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Rezultatele consultărilor cu tinerii din orașele Baia Mare și Șomcuta Mare 

YMCA GREEN CLUB 

 

Ceea ce resimțim noi azi, fie că vorbim de modificarea cantității și regimurilor de 

precipitatii, valuri de căldură urmate de perioade reci sau schimbarea direcției 

vântului, toate sunt generate de accelerarea schimbărilor climatice. 

Această accelerare a schimbărilor climatice generează la rândul ei o accelerare a 

gravității dezastrelor naturale provocate de fenomenele meteorologice. Totodată, 

aceasta modificare a fenomenelor meteorologice impactează significant  resursele de 

hrană, sănătatea, comerțul și integritatea ecosistemică.  

Abordarea acestor probleme de natură climatică necesită un răspuns ferm din partea 

autorităților  care trebuie să găsească soluții pentru a reduce emisiile gazelor cu efect 

de seră precum și pentru adaptarea la efectele ce nu pot fi evitate.  

Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice - UNFCCC stabileşte 
cadrul general de acțiune privind combaterea schimbărilor climatice, definite în sensul 
acestei Conventii prin stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect de sera în atmosferă 
la un nivel care să prevină influența periculoasă a activităților umane asupra sistemului 
climatic.  

Comisia Interguvernamentală a Schimbărilor Climatice - IPCC este o componentă 
majoră în cadrul UNFCCC și are rolul de a întocmi un Raport de Evaluare (AR) odată la 
5 ani. În decursul anului 2021 a fost elaborat al 6-lea raport care prin diferitele scenarii 
climatologice ne arată că ceea ce resimțim acum în atmosferă sunt efectele cauzate 
de încălzirea atmosferei  cu 1.1°C și că ne îndreptăm cu pași repezi spre 2°C până în 
anul 2050, pragul de 1.5°C adoptat în cadrul Convenției Părților (COP) 21 din Paris în 
anul 2018 fiind destul de greu de îndeplinit. 

În România, o creștere a temperaturii cu 2°C ar duce la o modificare în ceea ce privește 

traiul cotidian.  Prin mărirea numărului de zile secetă majoritatea culturilor se vor 

distruge,  numărul de zile ploioase chiar dacă va scădea, vom avea parte de ploi mai 

abundente în ceea ce privește numărul de l/mp , fapt care poate duce la creșterea 

rapidă a nivelului apelor în râuri și baraje iar ploile abundente coroborate cu defrișările 

masive pot favoriza alunecări masive de teren. 

De asemenea, lipsa unei educații în ceea ce privește fenomenele schimbărilor climatice 

în rândul populației conduce la un regres în ceea ce privește atingerea obiectivelor 

propuse până în anul 2050. Pentru a îndeplini aceste obiective  privind urgența 

climatică,  la nivel european avem recomandarea ca până în  2030 orașele să devină 
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„orașe verzi”. Acest fapt ar însemna ca orașele să devină neutre în ceea ce privește 

emisiile de carbon și a celorlalte gaze cu efect de seră sau să fi început  deja 

demersurile pentru a deveni neutre în ceea ce privește emisiile de carbon și a restului 

de  gaze cu efect de seră.  

La nivel local ne putem focusa pe 4 mari categorii de poluanți:  

- deșeuri 

- transport  

- risipa alimentară  

- defrișările din vecinătatea orașului 

În vederea conștientizării urgenței climatice în rândul tinerilor, în spiritul misiunii 

YMCA România de a educa și împuternici tinerii,  am dezvoltat un program la care au 

participat peste 200 de tineri din Baia Mare și Șomcuta Mare, ateliere offline și online 

unde am abordat diferite teme de importanță climatică,  iar la final am susținut o serie 

de consultări pentru a vedea acțiunile benefice pentru climă propuse de ei pentru a fi 

implementate la nivel local. 

Printre întrebările la care aceștia au răspuns se numără: 

1. Ce soluții alternative de a reduce poluarea cunoști? 

2. Ce ai putea sa faci tu pentru a reduce emisiile gazelor cu efect de seră? 

3. Cum răspunde școala ta la schimbările climatice? 

4. Familia ta reciclează ? 

5. Ce pot face autoritățile locale pentru a promova și susține reducerea poluării și 

a risipei alimentare?  

La prima întrebare, printre răspunsurile cele mai des întâlnite, tinerii afirmă că știu 

despre inițiativele verzi care se practică atât în alte orașe cât și în alte țări, respectiv, 

trecerea la energie verde fie provenită dintr-un parc de centrale eoliene fie prin 

montarea panourilor fotovoltaice pe case, blocuri și instituții publice, folosirea 

transportului în comun sau a mijloacelor alternative de transport, adoptarea 

principiului celor 3 R (Redu, Refolosește, Reciclează), plantarea de copaci.  

Întrebați ce ar putea să facă ei pentru a reduce emisiile gazelor cu efect de seră,  

tinerii au afirmat că printre acțiunile implementate de către  ei se numără: evitarea de 

a cumpăra produse ambalate în plastic, reducerea produselor de origine animală, 

cumpărarea hainelor din second hand, încurajarea producătorilor locali prin 

achiziționarea de alimente de la aceștia, mersul la cumpărăaturi cu o plasă din material 

textil în locul unei plase din plastic, compostare, planificarea meselor în așa fel încât 

să reducă deșeurile de natura organică,  achiziționarea doar a strictului necesar, 

participarea la diferite acțiuni fie de colectare a deșeurilor, fie la cele de  împăduriri,  
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mulți dintre ei afirmând că și-au calculat amprenta de carbon și că încearcă treptat să 

o reducă.  

În ceea ce privește modul în care școala adoptă anumite inițiative care să ajute la 

diminuarea efectelor schimbărilor climatice, răspunsurile au fost:  

- colectarea hârtiei și caietelor vechi la nivel de școală în vederea reciclării 
- amenajarea holurilor și a sălilor de clasă cu coșuri de gunoi pe categorii de deșeuri 
care pot fi reciclate 
- organizarea în diferite inițiative de protejarea mediului 
- încurajarea elevilor în a participa la acțiuni de împădurire 
- crearea de evenimente prin care elevii își pot dona hainele pe care nu le mai 
folosesc și încurajarea acestora de a folosi hârtie reciclată.  
 

Cât despre modul în care reciclează familiile tinerilor consultați, aceștia ne-au răspuns 

că au discutat în familie despre importanța împărțirii deșeurilor pe categorii și că au ca 

practică comună să refolosească anumite produse gen borcane, sticle sau pungi 

alimentare. În unele cazuri mai particulare, tinerii împreună cu familiile lor au început 

să composteze deșeurile de natura organică  și totodată sunt încurajați să folosească 

magazinele second hand în ceea ce privește îmbrăcămintea. Mai mult, unii tineri ne-au 

spus că este o practică comună la ei în familie să oprească apa când se spală pe dinți 

sau când fac duș pentru a evita risipa de apă,  instalându-și senzori de iluminat prin 

casă pentru a evita risipa de curent electric. 

În viziunea tinerilor, pentru a reduce nivelul de poluare în oraș,  autoritățile publice  

locale ar trebui să: 

- creeze mai multe piste dedicate de biciclete și să implementeze stații de bicicletă 
de unde poți închiria biciclete 
- creeze un sistem de taxare mai mare a parcărilor pe zona centrală 
- limiteze numărul de mașini care rulează cu combustibil fosil pe zona centrală 
- recondiționeze sistemul de transport în comun cu unul electric 
- amenajeze mai multe parcuri 
- creeze un sistem integrat de management a deșeurilor 
- deruleze campanii de încurajare a cetățenilor din comunitate să își sorteze deșeurile 
- creeze campanii care să educe cetățenii în privința sortării selective a deșeurilor 
- aplice amenzi pentru cei care depozitează deșeuri necorespunzător sau aruncă pe jos 
- instaleze mai multe coșuri de gunoi selective în oraș  
- aplice amenzi firmelor de construcții care nu folosesc materiale sustenabile și 
prietenoase cu mediul 
-  aloce un buget alocat schimbărilor climatice și dezvoltării sustenabile a orașului și să 
genereze o categorie de proiecte bugetate axate doar pe partea schimbarilor climatice 
si a mediului.  
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Toate activitățile din cadrul programului, precum și facilitarea  acestora, au fost 

realizate de către echipa de voluntari tineri  locali și internaționali ai organizației 

noastre. 

Ascultând vocea tinerilor și raportându-ne atât la Strategia Națională a României privind 

schimbările climatice cât și la conceptul Play Green care face parte din proiectul de  

strategie locală privind tineretul, precum  și la modul în care acesta se raportează la 

schimbările climatice,  susținem faptul că  factorii decidenți din cadrul comunității 

locale trebuie să implementeze de urgență mecanisme sustenabile de a  gestiona atât 

problema deșeurilor cât și problema transportului.  

 

Considerăm că aceste aspecte sunt o prioritate pentru oraș și pentru tineri, iar 

momentul pentru a demara acțiuni corecte pentru mediu este acum, astfel încât să  

ne aliniem celorlalte orașe europene care merg înspre direcția de carbon neutral.  

 

Acest program face parte din proiectul Building Stronger Communities finanțat prin 

Programul Corpul European de Solidaritate,  fiind susținut de  YMCA Europe,  iar 

partenerii noștri în acest demers au fost: Colegiul Național “Gheorghe Șincai” Baia 

Mare, Colegiul Național “Mihai Eminescu”, Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” 

Baia Mare, Colegiul Național “Vasile Lucaciu” Baia Mare, Colegiul Tehnologic 

“Transilvania” Baia Mare, Liceul Teoretic “ Emil Racoviță” Baia Mare, Liceul 

Teoretic “Ioan Buteanu” Șomcuta Mare. 

 

 

########## 

Despre YMCA România – www.ymca.ro 

Fondată în 1919 de către Regina Maria a României, Federația Young Men`s Christian Associations 
(YMCA România) face parte din marea familie YMCA din lume care operează din 1844 în 122 de 
țări, având misiunea de a împuternici tinerii în scopul de a dezvolta caractere și comunități 
puternice, în spiritul valorilor creștine, creând contexte deschise tuturor. Viziunea YMCA 
România este de a construi copii puternici, familii puternice, respectiv, comunități puternice, 
în care toți să aibă șanse egale de a învăța, a crește și a prospera. Organizațiile membre ale 
federației își desfășoară activitățile în Baia Mare, Cavnic, Timișoara, Constanța, București, 
Arad. Programele YMCA România sunt relevante pentru comunitățile pe care le deservește, 
oferind soluții reale și răspunsuri concrete la problemele cu care tinerii, familiile și 
comunitățile se confruntă în prezent: educație, social, stil de viață sănătos, schimbări 
climatice, dialog structurat și politici publice. 
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