334 de angajați Ursus Breweries au ecologizat în acest weekend
zone riverane resurselor de apă
1 octombrie 2014 – Ursus Breweries continuă parteneriatul cu Let’s Do It, Romania și în 2014,
urmărind noile direcții strategice de dezvoltare durabilă, ca parte din programul global „Prosper”.
Pentru al cincelea an consecutiv, 334 de angajați Ursus Breweries din București, Timișoara, Buzău,
Brașov și Cluj-Napoca, s-au implicat în ecologizarea zonelor din jurul apelor, participând activ la
protejarea resurselor de apă, parte din ecosistemele locale, utilizate în comun de comunitățile locale
și în activitățile companiei.
În acest an, compania a întâmpinat cu entuziasm proiectul de ecologizare Let’s Do It, Danube!, menit să
asigure un context favorabil dezvoltării sustenabile a comunităților din județele dunărene, prin
curățarea malurilor Dunării. Pe 27 septembrie, Ursus Breweries a continuat inițiativa din acest an de
ecologizare a zonelor riverane altor resurse de apă locale, prin implicarea directă a angajaților simultan
în cele 5 comunități locale în care derulează operațiuni.
Apa este o resursă vitală pentru comunități, iar Ursus Breweries recunoaște importanța unor surse de
apă curate pe care le utilizează în comun și împreună cu comunitățile locale. Peste 330 de berari din
București, Timișoara, Buzău, Brașov și Cluj-Napoca au participat la curățarea zonelor din apropierea
resurselor de apă din comunitățile în care Ursus Breweries activează, colectând un număr estimativ de
1.100 de saci de deșeuri.
”Prosperitatea unei comunități depinde și de modul în care companiile și angajații acestora înțeleg să se
implice activ în toate aspectele importante din viața unei comunități. Apa curată este o resursă vitală
pentru comunități și este la fel de importantă și pentru noi în procesul de producție al berii. Asigurarea
unor surse de apă curată pentru comunități și reducerea cantității de apă utilizată în producerea berii
sunt doar două dintre noile noastre obiective ambițioase de dezvoltare durabilă din cadrul programul
„Prosper”. Ne implicăm pentru că ne dorim să trăim într-un mediu curat, pe care să îl păstrăm și pentru
generațiile viitoare”. a declarat Robert Uzună, Corporate Affairs Director Ursus Breweries.
Partener încă de la prima ediție Let’s Do It, Romania din 2010, Ursus Breweries a continuat tradiția de a
contribui activ la protejarea mediului și a apelor. Consolidându-și dezvoltarea în direcția sustenabilității,
compania a mobilizat de-a lungul celor cinci ani peste 1.500 de angajați voluntari care au adunat, doar în
ultimii 2 ani, peste 3.000 de saci de deșeuri.
Prin parteneriatul construit în timp cu Let’s Do It, Romania, Ursus Breweries dorește să aibă o
contribuție pozitivă în comunitățile locale, oferind angajaților săi ocazia să fie parte integrantă din
identificarea de soluții pentru problemele de mediu cu care se confruntă societatea de astăzi. Astfel,
Ursus Breweries își continuă implicarea în acțiuni de responsabilitate socială, în linie cu noile direcții
strategice de dezvoltare durabilă care susțin o creștere sustenabilă pe viitor.

Despre Ursus Breweries:
Ursus Breweries, parte din grupul SABMiller plc, este unul dintre cei mai mari producători de bere din România.
Mărcile Ursus Breweries sunt: URSUS, Timișoreana, Ciucaș, Peroni Nastro Azzurro, Grolsch, Azuga, Redd’s, Stejar,
Pilsner Urquell și Miller. Contribuția Ursus Breweries la bugetul de stat a atins 259 milioane euro în 2012,
provenind din accize, TVA, contribuții la asigurările sociale și alte taxe. SABMiller plc este una dintre cele mai mari
companii producatoare de bere din lume, cu participații în societăți producătoare de bere sau acorduri de
distribuţie pe 6 continente. Mărcile Grupului includ beri premium internaționale cum ar fi Grolsch, Miller Genuine
Draft, Peroni Nastro Azzurro și Pilsner Urquell, dar și o gamă excepţională de mărci locale cu poziții de lider,
precum Aguila (Columbia), Castle (Africa de Sud), Miller Lite (SUA), Snow (China), Victoria Bitter (Australia) și Tyskie
(Polonia). SABMiller plc este, de asemenea, una dintre cele mai mari companii din lume care îmbuteliază produse
Coca-Cola. Pentru mai multe informații despre Ursus Breweries și programele sale vă rugăm să vizitați: www.ursusbreweries.ro și www.desprealcool.ro.
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