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“Plata cu PET-ul”, contra fructe
și legume românești

Carrefour continuă programul “Punem
preț pe plastic” și lansează Plata Cu PET-ul în
Constanța! “Punem Preț pe Plastic” este un
program de economie circulară adresat
reducerii cantității de ambalaje din plastic și
introducerii plasticului într-un circuit
responsabil, prin reducere, refolosire și
reciclare. Până pe 20 octombrie, locuitorii din
Constanța vor putea cumpăra fructe și legume
provenite de la producători locali în
hipermarketul Carrefour Constanța cu PET-
uri. Fiecare PET valorează un fruct sau o
legumă! Carrefour transformă plasticul în
monedă pentru a stimula consumatorii să
folosească plasticul în mod inteligent, prin
reducere, refolosire și reciclare. ”Plata cu
PET-ul, parte a programului Punem preț pe
plastic, reprezintă o inițiativă strategică din
programul de sustenabilitate al Carrefour
România. Succesul pe care l-a avut
programul în București ne convinge că
suntem pregătiți să luăm plasticul în serios și
să îl folosim inteligent” a declarat Felician
Cardoș, Manager Mediu Carrefour România.
Programul-pilot “Plata cu PET-ul”s-a
desfășurat la București, în Carrefour
Băneasa, timp de aproape 3 săptămâni. La
final, Carrefour a colectat peste 7.5 tone de
PET-uri, iar cei 3.000 de oameni care au
vizitat standul au primit la schimb peste 2 tone
de fructe și legume provenite de la producători
locali. În ultimii 2 ani, Carrefour România a
luat o întreagă serie de măsuri în direcția
introducerii plasticului într-un traseu circular
(reducere, refolosire, reciclare), spun
reprezentanții retailerului.

Pe scurt.

Proiectul cultural
„Dobrogea
Interetnică” a

ajuns la jumătatea drumului.
După 26 de reprezentanții în
județ, urmează altele 24,
numai în liceele din orașul
Constanța. 

„Am avut 26 de
reprezentații la care au asistat
elevi de liceu din județ, public
pe cât de critic, pe atât de
atent. Ne-au primit cu căldură
și ne-au răsplătit cu aplauze”,
a declarat Georgiana Rusu,
coordonatorul proiectului
cultural. „Dobrogea Interetnică” este un
proiect despre conviețuirea într-un
spațiu multicultural, dedicat liceenilor.
Spectacolul promovează diversitatea și
toleranța și prezintă în mod artistic
repere esențiale ale diversității etnice
din Dobrogea. Este evidențiat încă o
dată, într-un mod artistic, dar cu
argumente istorice, un adevăr
incontestabil: Dobrogea este un model
de conviețuire interetnică, un exemplu
de diversitate și toleranță. Spectacolul
este pigmentat cu fragmente muzicale
și dialoguri purtate inclusiv în limbile
celor mai importante etnii care
conviețuiesc alături de români pe

teritoriul Dobrogei. Scenariul este bazat
pe documentarea realizată de dr.
Cristian Cealera. Actorii din spectacol
sunt: Florența Goraș, Lidia Șuleru,
Andriana Makri, Irina Zlăteanu, Gelu
Ciobanu, Alexandru Medveghi. Regia și
scenariul îi aparțin lui Iulian Enache.
Scenografie: Lăcrămioara Dumitrașcu.
Muzică: Adrian Mihai.

n PROGRAMUL
REPREZENTAȚIILOR DIN
MUNICIPIUL CONSTANȚA n Joi, 10
oct. 2019: Liceul Teoretic Ovidius
(10:00) + Colegiul Național M.
Eminescu (12:00); Vineri, 11 oct.:
Liceul Teoretic Lucian Blaga (10:00) +
Colegiul Național de Arte Regina Maria

(12:00); Luni, 14 oct.: Liceul
Teoretic C.A. Rosetti (10:00)
+ Colegiul Comercial Carol I
(12:00); Marți, 15 oct.:
Colegiul Național Mircea cel
Bătrân (10:00) + CN
Pedagogic C-tin Brătescu
(12:00); Miercuri, 16 oct.:
Liceul Tehnologic Virgil
Madgearu (10:00) + Liceul
Teoretic Traian (12:00); Joi,
17 oct.: Colegiul Tehnic
Pontica (10:00) + Colegiul
Tehnic Tomis (12:00); Vineri,
18 oct.: Colegiul Tehnic de
Marină Al. Ioan Cuza (10:00)

+ Colegiul Tehnic Energetic (12:00);
Luni, 21 oct.: Liceul cu Program
Sportiv Nicolae Rotaru (10:00) + Liceul
Tehnologic Dimitrie Leonida (12:00);
Marți, 22 oct.: Liceul Tehnologic
Gheorghe Duca (10:00) + Liceul
Tehnologic Gheorghe Miron Costin
(12:00); Miercuri, 23 oct.: Liceul
Tehnologic I.N. Roman (10:00) + Liceul
Tehnologic Electrotehnică și
Telecomunicații (12:00); Joi, 24 oct.:
Liceul Teoretic Decebal (10:00) +
Liceul Teoretic George Călinescu
(12:00); Vineri, 25 oct.: Liceul Teoretic
George Emil Palade (10:00) + Colegiul
Național Militar Al. Ioan Cuza (12:00).

„Dobrogea Interetnică” 

Alte 24 de spectacole 
în liceele din orașul


