INVITAȚIE AGORA (DEZBATERE)
PRIORITĂȚILE ORAȘULUI BUCUREȘTI
PRIVIND CONSUMUL DE RESURSE
ȘI PREVENIREA GENERĂRII DEȘEURILOR
ARCUB GABROVENI, BUCUREȘTI, Str. Lipscani nr. 84 – 90
06.06.2017, orele 13:30-17:30
Pe 6 iunie 2017, Primăria București împreună cu partenerii săi - Asociațiile Ecoteca, Environ,
Ecotic, Romania Green Building Council și Global Innovation Solution - vă invită la o
dezbatere despre metabolismul urban și rolul acestuia în îmbunătățirea prevenirii și
managementului deșeurilor în București. Evenimentul se va desfășura între 13.30 – 17.30 la
ARCUB Gabroveni, sala Coloanelor.
Spațiile urbane ale secolului XXI se confruntă cu o varietate de probleme de mediu: poluarea aerului
și a apei, utilizarea intensivă a terenului, managementul inadecvat al deșeurilor și spațiilor verzi.
Provocările de mediu sunt conectate între ele și au un impact socio-economic amplu, ceea ce
complică înțelegerea și managementul acestora. Conceptul de Metabolism urban ne propune o cale
de a gestiona complexitatea problemelor de mediu urbane. Orașele sunt considerate organisme
„vii“ care utilizează resurse naturale pentru a „trăi“, generând fluxuri de materiale și de energie și
ulterior deșeuri. Înțelegând modul în care trăiește și se hrănește un oraș, putem optimiza fluxurile de
materii și reduce cantitatea de deșeuri generate.
Pe 6 iunie vă invităm la o dezbatere privind toate aceste subiecte. Vom analiza împreună legătura
metabolismului urban cu eco-inovarea și implicațiile concrete asupra politicilor de prevenire și
management al deșeurilor. Vom dezbate cele mai mari provocări privind deșeurile în București și
vom analiza modul în care ne putem implica, inclusiv sprijinind Primăria, în gestionarea acestora.
Întâlnirea de pe 6 iunie 2017 dă startul unei serii de dezbateri publice – agore – pe care Primăria
București le va organiza în 2017 și 2018 pentru a defini în mod participativ obiective și indicatori
pentru un Plan Strategic de Prevenire și Management al deșeurilor. Acesta va fi implementat cu
sprijinul participanților la sesiunile de dezbateri.

Pentru mai multe informații: www.urbanwins.eu
Twitter, Facebook și Instagram: @UrbanWINS
#UrbanWINS

Pe cine așteptăm la agora (ȋntâlnirea) de pe 6 iunie 2017? 30 de reprezentanți ai ONG-urilor,
firmelor, asociațiilor profesionale, universităților și în general orice cetățean din București care
dorește să contribuie la regândirea modului de management al deșeurilor din oraș prin schimburi de
opinii, dezbateri și planificare de soluții. Dincolo de spațiul fizic, agora din București dispune și de o
platformă online care va facilita aceste schimburi. Vă invităm să completați și să ne transmiteți
formularul de participare atasat la elena.bercus@pmb.ro și antoneta.lazarescu@pmb.ro , până la data
de 28 mai 2017.

AGENDA

Facilitatori: Raul Pop (EY) și Tudor-Tim Ionescu (Primăria Municipiului București)
13.30 – 14.00 Primirea și înregistrarea participanților
14.00 – 14.10 Bun venit și scopul agorei, Tudor-Tim Ionescu, Președinte Comisia de Relații
Internaționale, Consiliul General București
14.10 – 14.20 Prezentarea proiectului Orizont 2020 „UrbanWINS“, Cosmin Gheorghiu, Director
General Infrastructură Servicii Publice și Coordonator Proiect Primăria București
14.20 – 14.30 Situaţia deşeurilor în Bucureşti, Magdalena Iuga, Director Direcţia Utilităţi publice,
Primăria Bucureşti
14.30 – 14.40 Metabolismul urban – un nou model de a înțelege și analiza orașele, Ana-Maria
Pălăduș, activator dezvoltare durabilă, Fondazione Ecosistemi
14.40 – 14.50 Eco-inovarea: rolul său în reducerea consumului de resurse și prevenirea
deșeurilor, Christina Leucuta, RE-IN Rețeaua romană de eco-inovare
14.50 – 15.00 Stadiul managementului deșeurilor urbane în România, Raul Pop, Senior Manager,
Servicii Schimbari Climatice si Sustenabilitate, EY Romania
15.00-15.10 Prezentare agora online, Gabriela Mîndru, manager comunicare, Romanian Green
Building Council
15.10 – 15.30 Pauză de cafea
15.30 – 16.30 Grupuri de lucru: “Prioritățile orașului București în reducerea consumului de
resurse și prevenirea deșeurilor”
16.30 – 17.00 Concluzii ale grupurilor de lucru
17.00 – 17.30 Discuții în plen și următorii pași

Pentru mai multe informații: www.urbanwins.eu
Twitter, Facebook și Instagram: @UrbanWINS
#UrbanWINS

Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului UrbanWINS. UrbanWINS este un proiect european
finanțat prin programul Orizont 2020 care studiază modul în care orașele consumă resurse și
produse și cum elimină deșeurile generate, pentru a dezvolta în mod participativ planuri și solutii
inovatoare de prevenire și îmbunătățire a managementului deșeurilor.
Lansat în iunie 2016, proiectul este coordonat de Municipalitatea Cremona din Italia și este
gestionat de un consorțiu format din 27 de parteneri, dintre care în România: Primăria Municipiului
București, Asociațiile Ecoteca, Ecotic, Environ, Romania Green Building Council și Global
Innovation Solution.
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