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ORAȘE VERZI – REGIUNI VERZI

(GREEN CITIES – GREEN REGIONS)

ECONOMIE VERDE PENTRU 

ORAŞE VERZI

București, 18 iunie 2015

PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEŢIEI 

PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUŢIEI ELVEŢIENE PENTRU UNIUNEA 

EUROPEANĂ EXTINSĂ.
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ORAȘE VERZI – REGIUNI VERZI

(GREEN CITIES – GREEN REGIONS)

Prezentare proiect 

“Orașe Verzi – Regiuni Verzi”

Adrian Bădilă - Manager proiect Terra 

Mileniul III
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Oraşe Verzi – Regiuni Verzi

• Implementator: Fundația TERRA Mileniul III

• Parteneri:

– R20 – Regiuni pentru Acţiuni Climatice (Elveția)

– AMR – Asociația Municipiilor din România

• Perioadă implementare: 01.04.2015 – 31.03.2017

• Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției

prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru

Uniunea Europeană extinsă
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Oraşe Verzi – Regiuni Verzi

• Proiectul valorifică experiența Fundației TERRA

Mileniul III în cel puțin două proiecte anterioare:

• ORISC – Orașele României împotriva schimbărilor

climatice înainte și după Copenhaga 2009 (2009 –

2010; partener Asociația Municipiilor din România)

• SEVER CO2 - Spre o Economie Verde cu Emisii

Reduse de CO2 (2013 – 2014; partener Școala

Națională de Studii Politice și Administrative

(SNSPA)
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Oraşe Verzi – Regiuni Verzi

Proiectul “Oraşe Verzi – Regiuni Verzi” îşi propune să

elaboreze un parteneriat durabil între partenerii

elveţieni şi români cu scopul de a contribui la

identificarea unor soluţii potrivite pentru soluţionarea

unei noi provocări:

tranziţia către o economie verde
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Oraşe Verzi – Regiuni Verzi
Obiective

• creşterea nivelului de informaţii al autorităţilor locale

române în legătură cu economia verde şi al expertizei

privind dezvoltarea urbană cu emisii scăzute;

• creşterea capacităţii autorităţilor locale de a elabora şi

implementa politici publice responsabile din punct de

vedere al climei;

• îmbunătăţirea nivelului de cooperare dintre municipii şi

regiuni verzi din România şi Elveţia.

• Grupul ţintă este alcătuit din factori de decizie locali,

funcţionari publici şi angajaţi în cadrul serviciilor publice

locale.
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Oraşe Verzi – Regiuni Verzi

Activităţi:

• Seminar pentru factorii locali de decizie privind

economia verde pentru oraşele verzi;

• Sesiune de training privind inventarul de GES

pentru experţii locali;

• Vizita de studiu în Geneva şi zona Lausanne

(Suisse Romande);

• Oraşe Verzi – Broşură cu Exemple de Succes;

• Identificarea celor mai bune potenţiale proiecte verzi

din România la nivel local;
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Oraşe Verzi – Regiuni Verzi

Activităţi:

• Dezvoltarea unor planuri de acţiune pentru 5 oraşe verzi;

• Seminarii tematice privind reducerea de GES şi trecerea de
la nivel local la nivel regional;

• Monitorizare de progres în implementarea politicii privind
oraşele verzi;

• Conferinţă Internaţională “Oraşe Verzi – Regiuni Verzi”;

• Vizibilitatea proiectului şi diseminarea informaţiilor – presă,
site-uri, newsletter etc.
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Oraşe Verzi – Regiuni Verzi

• Un grup de 5 municipalităţi vor primi asistență în

elaborarea de inventare de emisii de gaze cu efect

de seră şi a unor planuri de acţiune pentru trecerea

la o economie verde.

• Aceste municipii vor acţiona ca multiplicatori de

informaţie pentru comunităţile din jurul lor. Astfel

oraşele care vor fi selecţionate în cadrul proiectului,

vor deveni nucleul unor regiuni verzi.
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Oraşe Verzi – Regiuni Verzi

În condiţiile în care adoptarea de măsuri proactive 

pentru diminuarea efectelor schimbărilor climatice şi 

adaptarea la acestea este o prioritate cheie pentru 

politica de mediu europeană, proiectul “Oraşe Verzi –

Regiuni Verzi” îşi propune să schimbe paradigma 

conform căreia creşterea economică este posibilă 

numai mâna în mână cu creşterea emisiilor şi să 

demonstreze factorilor de decizie locali că 

economia verde poate contribui la reducerea 

emisiilor şi la bunăstare economică şi socială. 
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Fundația TERRA Mileniul III

Adrian Bădilă – Manager proiect
Mobil: +40723562407

E-mail: adrian.badila@terramileniultrei.ro

mailto:adrian.badila@terramileniultrei.ro
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Vă mulţumim!

PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA 

ELVEŢIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUŢIEI ELVEŢIENE 

PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ.


