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Cuvânt înainte

Dezvoltarea a patru comitete pilot care să studieze problemele 
energetice din patru mici comunităţi a fost doar primul pas către 
„înverzirea“ comunităţilor locale. Grupuri de voluntari au 
investigat, discutat şi dezvoltat proiecte pilot în cadrul 
programului de cooperare româno-norvegian. 
Pe viitor, planurile locale de dezvoltare care să includă ca 
preocupare de bază protecţia mediului şi soluţiile energetice 
regenerabile trebuie să devină parte a normalităţii. Dag Arne Hoystad

Manager de proiect
Norges Naturvernforbund 

“

”
Schimbările vin de sus în jos, dar şi de jos în sus. Cea de-a doua 
variantă ne-a fost străină multe decenii, poate şi de aceea avem 
încă foarte multe lucruri de făcut. Cred că în comunităţile din 
Brusturoasa, Piscu, Săruleşti şi Sovata şi în şcolile SPARE 
lucrurile au început să se mişte, ba chiar să se vadă rezultate. 
E meritul tuturor celor implicaţi şi va fi o realizare şi mai mare ca 
relaţiile de lucru stabilite şi experienţa căpătată să se concretizeze 
în noi proiecte şi iniţiative locale.   Marian Mândru

Manager de proiect
Reţeaua de Acţiune pentru Climă 
România

“

”

În 2008, propunerea noastră de colaborare adresată şcolilor şi, în 
special, primăriilor era privită fie cu neîncredere, fie cu condes-
cendenţă, în cel mai fericit caz cu curiozitate. Componenta de 
formare şi instruire a Comitetelor Locale de Planificare a Energiei 
şi a echipei de profesori SPARE a adus entuziasm şi motivare 
pentru abordarea schimbărilor climatice. Apoi, „coaching-ul” în 
comunităţi şi şcoli a adus încrederea, inspiraţia şi dorinţa de 
acţiune practică, finalizate prin cele 4 microproiecte demonstra-
tive şi prin zecile de proiecte şcolare. 
În 2011, la final de proiect, putem vinde reţeta: cunoaştere, 
dialog, implicare, colaborare, recunoaşterea contribuţiilor 
participanţilor şi satisfacţia realizării unor lucruri practice. La 
toate se adaugă generos participarea publică şi succesul este 
garantat. 

Camelia Zamfir
Manager de proiect 
Asociaţia Prietenii Pământului

”

“



Idei mari pentru comunităţi mici
Proiectul „Comunităţile mici, şcolile şi ONG-urile din 
România promovează soluţii energetice prietenoase 
climei” a început de la mic la mare. Adică, a început de  
unde lucrurile par să nu conteze - localităţile mici din 
România şi şcolile din zonele respective. Încet şi sigur,   
în cei aproape 2 ani ai proiectului, ideile aduse şi 
implementate de organizaţiile neguvernamentale 
partenere, împreună cu autorităţile locale şi şcolile, au 
dat contur unei mentalităţi pozitive. Da, se poate ca 
nişte comunităţi mici să pună în practică iniţiative 
mari!  
Patru comunităţi mici din România au Comitete Locale 
de Planificare a Energiei. Comitetele au supus analizei 
problemele şi nevoile locale şi au implementat proiecte 
demonstrative sustenabile în domeniul obţinerii şi 
utilizării energiei. 35 de şcoli s-au implicat în 
programul SPARE (program internaţional ce încura-
jează utilizarea eficientă a energiei), învăţând după 
manualul dezvoltat în cadrul proiectului şi participând 
la competiţii internaţionale.
Proiectul, coordonat de Asociaţia Prietenii Pământului 
din Galaţi în parteneriat cu Reţeaua de Acţiune pentru 
Climă România şi Norges Naturvernforbund 
(Norvegia), a vizat creşterea capacităţii României de a 
reduce efectele schimbărilor climatice prin:
�educaţie în şcoli;
�implicarea comunităţilor mici în utilizarea 

resurselor regenerabile de energie şi în creşterea 
eficienţei energetice.

Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 21 de luni şi a 
fost finanţat de Guvernul Norvegiei prin intermediul 
Programului Norvegian de Cooperare pentru creştere 
economică şi dezvoltare sustenabilă în România. La 
acesta s-a adăugat o co-finanţare prin Programul de 
Granturi Mici al Fondului Global de Mediu prin 
proiectul “PROGRES – Proiect privind Gestionarea 
Reducerilor de Emisii la nivel local”.
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Centrul de la Brusturoasa (judeţul Bacău). Unul dintre cele mai 
vizibile rezultate ale proiectului.

Dezvoltarea capacităţii comunităţilor de a 
implementa proiecte energetice sustenabile
Proiectul a fost prezent în 4 comunităţi mici din 
România, mai precis în Brusturoasa (judeţul Bacău), 
Piscu (judeţul Galaţi), Săruleşti (judeţul Călăraşi) şi 
Sovata (judeţul Mureş). Aici au fost formate Comitete 
Locale de Planificare a Energiei, ale căror membri - 
voluntari, persoane reprezentative pentru comuni-
tăţile lor - au analizat problemele energetice şi au 
propus proiecte demonstrative care să dovedească 
viabilitatea surselor regenerabile de energie şi a 
măsurilor de creştere a eficienţei energetice. Cele 4 
proiecte implementate de comitetele locale sunt:
�sistemul hibrid de producere a energiei electrice 

din energie solară şi energie eoliană la Centrul 
pentru Promovarea Tradiţiilor şi Dezvoltare 
Rurală Durabilă din Brusturoasa (judeţul Bacău);

�montarea unui sistem de panouri fotovoltaice 
pentru obţinerea de energie electrică şi a unui 
colector solar pentru producerea de apă caldă 
menajeră la două instituţii de învăţământ din 
Piscu (judeţul Galaţi);

�montarea de ferestre eficiente la şcoala din 
Săruleşti (judeţul Călăraşi);

�implementarea unui sistem pentru iluminat 
stradal cu lămpi LED în Sovata (judeţul Mureş).

Proiectele enumerate aduc deja beneficii pentru cele 4 
comunităţi şi încurajează propunerea şi implemen-
tarea altor  iniţiative locale. 

Educaţie în şcoli
SPARE, un cuvânt care în germană înseamnă 
economie, este numele programului de educație în 
școli în domeniul eficienței energetice și al utilizării 
energiei regenerabile, lansat cu ani în urmă de 
Societatea Norvegiană pentru Conservarea Naturii 
(NNV) în țări ale fostei URSS și aflat în prezent în 
expansiune și în alte țări europene: România, Bulgaria, 
Spania.
Cu un manual destinat profesorilor îndrumători, 
programul reușește să abordeze într-o manieră directă 
și plăcută, uneori chiar ludică, problematica energiei și 
climei, împlicând nu doar elevii și profesorii, ci și 
familiile din care provin elevii participanți.
SPARE este un program care nu urmărește să devină 
parte a curriculei școlare obligatorii, dar care poate 
avea un impact semnificativ şi complementar asupra 
pregătirii teoretice pe care școala o oferă elevilor ei. 
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În același timp, prin legăturile stabilite cu familiile 
copiilor și prin activitățile practice promovate, 
programul SPARE este un instrument prețios pentru 
realizarea obiectivelor educației pentru dezvoltare 
durabilă.
35 de şcoli s-au implicat în programul internaţional 
SPARE de-a lungul proiectului. Profesorii au beneficiat 
de instruire din partea organizaţiilor neguverna-
mentale, învăţând cum să predea într-un mod atractiv 
pentru copii noţiuni despre schimbările climatice, 
sursele de energie regenerabilă şi măsurile de creştere a 
eficienţei energetice. 
a organizaţiilor neguvernamentale, învăţând cum să 
predea într-un mod atractiv pentru copii noţiuni 
despre schimbările climatice, sursele de energie 
regenerabilă şi măsurile de creştere a eficienţei 
energetice. 
Pentru a stimula competitivitatea şi creativitatea 
cadrelor didactice şi a elevilor implicaţi, aceştia au fost 
invitaţi să participe la Concursul Internaţional SPARE, 
ce premiază cele mai bune idei de economisire a 
energiei. Doi elevi au primit premii la faza interna-
ţională a concursului în 2009 şi 2010. În 2011 au fost 
înregistrate în faza naţională peste 150 de lucrări 
trimise de profesori şi elevi din toată ţara.

Implicare la nivel de politici publice
Componenta proiectului legată de advocacy privind 
politicile publice naţionale a constat în realizarea şi 
transmiterea a trei scrisori de poziţie semnate de 

SPARE i-a atras pe copii prin felul foarte practic şi simplu de a 
explica noţiuni legate de domeniul energiei.

Povestea merge mai departe...
Faptul că proiectul „Comunităţile mici, şcolile şi ONG-
urile din România promovează soluţii energetice 
prietenoase climei” a ajuns la final înseamnă că a luat 
sfârşit doar o primă etapă a unui drum mai lung.
Sperăm că seminţele plantate vor da roade iar veşti 
bune vor pleca din cât mai multe comunităţi mici din 
România, care au şansa lor de a creşte şi de a se dezvolta 
sustenabil. 

partenerii din proiect, pe următoarele trei teme: 
politica energetică, politica privind schimbările 
climatice şi politica educaţională. Referitor la politica 
energetică, cel mai important aspect identificat este 
alocarea de resurse pentru creşterea eficienţei 
energetice, prioritate ale cărei costuri sunt negative 
(produce mai multe resurse financiare decât cele 
investite). Astfel, eficienţa energetică asigură utili-
zarea responsabilă a energiei şi direcţionarea eficace a 
fondurilor către noi unităţi pentru producerea 
energiei. Integrarea acestei priorităţi în acţiunile 
Guvernului ar sprijini trecerea de la ţinta europeană de 
20% reduceri de emisii GES până în 2020 la 30%. Nu în 
ultimul rând, în domeniul educaţiei am încercat să 
transmitem un mesaj ferm privind importanţa 
educaţiei pentru dezvoltare durabilă. Atât timp cât 
consumatorii actuali şi viitori din România (şi implicit 
utilizatorii de energie) nu sunt conştienţi de modul în 
care acţiunile lor afectează sistemul climatic global, dar 
şi mediul local, şi nu deţin instrumentele necesare 
pentru a-şi schimba modul de viaţă, politicile publice 
privind energia şi clima nu vor avea succes. 

Schimb de experienţă cu organizaţia norvegiană parteneră în 
proiect. Prilej extraordinar de a învăţa din experienţa unei ţări 
avansate din punct de vedere al protecţiei mediului.



Etapele proiectului

noiembrie-decembrie

2008
Iniţiere, consultare, scriere şi depunere a propunerii de proiect.

mai

2009
iulie-octombrie

noiembrie-decembrie

Primirea scrisorii de grant. Realizarea investiţiei pentru construirea clădirii 
Centrului pentru Promovarea Tradiţiilor şi Dezvoltare Rurală Durabilă din 
Brusturoasa, jud. Bacău - cofinanţarea proiectului este asigurată de Petrom.

Intâlniri între parteneri. Înfiinţarea Comitetelor Locale de Planificare a Energiei 
(CLPE). Planificarea activităţilor locale şi networking în Brusturoasa, Piscu, Sovata 
şi Săruleşti.
Prima ediţie a Taberei Internaţionale de Muncă la Centrul din Brusturoasa.
Training privind schimbările climatice pentru Comitetele Locale de Planificare a 
Energiei  şi şcolile SPARE. Motivare şi inspiraţie pentru beneficiari. Participă 
expertul norvegian Thore Brant.
CLPE Brusturoasa elaborează profilul energetic al comunei. Şcolile derulează 
activităţi SPARE pe baza manualului.
Confecţionarea panourilor solare după metoda "do it yourself " pentru instalaţia de 
apă caldă menajeră la Centrul Brusturoasa.
Construirea paginii web a proiectului.

Instalarea boilerului pe biomasă şi a instalaţiei de încălzire la Centrul de la 
Brusturoasa.
Editarea de publicaţii şi scrisori de poziţie.

ianuarie-februarie

2010
CLPE Sovata, Piscu, Săruleşti realizează profilul energetic al comunităţilor şi 
iniţiază proiectele demonstrative.

martie Proiect demonstrativ Brusturoasa (partea I) - punere în funcţiune a instalaţiei 
eoliene.
Concurs SPARE.

aprilie Schimb de experienţă între şcoli SPARE - întâlnire cu ONG-urile coordonatoare şi 
profesori. 

aprilie-noiembrie Realizarea micro-proiectelor demonstrative în Săruleşti, Piscu şi Sovata. 

iulie-septembrie A doua ediţie a Taberei Internaţionale de Muncă la Centrul din Brusturoasa.
Proiect demonstrativ Brusturoasa (partea a II-a) - punerea în funcţiune a instalaţiei 
solare pentru producerea apei calde cu panouri vidate.
Finalizarea sălii de întâlniri de la Centrul Brusturoasa, echipată cu notebook, 
desktop, videoproiector şi mobilier. 
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Etapele proiectului

septembrie

2010
Punerea în funcţiune a standului demonstrativ energie - componenta peletizor.
Inaugurarea Centrului pentru Promovarea Tradiţiilor şi Dezvoltare Rurală 
Durabilă Brusturoasa. Prima vizită de monitorizare a finanţatorului.
Schimb de experienţă în Norvegia pentru un grup de 10 reprezentanţi ai CLPE-
urilor şi comunităţilor locale implicate în proiect. 

decembrie Intâlnirea beneficiarilor granturilor Innovation din România.
Editarea de publicaţii şi scrisori de poziţie.

ianuarie-februarie

2011
Activităţi SPARE în şcoli. Multiplicarea reţelei şcolilor SPARE.

martie Concurs SPARE.

aprilie Schimb de experienţă cu Norvegia. Vizitarea CLPE-urilor şi a şcolilor SPARE de 
către reprezentantul partenerului norvegian, Dag Hoystad.
Completare standului demonstrativ energie - iluminat fotovoltaic de noapte la 
Centrul Brusturoasa.
Intâlnirea de final a partenerilor şi beneficiarilor - cofinanţare GEF SGP. 
Schimb de experienţă cu programul similar din Bulgaria. Participare la întâlnirea 
finală a proiectului SPARE Bulgaria.
Apariţia raportului final al proiectului.
Premierea câştigătorilor concursului SPARE.
Editarea de publicaţii şi scrisori de poziţie.

de luni

21
Durata totală a proiectului.



Asociaţia Prietenii Pământului

Brusturoasa a fost <laboratorul> în care am dezvoltat 
primul model de echipă locală preocupată de 
probleme energetice. Ne-am dovedit nouă şi celorlalţi 
că pentru a avea un impact pozitiv e nevoie în primul 
rând de pasiune şi că absolut oricine poate avea un 
cuvânt de spus.  Ion Zamfir

Preşedinte 
Asociaţia Prietenii Pământului ”

“

O întâlnire cu echipa din Brusturoasa. S-a pornit de la o 
atitudine de  tipul „Ce-o mai fi și asta?“... am ajuns într-o fază 
incipientă de participare publică. Viitorul sună promiţător. 
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Lucrul la Brusturoasa (localitate montană din judeţul 
Bacău), prima „staţie“ a proiectului, nu a fost tocmai 
simplu. Mai ales pentru că ne gândeam că nu va fi deloc 
ușor să le insuflăm încrederea necesară celor ce urmau 
să se implice într-o activitate cu totul nouă, o adevărată 
premieră la nivel național. 
Totuşi, cu paşi mărunţi, lucrurile au evoluat. Formarea 
unei echipe de oameni tineri, interesaţi de problemele 
energetice ale comunităţii lor şi dotarea Centrului 
pentru Promovarea Tradiţiilor şi Dezvoltare Rurală 
Durabilă cu echipamente demonstrative sunt doar 
vârful aisbergului.
La acestea s-au adăugat alte rezultate. Astăzi, primarul 
Sorin Atonoaie, Consiliul Local şi Comitetul Local de 
Planificare a Energiei din Brusturoasa se pot mândri cu 
realizări care nu sunt la îndemâna oricărei comunităţi: 
�modernizarea instalației de iluminat public 

stradal prin instalarea de contoare de energie și de 
automate cu senzori de lumină pentru fiecare 
sector;

�schimbarea soluției de încălzire la școala din satul 
Cuchiniș de la radiatoare electrice la cazan pe 
lemne și biomasă; 

�îmbunătățirea performanțelor termice la școala 
din satul Camenca prin schimbarea tâmplăriei și 
suplimentarea izolației termice a pereților;

�accesarea fondurilor necesare de la Fondul de 
Mediu pentru realizarea proiectului de utilizare a 
surselor regenerabile de energie pentru clădirea 
Primăriei (sistem de preparare a apei calde de 
consum cu energie solară și sistem de încălzire cu 
boiler pe biomasă).

Chiar dacă fondurile necesare realizării acestor 
obiective nu au fost atrase direct de membrii CLPE, 

CLPE Brusturoasa sau mândria de a fi 
deschizători de drum...

Comitetul Local de Planificare
a Energiei Brusturoasa

Membri: Florin Chicioja, Maria Atudorei, Valentin 
Munteanu, Neculai Bâlbâie, Cristina Atonoaie
Coordonator: Ion Zamfir, Asociaţia Prietenii 
Pământului

CLPE Brusturoasa este primul comitet local, constituit 
în urma propunerii asociaţiei Prietenii Pământului 
către Consiliul Local şi primarul Sorin Atonoaie şi a 
avut ca premize istoricul altor iniţiative ale asociaţiei în 
comună. Membrii comitetului sunt oameni activi, 
respectaţi în comunitate, care au acceptat să participe 
în mod voluntar la consultarea comunităţii pentru 
identificarea problemelor locale de energie şi schim-
bări climatice şi găsirea de soluţii şi resurse pentru 
atenuarea sau rezolvarea lor. 



ideile le aparțin, iar receptivitatea primarului și a 
consilierilor la nou și la beneficiile abordării durabile a 
energiei au netezit calea spre succes.
Nu trebuie uitată nici latura educativă a activității 
CLPE: tot mai mulți localnici au înțeles de ce și cum să 
economisească energia.

Din mai până la sfârşitul lunii septembrie, colectoarele solare de la Centru pot furniza zilnic apă caldă pentru 20-30 de persoane.  

Panouri fotovoltaice pe acoperişul Şcolii gimnaziale nr. 2 
„Ştefan cel Mare“ din Piscu, judeţul Galaţi. În aceeaşi comună, 
la Grădiniţa nr. 2, a fost montat un colector solar pentru 
producerea apei calde menajere. 80 de copii au uitat de apa rece.Membri: Anişoara Vrânceanu, Cătălin Muscă, Tudorel 

Drăghici, Petruşa Muscă, Maria Radu.
Coordonator: Ion Zamfir, Asociaţia Prietenii 
Pământului

Comitetul Local de Planificare
a Energiei Piscu
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CLPE Piscu se pregătește de noi proiecte

După ce și-au demonstrat utilitatea prin aducerea unui 
microproiect privind utilizarea energiei solare în clă-
diri importante din comună (școala şi grădinița) și prin 
sprijinirea proiectului de utilizare a energiei solare în 
asigurarea iluminatului în parcul comunei, membrii 
CLPE Piscu discută cu Consiliul Local și primarul 
comunei noi idei de proiecte în domeniu. 
Beneficiarii direcți ai proiectelor implementate deja de 
Comitetul din Piscu sunt 195 de elevi și 80 de 
preșcolari, iar beneficiarii indirecți sunt toți membrii 
comunității care au oportunitatea de a observa avan-
tajele acestor sisteme energetice.
Primăria este gata să asigure cofinanțarea pentru un 
nou proiect, de această dată mult mai cuprinzător, care 
să pună bazele unei întreprinderi producătoare de 
pelete din paie pentru asigurarea din resurse proprii a 
încălzirii în toate clădirile publice ale comunei. 



Pentru noi, românii, e o mare schimbare să vorbim 
despre lucruri importante, chiar grave, fără sa avem o 
mimică încruntată. Acesta este unul dintre motivele 
pentru care programul SPARE are un succes deosebit, 
toate școlile angrenate până acum în acest program 
dorind să revenim pentru a implica mai multe clase și 
mai mulți profesori.
Am avut și multe întâlniri cu profesorii și am constatat 
că un bun profesionist nu se miră și nu desconsideră o 
activitate care să introducă, de exemplu, energia 

eoliană prin confecționarea de către fiecare elev a câte 
unei moriști din hârtie, sau să introducă energia solară 
termică cu ajutorul unei spirale din hîrtie care se 
învârte datorită forței ascensionale exercitate de aerul 
cald.
Citim în ochii elevilor curiozitatea, interesul față de 
ceea ce fac, suntem surprinși să vedem cît de repede 
realizează elevii analogii între ceea ce îi stimulăm să 
realizeze practic și teoria învățată la școală.

Activităţi cu şcolile în programul SPARE
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Lucrul cu elevii şi profesorii nu putea să rămână fără 
rezultat. De la an la an, gradul de participare la 
concursul internațional SPARE a crescut (au fost peste 
peste 100 de lucrări trimise la fazele județene), 
calitatea lucrărilor participante s-a îmbunătățit. Sunt 
indicatori care ne îndreptățesc să credem că dorința de 
a continua lucrul în comunitatea SPARE este pe deplin 
justificată și merită eforturile noastre pentru atragerea 
de noi fonduri.
Participarea în calitate de expert în realizarea de 
activități practice în școli a unui reprezentant al 
Asociaţiei Prietenii Pământului la un workshop în 
Bulgaria, alături de colegi din organizația Za Zemiata, 
reconfirmă faptul că SPARE poate fi și trebuie extins; 
particularitățile fiecărei țări trebuie văzute ca surse de 
îmbogățire a conținutului manualului, lucru ce deter-
mină necesitatea unei mai strînse colaborări între 
organizațiile care implementează proiecte în cadrul 
programului.
Scriind despre succesul proiectelor SPARE în anul 
2011, la comemorarea a 25 de ani de la catastrofa 
nucleară de la Cernobîl, avem convingerea că aceia care 
azi mai sunt elevi vor avea șansa de a trăi într-o Europă 
fără energie nucleară, într-o Europă a energiei inteli-
gente, a energiei regenerabile și a eficienței energetice.

Şcoli implicate în programul SPARE:
Şcoala Gimnazială Piscu (jud. Galaţi), Şcoala Gimna-
zială nr. 1 Independenţa , Şcoala cu clasele I 
- VIII Palanca (jud. Bacău), Şcoala cu clasele I - VIII 
Brusturoasa (jud. Bacău), Şcoala „Unirea“ Braniştea 
(jud. Galaţi), Şcoala nr. 7 „Constantin Brâncoveanu“ 
(Galaţi), Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Sf. 
Andrei“ din Gura Humorului (jud. Suceava), Şcoala cu 
clasele I-VIII Ciugheş, comuna Palanca (jud. Bacău), 
Grupul Şcolar de Agro-turism Făget Ghimeş - Făget 
(jud. Bacău), Grupul Şcolar „Gheorghe Asachi'“ 
(Galaţi), Grupul Şcolar ,,Radu Negru“ (Galaţi).

(jud. Galaţi)

Experimente pentru copiii de la Camenca la Centrul de la 
Brusturoasa.

Întâlnire de lucru la Târgu Mureş cu profesorii din şcolile pilot implicate în programul SPARE.   
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Centrul pentru Promovarea 
Tradiţiilor și Dezvoltare Rurală 
Durabilă Brusturoasa

Dincolo de echipamentele pe care le posedă (instalaţie 
de încălzire hibrid solar-biomasă, peletizor, micro-
eoliană etc.), clădirea Centrului este prin ea însăși un 
element demonstrativ în domeniul construcțiilor 
durabile. Este realizată din bârne de brad alb recoltate 
local, așezate orizontal, în spiritul vechilor tradiții în 
construcție și este executată de constructori locali.
Beneficiarii activităţilor de la Centru sunt:
�copii și tineri din Valea Muntelui și din alte 

regiuni;
�gospodari interesați de soluții pentru reducerea 

costurilor și adaptarea la cerințele pieței de 
produse tradiționale; 

�gospodine din sat și de pe întreaga Vale a 
Muntelui, care să se instruiască și să treacă la 
producerea, pe de o parte a gemurilor, siropurilor, 
dulcețurilor, sucurilor naturale din fructe de 
pădure, iar pe de altă parte, a  țesăturilor 
tradiționale pe războaie de țesut din lemn, pentru 
consum propriu și pentru comercializare în 
piețele pentru produse tradiționale;

�pasionați de artă populară, artiști plastici, mici 
fermieri.

În ciuda faptului că Centrul s-a aflat în construcție 
până recent, au fost organizate o serie de activități care 
au adus deja 400 beneficiari (vizitatori, cursanți, elevi 
de diverse vârste). Estimăm că vor trece pragul 
Centrului un număr de 500-800 vizitatori anual 
(grupuri de elevi care vor veni pentru activităţi 
practice, participanţi la diverse instruiri - tineri şi 
adulţi).

Grup de profesori invitaţi la 
Brusturoasa pentru a se 
pregăti pentru concursul 
naţional „Tinerii Ambasa-
dori împotriva Schimbărilor 
Climatice“, ediţia 2010. 

Centrul de la Brusturoasa. Un loc unde mereu ai ce să înveţi.

Micii Bucătari Slow Food din Brusturoasa se întâlnesc la 
Centru în fiecare lună pentru a afla mai multe despre 
cum pot deveni resursele locale de hrană o sursă de venit 
pentru familiile lor.



Cei ce-și imaginează că organizarea unei tabere de 
voluntari acolo unde se construiește ceva este o soluție 
pentru lipsa profesioniștilor, se înșeală. Taberele de 
muncă pentru voluntari aduc mult mai multă valoare 
decât simpla muncă de construcție, aduc tinerețe, idei 
noi, se constituie în adevărate evenimente deosebite 
pentru comunitatea locală. Organizatorii taberei sau 
„beneficiarii” nu au o sarcină ușoară. Ei trebuie să 
planifice în amănunt atât programul de muncă al 
voluntarilor, cât și activitățile de socializare; trebuie să 

se gândească la modalitățile de a maximiza 
interacţiunea voluntarilor cu localnicii, chiar la 
activități culturale împreună cu și pentru membrii 
comunității locale. Asigurarea cazării și mesei sunt, de 
asemenea, în bună măsură sarcinile organizatorilor. 
La Brusturoasa, voluntarii care au venit în vara lui 
2010 au fost atât de mulțumiți încât au revenit iarna. Şi 
mai mult, avem promisiuni că ne vor vizita curând. 
Acum, cererile celor care doresc să participe la activi-
tățile din vara acestui an se numără cu zecile. 

Tabăra de voluntariat de la Brusturoasa

Cu zâmbetul pe buze, la muncă prin curtea Centrului.

„Cred că am învăţat multe lucruri importante în timpul petrecut la Brusturoasa; am învăţat să 
lucrez în echipă, am învăţat şi puţină <ştiinţă>, bucurându-mă la sfârşitul fiecărei zile de muncă de 
plăcerea unui duş cu apă încălzită cu instalaţia de panouri solare. Am ajutat la finisarea casei, la 
amenajarea curţii, la bucătărie. Mi-a făcut mare plăcere să interacţionez cu câţiva dintre localnici, 
oameni foarte binevoitori şi cumsecade.

“

”Laurenţiu Mareş
Voluntar, masterand Geografie, Timişoara

Sondaj de opinie la Brusturoasa.

Am găsit o locaţie desprinsă parcă din visul 
oricărei persoane ce trăieşte în mediul urban, 
oameni cu multă căldură în suflet şi tradiţii ce 
de-abia aşteaptă să fie descoperite. 

“
”Valerica Mitrea

Voluntar, educatoare şi studentă, Galaţi

Am aşteptat mult momentul sosirii la acest 
Centru. De vii cu sufletul deschis găseşti 
comunicare şi spirit de echipă consolidate.

“
”Mirela Oană

Voluntar, elevă, Galaţi
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Fundaţia TERRA Mileniul III

Ne-am dorit mai multă implicare la nivel local, iar 
proiectul ne-a oferit această şansă. Cred că am reuşit 
prin munca noastră să dăm încredere unor 
comunităţi mici, să le insuflăm convingerea că 
lucrurile se pot schimba în bine, că putem lucra 
împreună, că există soluţii. 

Membri: Silvia Anghel, Luminiţa Petcu, Elena Suditu, 
Ion Ghiţă, Ion Constantin
Coordonator: Roxana Damian, Fundaţia TERRA 
Mileniul  III

CLPE Săruleşti a fost o buturugă mică ce ascundea în 
mânecă o listă cu probleme pe termen scurt. Carul mult 
prea mare - în speţă birocraţia şi dependenţa de 
finanţări - necesita o altă strategie de bătaie.
Zis şi făcut! Am extras informaţiile care s-au constituit 
în profilul energetic al comunei. Am făcut o analiză şi o 
evaluare a nevoilor de energie din comună cu lista de 
probleme şi cu disponibilul de buget, iar când am tras 

linie am ajuns la identificarea proiectului pilot: com-
pletarea izolării clădirii Şcolii din Săruleşti Sat, prin 
schimbarea ferestrelor cu unele termoizolante. 
N-am avut dubii în privinţa alegerii proiectului pilot 
pentru că era cunoscut de toată lumea faptul că în 
şcoala respectivă temperatura abia trece de 10 grade 
Celsius în timpul iernii. 
Învăţătorii şi elevii au mărturisit că după schimbarea 
tâmplăriei a fost sesizabilă şi o creştere a confortului pe 
care îl resimt. Ce ne-am dorit însă la fel de mult a fost ca 
elevii să înţeleagă şi să transmită şi acasă raţiona-
mentul, legătura între îmbunătăţirea izolaţiei clădirii 
şi avantajele apărute. 

Comitetul Local de Planificare a Energiei Săruleşti

Lavinia Andrei
Preşedinte
TERRA Mileniul III ”

“

Comunitatea din Săruleşti, judeţul Călăraşi, este una 
foarte activă în a avea iniţiative care să dezvolte zona. 
Potenţial turistic, resurse naturale suficiente, distanţa 
mică faţă de Bucureşti, resurse umane disponibile – 
toate acestea ar fi suficiente la prima vedere pentru 
dezvoltarea continuă a zonei. Dar, aşa cum se întâmpla 
de foarte multe ori, de la idee / proiect până la a culege 
roadele este o cale sinuoasă şi răbdarea este într-adevăr 
o virtute în acest caz. 
Comunitatea din Săruleşti este membră a Grupului de 
Acţiune Locală Valea Mostiştei şi, ca parte din acest 
grup, are elaborată o strategie complexă pentru dez-
voltarea locală ce probabil va fi finanţată în viitor. 
Aşadar, idei coerente şi complementare: din belşug! 
Punere în practică: greu de estimat.
De aceea, proiectul demonstrativ pus în practică aici a 

Întâlnire a Comitetului Local de Planificare a Energiei 

CLPE sau lungul drum de la planificarea 
strategică la implementare

arătat, poate în momentul cel mai oportun posibil, că 
pasul spre implementarea ideilor nu aşa greu de făcut. 
Cele 21 de ferestre termoizolante ale şcolii sunt dovada 
că „se poate“!
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Ceea ce i se reproşează deseori şcolii, la noi, este  faptul 
că furnizează informaţii şi formează competenţe ce nu 
au aplicabilitate imediată. 
Manualul SPARE compensează acest neajuns pentru că 
îi învaţă pe elevi să construiască obiecte ce pot fi 
folosite nu doar în scop didactic, ci şi în viaţa de zi cu zi, 
transformând fizica, chimia şi biologia în materii de 
studiu uşor de înţeles şi pe placul copiilor. 
Aplicaţiile practice din manualul SPARE ne-au făcut şi 

pe noi, adulţii, să ne ruşinăm pentru că am ignorat 
câteva lecţii de fizică.
Cum să construieşti un cuptor solar sau să înţelegi cum 
este generat curentul electric - toate acestea prin 
metoda experimentului - te fac să înţelegi mai bine şi să 
reuşeşti să demonstrezi şi altora ce ai învăţat.
Nici beneficiile muncii în echipă nu sunt de ignorat sau 
posibilitatea de a valorifica obiectele produse într-o 
mică afacere a şcolii.

Activităţi cu şcolile în programul SPARE

În Săruleşti, aplicaţiile din manualul SPARE servesc 
pentru a derula ore de fizică şi chimie în cadrul progra-
mului de şcoală-după-şcoală. Manualul permite folo-
sirea abilităţilor tehnice ale elevilor, oportunitate nu 
foarte des întâlnită  în  învăţământul românesc şi pe 
care şcoala ar trebui s-o ofere mai des elevilor.
La un an după introducerea manualului în şcoală, ideile 
concretizate în proiecte ale profesoarei Mihaela Spina 
şi ale lui Ştefan Spina, elev de liceu la Lehliu Gară 
(judeţul Călăraşi), au fost selectate pentru etapa 
internaţională a concursului SPARE. Aşadar, avem şi 
dovezi că rezultatele se văd imediat.

Activităţi la şcoala din Săruleşti Gară

Ferestrele noi ale şcolii din Săruleşti 

Elevii se entuziasmează la simplu fapt că nu vor folosi caiete, cărţi şi creioane; daca îi înveţi să 
construiască ceva cu mânuţele lor, să experimenteze şi să producă ceva care să fie folositor şi mai 
adaugi şi câţiva profesori inimoşi, atunci chiar obţii un grup fericit şi entuziast. 

“
”Roxana Damian

Coordonator local, TERRA Mileniul III

Şcoli implicate în programul SPARE:
Şcolile Generale nr. 1 şi 2 din Săruleşti, Şcoala Generală 
Răzvani, Şcoala Generală Lehliu Gară (toate din judeţul 
Călăraşi). 
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Asociaţia Rhododendron

Proiectul a reprezentat o posibilitate deosebit de utilă 
de a întări colaborarea dintre autoritatea locală, 
instituţiile de învăţământ şi sfera civilă, oferind 
posibilitatea de sta la aceeaşi masă de discuţii pentru a 
găsi soluţii la problemele comunităţii.

Membri: Kovács Csaba, Péter Huba, Márton Zoltán, 
Furdui Margareta, Veress László.
Coordonator: ecolog Szakács László, Asociaţia 
Rhododendron

După analizarea a numeroase propuneri şi idei de 
realizare a unor acţiuni practice pentru economisirea 
energiei şi, implicit, pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, Comitetul Local pentru Planificare a 
Energiei Sovata a recomandat proiectul demonstrativ 

în cadrul căruia au fost achiziţionate un număr de şase 
corpuri de iluminat pe bază de LED. pe un tronson de 
drum de importanţă naţională (zona centrală) - unde 
se utilizează cantităţi însemnate de energie pentru 
iluminat -  schimbând corpurile clasice de iluminat.
Monitorizarea consumului / economisirii se asigură  
de către o echipă de tineri din şcolile SPARE partenere 
în proiect, care va colabora strâns cu administraţia 
locală .
 

Comitetul Local de Planificare a Energiei Sovata

László Szakács 
Preşedinte 
Asociaţia Rhododendron ”

“

Sovata, staţiune balneoclimaterică recunoscută pe 
plan naţional, dar şi internaţional, este vizitată de 
foarte mulţi turişti în fiecare an; prin urmare, pentru ca 
această localitate să aibă un viitor sustenabil în acest 
domeniu, este vitală modernizarea şi dezvoltarea ei. 
Autoritatea locală este implicată de ani de zile în 
proiecte de dezvoltare, aşa că ideea de a forma un 
colectiv de analiză a problemelor energetice - 
Comitetul Local de Planificare a Energiei - a fost 
îmbrăţişată ca o posibilitate de a aduce mai aproape 
specialişti din diverse domenii, care să ajute la 
soluţionarea problemelor locale.
Proiectul implementat la Sovata a vizat iluminatul 
stradal, responsabil de o mare parte a consumului 
energetic în zona urbană. Credem că demonstrarea 
eficienţei acestuia poate convinge autorităţile locale să 
extindă astfel de proiecte. Pe de altă parte, moni-
torizarea consumurilor este un instrument 
educaţional foarte potrivit pentru a arăta cum măsuri 
simple, ca înlocuirea corpurilor de iluminat, pot să 

Stradă iluminată cu lămpi cu LED la Sovata 

Lucrul în echipă, o şansă pentru a rezolva 
problemele comunităţii

aducă schimbări considerabile în gestionarea cheltu-
ielilor locale şi în reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră. 
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Şcolile implicate în proiect - prin folosirea manualului 
SPARE - au experimentat o alta abordare a problemelor 
de mediu cotidiene, cea a schimbărilor climatice, prin 
soluţii practice şi interesante ce pot fi aplicate de elevi 
şi pot implica şi membrii familiilor acestora.
Prin confecţionarea unor panouri solare de către elevi 
şi profesori  în cadrul acţiunilor practice şi participarea 
la prezentări interactive am adus mai aproape soluţiile 

tehnice care pot contribui la rezolvarea problemelor de 
mediu.
Interesul ridicat al tinerilor este reflectat şi de parti-
ciparea la concursuri şi de rezultatele obţinute. Elevul 
Fekete Bence de la Şcoala „Illyes Lajos“ - pregătit de 
profesoara Fülöp Krisztina - a câştigat în 2010 un 
premiu internaţional la concursul SPARE, dovedind că 
cine vrea cu adevărat poate obţine rezultate deosebite.  

Activităţi cu şcolile în programul SPARE

Fekete Bence (clasa a VI-a, Şc. nr.1 „Illyes Lajos“, Sovata, 
judeţul Mureş) a câştigat în 2010 premiul de încurajare la 
categoria „proiect practic” a concursului SPARE.

Activităţi cu copiii din judeţul Mureş în programul SPARE 

Elevii sunt mulţumiţi că în sfârşit pot face ceva util şi concret, din care pot învăţa, şi nu doar să 
participe la acţiuni de igienizare, unde curăţă rezultatul neglijenţei altora. Sperăm că acest proiect 
este doar începutul unei colaborări foarte reuşite...                                                                                              

“
”László Szakács 

Coordonator local, Asociaţia Rhododendron

Şcoli implicate în programul SPARE:
Grupul Şcolar „Domokos Kazmer“, Şcoala nr. 1 „Illyes 
Lajos“ Sovata, Colegiul Naţional „Mircea Eliade“ şi 
Liceul Teoretic „Joseph Haltich“ Sighişoara, Şcoala 
generală  nr. 2 Sovata, Şcoala  Săcădatu de Jos - Sovata.

Confecţionarea de panouri solare împreună cu elevii, sub 
îndrumarea coordonatorilor SPARE din judeţul Mureş. 
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Asociaţia Amoeba Eco Center

Implicarea elevilor în proiectele de mediu este 
deosebit de importantă. Prin participarea lor activă în 
activităţile practice şi prin deprinderea  unor abilităţi 
simple, care nu sunt, din păcate, suficient vizate de 
şcoală, copiii conștientizează că acționează pentru 
viitorul Planetei. Ildikó 

Preşedinte
Amoeba Eco Center

Bajkó

”

“

Amoeba Eco Center a avut „norocul“ să lucreze cu 
profesori deschiși față de educarea elevilor într-un 
spirit ecologic, față de îmbinarea metodelor tradi-
ționale de studiu cu cele moderne, pentru ca generația 
ce vine să fie capabilă nu numai să recunoască, ci și să 
preîntâmpine sau să rezolve problemele de mediu din 
comunitate. 
Manualul SPARE a fost folosit atât la orele de curs (mai 
ales la orele de fizică, tehnologie și CDS) cât și la 
activitățile extrașcolare. Elevii au fost entuziasmați să 
facă experimente simple - bateria din lămâie, colectorul 
solar din cutii de bere, moriștile de apă și de vânt. Au 
fost şi mai încântaţi să vadă „pe viu“, în cadrul unor 
vizite, morile de apă (funcționale și astăzi) şi 
echipamentele solare (colectoare solare și panouri 
fotovoltaice) prezentate de o firmă de specialitate din 
zonă.  
Am fost plăcut suprinşi să vedem că elevii care s-au 
implicat în programul SPARE au influențat, prin 
cunoștințele însușite, atât părinții cât și comunitatea 
locală în gestionarea și folosirea resurselor naturale. 
Mai multe dintre aplicațiile manualului au fost puse în 
practică nu numai în școli, ci și acasă (de exemplu, 
schimbarea becurilor obișnuite cu cele economice, 
folosirea responsabilă a aparatelor electrocasnice, rea-
menajarea locuinţei pentru a folosi lumina naturală). 

Moara de apă, un experiment prin care copiii înţeleg energia 
regenerabilă a apei

Activităţile practice din şcoli - cheia pentru 
adulţii responsabili de mâine  

Şcoli implicate în programul SPARE:
Școala Generală „Balás Jenő” Remetea, Școala 
Generală „Köllő Miklós” Ciumani, Școala Generală 
„Vaskertes” Gheorgheni, Școala Generală „Kós Károly” 
Gheorgheni, Școala Generală „Fogarassy Mihály” 
Gheorgheni. 

În urma activităților SPARE, mai mulți elevi din școlile 
implicate în proiect au pregătit aplicații pentru 
concursul SPARE. În 2011, Csilla Spînochi de la Școala 
Generală „Vaskertes“ din Gheorgheni a fost selectată 
pentru etapa internațională a concursului. 

O finalistă SPARE Internaţional

Csilla Spînochi, finalistă SPARE Internaţional în 2011, şi 
proiectul ei, „Casa Viitorului“ 
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Clubul Ecologic Floarea Reginei

Aplicaţiile concrete, legătura cu <viaţa reală>, 
posibilitatea identificării unor probleme din locuinţa 
proprie sau din şcoală şi a găsirii de soluţii simple şi la 
îndemâna oricui, au făcut din programul SPARE o 
oportunitate ca elevii implicaţi să-şi descopere 
calităţile şi abilităţile practice. Ciprian Stanciu

Preşedinte 
Clubul Ecologic Floarea Reginei ”

“

Proiectul „Comunităţile mici, şcolile şi ONG-urile din 
România promovează soluţii energetice prietenoase 
climei” a fost bine-venit şi bine primit în comunităţile 
unde asociaţia derulase anterior proiecte de educaţie 
ecologică. 
Aplicaţiile realizate le-au arătat elevilor cum îşi pot crea 
„echipamente“ interesante şi prietenoase cu mediul 
fără prea mari eforturi: cuptorul solar şi bateria solară 
pentru ieşirile în natură (picnic, excursie, tabără etc.) 
sau jucării distractive acţionate de bateria solară. În 
acelaşi timp, experimentele s-au constituit în instru-
mente bine argumentate în faţa părinţilor pentru a 
reduce facturile de energie ale familiei. Rezultatele 
directe pe care le-am identificat sunt:
�creşterea prestigiului în familie, la şcoală şi în 

comunitatea locală;
�creşterea încrederii în forţele proprii;
�crearea de modele pentru realizarea de aplicaţii la 

alte materii şcolare;
�oportunitatea participării la concursuri locale, 

naţionale şi / sau internaţionale (concursul 
SPARE).

Activităţile din cadrul proiectului ne-au arătat inte-
resul elevilor pentru activităţi practice, pentru 
aplicarea cunoştinţelor acumulate la orele de teorie şi 
dorinţa lor de a se implica în găsirea de soluţii inovative 
la nivel local.
Este evidentă nevoia de a continua şi extinde şi la alte 
unităţi de învăţământ acest gen de activităţi. Lucrul cel 
mai important este poate ca propunerile elevilor să-şi 
găsească aplicabilitate la nivelul comunităţilor locale. 
Copiii de azi, cetăţenii de mâine, trebuie încurajaţi, iar 
autorităţile locale trebuie conştientizate în ceea ce 
priveşte rolul dezbaterilor şi consultării comunităţii.

Construirea unui cuptor solar - o aplicaţie simplă, utilă, cu 
rezultate culinare imediate.
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SPARE, o bază pe care se poate construi 
participarea publică    

Şcoli implicate în programul SPARE:
Şcoala „Principesa Maria“ Sinaia, Şcoala cu clasele I-
VIII Ştefeşti (jud. Prahova), Şcoala „Simion Stolnicul“ 
Comarnic (jud. Prahova), Şcoala „Ion Câmpineanu“ 
Câmpina (jud. Prahova).

Activităţile în natură combină aerul curat şi buna dispoziţie cu 
lecţiile despre mediu şi energiile regenerabile.



ONG Mare Nostrum

Din reacţiile primite din partea elevilor şi profesorilor 
cu care am lucrat, ştim că acest proiect a fost un succes şi 
că a produs o schimbare de durată în mentalitatea şi 
comportamentul acestora. Suntem convinşi că vor duce 
mai departe ceea ce au învăţat şi că îşi vor aminti mereu 
să fie prietenoşi cu mediul, indiferent de context.Mihaela Cândea

Preşedinte
ONG Mare Nostrum ”

“

În cele 6 şcoli din judeţul Constanţa în care am lucrat, 
elevii au înţeles care este efectul reducerii impactului 
de mediu al consumului de energie, aplicând atât la 
şcoală, cât şi acasă metode de economisire a energiei. 
Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai 
educaţiei, fiind clară importanţa angrenării elevilor şi 
părinţilor în activităţi de educaţie şi conştientizare.
Modulele din manualul SPARE care au avut cea mai 
mare aplicabilitate, atât la clasă, cât şi pentru a 
organiza activităţi extracurriculare au fost cele legate 
de „folosirea energiei”, „schimbările climatice” şi „eco-
nomia de energie”. 
Pentru că faptele bune atrag alte fapte bune, o  
iniţiativă apreciată a fost înlocuirea în şcoală (pe 
holuri) a becurilor clasice cu becuri eficiente. Acestea 
au fost cumpărate cu banii obţinuţi din vânzarea 
obiectelor confecţionate din materiale refolosibile de 
către elevi. 

Copiii, nerăbdători să afle informaţii despre „energia verde“ 

Şcoala şi familia, piloni în educaţia de 
mediu a copiilor

Şcoli implicate în programul SPARE:
Şcoala nr. 6 „Lucian Grigorescu“ Medgidia, Şcoala nr. 7 
„Mircea Dragomirescu“ Medgidia, Şcoala cu clasele I-
VIII „Gheorghe Lazăr“ Corbu de Jos (jud. Constanţa), 
Şcoala de Arte şi Meserii „Vasile Alecsandri” Corbu de 
Sus (jud. Constanţa), Şcoala cu clasele I-IV Vadu (jud. 
Constanţa), Şcoala cu clasele I-VIII Raşova (jud. 
Constanţa).

Casele care folosesc energii alternative sunt preferatele copiilor

“

”Florentina Moldoveanu
Profesor, Medgidia

Activităţile din acest proiect sunt extrem de 
atractive pentru elevi, pentru că se bazează pe 
experienţa lor proprie şi pe activităţile carac-
teristice vieţii de zi cu zi. Elevii au dezvoltat 
aplicaţii care să arate modalităţile de 
producere a energiei din surse regenerabile şi 
au identificat ocaziile în care ar putea să 
schimbe practicile vechi cu unele mai <verzi>. 
Un mare succes îl constituie faptul că, în toate 
aceste acţiuni, au reuşit să implice şi familiile 
lor. În felul acesta, vor putea păstra noile 
obiceiuri mai mult timp.
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Materiale produse în proiect / newslettere
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Materiale produse în proiect / newslettere
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Materiale produse în proiect / flyere
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Materiale produse în proiect / scrisori de poziţie



Materiale produse în proiect / manual, banner
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Contact

www.comunitativerzi.ro

Asociaţia Prietenii Pământului (Earth Friends)
Str. Portului nr. 25, bl. Siret 4, ap.109, 800025, Galaţi, judeţul Galaţi
e-mail: earthfriends@clicknet.ro, tel: +40 236 462564, +40 234 381000, +40 745 075151

Reţeaua de Acţiune pentru Climă România (Climate Action Network Romania)
Str. Armand Călinescu nr. 7, et. 5, ap. 20, sector 2, 021011, Bucureşti
e-mail: office@rac-ro.ngo.ro, web: rac-ro.ngo.ro, tel: +40 21 3143960, fax: +40 21 3003740, +40 31 8166572

Societatea pentru Protecţia Naturii din Norvegia 
Adresă de corespondenţă: Norges Naturvernforbund, Grensen 9 B, 0159 Oslo, Norway 
Sediu: Miljøhuset G9 i Grensen 9 B, Oslo
e-mail: naturvern@naturvern.no, tel. +47 23 109610, fax: +47 23 109611 

Partenerii din proiect


