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Ce este un ORAȘ VERDE?

Oraș verde = un oraș proiectat să fie prietenos cu mediul şi ai

cărui locuitori consimt să îşi reducă consumurile de apă, energie,

alimente şi să minimizeze cantitatea de deşeuri produsă în

vederea reducerii poluării.



www.terramileniultrei.ro                                   www.regions20.org                                           www.amr.ro

Care sunt indicatorii care ne arată 

cât de verde este un oraș?

• Nivelul de poluare / emisiile de carbon;

• Consumul de energie și de apă;

• Volumul de deșeuri și ratele de reciclare ale acestora;

• Suprafața de spațiu verde;

• Calitatea apei şi calitatea hranei;

• Mixul energetic;

• Mobilitatea urbană.
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Care sunt beneficiile unui Oraș 

Verde?

• Combaterea bolilor și minimizarea impactului 

mediului asupra sănătății;

• Reducerea riscurilor chimice și fizice;

• Dezvoltarea unui mediu urban de calitate pentru toți;

• Asigurarea progresului către un consum durabil;

• Creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii săi.
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De ce ar trebui să ne orientăm către 

Oraşe Verzi?

- Dezvoltarea urbană va trebui să se schimbe într-un

mod fundamental pentru a facilita trecerea către o

economie verde;

- Orașele verzi combină o mai mare capacitate de

productivitate și inovare, cu costuri mai mici și

impact redus asupra mediului.

- Măsurile pentru înverzirea orașelor pot spori

echitatea socială și calitatea vieții;
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De ce ar trebui să ne orientăm către 

Oraşe Verzi?

Schimbările climatice – o ameninţare tot mai acută.
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Partenerii Climei
Modelul norvegian de cooperare

Partenerii climei = rețelele regionale în parteneriat public-

privat ce se concentrează pe modul în care o regiune

poate reduce emisiile de gaze cu efect de seră și

posibilitatea de a dezvolta o economie verde.

Klimapartnere Agder

(Partenerii climei Agder)

Klimapartnere Hordaland

(Partenerii climei Hordaland)

2 județe +3 orașe + Alți 

parteneri economici și 

sociali

=> cei 45 de parteneri au 

împreună un total de 22.000 

de persoane

1 județ + 1 oraș + Alți parteneri 

economici si sociali

=> cei 14 parteneri au 40.000 

de persoane
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Partenerii Climei
Modelul norvegian de cooperare

Partenerii Climei colaborează pentru:

• Dezvoltarea de produse și servicii pentru o societate cu

emisii reduse de carbon;

• Elaborarea ideilor şi implementarea metodelor și instru-

mentelor de reducere a emisiilor de GES în propriile afaceri;

• Influențarea politicilor și condițiilor pentru inovare durabilă;

• Networking internațional și schimb de cunoștințe;

• Promovarea organizațiilor și regiunilor la nivel local, național

și internațional.
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Partenerii Climei
Modelul norvegian de cooperare

Obligațiile partenerilor:

• Deținerea unei certificări de mediu (Eco-far, ISO sau

standarde similare recunoscute), sau de a începe

demersurile pentru certificare în primul an cand a devenit

membru;

• Elaborarea rapoartelor anuale cu privire la amprenta de

carbon.

• Pregătirea unui plan de acțiune pentru reducerea emisiilor

de gaze cu efect de seră în propria organizație;

• Plata unei taxe anuale de membru.
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 Producere și schimbul de cunoștințe:

Parteneri climei produc publicații în sectoarele relevante

în colaborare cu experți naționali și internaționali în

domeniu și le pun la dispoziție celor interesați, în mod

gratuit, pe www.klimapartnere.no

 Comunicare și dialog

Creşterea cunoștințelor în domeniul managementului

climatic reprezintă o prioritate pentru rețea.

Partenerii Climei folosesc rețeaua internațională pentru

a crea locuri de întâlnire și dialog cu factorii de decizie.

Modelul norvegian de cooperare

http://www.klimapartnere.no/
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Modelul norvegian de cooperare

Rezultate:

• Partenerii climei au obținut rezultate remarcabile și 

tangibile :

• Partenerii din Agder care au pregătit amprenta climatică de 

peste patru ani și-au redus emisiile de GES cu 21%.

• Au fost dezvotate mai multe produse verzi cum sunt: 

• Un concept de conferințe verzi certificate și publicații neutre din 

punct de vedere climatic.

• Proiectele au dus la implementarea de noi autobuze hibrid în 

orașul Arendal și a clădirilor cu emisii reduse de carbon.

• Politici locale verzi.
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Lavina ANDREI – Președinte

Fundația TERRA Mileniul III

Mobil: +40722155110

E-mail: lavinia.andrei@terramileniultrei.ro

mailto:lavinia.andrei@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.


