
 

 

 
 

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis 
 

Website: www.ecopolis.org.ro 
Anul înființării: 2009 
 
Echipa:  

 Costel Popa - președinte 

 Oana Neneciu - director executiv 

 Irina Dobriță - coordonator comunicare, 

 Raluca Toma - coordonator proiecte 

 Adrian Sorescu - expert politici europene 

 Dan Bărbulescu - expert politici publice 

 Todor Arpad - expert cercetare 

 Dinu Mârza - consultant tehnic 

Board-ul onorific al organizației este format din: Mihaela Miroiu, Liviu Mihaiu, Cristian Pârvulescu și 

Mircea Toma.  

 

Descrierea organizației:  

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis este o organizație neguvernamentală înființată în 2009 cu 

scopul promovării principiilor dezvoltării durabile la nivelul politicilor publice din România. Raportat 

la problemele de mediu din țara noastră, Ecopolis își propune să intervină cât se poate de concret, 

dezvoltând și promovând politici publice-răspuns la aceste probleme. În paralel, Ecopolis, prin 

proiectele pe care le desfășoară, se implică în informarea și implicarea cetățenilor în procese 

decizionale locale și îi ajută pe aceștia la formularea unor soluții concrete pentru problemele din 

comunitățile lor. 

 

 
PROIECTE 

 Votul Verde – cercetare anuală care introduce, pentru prima dată în România, o metodologie 
de analiză a legislației de mediu și a modului în care parlamentarii votează  în cazul 
proiectelor de legi referitoare la acest domeniu (www.votulverde.ro). 
 

 Comunitatea de Practică pentru Dezvoltare Durabilă în România –  Ecopolis este membru 
activ în rețeaua de experți Comunitate Durabilă și lucrează la asigurarea resurselor necesare 
pentru implementarea componentei orizontale „dezvoltare durabilă” în proiectele finanțate 
de Programul Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane prin Fondul Social 

http://www.ecopolis.org.ro/
http://www.votulverde.ro/


 

 

European. 
 

 O coaliție puternică pentru un mediu protejat - echipa Ecopolis asigură secretariatul Coaliției 
pentru Mediu din România, cea mai vastă coaliție de organizații neguvernamentale din 
sectorul societății civile (69 de membri) 

 

 Stronger Voices - Platforma pentru București - oferă expertiză de mediu Platformei pentru 
București, o structură informală de peste 40 de organizații care luptă pentru protejarea 
patrimoniului natural și cultural al capitalei 

 

 BikeMyWay to School – implicarea a 30 de elevi de liceu din România și Bulgaria (15 din 
fiecare țară), pentru 12 luni, într-un proces de evaluare și îmbunătățire a infrastructurii de 
transport cu bicicleta (piste de biciclete), pornind de la casele lor și până la școală 

 

GRUPURI DE LUCRU 

 Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis face parte Grupul de Lucru privind infrastructura și 

facilități pentru cicliști, organizat la nivelul Primăriei Municipiului București. 

 La nivelul Coaliției pentru Mediu din România, Ecopolis este membru al Grupului de Lucru 

Păduri și al Grupului de Lucru Deșeuri și Reciclare. 

 

STUDII 

Prin seria de studii realizate în cadrul Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis, organizația își 
propune să analizeze evoluțiile și problemele din domeniile cu un impact major asupra dezvoltării 
durabile.  

 2012: Studiul „În pădure se fură ca-n codru. O analiză a mecanismelor de prevenire și 
combatere a ilegalităților silvice în Romania” – o analiză a eficienței măsurilor de combatere 
a tăierilor ilegale în 10 județe în perioada 2009-2010, urmărind întregul proces de la 
controalele în teren ale instituțiilor silvice până la urmărirea penală a celor prinși și 
pedepsirea acestora în instanță. Una dintre recomandările studiului (reevaluarea legislației 
actuale în domeniu și eliminarea pragului de prejudiciu de 5 metri cubi care stabilește 
încadrarea faptei ca infracțiune) a fost tradusă într-un proiect de act normativ care 
încadrează ca infracţiune tăierea oricărei cantităţi de lemn din pădure. 

 2011: Studiul „București, capitală europeană? Organizare administrativă și indicatori ai 
calității vieții în 27 de capitale UE” - un studiu comparativ despre sistemele de organizare 
administrativă și calitatea vieții în capitalele UE, cu scopul de a oferi un punct de plecare 
pentru o dezbatere avizată asupra modului de administrare a capitalei. 

 2011: Studiul „Calitatea apei în București. Analiza gestionării resurselor de apă și a 
impactului asupra calității vieții” – un prim pas în direcția conștientizării problemelor 
alimentării cu apă, a măsurilor ce pot fi luate de autorități și a beneficiilor accesului la o sursă 

http://www.ecopolis.org.ro/media/Studiu%20ilegalitati%20silvice.pdf
http://www.ecopolis.org.ro/media/Studiu%20ilegalitati%20silvice.pdf


 

 

de apă potabilă de 250 de ori mai ieftină și cu un impact ecologic de 300 de ori mai mic decât 
apa îmbuteliată (la PET). 

 2011: Studiu „România: de la groapa de gunoi la europubelă. Monitorizarea aplicării 
legislației europene privind deșeurile în România” - prima cercetare sistematică a modului 
în care directivele UE în domeniul gestionării deșeurilor sunt aplicate în România și un 
document de lucru pentru autoritățile centrale și locale care au atribuții în menținerea unui 
mediu sănătos și curat. 

 2011: Studiul „Investițiile de mediu în România” -  o analiză a principalelor instrumente pe 
care țara noastră le are la dispoziție pentru îndeplinirea obiectivelor de protecția mediului 
asumate și a modului în care instituțiile responsabile administrează fondurile destinate 
finanțării proiectelor de mediu. 

 2011: Studiul „Calitatea aerului în București. Efecte asupra sănătății” – prima cercetare 
independentă din România care stabilește legătura între calitatea aerului din oraș și efectele 
asupra sănătății bucureștenilor 

 2011: Studiul „Analiza taxelor de mediu din România” - tratând taxarea de mediu ca 
instrument de asigurare a protecției mediului, studiul Ecopolis enumeră câteva circumstanțe 
și efecte ale plasării României printre țările cu cel mai mic nivel de taxare din Uniunea 
Europeană.  

 

SONDAJE 

 2011: OMG și energie nucleară în România - sondaj realizat printre parlamentarii români pe 
tema organismelor modificate genetic, respectiv energie nucleară. 

 2011: Rezoluția Parlamentului European anti-cianuri - sondaj realizat printre parlamentari 
cu privire la rezoluția PE și proiectul actual de la Roșia Montană 

 2010: Cum taxăm mizeria? - sondaj printre parlamentari pe tema taxei naționale de 
salubritate, respectiv a taxării diferențiate pentru colectarea selectivă 

 

CAMPANII 

 2012: MHC - Energie verde, râuri distruse – campanie împotriva construcției abuzive de 
microhidrocentrale fără aviz de mediu în zone protejate. 

 2011: Cu pistele curate – campanie de eliberare a pistelor pentru biciclete care, chiar dacă 
nu întotdeauna amplasate ideal, sunt foarte importante pentru orașele din România, 
sufocate de praf și de noxe, dar care tind totuși spre civilizație. 

 2010: Forumul ONG-urilor de mediu – organizat împreună cu asociațiile de mediu din 

http://www.ecopolis.org.ro/media/files/Studiu_monitorizare_legislatie_deseuri.pdf
http://www.ecopolis.org.ro/media/files/Studiu_monitorizare_legislatie_deseuri.pdf
http://www.ecopolis.org.ro/media/files/studiu_fiscalitate.pdf
http://www.ecopolis.org.ro/media/files/studiu_calitatea_aerului_bucuresti.pdf


 

 

România pentru a discuta despre dezvoltare durabilă în contextul Strategiei Europa 2020, 
precum și despre utilizarea fondurilor structurale din perspectiva dezvoltării durabile. 

 

STAGIARI 

Căutăm intern pentru proiecte advocacy (în special, pentru un proiect ce privește 
infrastructura velo, dar nu numai) și cercetare (pe partea de documentare, organizare informații, 
prelucrare date) 
  

Avem nevoie de un om: 

 organizat, atent și de încredere (ce zice, aia face!) 

 bun comunicator (să poată coordona niște liceeni, de exemplu) 

 bun task manager (să rezolve repede lucruri punctuale) 

 să se descurce în desk research, documentare online și nu numai (îl învățăm noi tot ce mai 
trebuie) 

 activ, energic, entuziast și plin de idei 

 care să aibă competențe online (de exemplu, să fie mânuitor bun de Facebook; va trebui să 
promoveze mesaje pe paginile oficiale de proiect sau să-i supervizeze pe alții), iar dacă are și 
blog, e perfect!  

 familiarizat cu instrumente de cercetare (sondaj, chestionar etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


