Webinar Soluții verzi pentru orașele din România – o viziune pentru viitor

Society for Urban Ecology – South East Europe Chapter (SURE-SE) în colaborare cu Centrul de Cercetare
a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI), Universitatea din București, organizează Miercuri
15 Iulie între orele 17:00 și 18:30 un Webinar cu tema Soluții verzi pentru orașele din România – o
viziune pentru viitor.
Soluțiile verzi (în literatură Nature-based solutions) reprezintă o categorie de instrumente noi, ce pot
ajuta orașele să-și crească reziliența și durabilitatea în România. Ele reprezintă acele acțiuni inspirate,
suportate ori copiate din natură, care au un potențial ridicat de a fi eficiente din punct de vedere
energetic și al utilizării resurselor naturale. Soluțiile verzi sunt considerate extrem de eficiente în
creșterea bunăstării și rezilienței urbane, promovarea multifuncționalității și conectivității între
componentele majore ale infrastructurilor verzi și spațiile construite, precum și reintegrarea urbană a
ecosistemelor degradate.
În cadrul programului evenimentului vor fi abordate aspecte privind:
- Tipologia soluțiilor verzi și beneficiile asociate acestora în mediile urbane;
- Contextul actual al planificării urbane în România;
- Perspective în implementarea soluțiilor verzi.
Evenimentul este dedicat atât specialiștilor din domeniul științelor mediului, planificării urbane sau
arhitecturii, cât și experților din diferite instituții publice sau private, studenților sau publicului larg.
Accesul la webinar este liber nefiind nevoie de înregistrare, și se poate face fie pe pagina evenimentului,
fie prin link direct disponibil aici. Pentru mai multe detalii sau întrebări referitoare la eveniment puteți
lua legătura cu Conf. univ. dr. Mihai Răzvan Niță (Departamentul de Geografie Regională și Mediu).
O secțiune specială va fi dedicată lansării cărții Soluții verzi pentru orașele din România, publicată la
Editura Ars Docendi a Universității din București de un colectiv de autori condus de Prof. univ. dr.
Cristian Iojă. Colectivul de autori își propune ca prin această lucrare să crească nivelul de cunoaștere a
soluțiilor verzi pentru reprezentanții administrației publice, dar și pentru practicienii implicați în
propunerea, fundamentarea și realizarea efectivă a diferitelor tipuri de planuri și proiecte urbanistice de
dezvoltare a orașelor durabile.

