


Ce e și unde se află CDD Polizu? 

CDD este un spațiu de 

100 de metri pătrați, 

amenajat cu mobilier din 

deșeuri și dotat cu scule 

de bricolaj.  

 

Se găsește în campusul 

Facultății de Chimie din 

cadrul Universităţii 

Politehnice Bucureşti  

(Str. Gheorghe Polizu, nr. 

1-7, zona Gării de Nord). 



Ce se întâmplă la CDD Polizu? 

Managementul deșeurilor nu 

este un subiect la îndemâna 

oricui. La CDD, găsești parteneri 

de încredere, cu ajutorul cărora 

îl poți implementa în mod 

eficient și inovator. Oferim 

consultanță gratuită în 

managementul deșeurilor pentru 

scoli, ONG-uri si primarii. 

 

De asemenea, în cadrul 

Centrului de Dezvoltare 

Durabilă Polizu, poți participa 

la dezbateri și evenimente, pe 

teme legate de dezvoltare 

durabilă, dar și la ateliere de 

valorificare creativă a 

diferitelor tipuri de deșeuri. 

 

În plus, companiile pot organiza 

propriile evenimente, fie pentru 

angajații săi, fie pentru studenți 

UPB și nu numai. Oferim spațiul 

cu toate dotările existente, cât și 

asistență în concepere și 

organizare. 



De ce dispune CDD Polizu? 

• un spațiu de 
dezbateri cu mobilier 
confecționat din 
deșeuri; 

 

• un atelier dotat cu 
scule, ustensile 
(bormaşini, şurubelniţă 
electrică, flex, şlefuitor, 
fierăstrău circular, 
fierăstrău sabie, 
fierăstrău pendular, 
pistol de vopsit, pistol 
de lipit, letcon şi alte 
ustesile mici), materie 
primă din belșug; 

 

• know-how privind 
reciclarea și 
valorificarea creativă 
a deșeurilor și 
disponibilitate de a 
împărtăși cu alții. 
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Ce oferim partenerilor CDD Polizu? 

• consultanță în 

implementarea colectării 

selective a deșeurilor în 

companie (Eco Office); 
 

• organizarea de dezbateri 

pe teme relevante pentru 

companii (managementul 

deșeurilor, eficiență 

energetică, reducerea 

impactului); putem invita 

actori importanți din 

industrie, administrație și 

mediul privat; 
 

• organizarea de ateliere 

de valorificare a 

deșeurilor pentru studenți, 

publicul larg sau angajați, 

ca acțiuni de teambuilding 

sau de voluntariat; 
 

• posibilitatea de a forma 

viitori profesioniști și de a-i 

recruta încă din facultate. 

http://www.ecoteca.ro/proiecte/colectare_deseuri_ecoffice


Ce tip de ateliere putem organiza? 

• Ateliere realizare 

bijuterii și 

decorațiuni din 

hârtie, PET, sticle și 

aluminiu; 

 

• Ateliere realizare 

mobilier și 

decorațiuni din 

anvelope, paleți 

uzați, alte deșeuri; 

 
 

• Ateliere realizare 

sacoșe, genți și alte 

accesorii din 

deșeuri textile; 

 



Care este scopul atelierelor CDD? 

• confecționarea unor produse 
utile din deșeuri, care pot fi 
donate fie organizațiilor 
caritabile cu care colaborăm 
(de exemplu Greeninitiative, 
Amurtel) sau către 
organizațiile propuse de 
angajații; 
 

• confecționarea unor produse 
inedite din deșeuri, în 
vederea comercializării lor în 
interiorul companiei, ca 
instrument de fundraising 
pentru o anumită cauză; 
 

• deprinderea unor abilități 
practice, care pot fi folosite 
ulterior în propria casă, pentru 
repararea sau reconversia 
unor obiecte vechi/stricate; 
 

• consolidarea relațiilor între 
angajați și stimularea 
colaborării, în vederea 
finalizării unei sarcini date; 
 

• fidelizarea angajaților, prin 
consolidarea imaginii de 
angajator implicat în CSR 

 
 



De ce avem nevoie pentru ateliere? 

• deșeuri: paleți, 

anvelope, PET, 

sticlă, conserve, 

mobilier vechi 

• consumabile: 

vopseluri, suruburi 

și piese metalice, 

ustensile, 

echipamente de 

protecție 

• voluntari 

 

Pentru a acoperi 

costurile atelierelor, 

propunem o 

contribuție de 10 

euro/angajat. 
 



Contact 

Asociația Ecoteca:  
FLORINA STAN, 0723 564 234 

florina@ecoteca.ro 

Asociația Ecoteca se preocupă de 
aspecte tehnice privind 
managementul deșeurilor. 
Încearcă să implice autoritățile în 
soluționarea problemelor, să 
revizuiască și să amendeze politici 
publice, să implice și să asiste 
agenții economici în respectarea 
obligațiilor legale și derularea de 
programe de responsabilitate 
socială axate pe managementul 
deșeurilor. 

 

Asociația pentru Consum 
Sustenabil: 

Irina BRENIUC, 0728.132.974, 
irina.breniuc@consumsustenabil.ro 

Asociația pentru Consum 
Sutenabil încearcă să 
demonstreze că putem duce o 
viață mai sustenabilă, consumând 
mai puțin și mai inteligent. În 
prezent, desfășurăm ateliere de 
valorificare inovatoare a 
deșeurilor. În viitor, vom încerca să 
educăm publicul, exemplificând 
prin activitățile întreprinse. 
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