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

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)

Dezvoltare urbană durabilă

în municipiul Făgăraș

Dacia Sapatoru - Responsabil

Monitorizare, Primăria Mun. Făgăraș
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3. Lucrul cu cetățenii și părțile interesante

2. Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă

1. Municipiul Făgăraș

Planul prezentării
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1. Municipiul Făgăraş
Km ZERO al României
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2. Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă

Făgăraș, inima verde a Transilvaniei

Context : Convenţia primarilor pentru energie locală durabilă (2011)

Rolul autorităţii locale : consultant şi educator pentru făgărăşeni

Modalităţi : sensibilizare și networking la nivel local
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3.1. Campanii de mobilitate durabilă

3.2. Organizarea campaniilor

3.2.1. Metode de lucru

3.2.2. Exemple de alte acţiuni

3.2.3. Mesaje transmise

3.2.4. Rezultate obținute

3. Lucrul cu cetățenii și părțile interesante

(Cap. VII din PAED)

Sensibilizare și networking la nivel local
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3.1. Campanii de mobilitate durabilă
Săptămâna Mobilităţii Europene

« Vin pe jos la şcoală »

Siguranţa pietonilor în trafic

« Comunităţi Eficiente »

Alergăm pentru educaţie

Cea mai frumoasă și îngrijită grădină

Ora pământului

Let’do it Romania

Ziua Energiei Inteligente 

> anual, 16-22 septembrie

> o zi pe an

> masură permanentă

>eveniment în 2013

> eveniment în 2013

> eveniment în 2014

> anual

> anual

> anual

Orașul Reciclării > anual
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Campanie iniţiată de Comisia Europeană.

Obiectiv : reducerea emisiilor de CO₂ şi creşterea rolului

comunităţii locale în diminuarea efectelor

schimbărilor climatice.

Săptămâna Mobilităţii Europene

European Mobility Week

2011 : Alternative mobility! Mobilitate alternativă !

2012 : Moving in the right direction! Mişcarea în direcţia cea bună!

2013 : Clean air, it’s your move! Aer curat, decizia ta!

2014 : Our streets,our choice! Strada, şansa noastră!

2015 : Choose. Change. Combine. Alege.Schimbă.Combină.
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SME la Făgăraș

European Mobility Week
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Acţiunea

“Vin pe jos la 

şcoală”

an școlar: 2012-2013
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“Vin pe jos la şcoală”

Autobuzul pietonal

2,37 kg de CO₂/litru de benzină

2,63 kg de CO₂/litru de motorină
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Traseu 2: 6,5 km/zi =>

•1 kg grăsime mai puţin/săptămână

•15 lei mai mult/zi  dacă mergi cu taxiul

Traseu 1: 4.4 km/zi =>

•Tonus şi fizic mai bun

•Noi prieteni şi un mediu mai curat

Studiu de caz prezentat pe site-ul ELTIS.
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“Vin pe jos la şcoală”

Jocul Șarpelui în Trafic

Acțiune prezentată ca exemplu de bună

practică, în broșura Transport Learning. 

(www.transport learning.net)

We  played the game and 

we won…good mood and health!

http://www.transport/
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an 2014: 3 școli primare /258 elevi /

reduceri: 1217 km deplasări nesustenabile/ 209 kg CO2

an 2015: 4 școli primare/ 350 elevi

Perioada: 2014-2016

Partener: Asociaţia Orașe Energie România

Co-finanțat prin programul Intelligent Energy Europe

www.trafficsankegame.eu/romania.

Campania TSG “Oscar, Șarpele Hoinar” în Făgăraș
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Acţiunea

Siguranţa pietonilor în trafic
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Siguranţa pietonilor în trafic

Treceri de pietoni dirijate de pensionari voluntari

Perioada: mai-iunie 2013

Partener: Asociaţiile de pensionari

Harta patrulelor voluntare de circulaţie

Scop:

- calmarea traficului la trecerile 

de pietoni din dreptul şcolilor

- respect reciproc în trafic
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Proiectul

http://www.bzf.ro/wp-content/uploads/2013/02/consum-energie-jpeg1.jpg
http://www.bzf.ro/wp-content/uploads/2013/02/consum-energie-jpeg1.jpg
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Comunităţi Eficiente
Perioada: decembrie 2012 – martie 2013

Partener: Agenţia Locală a Energiei Alba

Grup ţintă: 9 gospodării

Multe acţiuni mici de economisire a energiei au contribuit la o reducere consistentă

a energiei, în cadrul proiectului european "Energy Neighbourhoods 2"

Scop: să se economisească cel putin 9% energie comparativ cu consumul

din perioada similară a anului precedent.

• 16 comunităţi înscrise în competiţie

• economie de energie de 8,38% - locul 8 pentru grupul “Făgăraş Eficient”

Rezultat: S-a demonstrat că, în doar 4 luni, este posibil să se realizeze

economii de energie electrică, prin schimbarea comportamentului

membrilor din gospodărie.
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Acţiunea

Alergăm pentru educaţie
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Alergăm pentru educaţie

Perioada: 21 mai 2014

Partener: Asociaţia E31  pentru viitor

Grup ţintă: elevi

Scop: promovarea unui stil de viaţă sănătos

Alergare organizată pe o distanţă de 21 km, în 

50 de orașe, împreună cu Paul Ardeleanu, unul

dintre cei mai activi specialiști în public 

speaking din România.

Harta semimaratonului-distanţă 2,3 km 
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S-au colectat 45 tone de materiale reciclabile, raportați la 30714 locuitori!

Perioada: ianuarie-iunie 2015

Grup țintă: cetățeni

Obiectiv: creşterea gradul de implicare al cetățenilor în dezvoltarea și eficientizarea

sistemului de colectare separată a deșeurilor de ambalaje.
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Acţiuni

http://www.colecteazaselectiv.ro/colectare-separata
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Cea mai frumoasă și îngrijită grădină

Scop:

-mobilizarea făgărăşenilor în a îngriji

şi păstra spaţiile verzi

Perioada: martie-anual

Partener: Serviciul de salubritate

Grup ţintă: Asociaţiile de locatari

-20 de asociaţii implicate

-1500 mp spaţii verzi  amenajate şi întreţinute
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Acţiunea

Ora pământului

Iniţiativă World Wide Fund for Nature Australia

Timp de o oră făgărăşenii sting lumina o zi/an.

În Făgăraş sunt 15.000 de consumatori casnici.

Presupunând că la această acţiune vor participa 30% din

ei, s-ar face o economie de energie electrică de 4 MWh.

Perioada: ultima sâmbătă din luna martie

Partener: mass-media

Grup ţintă: locuitori Scop: creşterea gradului de 

conştientizare a cetăţenilor cu privire 

la schimbările climatice
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Acţiunea

Let’s do it 

Făgăraş
Perioada: toamna, anual

Partener: Instituţii şcolare şi Serviciul de salubritate

Grup ţintă: tineri

Organizator : 

Compartimentul de Mediu

an 2011: 666 voluntari  

an 2012: 360 voluntari

an 2013: 530 voluntari

Scop:
creşterea gradului de 

conştientizare a tinerilor 

cu privire la protejarea 

mediului
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Acţiunea

Ziua Energiei Inteligente

Scop:
creşterea gradului de conştientizare a 

cetăţenilor cu privire la eficienţa energetică
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3.2. Organizarea campaniilor

 Metode de lucru

 Exemple de alte acţiuni organizate în Făgăraş

 Mesaje transmise

 Rezultate
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3.2.1.Metode de lucru
 Formarea unor echipe de lucru :  elevi şi profesori voluntari, părinţi sau

persoane interesate de promovarea mesajului campaniei
 Desemnarea responsabililor de  acţiuni
 Organizarea întâlnirilor de lucru
 Întocmirea de protocoale de colaborare/acordul inspectoratului şcolar
 Crearea unei baze de date (modul de deplasare al elevilor)
 Aplicarea unui chestionar personalizat şi interpretarea datelor obţinute
 Cautare sponsori şi parteneri (agenți economici/asociaţii, cluburi)
 Stabilirea acţiunilor, a calendarului de activităţi
 Redactarea de materiale publicitare, afişe, diplome 
 Creare logo,embleme,imn
 Comunicare : presă
 Adrese sprijin autorităţi-Poliţie Locală/Rutieră/Ambulanța
 Întocmire portofoliu

Evenimentele şi implicarea cetăţenilor sunt
elementele cheie în reuşita unui proiect!
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3.2.2. Exemple de alte acţiuni

 Lecturi urbane într-un cadru natural

 Pe digul Oltului cu bicicleta

 Istoria Făgăraşului văzută din stradă

 Educație în natură

 Marș de conștientizare civică, aproape de natură

 Bikeathon-ul Ţării Făgăraş

 Dance mobility pe strada închisă circulaţiei rutiere

 O seră îşi deschide porţile

 Kango-jump pe strada fără maşini

 Ziua fără maşină (cf. HCL 66/2012)

 Minicampionat de baschet sau ping-pong în stradă

 Oră de sensibilizare la clasă : beneficiile mersului pe jos/ cu bicicleta sau al consumului       

de fructe şi legume.
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 Deplasează-te altfel pe strada pietonală... cu role, trotinete, skateboard-uri!

 5 zile pe săptămână nu poluezi, weekend-ul ți-l salvezi! 

 O zi nu mergi cu mașina, o zi mergi. Azi nu mergi cu mașina!

 360 de zile pe an, fii pieton!

 Doar azi, e ziua fără maşină personală!

 Pedalează pentru comunitate!

 Cu bicicleta la cetate, vizitezi gratuit muzeul!

 Ieși din rutină, cunoaște oameni noi la bibliotecă !

 Un DA hotărât mașinilor care emană oxigen!

 Renunțând la mașină, ești respectat de natură!

 Mersul pe jos, te face mai prietenos!

 Mersul cu bicicleta, păstrează silueta!

 Respectă cartea, respectă natura!

3.2.3. Mesaje

Folosește modalități 

sustenabile de transport!
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3.2.4.Rezultate

3200 elevi

implicati, 

din 250

clase

500

profesori

200

voluntari

5 tipuri de 

evenimente

organizate

anual

2,72 tone 

CO₂ în 

2010

1500 kg CO₂
pe sâptămână 

2,04  tone 

CO₂ în 

2020

25

parteneri
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Chestionar clasa a-IX-a
Realizator-prof .de educație și sport Curticăpean Aurelian

privind mersul pe jos

Grup țintă: elevi ai unui liceu aflat lângă DN1

(ieșirea spre Sibiu)

atitudinea navetiștilor faţă de propria sănătate şi

protejarea mediului înconjurător
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Rezultatele chestionarului
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Rezultate chestionarului
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Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Site: www.primaria-fagaras.ro

În speranţa că prin acest exemplu se va schimba ceva în concepţia şi mai ales  în 

atitudinea noastră,  în calitate de “pasageri”, “şoferi”, “supraveghetori” sau simpli privitori.

Municipiul Făgăraş vă aşteaptă în staţii, într-o mică “ excursie “ cu 

“WALKING BUS”!
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Harta turistică a Municipiului Făgăraș
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Vă mulţumim!

PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA 

ELVEŢIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUŢIEI ELVEŢIENE 

PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ.


