate/social/proiectul-civic-creat-
de-un-roman-dupa-tragedia-din-

colectiv-815634 

Digi 24 Amintit de proiectul Uleiosul 

23.10 
http://www.laurafrunza.com/201

7/10/23/legenda-furnicii-
reciclare-colectare-selectiva/  

laurafrunza.com 
Prezentare soluții pentru un mediu 

și o societate mai curate 

04.10 
https://www.umblat.ro/eveniment

e-in/iasi/conferinte/meet-and-
greet-uleiosul-166465#/ 

umblat.ro Meet and Greet Uleiosul 

04.10 
https://allevents.in/iasi/meet-and-
greet-uleiosul/275620072930079  

allevents.in Meet and Greet Uleiosul 

04.10 
http://www.wherevent.com/detail
/Uleiosul-Meet-and-Greet-Uleiosul 

wherevent.com Meet and Greet Uleiosul 

04.10 
https://arcub.ro/eveniment/hai-

sa-petrecem-impreuna-weekendul-
fata-blocului/ 

arcub.ro Weekendul în fața bloculu 

04.10 
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/asoci

atia-stup-aduce-uleiosul-la-
iasi/166265/ 

iasifun.ziaruldeia
si.ro 

Meet and Greet Uleiosul 

01.10 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/
stiati-la-iasi-sunt-trei-puncte-de-

colectare-a-uleiului-alimentar-
uzat--171347.html 

Ziarul de Iași 
Puncte de colectare a uleiului 

alimentar uzat 

19.09 
https://www.green-report.ro/ulei-

uzat-ce-sa-faci-cu-el/ 

Green Report 
Uleiosul - soluție atât pentru 

persoanele fizice, cât și pentru cele 
juridice 

13.09 
http://designedtotravel.ro/calatori

e-in-themyscira-amazoana/ 

designedtotravel.
ro 

Prezentare soluții pentru un mediu 
și o societate mai curate 

31.08 

http://www.euractiv.ro/agricultur
a/permacultura-la-marginea-

capitalei-5c-bucurestenii-pot-sa-
planteze-sau-sa-culeaga-dar-sunt-

Euractiv Amintit de proiectul Uleiosul 

http://bucurestifm.ro/2017/12/15/gala-ecotic-a-premiat-castigatorii-editiei-a-ix-a/
http://bucurestifm.ro/2017/12/15/gala-ecotic-a-premiat-castigatorii-editiei-a-ix-a/
http://bucurestifm.ro/2017/12/15/gala-ecotic-a-premiat-castigatorii-editiei-a-ix-a/
https://www.stiri.ong/ong/mediu-si-sport/o-oaza-de-liniste-in-capitala-seneca
https://www.stiri.ong/ong/mediu-si-sport/o-oaza-de-liniste-in-capitala-seneca
https://www.stiri.ong/ong/mediu-si-sport/o-oaza-de-liniste-in-capitala-seneca
http://vivafmiasi.ro/cercul-de-donatori-vii/
http://vivafmiasi.ro/cercul-de-donatori-vii/
http://recorder.ro/video-un-litru-de-ulei-poate-polua-1-milion-de-litri-de-apa/
http://recorder.ro/video-un-litru-de-ulei-poate-polua-1-milion-de-litri-de-apa/
http://recorder.ro/video-un-litru-de-ulei-poate-polua-1-milion-de-litri-de-apa/
https://www.agerpres.ro/ots/2017/12/14/gala-ecotic-a-premiat-castigatorii-editiei-a-ix-a--637457
https://www.agerpres.ro/ots/2017/12/14/gala-ecotic-a-premiat-castigatorii-editiei-a-ix-a--637457
https://www.agerpres.ro/ots/2017/12/14/gala-ecotic-a-premiat-castigatorii-editiei-a-ix-a--637457
https://360.uaic.ro/blog/2017/11/03/s-t-u-p-cauta-voluntari/
https://360.uaic.ro/blog/2017/11/03/s-t-u-p-cauta-voluntari/
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/proiectul-civic-creat-de-un-roman-dupa-tragedia-din-colectiv-815634
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/proiectul-civic-creat-de-un-roman-dupa-tragedia-din-colectiv-815634
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/proiectul-civic-creat-de-un-roman-dupa-tragedia-din-colectiv-815634
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/proiectul-civic-creat-de-un-roman-dupa-tragedia-din-colectiv-815634
http://www.laurafrunza.com/2017/10/23/legenda-furnicii-reciclare-colectare-selectiva/
http://www.laurafrunza.com/2017/10/23/legenda-furnicii-reciclare-colectare-selectiva/
http://www.laurafrunza.com/2017/10/23/legenda-furnicii-reciclare-colectare-selectiva/
https://www.umblat.ro/evenimente-in/iasi/conferinte/meet-and-greet-uleiosul-166465#/
https://www.umblat.ro/evenimente-in/iasi/conferinte/meet-and-greet-uleiosul-166465#/
https://www.umblat.ro/evenimente-in/iasi/conferinte/meet-and-greet-uleiosul-166465#/
https://allevents.in/iasi/meet-and-greet-uleiosul/275620072930079
https://allevents.in/iasi/meet-and-greet-uleiosul/275620072930079
http://www.wherevent.com/detail/Uleiosul-Meet-and-Greet-Uleiosul
http://www.wherevent.com/detail/Uleiosul-Meet-and-Greet-Uleiosul
https://arcub.ro/eveniment/hai-sa-petrecem-impreuna-weekendul-fata-blocului/
https://arcub.ro/eveniment/hai-sa-petrecem-impreuna-weekendul-fata-blocului/
https://arcub.ro/eveniment/hai-sa-petrecem-impreuna-weekendul-fata-blocului/
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/asociatia-stup-aduce-uleiosul-la-iasi/166265/
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/asociatia-stup-aduce-uleiosul-la-iasi/166265/
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/asociatia-stup-aduce-uleiosul-la-iasi/166265/
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/stiati-la-iasi-sunt-trei-puncte-de-colectare-a-uleiului-alimentar-uzat--171347.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/stiati-la-iasi-sunt-trei-puncte-de-colectare-a-uleiului-alimentar-uzat--171347.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/stiati-la-iasi-sunt-trei-puncte-de-colectare-a-uleiului-alimentar-uzat--171347.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/stiati-la-iasi-sunt-trei-puncte-de-colectare-a-uleiului-alimentar-uzat--171347.html
https://www.green-report.ro/ulei-uzat-ce-sa-faci-cu-el/
https://www.green-report.ro/ulei-uzat-ce-sa-faci-cu-el/
http://designedtotravel.ro/calatorie-in-themyscira-amazoana/
http://designedtotravel.ro/calatorie-in-themyscira-amazoana/
http://www.euractiv.ro/agricultura/permacultura-la-marginea-capitalei-5c-bucurestenii-pot-sa-planteze-sau-sa-culeaga-dar-sunt-comozi-5c-8637
http://www.euractiv.ro/agricultura/permacultura-la-marginea-capitalei-5c-bucurestenii-pot-sa-planteze-sau-sa-culeaga-dar-sunt-comozi-5c-8637
http://www.euractiv.ro/agricultura/permacultura-la-marginea-capitalei-5c-bucurestenii-pot-sa-planteze-sau-sa-culeaga-dar-sunt-comozi-5c-8637
http://www.euractiv.ro/agricultura/permacultura-la-marginea-capitalei-5c-bucurestenii-pot-sa-planteze-sau-sa-culeaga-dar-sunt-comozi-5c-8637
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comozi-5c-8637 

11.07 

https://www.liveout.ro/events/de
talii/108965-Uleiosul-

recicleaz%C4%83-%C3%AEn-
iuliefaraplastic  

liveout.ro #iuliefaraplastic 

04.07 
http://cutiadecarton.com/uleiosul-

recicleaza/  

Cutia de Carton 
Preluare interviu vechi si anunțare 

pentru participarea la Iulie fără 
plastic 

30.06 
https://mamicaurbana.ro/iulie-

fara-plastic/  

mamicaurbana.r
o 

Colaborator în cadrul Iulie fara 
plastic 

28.06 

http://www.stiri.com.ro/stire-
128885/un-litru-de-ulei-uzat-

polueaza-un-milion-de-litri-de-apa-
dar-inca-nu-e-perceput-ca-deseu-

in-romania.html 

Stiri.com Știre 
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https://www.liveout.ro/events/detalii/108965-Uleiosul-recicleaz%C4%83-%C3%AEn-iuliefaraplastic
https://www.liveout.ro/events/detalii/108965-Uleiosul-recicleaz%C4%83-%C3%AEn-iuliefaraplastic
https://www.liveout.ro/events/detalii/108965-Uleiosul-recicleaz%C4%83-%C3%AEn-iuliefaraplastic
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http://cutiadecarton.com/uleiosul-recicleaza/
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http://www.stiri.com.ro/stire-128885/un-litru-de-ulei-uzat-polueaza-un-milion-de-litri-de-apa-dar-inca-nu-e-perceput-ca-deseu-in-romania.html
http://www.stiri.com.ro/stire-128885/un-litru-de-ulei-uzat-polueaza-un-milion-de-litri-de-apa-dar-inca-nu-e-perceput-ca-deseu-in-romania.html
http://www.stiri.com.ro/stire-128885/un-litru-de-ulei-uzat-polueaza-un-milion-de-litri-de-apa-dar-inca-nu-e-perceput-ca-deseu-in-romania.html
http://www.stiri.com.ro/stire-128885/un-litru-de-ulei-uzat-polueaza-un-milion-de-litri-de-apa-dar-inca-nu-e-perceput-ca-deseu-in-romania.html
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Echipa 

 

ARIAN SCAFARU, inițiator și manager al proiectului Uleiosul, președinte 

S.T.U.P. Principalele responsabilități pe care le are sunt: managementul 

proiectului, promovare, managementul riscului, negociere și semnare contracte, efectuare 

colectări ulei, angajare personal, evaluare. 

ARTA-NICOLETA TĂNASE, responsabilă de atragerea de fonduri în Asociaţia 

S.T.U.P. (Social Trading Urban Place) prin implementarea campaniei de 

direcţionare a 2% din impozitul pe profit în rândul susţinătorilor proiectului Uleiosul.  A 

pregătit şi coordonat campania de strângere de fonduri din cadrul ediţiei a 6-a a Cercului de 

Donatori Iaşi, campanie în urma căreia au fost lansate cele 2 noi proiecte ale Asociaţiei 

S.T.U.P.: „Biblioteca S.T.U.P.” şi „Proiecţii de filme despre mediu”. 

NCA-GEORGIANA ZAHARIA, specialist în comunicare și relații publice. 

Responsabilă de campaniile de promovare şi de susţinerea lecţiilor educative în 

şcoli, de realizarea postărilor social media ale Asociaţiei S.T.U.P. şi ale proiectului 

Uleiosul, centralizarea şi monitorizarea rezultatelor proiectelor (apariţii în presă, păreri 

clienţi, susţinători, numărul aprecierilor din social media) în vederea identificării grupurilor 

ţintă care pot susţine şi promova activitățile ONG-ului. 

ALUCA ATODIRESEI, voluntar S.T.U.P., consideră că ritmul alert al vieții din 

societatea de azi are un impact nefavorabil atât pentru mediu, cât și pentru 

societate. În Asociație este responsabilă de promovarea educației ecologice pentru a 

conștientiza impactul pe care îl au activitățile zilnice asupra mediului. 

RISTINA CHIRIAC, voluntar S.T.U.P., dorește să își aprofundeze cunoștințele 

legate de mediu în legătură directă cu specializarea pe care o urmează la facultate. 

În Asociație se implică în activitățile ce au în vedere atât proiectul Uleiosul, cât și 

Biblioteca S.T.U.P.  

AURA CIORNODOLEA, voluntar S.T.U.P., s-a alăturat ONG-ului pentru a 

participa la activități pe teren care au ca scop identificarea problemelor și a 

soluțiilor care au legătură cu mediul, pentru a ajuta la promovarea educației de mediu și 

informarea populației asupra impactului activităților desfășurate de societate.  

IANA MORĂRAȘU, voluntar S.T.U.P., își dorește să trăiască într-un mediu curat 

și sănătos. În cadrul ONG-ului are în vedere posibilitățile pe care le are de a-și 

lărgi orizontul informațional legat de mediu și societate.  
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Parteneri și Susținători 

Lidl România 

Băcănia Veche 

Ecotic 

Modelier 

Asociația TramClub Iași 

Fundaţia Noua Europă/Colegiul Noua Europă  

CAFFE DIANEI S.R.L. 

Hanna Pizza 

SC Comptoir des Pains SRL 

Bistro Bar Business S.R.L. 

S.C. Romstal Imex S.R.L. 

Re-modelier 

Yuki Home Dining 

Centrul Municipal de Colectare Iași 

Zorian 

Hubrica 

Upside Down 

Centrul 1-2-3 Education Iași 

Grădinița Euro Kid Iași 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Iași 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 21 Iași 

Grădinița Cuvioasa Parascheva Iași 

Școala Gimnazială Țuțora Iași 

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Iași 

Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași 

Școala Gimnazială „Otilia Cazmir” Iași 

Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași 
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