2013 a fost, înainte de toate, un an al implicării civice. Nu ne‐am propus și nici nu ne‐am
planificat să fie așa, însă nu am putut rămâne deoparte când a fost evident că lipsa de
implicare înseamnă acceptarea tacită a unei direcții de așa‐zisă dezvoltare economică care
duce la distrugeri masive ale patrimoniului natural și cultural al României și continuă pe
termen lung să mențină starea de nesiguranță a comunității locale. De aceea am ales să
luăm parte la protestele de stradă împotriva proiectului RMGC de la Roşia Montană, să
participăm în consultări publice pe această temă și să informăm opinia publică despre
chestiuni grave legate de proiectul minier de la Roșia Montană ignorate prea multă vreme
de mass‐media.

Anul a început cu activităţi de planificare şi pregătire a activităţilor educative, cu o
colaborare cu Agenţia de Management Energetic Maramureş precum şi cu implicarea în
proiectarea unei şcoli verzi în la Câlnic, în jud. Alba.
Lunile martie şi aprilie au fost dedicate integral pregătirii şi derulării activităţilor educative
din Săptămâna Şcoala altfel, precum şi colaborării cu Facultatea de Arhitectură a
Universităţii ”Spiru Haret”.
Luna mai a fost luna conferinţelor şi prezentărilor la diferite acţiuni organizate de parteneri
ai Greenitiative.
În luna iunie am organizat cu una din instituţiile de învăţământ cu care colaborăm de multă
vreme o activitate specială pentru Ziua Mediului
Luna iulie a fost dedicată scrierii unei cereri de finanţare. Efortul intens ne‐a fost însă
răsplătit, pentru că aşa cum am aflat deja între timp (în februarie 2014), cererea noastră a
fost aprobată şi s‐a transformat în cel mai ambițios proiect Greenitiative de până acum:
”Platforma Şcoli verzi”.

În lunile septembrie şi octombrie am participat la maratonul de proteste împotriva
proiectului RMGC de la Roşia Montană.
În noiembrie am reînceput să ne întoarcem la agenda noastră, mai precis la organizarea și
pregătirea de evenimente de fundraising.

Vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi în acest an!
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Despre Greenitiative
Înființată în anul 2007, Asociația Greenitiative și‐a propus ca prin proiectele sale să
promoveze un nou mod de viață si o nouă economie în care considerentele de mediu să fie
prioritare.
Cele trei direcții principale de acțiune ale inițiativelor noastre verzi sunt eco educația pentru
copii si tineri, promovarea construcțiilor verzi și a folosirii surselor regenerabile de energie și
dezvoltarea durabilă a unor comunități rurale.
În ceea ce privește eco educația, ne‐am axat activitatea pe promovarea ideii de
sustenabilitate energetică, pe conștientizarea relației dintre modul în care generăm energia
și fenomenul schimbărilor climatice, a necesității unor schimbări personale pentru reducerea
amprentei de carbon si pe proiecte care să sprijine conservarea resurselor naturale si
managementul sustenabil al deșeurilor acasă și la școală. Am colaborat în cei şase ani de
activitate cu peste 25 de scoli si licee, 7000 de elevi și 300 de cadre didactice, încercând sa
răspundem unor nevoi venite din societate precum problema colectării selective a deșeurilor
dar şi să lansăm teme mai puțin abordate în societatea româneasca precum cea a
schimbărilor climatice și a necesității trecerii la o economie fără emisii de gaze cu efect de
seră.
În prezent, Asociația Greenitiative își desfășoară activitatea la Mogoșoaia în clădirea
Greenoffs, o clădire ”verde” construită, împreună cu clădirea Greenome, ca o investiţie a
fondatorilor Greenitiative, fam. Ienculescu‐Popovici. Această investiţie a fost realizată
integral pe baza economiilor familiei şi a unui credit ipotecar. Am ajuns la concluzia că e
important să precizăm acest lucru deoarece deseori la evenimentele la care participăm cu
prezentări despre proiectul nostru de green building, unii participanţi doresc să afle din ce
”fonduri structurale sau finanţări” am făcut această investiţie. Sperăm ca prezentând
experienţa noastră să ajutăm la combaterea prejudecăţii că o construcţie ecologică este un
moft, sau un lux, pe care nu şi‐l permit decât vedetele de la Hollywood sau cei care au acces
la ”fondurile structurale”.
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Proiecte Greenitiative
Pe parcursul anului 2013, Greenitiative a continuat două programe educaţionale proprii O
săptămână eco‐altfel şi O zi verde la Mogoşoaia care s‐au transformat de‐al lungul anilor într‐un
concept educaţional original, bazat pe utilizarea celor două clădiri verzi, Greenome şi Greenoffs, ca
instrument didactic. Pe lângă aceste programe tradiţionale, am realizat şi alte proiecte educaţionale
punctuale, în două licee din Bucureşti, şi ne‐am implicat în calitate de parteneri în prima parte a
anului în proiectul Construieşte Şcoli verzi iniţiat de RoGBC.

O săptămână eco‐altfel cu Asociația Greenitiative
Pentru Asociația Greenitiative, ”Săptămâna Școala altfel”, introdusă în structura anului şcolar de
către Ministerul Educaţiei cu scopul de a promova educaţia non‐formală în sistemul public de
învăţământ, este în fiecare an un excelent prilej de a propune activități de educație non formală care
să‐i stimuleze pe elevi să privească lucrurile “altfel”, să înțeleagă mai bine la ce folosesc colectarea
selectivă a deșeurilor, economia verde, sustenabilitatea energetică, construirea și modul de viață mai
apropiate de natură și mai prietenoase cu mediul.
Asociația Greenitiative și partenerii săi și‐au unit eforturile pentru a oferi unui număr de peste 250 de
elevi și profesori din București, Mogoșoaia și Câlnic, (Alba) ocazia de a profita din plin de Săptămâna
“Să știi mai multe, să fii mai bun!” (1‐5 aprilie 2013) pentru a participa la activități nonformale de eco
educație.
La solicitarea unor unități de învățământ din București, Ilfov și Alba, Greenitiative a pregătit un
program special pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât elevii școlilor participante să învețe
lucruri noi prin vizite, jocuri, prezentări interactive și concursuri dedicate educației pe tema
schimbărilor climatice, sustenabilității energetice și amprentei ecologice.
Luni și marți (1‐2 aprilie) 55 de elevi de Școala nr. 20 din sectorul 3, respectiv 60 de elevi de la
Colegiul Național ”Elena Cuza”, au testat cum e “O zi verde la Mogoșoaia”, un program special de eco
educație inițiat de Greenitiative în urmă cu doi ani. Elevii au avut ocazia să viziteze o clădire verde,
sediul Asociației Greenitiative, și să înțeleagă principii de green building și de mod de viață mai
prietenos cu natura prin exemple practice. Printr‐o minunată colaborare cu WWF România, elevii au
participat la jocuri și activități în aer liber pe tema amprentei de apă a diverselor obiecte
indispensabile pentru viața noastră de zi cu zi precum alimentele sau hainele. Cătălina Murariu,
coordonator educație pentru dezvoltare durabilă la WWF România și Marco Rufolo‐Roger, voluntar
Peace Corps, i‐au făcut pe elevi să uite că de fapt ÎNVAȚĂ lucruri importante.
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Toată lumea s‐a distrat pe cinste învățând prin joc, dialog și exemple practice care țin de educația
nonformală despre probleme majore de mediu și dezvoltare durabilă. Parte din experiența Green
Mogo a fost și degustarea unor preparate gătite în casă cu ingrediente locale, de sezon, pentru că nu
trebuie să pierdem din vedere că hrana e responsabilă pentru 25% din amprenta noastră de carbon.
După ce au explorat curtea, plantele sau cutia de compost, elevii însoțiți de profesori au făcut o
plimbare până la Palatul Mogoșoaia unde ghidul Loredana Uncheașu le‐a povestit istoria dramatică a
Brâncovenilor și a Bibeștilor, familii de ale căror nume se leagă momente importante ale istoriei. La
plecare am explorat împreună grădinile și pajiștile Palatului Mogoșoaia.

Pentru miercuri, a treia zi din Săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai bun” aveam programate de
destul de multă vreme mai multe activități cu elevii clasei a IV‐a B și cu dna învățătoare Silvia
Vrăjitoru, alături de Asociația Peisagiștilor din România. Numai că vremea s‐a schimbat brusc de
marți până miercuri și noi a trebuit să ne adaptăm... Nu fără mari păreri de rău am amânat o plantare
de salcie și răchită, lavandă și tuia împreună cu Diana Culescu de la AsoP București și studenți
peisagiști de la Facultatea de Agronomie din București pe câteva parcele ale școlii. Dar ne‐am
descurcat destul de bine pentru că suntem de‐acum prieteni cu copiii dintr‐a IV‐a B care sunt
comunitatea noastră, vecinii noștri. Am povestit, am aflat lucruri noi despre mediu și schimbări
climatice și am continuat temele de discuție începute cu an în urmă: în drum spre sediul Greenitiative
(care e la aprox. 5 minute de școală) am încercat să vedem câte gunoaie găsim pe străzi și dacă nu
cumva putem să ne gândim că ele nu ar trebui să ajungă în niciun caz acolo ci la un coș de gunoi,
poate chiar colectate separat. Deși ploua, copiii au fost mai mult decât harnici, chiar a trebui să insist
că e cazul să ne grăbim ca să nu ne ude ploaia.
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Sper că activitatea asta care trebuie să fie una absolut simbolică ‐ Mogoșoaia are un sistem bine pus
la punct de salubritate ‐ a sădit în mintea lor măcar un pui de idee că deșeurile nu au ce căuta pe
străzi sau în natură. Că locul lor e în altă parte, la fabrici de reciclare sau depozitate în locuri special
amenajate. Mai ales că anul trecut au văzut un film și au participat la o prezentare multimedia
interactivă pe tema aceasta.
Vineri, 5 aprilie, Diana Culescu și studenții ei voluntari s‐au descurcat de minune în compania elevilor
clasei a IV‐a B de la Școala Mogoșoaia. Din păcate noi n‐am mai putut să fim prezenți însă potrivit
spuselor Dianei Culescu, membru fondator AsoP, “Copiii au venit de dimineață foarte entuziaști și
dornici să înceapă treaba cât mai repede. Au luat plantele, au apucat uneltele și erau gata de lucru.”
Au învățat repede câteva lucruri esențiale, printre care faptul că unele plante au nevoie de soare mai
mult decât altele, că unele cresc mai înalte decât altele și fiecare trebuie pusă la locul potrivit.
Implicarea lor a fost maximă, la fel și bucuria. De aceea putem spune cu siguranță că a fost o primă
colaborare de succes cu AsoP București și suntem siguri că vor urma și altele.
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Zilele de 4 și 5 aprilie au fost dedicate elevilor și profesorilor Școlii Câlnic din județul Alba.
Astfel, joi, 4 aprilie și vineri, 5 aprilie, am reușit să organizăm două proiecții de film, o lecție
demonstrativă pentru folosirea unui material multimedia pe tema schimbărilor climatice de către
profesori și elevi și un concurs de desen cu premii pe tema “Cum îmi doresc să arate școala mea/
curtea școlii mele”. Toate aceste activități condensate în două zile ne‐au oferit șansa să cunoaștem
mai bine elevii Școlii Câlnic și cadrele didactice de acolo. Am colaborat excelent cu toți profesorii și
învățătorii și am reușit să organizăm împreună niște activități care, judecând după privirile elevilor,
au adus bucurie și idei noi despre ecologie, despre probleme globale și locale.

În final, trebuie să spunem că toate aceste activități au fost foarte bine primite de elevi și de
profesori. Deși a fost vorba poate de la fel de multă muncă și efort pentru a învăța lucruri noi, faptul
că multe dintre activități s‐au desfășurat în aer liber, că au implicat jocuri și activități nonformale i‐a
făcut pe elevi să facă conexiuni interdisciplinare, să se conecteze la probleme și teme majore de
mediu și dezvoltare durabilă și, nu în ultimul rând, să înțeleagă mai multe despre rolul pe care fiecare
dintre noi îl avem atât în generarea cât și în rezolvarea acestor probleme.

O zi verde la Mogoşoaia
Conceptul de bază al acestei inițiative educaționale este folosirea unei clădiri verzi, sediul organizaţiei
din Mogoşoaia, ca material didactic dând astfel ocazia participanților să aibă o experiență de
interacțiune directă cu conceptele de construire și stil de viață ecologic. În cadrul acestor seminarii și
conferințe, Greenitiative și‐a adapta mesajul unei audiențe diverse – de la elevi de școală primară,
gimnazială și liceu, împreună cu profesorii lor, la studenți, reprezentanți ai unor ONG‐uri și organizații
internaționale – abordând subiecte precum legătura dintre energie și problemele climei, impactul
clădirilor asupra mediului și asupra sănătății celor care o utilizează, importanța conceptului de clădire
inteligentă, implicațiile utilizării unor materiale de construcție locale sau reciclate sau certificate
ecologic, reducerea deșeurilor prin colectare separată și prin compost, strategii de modificare a
stilului de viață pentru a reduce amprenta de apă și amprenta ecologică în general, pentru a proteja
biodiversitatea, etc. În 2013 Greenitiative a organizat 3 asemenea evenimente (pe lângă cele incluse
în săptămâna Şcoala altfel, care au fost prezentate mai sus):
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23 aprilie 2013 ‐ am povestit despre experiența noastră de green building și green living de
la Mogoșoaia împreună cu studenții arhitecți de la Universitatea Spiru Haret îndrumați de
lector univ. dr. Mihaela Cristescu. Au fost alături de noi arh. Carmen Budai care ne‐a ajutat în
formularea unei teme de studiu pentru studenții aflați în practică



12 octombrie 2013 – am organizat un eveniment care a avut două teme principale ‐

hrana ecologică şi premiile Greenitiative, la care au participat peste 20 de prieteni ai
Greenitiative.



6 noiembrie 2013 – Greenitiative a fost vizitată
Connect.Empower.Act .

de tinerii participanți în proiectul
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Alte acţiuni
15 martie 2013 Felicia Ienculescu‐Popovici a susţinut o prezentare la Colegiul Naţional ”Ion Neculce”
din Bucureşti, cu tema Despre reciclare, reutilizare și un nou mod de viață.

5 iunie 2013 Greenitiative a organizat Ziua Mediului la Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga” din Bucureşti.
Instruiţi în prealabil de Felicia Ienculescu‐Popovici, 11 liceeni din clasa a X‐a au susținut 6 prezentări
multimedia interactive pe tema schimbărilor climatice pregătite de Asociația Greenitiative. Cei cu
care au discutat Cristiana, Clara, Vlad, Simona, Cezar, Ana, Sorin, Andra, Raluca, Raisa, și Andrei au
fost colegi de la Iorga din clasele primare și gimnaziale. Toți cei 11 au participat cu câteva zile înainte
la o sesiune de instruire pentru folosirea prezentării "Terra, singura noastră casă ‐ învățăm despre
schimbările climatice și ne schimbăm obiceiurile".

10 iunie 2013 Greenitiative a fost nominalizată în lista finalistelor în competiția pentru Green Awards
2013 ‐ categoria "Inițiativa educațională din domeniul clădirilor verzi".
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Participari la conferinte
În anul 2013, Greenitiative a participat cu prezentări proprii la 3 conferinţe sau evenimente
similare organizate în România sau în străinătate de organizaţii sau instituţii de învăţământ
cu care colaborăm. Scopul principal al participării noastre la astfel de evenimente prin
susţinerea de prezentări proprii este promovarea conceptelor de green building şi green
living pe care le‐am pus în aplicare la Mogoşoaia.

În data de 20 martie 2013, Felicia Ienculescu‐Popovici, Directorul Executiv al Greenitiative, a
participat la un seminar informare/instruire organizat de
Agenţia de Management Energetic Maramureş la Baia Mare
pentru cadre didactice, în cadrul proiectului internaţional
”Jocuri despre energie – Energia ia formă”. În cadrul
acestui eveniment, Greenitiative a susţinut prezentarea
”Educația nonformală în domeniul energiei durabile și
schimbărilor climatice”.

30 mai 2013 ‐ Greenitiative a participat la Conferința Internaţională ”Performanţa
Energetică a Clădirilor şi Instalaţiilor Aferente”
Organizatori: AIIR‐Filiala Valahia, Facultatea de Inginerie a Instalaților‐UTCB, Comisia
Auditorilor Energetici AIIR
Titlul materialului prezentat de Felicia Ienculescu‐Popovici: Eficienta energetică în proiectele
sociale
11‐13 septembrie 2013 ‐ Directorul Executiv al Greenitiative a participat la seminarul
internaţional ”3rd Annual Network Meeting Changing with the Climate ‐ Role of Education
and networking in limiting climate change” organizat la Regional Environmental Center,
Szentendre, Hungary, unde a susţinut o prezentare în data de 12 septembrie.
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Partcipări la acţiunile altor organizaţii
Ca în fiecare an, Greenitiative acceptat cu plăcere invitaţiile altor organizaţii de a susţine prezentări
pe teme legate de cele două direcţii principale de acţiune : eco educaţia şi promovarea construirii
prietenoase cu mediulŞ



Pentru al şaselea an consecutiv, Greenitiative a fost partenerul revistei Cutezătorii şi a făcut
parte din juriul concursului pe teme ecologice pentru elevi, finalizat prin gala de premiere
organizată în 25 mai 2013 sub egida Eco forum. În cadrul acestui eveniment, Directorul
Executiv al Greenitiative a susţinut prezentarea Noi și biodiversitatea



În luna august, echipa Greenitiative a participat la tabăra organizată la Cheia de către Viitor
Plus‐ Asociaţia pentru dezvoltare durabilă dedicată tinerilor interesaţi de ecologie.



Directorul executiv al Greenitiative a participat la atelierul de povești
inspiraționale&motivaționale organizat de Fundația Noi Orizonturi (România), WWF
România, WWF Austria si Young Caritas Austria ‐ 3 septembrie 2013, Băile Tușnad.
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Executia bugetară
Pentru a duce la bun sfârşit proiectele sale în 2013, Greenitiative s‐a bazat, la fel ca în anii
anteriori, pe venituri non‐financiare sub forma sponsorizărilor în natură şi a muncii voluntare
a membrilor şi voluntarilor Greenitiative. Valoarea estimată a veniturilor în natură pentru
anul 2012 este de 6000 Euro, sub formă de muncă voluntară. Estimarea acestor venituri se
bazează pe cuantumul salariului mediu brut în 2013.

În 2013 Greenitiative a beneficiat şi de venituri financiare propriu‐zise în valoare totală de
5,921 RON sub formă de donaţii. Pe de altă parte, în 2013 Greenitiative a avut cel mai mare
buget de cheltuieli de la înfiinţarea sa, datorită faptului că Directorul Executiv a devenit
anagajat al Asociaţiei. Bugetul de cheltuieli în 2013 a fost de 32.762 RON.
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