Teens for
Green Cities
Cum văd tinerii din România orașele viitorului

Proiect finanțat prin

„Pe tot globul, orașele sunt motoare ale
inovației. Circularitatea, acțiunea împotriva
schimbărilor climatice: ele ne pot învăța
atât de multe pe drumul nostru către o UE
mai ecologică.”
Ursula von der Leyen
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Proiectul Teens for Green Cities
Asociația Pur și Simplu Verde a derulat în
perioada octombrie - noiembrie 2021
proiectul Teens for Green Cities, finanțat
prin Start ONG, un program lansat de
Kaufland România și implementat de
Asociaţia Act for Tomorrow. Proiectul
Teens for Green Cities și-a propus
implicarea tinerilor cu vârste cuprinse
între 14 și 18 ani în dezbaterea publică și
creșterea gradului de conștientizare în
rândul acestora în legătură cu viitorul
zonelor urbane și cu schimbările care
trebuie făcute ca acestea să devină mai
verzi.
"Vrem ca prin acest proiect să facem auzită
vocea tinerilor din România. E important
să știm în ce oraș își doresc ei să trăiască,
cum văd ei viitorul și ce soluții au pentru a
transforma orașele românești în adevărate
metropole verzi. Experții noștri în mediu
vor veni cu soluții concrete pentru a
înverzi orașele din România. Vom discuta
cu autorități locale și le vom încuraja să
țină cont de părerea tinerilor și de cea a
experților și să ia rapid măsuri care să ne
permită să trăim în orașe mai verzi și mai
curate" - Ioana Petrescu, președintele
Asociației Pur si Simplu Verde.
În prima parte a proiectului Teens for
Green Cities, a fost organizat un focus
grup în care tineri între 14 și 18 ani,
Proiect finanțat prin

2

alături de experți din cadrul Asociației Pur
si Simplu Verde, au discutat despre
cum își doresc ei să fie implicați în viața
orașului și despre cum ar trebui să fie
organizat concursul pentru a fi atractiv
pentru adolescenți. Ulterior, timp de două
săptămâni, tineri cu reședința în orașe din
România s-au înscris în concursul online,
cu poze, story-uri și video-uri postate pe
contul lor de social media, având ca
tematică viitorul verde al orașului lor.
Un juriu de specialitate a evaluat postările
din punctul de vedere al creativității,
inovației și relevanței. Câștigătorii
concursului au primit un laptop, o tabletă
și telefon mobil. Asociația Pur și Simplu
Verde a promovat ideile câștigătorilor
prin întâlniri fizice sau online cu autorități
locale din țară din județele participanților
la concurs, precum: Timiș, Argeș, Tulcea,
Neamț și Gorj.
Programul Start ONG, lansat de Kaufland
România și implementat de Asociația Act
for Tomorrow este cel mai simplificat
instrument de finanţare comunitară
destinat ONG-urilor tinere, instituțiilor
non-administrative și grupurilor informale /de inițiativă.
Domeniile vizate sunt: educaţie, sănătate,
mediu, social și cultură. Valoarea totală a
programului este de 500.000 euro.

Ghidul de bune practici pentru
orase verzi
Context international
În cadrul proiectului Teens for Green Cities
a fost realizat un ghid privind bunele
practici în context internațional pentru o
dezvoltare sustenabilă a orașelor.
Autoarea ghidului, Dr. Mihaela Frăsineanu,
are o experiență de 25 de ani în domeniul
mediului, un doctorat în domeniu și 6 cărți
și 12 articole științifice prezentate și
publicate la reuniuni științifice și în reviste
naționale și internaționale.

În ghid, se mai precizează că poluarea
aerului este principala cauză a îmbolnăvirilor și morților premature, calitatea
apelor subterane și de suprafață este sub
o presiune constantă, iar tratarea apelor
menajere lasă încă de dorit în două treimi
din statele membre ale Uniunii Europene.
Poluarea fonică este în creștere, biodiversitatea și ecosistemele continuă să se
deterioreze, iar managementul deșeurilor
rămâne încă o provocare majoră în multe
orașe din România și din restul lumii.

Conform
ghidului,
implementarea
sustenabilității reprezintă atât o
provocare cât și o oportunitate pentru
orașe, care reprezintă centrele celor mai
importante activități economice și sociale
și care concentrează mai mult de
jumătate din populația de pe glob. În
condițiile în care peste 70% din populația
Europei trăiește în zonele urbane, iar
statisticile arată că procentul va crește la
80% până în 2050, este așteptată o
creștere a provocărilor legate de mediu.
Provocările determinate de problemele
de mediu sunt din ce în ce mai mari, atât
pentru decidenții locali și centrali, cât și
pentru toți locuitorii din aceste orașe.
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Exemple de orase verzi din ghidul
de bune practici
Hamburg
Hamburg implementează un plan
denumit Green Network, prin care se
stimulează folosirea unei rețele de
mijloace de transport inteligent în comun
în locul mașinilor proprii. În Hamburg,
iluminatul stradal al orașului este și el,
unul inteligent și flexibil, iar controlul
traficului este eficientizat în funcție de
modul de viață ale locuitorilor din
Hamburg. La fel de inteligent
administrate sunt și parcările pentru
camioane și tiruri.

Stockholm
Stockholm este orașul european în care
autoritățile locale au promis reducerea,
până în anul 2020, a emisiilor de dioxid
de carbon cu 45%. Autobuzele care
circulă prin centrul capitalei suedeze
folosesc combustibili regenerabili (Stockholm are cel mai mare număr de autobuze care sunt alimentate cu etanol din
lume); o treime din numărul mașinilor
achiziționate de către locuitori sunt electrice sau hibride și nu în ultimul rând,
numărul parcurilor în oraș a depășit 1000.

Copenhaga
Copenhaga este recunoscut pentru
eforturile depuse pentru a promova un
consum redus de energie și a le oferi
cetățenilor săi un trăi sănătos și lipsit de
poluare. În Copenhaga, sunt instalați
peste 60.000 m2 de panouri solare, iar
clădirile sunt regândite ca să fie evitat pe
cât posibil consumul mare de energie.
Prin colaborarea dintre autoritatea locală
din Copenhaga și MIT a fost lansată pe
străzile orașului o bicicletă inteligentă
care are senzori care oferă date
bicicliștilor și decidenților locali despre
problemele de trafic și despre calitatea
aerului din oraș.

Bristol
Bristol este orașul care a fost desemnat
capitală verde europeană în 2015, și promovează și astazi o atitudine ecologică
puternică. Municipalitatea a lansat un
program numit Smart City Energy Collaboration. În cadrul acestui program, a invitat firmele mari de IT, instituții de
învățământ superior de renume, organizații și firme locale să participe la construirea unui viitor verde pentru oraș. Încă
din anul 2015, orașul Bristol a început să
dezvolte facilități pentru obținerea de
energie regenerabilă, cât și sisteme inteligente și strategii IT de gestionare a energiei electrice și a consumului de energie
termică.
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Barcelona
Barcelona este orașul european cu un
sistem modern de transport în comun,
bazat pe autobuze hibride. Guvernul
investește masiv în soluții tehnologice
menite a transforma spațiile verzi din oraș
și a le face mai atractive pentru rezidenți
și pentru turiști și a îmbunătăți calitatea
vieții în oraș. Disponibilitatea locurilor de
parcare în oraș poate fi verificată ușor prin
intermediul aplicațiilor mobile.
Nisa
Nisa a investit în tehnologie modernă în
materie de gestionare a deșeurilor.
Bulevardele principale din Nisa sunt
dotate cu transmițătoare care oferă
informații administratorilor orașului
despre numărul locurilor de parcare,
funcționarea iluminatului, modul de
gestionare a deșeurilor, etc. Toate aceste
măsuri cresc calitatea vieții pentru
rezidenți și mențin orașul ca atracție
turistică pentru nerezidenți.

Amsterdam
Amsterdam este orașul care a implementat primul sistem de biciclete publice din
lume. Încă din anul 2010, cu mult
înaintea altor orașe europene, Amsterdam a fost dotat cu stații de încărcare a
mașinilor electrice, parcări inteligente și
iluminat stradal inteligent. Toate aceste
măsuri au contribuit masiv la reducerea
consumului de materii prime neregenerabile, mai ales de combustibili fosili.
Multe dintre locuințele din Amsterdam
sunt dotate cu dispozitive de stocare a
energiei, iar întreaga infrastructură a
orașului consumă foarte puțină energie.
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Concursul Teens for Green Cities
Concursul național organizat în cadrul
proiectului Teens for Green Cities s-a
adresat categoriei de vậrstă 14-18 ani. Cei
trei câștigători au fost premiați cu un
MacBook, un iPad si un iPhone.
Juriul concursului a fost constituit din
experții Asociației Pur si Simplu Verde,
cât și din invitați din cadrul altor
organizații nonguvernamentale de
specialitate:
Dr. Florina Pînzaru, președinta juriului
Dr. Mihaela Frăsineanu
Carmen Tănase
Augustin Jianu
Maria Coman
Andrei Coșuleanu
Tinerii s-au înscris online pe website-ul
Pur si Simplu Verde cu postări legate
de viziunea lor de oraș verde din
14.10.2021 până în 30.10.2021. Juriul a
evaluat fiecare postare din punct de
vedere al creativității, inovării și relevanței
postării. Câștigătorii au fost anunțați în
7.11. 2021. Au participat 160 de tineri din
mai multe orașe ale țării cum ar fi:
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Aiud, Alba Iulia, Alexandria, Arad,
Bârlad, Bacău, Băicoi, Baia Mare,
Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov,
București, Buzău, Călărași, Caransebeș,
Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Curtea
de Argeș, Drobeta Turnu-Severin, Feldioara, Florești, Focșani, Galați, Giurgiu,
Rovinari, Gura Humorului, Huși, Iași,
Ineu, Măgureni, Mediaș, Miercurea Ciuc,
Mioveni, Mureș, Negrești-Oaș, Onești,
Oradea, Orșova, Ostrov, Piatra-Neamț,
Pitești, Ploiești, Pucioasa, Rădăuți, Râmnicu Sărat, Râmnicul Vâlcea, Roșiori de
Vede, Satu Mare, Săvinești, Scornicești,
Sfântul Gheorghe, Sibiu, Strehaia, Suceava, Târgu Frumos, Târgu Mureș, Târgu
Ocna, Târgu Jiu,Târgu Neamț, Târnăveni,
Tecuci, Timișoara, Tulcea, Turda, Vaslui,
Vatra Dornei și Zalău.

Castigatorii concursului
Teens for Green Cities
Locul I Andreea Dijmarescu,
premiu un MacBook Air
Andreea Dijmarescu, 15 ani, din Pitești ne
prezintă orașul natal și ideile sale despre
despre dezvoltarea sustenabilă într-un
videoclip creativ, concluzionậnd că “Un
oraș verde se construiește împreună”.

Locul II Andreea Ionescu,
premiu un iPad Air,
Andreea Ionescu, 16 ani, din Miercurea
Ciuc, vine cu idei interesante pentru autoritățile locale pentru ca Miercurea Ciuc să
devină un oraș “verde”.

Locul III Barbu Octavian,
premiu un iPhone 12 Smart,
Barbu Octavian, 17 ani, din Tulcea, ne
prezintă viziunea lui despre “Tulcea verde”

FELICITARI! Le meritati din plin.
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Alte lucrari care ne-au atras atentia
Chira-Andreea din București:
“Ei bine, schimbarea se află în mâinile oricui.
Tot ce ai de făcut este să plantezi sămânța
creativității tale, să o îngrijești cu imaginație,
inițiativă și muncă și să o ajuți să crească într-o
comunitate care să se dezvolte în mod sincron cu
planeta noastră, cu natura, cu miliardele de
ecosisteme de pe Terra. Astfel, schimbarea poate
începe chiar cu orașul în care locuiești.”

Iulia din Timișoara:
“Mereu am vrut să pun în valoare clădirile istorice
din Timișoara așa că am ales să ilustrez Palatul
Löffler, cu vopseaua ciobită de gloanțele de la
Revoluția din 1989, Casa cu iederă, Camera de
Comerț și Industrie, dar și Bastionul Maria Theresia.
Colectarea selectivă a gunoaielor, folosirea
transportului în comun, bicicletelor sau a mașinii
electrice, încurajarea cetățenilor să aibă o mică
grădină de legume și utilizarea apei în mod
responsabil, sunt modul în care ne putem îndrepta
spre un viitor mai verde!”

Stefi din Târgu Neamț:
“Calitatea aerului ar putea fi îmbunătățită dacă
fiecare locuitor, de la bloc sau casă, ar îngriji cel
puțin o plantă. Această acțiune ar impregna
orașului Târgu Neamț un aspect îngrijit și curat.”
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Maria din Suceava:
“Ce s-ar întâmpla dacă am părăsi
Pământul pentru câteva luni? Natura ar
pune stăpânire pe tot ce înseamnă
influență umană. Acest aspect poate fi
fructificat cu ajutorul unor panouri solare
odată ce mediul înconjurător ne este de
ajutor oricând.”

Alessio din Timișoara:
Atrage atenția autorităților asupra nevoii
de a le fi ascultată vocea pentru un oraș
mai prietenos cu natura prin prezentarea
PowerPoint “Orașul meu verde”.

Miruna din Oradea:
“Prin acest desen am vrut sa ilustreaz cum
ar arata pentru mine în conceptul de
"green city" pasajul Vulturul negru din
Oradea.
Aș integra plante suspendate pe pereții
interiori ai pasajului și integrarea în zona
cupolei a unei grădini suspendate și a
unori specii pitice de copaci. Pe lângă
acestea consider ca ar fi prielnic instalarea
a mici standuri cu produse de la
producătorii locali, precum legume și
fructe de sezon.”
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Andrei David din Vaslui:
“Orașele sunt responsabile pentru 70% din
deșeurile globale și consumă aproape 80% din
energia mondială. În timp ce această urbanizare
rapidă a fost catalizatorul pentru soluții inovatoare
în multe domenii, inclusiv locuințe, transport și
infrastructură, un factor cheie este adesea trecut
cu vederea: securitatea alimentară și nutriția. Dacă
vrem să creăm orașe sănătoase și durabile pentru
generațiile viitoare, trebuie să reevaluăm modul în
care funcționează orașele noastre. Agenda
alimentară urbană a FAO îi sprijină pe factorii de
decizie la nivel global să încorporeze sistemele
alimentare în planificarea orașului.”

Adela-Elena din Călărași ne spune:
“Noi suntem responsabili de orașul în care trăim.
Noi putem face orașul verde.”

Erika-Maria din Piatra-Neamț
“Este minunat că se dorește implicarea activă a
tinerilor în modernizarea orașului, cu propuneri și
idei inovative, gata de a fi puse în practică!“

Andreea-Ioana din Turda
“Turda, un oraș verde” este titlul prezentării
Andreei în care propune mai multe măsuri,
inclusiv instalarea de panouri fotovoltaice pe
blocuri.
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Asociația Pur si Simplu Verde este o
organizație nonguvernamentală, independentă și apolitică, care are
convingerea că este nevoie de sprijinul și
acțiunea societății civile pentru ca
România să se dezvolte durabil și
militează
pentru
responsabilizarea
individuală și comunitară în raport cu
natura, schimbarea comportamentelor și
a modului de luare a deciziilor în
activitățile de zi cu zi care au un impact
asupra mediului, precum și dezvoltarea
unei formule moderne de educație de
mediu, realizată în colaborare cu elevii și
tinerii. Consiliul director al Asociației
Pur si Simplu Verde:
Președinte
Ioana Petrescu
Economist
Secretar
George Stefan
Economist
Membru
Raluca Tanasescu
Istoric
Membru
Cristina Dima
Economist

Consiliul științific al Asociației
Pur si Simplu Verde:
Robert Orr
Decan University of Maryland,
College Park și consilier
special al secretarului general
al ONU pentru schimbările
climatice
George
Papaconstantinou
Profesor de economie politică
internațională la Institutul
Universitar European și fost
ministru grec al mediului și al
finanțelor
Gilbert Metcalf
Profesor la Tufts University,
fost asistent adjunct al
Secretarului pentru Mediu și
Energie la Departamentul
Trezoreriei SUA în cadrul
Administrației Obama
Aparna Mathur
Senior Manager, Economics la
Amazon, Senior Fellow la
Harvard Kennedy School’s
Mossavar-Rahmani Center si
fost Senior Economist la
Council of Economic Advisers
de la Casa Albă în cadrul
Administrațiilor Trump și Biden
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Nathan Hultman
Director al Centrului pentru
Sustenabilitate Globală, Universitatea din Maryland, College Park, membru al consiliului pentru calitatea mediului în cadrul Administrației
Obama
Ioannis Ioannou
Conferențiar universitar de
strategie și antreprenoriat la
London Business School
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Asociația
Pur si Simplu Verde
Bulevardul Ferdinand I,
nr. 138, ap. 2, sector 2,
București
office@pursisimpluverde.ro,
www.pursisimpluverde.ro
Tipărit pe carton reciclat.

