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Petrom a premiat câştigătorii concursului naţional „Parcurile Viitorului”, în cadrul Galei de
decernare a premiilor, desfăşurată miercuri, 18 Iulie, la Institutul de Ştiinţe Agronomice
Bucureşti. La eveniment au luat parte reprezentaţi de seamă ai autorităţilor, mass-media şi ai
mediului de afaceri din România, precum şi specialişti în arhitectură şi peisagistică.      
Marii câştigători ai concursului sunt: Alexandru Crişan (29 ani, arhitect) şi Ana – Maria Crişan
(29 ani, arhitect), absolvenţi ai Institutului de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, care au primit
premiul cel mare pentru două dintre oraşele care vor beneficia de “Parcurile Viitorului” în acest
an: Bucureşti şi Pitesti. De asemenea, parcul din oraşul Moineşti va fi creat de echipa formată
de Ecaterina Dobrescu (21 ani) şi Alexandru Matei (22 ani), studenţi în anul 3 la Facultatea de
Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti.

Iniţiat in iunie 2007, proiectul de responsabilitate socială “Parcurile Viitorului’ urmăreşte
amenajarea unei serii de parcuri la standarde europene, în spiritul protecţiei mediului şi al
utilizării energiilor alternative. Prin acest proiect, desfăşurat sub conceptul „Respect pentru
viitor”, Petrom se implică în viaţa comunităţilor locale prin reconfigurarea, până în anul 2008,  a
zonelor verzi din 5 oraşe: Piteşti, Moineşti, Bucureşti, Târgovişte şi Timişoara.

„Lipsa spaţiilor verzi este, în primul rând, o problemă socială, iar proiectul nostru poate conta
simţitor în viaţa celor care locuiesc în oraşele incluse în proiect. In acelaşi timp, vrem să
sprijinim autorităţile locale să lucreze la standarde europene în astfel de proiecte. Felul în care
au raspuns şi implicarea arătată până acum, dovedeşte clar că există voinţă în această direcţie.
Faptul că şi reprezentanţii societăţii civile sunt alături de noi, îmi dă mie, personal, speranţa că
acest gen de parteneriat va fi un model de urmat în societatea noastră. Că mesajul nostru,
„Respect pentru Viitor”, va fi înţeles şi preluat de cât mai mulţi români pentru protejarea
generaţiilor prezente, dar şi a celor ce vor urma. Proiectul „Parcurile Viitorului” este încă un pas
al companiei Petrom pe drumul responsabilităţii sociale. Un pas important care înseamnă mai
mult decât o investiţie, înseamnă atitudine”, a declarat Mariana Gheorghe, CEO Petrom.

„Parcurile Viitorului” a debutat prin lansarea unui concurs de soluţii creative la nivel naţional.
Anul acesta provocarea pentru tinerii arhitecţi şi peisagişti a fost de a aduce idei pentru
reconfigurarea primelor trei parcuri din: Bucureşti (Parcul Lunca Florilor), Moineşti (Parcul
Central) şi Piteşti (Expo Parc).

24 de proiecte de arhitectură şi peisagistică au fost înscrise in concurs pentru cele trei parcuri.
Proiectele tinerilor participanti au fost evaluate de un juriu alcătuit din specialişti şi cadre
universitare în domeniul arhitecturii şi peisagisticii, autorităţi locale şi ONG-uri active în ecologie
şi probleme de mediu, mass-media si reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi Dezvoltării
Durabile.

Criteriile de selecţie a proiectelor câştigătoare au inclus: reabilitarea parcurilor potrivit
standardele europene moderne şi dezvoltarea durabilă a oraşelor, originalitatea şi modul în
care proiectele au răspuns nevoilor comunităţii, valorizarea identităţii locale, optimizarea
funcţiunii recreaţionale pentru diferite grupe de vârstă, modul original de utilizare a resurselor de
energie alternativă, dar şi punerea în valoare a fondului vegetal şi cultural existent.

Printre membrii juriului concursului „Parcurile Viitorului” s-au numărat: Dana Deac, Realizator
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TVR; Dragoş Bucurenci, Academia Caţavencu-Salvaţi Dunărea şi Delta; Ion Anghel, Secretar
General în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, dar şi primarii zonelor în care se
vor reamenaja parcurile: Neculai Onţanu, Primar Sector 2 Bucureşti,  Vasile Ailincăi, Primar
Municipiul Moineşti, Tudor Pendiuc, Primar Municipiul Piteşti.

Legat de acest program, Dana Deac, membru al juriului şi Director TVR 1 a declarat: 
„Important, in iniţiativa companiei Petrom, este modul în care comunitatea este pusă în faţa unui
proiect pe care trebuie să-l îngrijească. Cred că acesta este mesajul cel mai puternic al
programului „Parcurile Viitorului”. Acest program este necesar şi mă bucur că Petrom a avut
ideea să investească atât de mulţi bani în construirea unor spaţii care acum sunt la început, ca
şi societatea noastră. Este o iniţiativă pe care sper să o preia şi alte companii, pentru că este
important să detectezi nevoia unei comunităţi şi sa vii in intampinarea ei.”

Petrom a alocat peste 1, 5 milioane euro pentru proiectul “Parcurile Viitorului”, ca parte a
investiţiei de 10 milioane de euro anunţate la începutul anului pentru susţinerea proiectelor de
responsabilitate socială, în următorii doi ani.

„Respect pentru Viitor” este un amplu program iniţiat de Petrom, la începutul anului 2007, prin
care răspundem nevoilor societăţii şi mediului înconjurător. Programul este concretizarea
principiilor noastre, care stau la baza dezvoltării durabile. Credem că nevoile prezentului pot fi
satisfăcute cu respect pentru generaţiile viitoare şi pentru aceasta am ales să tratăm aspectele
legate de mediu şi cele sociale ca parte integrantă a conduitei noastre de business.
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