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Prin intermediul acestei lucrări îmi propun să arăt cum aș vedea transformarea
Orașului București într-un oraș verde, iar cetățenii săi să fie învățați să se dezvolte și să
trăiască armonios în consens cu natura.
Orașul verde se definește ca acea dezvoltare urbană a unei societăți care să fie
bazată pe o îmbinare armonioasă dintre procesele ecologice și fenomenele naturii. În
interiorul unui oraș verde cei care se ocupă de spațiul verde reprezintă interfața dintre om și
natură, dar și interfața dintre om și municipalitate.
Scopul orașului verde este de a pune omul și mediul înconjurător într-o relație de
beneficiu reciproc. În acest fel, așezările umane se pot dezvolta în funcție de resursele
propriilor ecosisteme și posibilitățile lor reale la un moment dat. Orașul verde , construit
conform acestui concept, va întrepătrunde procesele ecologice cu aspectele sociale și umane
ale unei comunități.
Pe plan european există deja diverse inițiative lăudabile privitoare la protejarea
mediului și la transformarea orașelor în spații mai puțin poluate –așa numitele green cities.
Astfel, municipalitatea din Copenhaga și-a propus ca până în anul 2025 să înlocuiască
mijloacelede transport din oraș cu unele care să nu mai emită deloc dioxid de carbon; în
Stockholm 70% dintre cetățeni folosesc ca mijloc de transport la serviciu bicicleta; în Oslo se
duce o campanie de închiriere a bicicletelor pentru transportul local; în Viena aproximativ
68% dintre cetățeni merg pe jos, cu bicicleta sau cu transportul în comun; în Amsterdam s-au
inauguat în anul 2015 un număr de 19 stații de închiriere a mașinilor electrice; în Zurich
ministerul învățământului a luat inițiativa de a face cunoscute copiilor problemele de mediu
prin intermediul benzilor de desene animate. Orașe ca Paris, Londra,Viena plantează pe
clădiri arbuști, flori, liane și alte tipuri de vegetație care să ozoneze aerul. O echipă de
arhitecţi francezi va construi o oază de verdeaţă în Paris, pe acoperişul unei clădiri cu vedere
spre Turnul Eiffel. Rezultatul va fi o clădire cu spaţiu verde, pe acoperişul căreia vor fi
plantați 1.000 de copaci. Țări precum Olanda, Spania și Grecia se folosesc foarte mult de
curenții maritimi și utilizează la scară națională morile de vânt.Și exemplele de acest fel pot
continua.

Soluții ecologice de genul celor amintite mai sus se folosesc și în țara noastră la
București, Botoșani, Brașov, Iași, Timișoara, Cluj, Oradea, Târgu Mureș, Târgoviște, însă la
scară redusă.

Deocamdată nu s-au raportat dezavantaje care ar rezulta ca utilizare a acestor
alternative ecologice.
La ora actuală locuiesc la granița dintre sectoarele 3 și 4, în Zona Nerva Traian, pe
Bulevardul Octavian Goga. În drumul către școală, care se află în zona Pieței Unirii, trec pe
lângă blocurile de deasupra Pasajului Mărășești, pe lângă Camera de Comerț și Industrie a
României și pe lângă un mare spațiu viran, lăsat în paragină de când mă știu...adică de 11 ani.
În anumite zile, în drumul către și dinspre școală, simt că mă sufoc în cele zece
minute de mers pe jos. Mirosul emanat de mașini , gazele de eșapament, simt cum mă sufocă
și, de multe ori, mă văd nevoit să imi țin respirația. Îmi dau seama că în drumul meu nu există
nimic verde, care să preia aceste noxe. Văd numai mașini de diverse dimensiuni, asfalt negru
și încins, clădiri prăfuite și o mare mulțime de oameni.
Îmi aduc aminte că și vara, când este foarte cald, și stau cu capul scos pe geamul
apartamentului meu, de la etajul 7, sau când scot capul pe geamul clasei, aflat la etajul întîi al
școlii, simt mirosul de asfalt încins și că este prea mult praf în atmosferă, care mă deranjează.
Am aflat de curând că Orașul București se află în topul celor 30 de oreșe verzi ale
Europei, fiind situat pe locul 28 ca nivel al aerului respirat și mă întreb, în condițiile date,
dacă eu mă simt neconfortabil într-un oraș considerat verde, atunci cum arată celelalte orașe,
din afara topului. Cum se simt oamenii care le locuiesc?
Acesta este și motivul pentru care doresc să îmbunătățesc, pe cât posibil, prin ideile
proprii, viața din orașul și sectoarele pe care le străbat zilnic. Poate că în acest fel voi reuși
să impun unele dintre ideile mele la nivel local, iar cetățenii altor orașe vor prelua din
experiențele orașului București pentru a și le impune.
Am câteva idei personale pe care le voi expune în pașii următori și care doresc să
fie preluate de municipalitatea locală:
PASUL 1: În spațiile verzi de pe lângă blocuri aș propune să fie plantați pomi
fructiferi, pentru ca toți copiii și tinerii :
să trăiască mai sănătos și să respire un aer mai curat;
să petreacă mai mult timp liber în natură;
să devină responsabili;
să vadă cum cresc, cum se îngrijesc, să se ocupe de ele în timpul liber;
să vadă roadele pomilor, cum se dezvoltă, cum înfloresc, cum se coc fructele etc.;
să aprecieze munca în folosul comunității;
să părăsească pentru câteva ore telefonul, tableta, televizorul, calculatorul ș.a. de acest
fel.
PASUL 2 : În curțile grădinițelor, scolilor, liceelor, ale blocurilor de locatari aș
propune să se planteze legume și flori de grădină care să fie îngrijite de copii și tineri în
timpul liber și în orele de educație civică.
PASUL 3: Pe balcoanele, pereții și terasele blocurilor de locuințe, ale instituțiilor
publice și pe cele ale spațiilor de birouri aș propune să se sădească adevărate oaze de verdeață
care să absoarbă noxele și care să emane mai mult oxigen în atmosferă prin procesul de
fotosinteză.

PASUL 4 : Pentru spațiile virane, care nu sunt construite și care stau în paragină, aș
dori ca municipalitatea să introducă obligativitatea ca proprietarii lor să le transforme fie în
spații verzi , fie în mini-sere sau mini-grădini de legume, fie în livezi cu pomi fructiferi, spre
binele comunității și al aerului de respirat.
PASUL 5: Aș propune primarilor de sectoare să organizeze întreceri cu premii, în
anotimpurile primăvară, vară și toamnă între primăriile de sector sau între
grădinițe/școli/licee cu cel mai frumos proiect verde dezvoltat și întreținut. În acest fel mă
gândesc că tinerii ,copiii și adulții vor deveni mult mai ancorați în realitate,ar face terapie prin
intermediul naturii, ar deveni mai responsabili și s-ar dezvolta în armonie cu natura.
PASUL 6: Din roadele naturii aș propune să se organizeze primăvara,vara și toamna
târguri de sezon cu vânzare de :
- aranjamente florale;
- legume și fructe proaspete;
- preparate de sezon(gemuri, dulcețuri, compoturi, zacuști și altele);
- ,,răsfăț culinar’’ cu produse bio și rețete sănătoase etc.
PASUL 7: Aș propune o conlucrare mai bună între primăriile de sectoare și
asociațiile de proprietarii în vederea organizării spațiilor verzi, a întreținerii lor, a plantării lor
și a organizării de manifestări în natură pentru cetățeni, cu ajutorul acestora.
PASUL 8 : O altă propunere ar fi responsabilizarea instituțiilor de învățământ de a-și
educa civic copiii și tinerii, de a-i învăța cum să trăiască sănătos, să se dezvolte sănătos și să
mănânce sănătos, prin intermediul unor documentare sau chiar desene animate. În acest sens,
aș propune să se organizeze la început de fiecare semestru mini-tabere de dezvoltare
armonioasă în consens cu natura, în care copiii să fie familiarizați cu natura și cu felul în care
o poate ajuta să se dezvolte, cu ajutorul lor.
PASUL 9: Fiecare tânăr, copil, adult trebuie să își asume rolul său în societate privitor
la îngrijirea spațiilor verzi, în funcție de disponibilitate.
PASUL 10: Angrenarea obligatorie a angajaților din companii ca o dată pe
săptămână, timp de două ore pe zi, să vină în sprijinul comunității în care locuiesc prin
plantarea sau sădirea de flori, plante, arbuști, arbori sau îngrijirea spațiilor verzi din
împrejurimi.
PASUL 11: Folosirea de biciclete pentru transportul în interiorul orasului, la serviciu
sau la școală. Pe distanțe scurte de utilizat mersul pe jos în loc de mijloacele de transport în
comun sau de mașina personală.
PASUL 12 : Semafoarele și iluminatul public aș propune să se realizeze cu ajutorul
panourilor solare.
Aceste propuneri pot fi folosite atât pentru București, cât și pentru Sectorul Ilfov sau
alte orașe din țară care doresc să traiască în orașe verzi. Bineînțeles că fiecare dintre aceste
soluții poate fi îmbunătățită, însă este un început.

