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ECOTIC construiește în București prima grădină verticală din România, în formă de Arcă,
simbol al Galei Premiilor Pentru Un Mediu Curat. Evenimentul va reuni cele mai importante
proiecte dedicate mediului desfășurate în 2010 de organizații, instituții și companii, ce pot fi
înscrise în competiție în perioada octombrie-noiembrie.      

Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat, desfășurată cu sprijinul Romtelecom și al Gărzii
Naționale de Mediu, sub patronajul Ministerului Mediului și Pădurilor, este un program de mare
amploare care are ca obiectiv promovarea unei lumi mai bune într-un mediu mai curat, prin
expunerea publică a proiectelor de responsabilitate socială care au încercat, într-un fel sau
altul, să salveze lumea în care trăim. Arca Verde este forma de expresie a principiilor și
aspirațiilor care definesc Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat, aflată în acest an la cea de-a
doua ediție a sa.
”Implicarea Romtelecom în acest proiect face parte din strategia noastră de a susţine şi a
încuraja iniţiativele menite să protejeze mediul înconjurător. Romtelecom a demarat, la rândul
său, mai multe proiecte individuale de protecţie a mediului, iar anul acesta a decis să susțină
acest program ambiţios pentru a încuraja şi mai mult acţiunile publice prin care se trage încă un
semnal de alarmă asupra nevoii de a avea un mediu înconjurător cât mai sănătos.”, a declarat
Cristina Popescu, Director Relaţii Publice, Romtelecom.

  

Gala Premiilor Pentru un Mediu Curat, deschisă tuturor proiectelor de salvare a mediului
dezvoltate în 2010, este reprezentată, la nivel simbolic, ca o Arcă modernă, o galerie
contemporană ce reunește idei și realizări dintre cele mai diverse din domeniul protejării
mediului. Toate proiectele înscrise în competiția lansată cu acest prilej vor fi expuse publicului
larg pe Arca Verde ECOTIC. 
“La final de an este binevenită o acţiune care practic este menită să inventarieze «acţiunile,
demersurile, iniţiativele verzi» din România. Pentru mine însumi a fost un an provocator din
punctul de vedere al protecţiei mediului. Încă de la început, am decis că sprijinim orice formă de
colaborare, dacă vizează schimbarea mentalităţii populaţiei. Un bilanţ real ne poate ajuta în
analiza noastră internă, ne poate ajuta planificările din viitor. Felicit echipa ECOTIC care, prin

  

Arca Verde, încearcă să adune la un singur loc tot ceea ce se numeşte acţiune verde din acest
an în România, felicit pe cei care au gândit verde în acest an! Totodată fac apel la populaţie, să
nu rămână indiferentă la aceste acţiuni de conştientizare, pentru că, până la urmă, depinde de
noi toţi cum va arăta viitorul copiilor noştri”, a declarat Ministrul Mediului şi Pădurilor, domnul
László Borbély.

  

În cadrul evenimentului de închidere se vor acorda Marele Premiu al Galei pentru colectarea și
reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), trei premii (1, 2 si 3), și
Premiul Publicului. Prin acest program, ECOTIC urmărește nu doar recunoașterea și premierea
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celor mai bune inițiative în domeniul protejării mediului, ci și schimbarea mentalităților în ceea
ce privește colectarea și gestionarea corectă a DEEE, precum și înțelegerea, de către
populație, a importanței reciclării în siguranță a acestui tip de deșeuri.

  

“Lumea nu se va schimba decât prin puterea exemplului. De aceea am ales ca noi înșine să
dăm un exemplu tuturor celor pe care îi invităm și anul acesta să-și înscrie proiectele, prin
ridicarea, între betoanele Bucureștiului, a unui spațiu verde, unic în România. Este contribuția
Galei la transformarea orașului într-un loc mai sănătos, mai frumos și mai plin de viață. Dorim
să facem din Arca Verde ECOTIC un loc de întâlnire, un loc de recreere prin care orașul să
comunice cu oamenii prin cele mai nebănuite forme artistice și sociale.”, a declarat Valentin
Negoiță, președintele ECOTIC.
Arca Verde ECOTIC, aflată în curs de amenajare pe Bulevardul Unirii, în fața viitoarei Biblioteci
Naționale, va fi finalizată în jurul datei de 10 octombrie. Construcția va avea lungimea de 20 de
metri, lățimea de 6 metri și înălțimea de 6,5 metri. Suprafața plantată desfășurată va fi de
aproximativ 200 de metri pătrați. Întreaga grădină verticală, ce va fi verde pe tot parcursul
anului, va cântări aproximativ 50 de tone, incluzând structura din metal inoxidabil, pământul,
diferitele specii de plante, membrana de pâslă specială, sistemul de irigații și fertilizare. Evoluția
lucrărilor, precum și rezultatul final al acestora pot fi urmărite în direct pe site-ul dedicat Galei,
www.PremiilePentruMediu.ro. 

  

„Iniţiativa ECOTIC poate reprezenta un prim pas pentru un mediu mai curat. Această acţiune
reliefează faptul că societatea civilă din România acţionează în sensul conştientizării populaţiei
cu privire la importanţa ocrotirii mediului. Demersul ECOTIC, prin originalitatea proiectului, dă
startul unei abordări inedite care nu poate fi ignorată. Sunt convins că simbolul Galei, Grădina
Verticală, va deveni un simbol al preocupărilor pentru un mediu curat”, a declarat domnul
Silvian Ionescu, Comisar General al Gărzii Naţionale de Mediu.

Grădina verticală ce va include Bucureștiul în galeria marilor orașe ale lumii care au amenajate
astfel de spații este realizată cu sprijinul Primăriei Sectorului 3, care a pus la dispoziție spațiul
necesar și care o va prelua în administrare și întreținere. 
Proiectul a fost creat de agenția de comunicare The Secret Service, care îl pune în practică
împreună cu specialiști de top din mai multe domenii: proiectare tehnică (Kemfort Industries),
constructor (Urban Elements), horticultură și peisagistică (GD Atelier de Peisagistică).

  http://csr-romania.ro/news/comunicate-de-presa/820-ziua-livestrong-constientizare-asupra-cel
or-28-de-milioane-de-persoane-afectate-de-cancer-la-nivel-global.htmlPrima grădină verticală
din România, 
simbolul Galei Premiilor Pentru Un Mediu Curat

Bucureşti, 29 septembrie 2010 - ECOTIC construiește, în București, prima grădină verticală din
România, în formă de Arcă, simbol al Galei Premiilor Pentru Un Mediu Curat. Evenimentul va
reuni cele mai importante proiecte dedicate mediului desfășurate în 2010 de organizații, instituții
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și companii, ce pot fi înscrise în competiție în perioada octombrie-noiembrie.
Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat, desfășurată cu sprijinul Romtelecom și al Gărzii
Naționale de Mediu, sub patronajul Ministerului Mediului și Pădurilor, este un program de mare
amploare care are ca obiectiv promovarea unei lumi mai bune într-un mediu mai curat, prin
expunerea publică a proiectelor de responsabilitate socială care au încercat, într-un fel sau
altul, să salveze lumea în care trăim. Arca Verde este forma de expresie a principiilor și
aspirațiilor care definesc Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat, aflată în acest an la cea de-a
doua ediție a sa.
”Implicarea Romtelecom în acest proiect face parte din strategia noastră de a susţine şi a
încuraja iniţiativele menite să protejeze mediul înconjurător. Romtelecom a demarat, la rândul
său, mai multe proiecte individuale de protecţie a mediului, iar anul acesta a decis să susțină
acest program ambiţios pentru a încuraja şi mai mult acţiunile publice prin care se trage încă un
semnal de alarmă asupra nevoii de a avea un mediu înconjurător cât mai sănătos.”, a declarat
Cristina Popescu, Director Relaţii Publice, Romtelecom.
Gala Premiilor Pentru un Mediu Curat, deschisă tuturor proiectelor de salvare a mediului
dezvoltate în 2010, este reprezentată, la nivel simbolic, ca o Arcă modernă, o galerie
contemporană ce reunește idei și realizări dintre cele mai diverse din domeniul protejării
mediului. Toate proiectele înscrise în competiția lansată cu acest prilej vor fi expuse publicului
larg pe Arca Verde ECOTIC. 
“La final de an este binevenită o acţiune care practic este menită să inventarieze «acţiunile,
demersurile, iniţiativele verzi» din România. Pentru mine însumi a fost un an provocator din
punctul de vedere al protecţiei mediului. Încă de la început, am decis că sprijinim orice formă de
colaborare, dacă vizează schimbarea mentalităţii populaţiei. Un bilanţ real ne poate ajuta în
analiza noastră internă, ne poate ajuta planificările din viitor. Felicit echipa ECOTIC care, prin
Arca Verde, încearcă să adune la un singur loc tot ceea ce se numeşte acţiune verde din acest
an în România, felicit pe cei care au gândit verde în acest an! Totodată fac apel la populaţie, să
nu rămână indiferentă la aceste acţiuni de conştientizare, pentru că, până la urmă, depinde de
noi toţi cum va arăta viitorul copiilor noştri”, a declarat Ministrul Mediului şi Pădurilor, domnul
László Borbély.
În cadrul evenimentului de închidere se vor acorda Marele Premiu al Galei pentru colectarea și
reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), trei premii (1, 2 si 3), și
Premiul Publicului. Prin acest program, ECOTIC urmărește nu doar recunoașterea și premierea
celor mai bune inițiative în domeniul protejării mediului, ci și schimbarea mentalităților în ceea
ce privește colectarea și gestionarea corectă a DEEE, precum și înțelegerea, de către
populație, a importanței reciclării în siguranță a acestui tip de deșeuri.
“Lumea nu se va schimba decât prin puterea exemplului. De aceea am ales ca noi înșine să
dăm un exemplu tuturor celor pe care îi invităm și anul acesta să-și înscrie proiectele, prin
ridicarea, între betoanele Bucureștiului, a unui spațiu verde, unic în România. Este contribuția
Galei la transformarea orașului într-un loc mai sănătos, mai frumos și mai plin de viață. Dorim
să facem din Arca Verde ECOTIC un loc de întâlnire, un loc de recreere prin care orașul să
comunice cu oamenii prin cele mai nebănuite forme artistice și sociale.”, a declarat Valentin
Negoiță, președintele ECOTIC.
Arca Verde ECOTIC, aflată în curs de amenajare pe Bulevardul Unirii, în fața viitoarei Biblioteci
Naționale, va fi finalizată în jurul datei de 10 octombrie. Construcția va avea lungimea de 20 de
metri, lățimea de 6 metri și înălțimea de 6,5 metri. Suprafața plantată desfășurată va fi de
aproximativ 200 de metri pătrați. Întreaga grădină verticală, ce va fi verde pe tot parcursul
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anului, va cântări aproximativ 50 de tone, incluzând structura din metal inoxidabil, pământul,
diferitele specii de plante, membrana de pâslă specială, sistemul de irigații și fertilizare. Evoluția
lucrărilor, precum și rezultatul final al acestora pot fi urmărite în direct pe site-ul dedicat Galei,
www.PremiilePentruMediu.ro. 
„Iniţiativa ECOTIC poate reprezenta un prim pas pentru un mediu mai curat. Această acţiune
reliefează faptul că societatea civilă din România acţionează în sensul conştientizării populaţiei
cu privire la importanţa ocrotirii mediului. Demersul ECOTIC, prin originalitatea proiectului, dă
startul unei abordări inedite care nu poate fi ignorată. Sunt convins că simbolul Galei, Grădina
Verticală, va deveni un simbol al preocupărilor pentru un mediu curat”, a declarat domnul
Silvian Ionescu, Comisar General al Gărzii Naţionale de Mediu.

Grădina verticală ce va include Bucureștiul în galeria marilor orașe ale lumii care au amenajate
astfel de spații este realizată cu sprijinul Primăriei Sectorului 3, care a pus la dispoziție spațiul
necesar și care o va prelua în administrare și întreținere. 
Proiectul a fost creat de agenția de comunicare The Secret Service, care îl pune în practică
împreună cu specialiști de top din mai multe domenii: proiectare tehnică (Kemfort Industries),
constructor (Urban Elements), horticultură și peisagistică (GD Atelier de Peisagistică).
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