
Bucharest Business Week a premiat cele mai bune proiecte sibiene
Reprezentanti ai oficialitatilor locale, oameni de afaceri din judet si manageri ai marilor companii din
orasul de pe Cibin s-au intalnit miercuri seara la Hotel Palace Dumbrava, pentru a participa la decernarea
premiilor " Corporate Social Responsibility Awards 2007" , initiate si organizate de Bucharest Business
Week. Aflat la cea de-a 11 editie la nivel national, evenimentul nu s-a bucurat de o prezenta asa masiva,
cum ne-am fi asteptat, insa potrivit organizatorilor, premiile acordate de revista bucuresteana reprezinta o
recunoastere a celor mai importante investitii locale in solutionarea problemelor sociale, educatie, mediu,
sanatate, precum si arta si cultura. La sectiunea solutionarea problemelor sociale, din cele trei proiecte
nominalizate, cele mai multe voturi le-a primit proiectul firmei iDesign Sibiu, derulat in sprijinul
Asociatiei Comunitare pentru Integrarea Sociala a Romilor din Sebes, iar la sectiunea sanatate, premiul a
fost acordat  proiectului  "Scrisoare catre Mos Craciun" , de altfel, singurul nominalizat, destinat copiilor
cu cancer din clinicile si centrele de ingrijire de specialitate din Sibiu, Brasov si Cluj. Sectiunea arta si
cultura a avut trei nominalizari, castigatoare fiind desemnata firma Metro Cash&Carry Romania, pentru
proiectul: Festivalul International de Teatru de la Sibiu. Incepand cu 2002,  aceasta manifestare culturala
a beneficiat continuu de sprijinul METRO Cash & Carry Romania, drept pentru care compania a primit
titlul de sponsor traditional al acestui eveniment. Totodata, premiul la capitolul educatie a fost acordat
programului  "Bursa Carpatica" , care permite accesul studentilor de la Facultatea de Stiinte Economice la
burse private. De asemenea, BCC a venit in sprijinirea proiectului DOC Expert, initiat de Clubul
Studentilor Economisti, din cadrul Facultatii de Stiinte Economice. In plus, BCC a sponsorizat Liceul de
Arta Sibiu si Liceul Sportiv Alba. Premiul pentru mediu l-a primit unicul proiect nominalizat, cel realizat
de Fudatia Adept impreuna cu Orange Romania. Acestia au continuat proiectul novator demarat in 2005
si axat pe conservarea biodiversitatii peisajului si dezvoltarea comunitatilor rurale din sud-estul
Transilvaniei. Proiectul vizeaza o suprafata de 100.000 de hectare din zona satelor sasesti, o arie
importanta din punct de vedere ecologic si cultural. Adina ALEONTE
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