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Raport lunar – Uleiosul 

Februarie. 2018 

Datele sunt importante. Ele ne arată evoluția și impactul evenimentelor. Mai jos veți 

găsi trei tipuri de tabele care au rolul de a vă oferi o viziune mai detaliată.  

În luna februarie am primit un număr total de 117 solicitări (informații extrase în urma 

completării formularului de predare de pe www.uleiosul.com și înregistrării în baza noastră 

de date). Deoarece vremea nu a fost foarte prietenoasă, iar noi mergem la colectări cu ajutorul 

cargo bicicletei (promovăm un mijloc alternativ de transport), am reușit să ajungem la 46 de 

adrese. Este important să avem în vedere și să înțelegem următoarele aspecte: 

 colectările se fac într-o anumită ordine, iar prioritate au solicitările mai vechi și nr. de 

litri înregistrați; 

 activitatea se desfășoară în două orașe (București și Iași); 

 de colectări se ocupă o singură persoană (managerul de proiect) o dată pe lună pentru 

o perioadă de maxim două săptămâni. 

 

Sector 
Solicitări 

înregistrate 
Numărul solicitărilor 

colectate 
Numărul solicitărilor 

programate 
Sector 1 9 8 0 

Sector 2 21 10 3 

Sector 3 27 11 2 

Sector 4 25 13 3 

Sector 5 11 4 0 

Sector 6 24 0 1 

TOTAL 117 46 9 

 

Până la sfârșitul lunii februarie au fost programate nouă solicitări (nu neapărat din 

luna februarie, deoarece acestea se fac într-o anumită ordine de prioritizare – v. explicațiile de 

mai sus).  

Cele 46 de adrese la care am ajuns în București înseamnă o cantitate de 419 litri de ulei 

alimentar uzat colectați.  

În Iași, am colectat 116 litri de ulei alimentar uzat de la Centrul Municipal de Colectare 

(60 de litri), Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” (36 de litri) și de la Grădinița „Cuvioasa 

Parascheva” (20 de litri). 

Număr litri colectați 
Iași 116 

București 419 
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La sfârșitul lunii februarie am participat la evenimentul Hubrifair – târg de Dragobete 

(24-25 februarie). Aici am avut un stand în care am prezentat efectele nocive pe care le are 

aruncarea uleiului alimentar uzat în chiuvetă: înfundă și corodează țevile de canalizare, 

provoacă mirosuri neplăcute și poate genera costuri de întreținere și curățare a stațiilor de 

epurare neprevăzute, iar odată ajuns în natură poluează și distruge tot ce îi iese în cale: în apă 

formează o peliculă care nu mai permite luminii și oxigenului să mai pătrundă și astfel omoară 

plantele și viețuitoarele acvatice, iar în sol râncezește și nu mai permite regenerarea și 

fertilizarea, creând astfel un mediu neprietenos dezvoltării plantelor. 

 

Număr de voluntari implicați în susținerea 
proiectului Uleiosul 

Participare la evenimente publice 1 

Voluntariat la sediul S.T.U.P. din Iași 1 
 

 

Activități realizate în luna Februarie 

 Promovarea campaniei de colectare din instituțiile de învățământ din Iași pentru luna 

Martie; 

 Lansarea unui call pentru fotografi care doresc să ne ajute pro bono la evenimentele și 

campaniile noastre (inclusiv evenimente și campanii S.T.U.P.); 

 Găsirea unor voluntari fotografi care au participat la evenimentele S.T.U.P. (Hubrifair – 

târg de Dragobete și Proiecții de filme despre mediu); 

 Participarea la evenimentul Hubrifair Iași – târg de Dragobete de pe 24-25 februarie; 

 Realizarea mascotei vesele „Uleiosul”; 

 Colectarea uleiului alimentar uzat de la Centrul Municipal de Colectare și din 

instituțiile de învățământ din Iași; 

 Am actualizat săptămânal harta de pe www.uleiosul.com în funcție de solicitările 

înregistrate; 

 Colectarea uleiului alimentar uzat de la 46 de adrese din București. 

 

Activități propuse pentru luna Martie 

□ Promovarea campaniei de colectare din instituțiile de învățământ din Iași pentru luna 

Martie; 

□ Susținerea campaniei de colectare a uleiului alimentar uzat din cele zece instituții de 

învățământ; 

□ Evidența colectărilor în scopul oferirii unei recompense instituției de învățământ care 

va preda cantitatea cea mai mare de ulei alimentar folosit; 

□ Colantarea primului tramvai ieșean ecologic (promovarea proiectului Uleiosul și a 

punctelor fixe de predare din Iași); 
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□ Colectarea uleiului alimentar uzat de la Centrul Municipal de Colectare din Iași; 

□ Susținerea lecțiilor educative în cel puțin trei instituții de învățământ ieșean;  

□ Începerea promovării campaniei de direcționare a 2% pe impozitul pe venit. 
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