
   

 
 
 

PETROM CREEAZĂ „PARCURILE VIITORULUI” 
 
 

► Până în 2008, cinci oraşe din ţară vor beneficia de Parcurile Viitorului 
► Bucureşti, Piteşti şi Moineşti sunt primele trei oraşe în care se vor amenaja astfel 

de parcuri, până la sfârşitul acestui an 
► Peste 1,5 milioane de euro pentru amenajarea parcurilor 
► Proiectul este parte a programului de responsabilitate socială Petrom „Respect 

pentru Viitor” 
► Petrom a alocat la începutul lui 2007 10 milioane de euro pentru susţinerea 

proiectelor de responsabilitate socială, în următorii doi ani 
 
Petrom demarează programul social „Parcurile Viitorului”, un amplu proiect de amenajare 
a parcurilor din cinci oraşe ale ţării, sub conceptul „Respect pentru viitor”. Acesta 
deschide seria proiectelor de responsabilitate socială, anunţate de  companie la începutul 
acestui an şi a căror investiţie totală se ridică la 10 milioane de euro.  
 
Proiectul „Parcurile Viitorului” are ca scop redefinirea conceptului de parc în spaţiul urban 
românesc şi crearea, în beneficiul comunităţilor locale, a unui colţ de natură unic, 
reprezentativ pentru viitor. Lansat în spiritul protecţiei mediului şi al utilizarii energiilor 
alternative, programul se va desfăşura timp de doi ani cu susţinerea companiei Petrom şi a 
întregii comunităţi. Oraşele care vor găzdui Parcurile Viitorului, până la sfârşitul anului 2007 
sunt: Bucureşti - Parcul „Lunca Florilor” din cartierul Colentina, Piteşti - „Expo Parc” şi 
Moineşti - „Parcul Central”. În următoarea fază a proiectului, în 2008, programul va include 
şi parcurile din Timişoara şi Târgovişte.  
 
„Petrom îşi respectă promisiunea şi lansează primul proiect dedicat comunităţilor locale – 
„Parcurile Viitorului”. Efortul nostru are în vedere responsabilizarea autorităţilor în 
atingerea standardelor europene, susţinerea tinerei generaţii, dar şi implicarea angajaţilor 
noştri, a oamenilor Petrom. Este un proiect pentru viitor. Vrem ca, prin modul inovator în 
care vor fi amenajate aceste locuri, să insuflăm grija faţă de resursele planetei. Este o 
promisiune pe care ne-o vom ţine din respect pentru comunitate, din respect pentru mediu, 
dar, mai ales, din respect pentru viitor.”, a declarat Mariana Gheorghe, CEO Petrom. 
 
Prima etapă a programului Petrom constă în lansarea unui concurs naţional de arhitectură 
şi peisagistică adresat tuturor studenţilor şi tinerilor absolvenţi ai facultăţilor specializate. 
Participanţii la concurs sunt invitaţi să îşi imagineze parcul viitorului pentru primele 3 oraşe 
incluse în program, regândind arhitectura lor în vederea protecţiei mediului şi a utilizarii 
energiilor alternative. Parcurile vor reprezenta un ansamblu coerent peisagistic şi 
ecologic, în spiritul celor mai moderne parcuri din lume.  
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Un juriu de specialişti români va selecta şi premia cele mai bune proiecte, care vor fi 
ulterior implementate în parcurile din cele cinci oraşe incluse în program. Valoarea totala a 
premiilor este de 16,500 de euro. Mai multe informaţii despre concurs sunt afişate pe site-ul 
www.parcurileviitorului.com.  
 
Începând cu luna iulie a acestui an vor demara lucrările de construcţie şi implementare a 
proiectelor câştigătoare. Investiţia Petrom în acest program este de peste 1,500,000 euro. 
 
„În programele noastre de responsabilitate socială ne propunem să sprijinim tânăra 
generaţie şi comunitatea. De aceea, am iniţiat un concurs de proiecte în care dorim să 
implicam tinerii arhitecţi cu imaginaţie, care vor avea astfel şansa să participe la un proiect 
de anvergură. Cu sprijinul unui juriu format din specialişti recunoscuţi în România vom 
selecta cele mai bune proiecte pe care le vom implementa apoi cu ajutorul comunităţilor 
locale. Ne bucurăm că avem tot sprijinul autorităţilor în acest demers.”, a declarat Mona 
Nicolici, CSR Communication Manager. 
 
Proiectele vor fi evaluate de un juriu alcătuit din specialişti şi cadre universitare în domeniul 
arhitecturii şi peisagisticii, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai societăţii civile – 
organizaţii non-guvernamentale active în ecologie şi probleme de mediu, reprezentanţi ai 
Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, mass-media. 
Printre membrii juriului se numără: Nicolae Rădulescu Dobrogea, Eco-civica; Dragoş 
Bucurenci, Academia Caţavencu - Salvaţi Dunărea şi Delta; Dana Deac, Realizator TVR; 
Prof. dr. Felicia Iliescu, Coordonatorul Catedrei de Peisagistică din cadrul Universităţii de 
Agronomie şi Medicină Veterinară, Bucureşti; Neculai Onţanu, Primar Sector 2 Bucureşti 
(pentru parcul “Lunca Florilor”); Vasile Ailincăi, Primar Municipiul Moineşti, Judeţul Bacău 
(pentru “Parcul Central”); Tudor Pendiuc, Primar Municipiul Piteşti, Judeţul Argeş (pentru 
“Expo Parc”); Ioan Anghel, Secretar General în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării 
Durabile; Bruno Andreşoiu, arhitect, Igloo Media; Cătălina Preda, arhitect; Cerasela 
Crăciun, lector, Şef de Lucrări la Facultatea de Urbanism, secţiunea Peisagistică, 
Universitatea „Ion Mincu” Bucureşti.  
 
 
„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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