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Universitatea Bioterra Bucuresti (UBB) lansează Proiectul intitulat „Impreuna spre orizonturi 

verzi”, prin "Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului" 

finantat din Fondul de Mediu. 

 

Universitatea Bioterra isi doreste sa fie prima institutie de invatamant din Romania care 

accepta provocarea de a-si diminua amprenta de carbon cu 10% cuantificabil, in decursul unui 

an calendaristic. 

 

Oamenii sunt mai intai de toate un principiu si mai apoi o realizare, de aceea misiunea noastra 

este educarea si stimularea civica ( atat a studentilor,cat si a altei categorii de populatie) prin 

participare activa la realitatile imediate pe problema diminuarii amprentei de carbon. 

 

Obiectivele proiectului :Implicarea si continuitatea procesului de educatie si constientizare ale 

studentilor Universitatii Bioterra in ceea ce priveste mediul inconjurator, imbunatatirea calitatii 

vietii. Pozitivarea si constientizarea civica asupra protectiei mediului. Diminuarea efectelor 

poluarii asupra ecosistemelor terestre urbane. 

 

Proiectul isi propune 

 Popularizarea in randul a 13.577 studenti a problemelor de mediu si educarea privind 
metodele de prezervare a mediului; 

 Participarea a 1500 de studenti la activitati practice; 
 Creearea unui site care sa fie accesat de un numar de peste 10 000 de vizitatori; 



 Creearea unor grupuri de socializare pe toate site-urile specifice care sa abordeze 
temele specifice proiectului; 

 Ecologizarea unei suprafete de cel putin 10 (zece) hectare; 
 Reducerea emisiilor de CO2 in Romania cu 10 %. 

 

Toţi studentii care doresc să participe la această campanie, o pot face vizitând site-ul web: 

http://www.bioterra.ro, unde se pot informa cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor şi la 

modalităţi de implicare în activităţile proiectului. 
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