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Ploiești, 22 noiembrie 2019  

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Municipiul Ploiești este primul și singurul oraș din România care s-a alăturat programului 

internațional Climate Reality Project -24 Hours of Reality: Truth in Action 

 

Primăria Municipiului Ploiești în parteneriat cu domnul Tiberiu Tulucan, lider acreditat 

Climate Reality, Fundația Județeană pentru Tineret Prahova, Asociația STOP Poluării orașului 

Ploiești și alți reprezentanți naționali ai Climate Reality Leadership Corps au  desfășurat, în data de 

21 noiembrie 2019, la sediul  Primăriei Municipiului Ploiești, evenimentul Ploiești: 24 de ore de 

Realitate Climatică în Acțiune.  

Acțiunea face parte din inițiativele de mediu ale grupului de lucru al Primăriei 

Municipiului Ploiești, protocolul "Ploiești Verde. 

Inițiativa este prima din România aliniată la programul mondial Climate Reality Project al 

fostului Vicepreședinte SUA, Al Gore, sub titlul 24 Hours of Reality: Truth in Action, un dialog la 

nivel global despre realitățile crizei climatice și soluțiile pe care fiecare le putem aduce în acest sens.  

Prezentările din cadrul acestui program internațional se vor desfășura în spații diverse: școli, 

centre comunitare, biblioteci, lăcașe de cult, centre de business, centre administrative și în social 

media. Astfel, prin intermediul ambasadorilor fiecărei țări, mesajul în ceea ce privește soluțiile la 

problema climatică va ajunge direct la oamenii de lângă noi.  

Evenimentul “Ploiești: 24 de ore de Realitate Climatică în Acțiune” a fost dedicat tinerilor 

între 14-35 de ani din orașul nostru și județul Prahova, organizațiilor de mediu locale (reprezentate 

de tineri până în 35 de ani) și reprezentanților autorităților locale. 

În cadrul reuniunii desfășurată la Ploiești, domnul Tiberiu Tulucan, lider acreditat Climate 

Reality, a susținut o interesantă prezentare pe tematica abordată a Schimbărilor Climatice (Climate 

Change), cu scopul de a inspira inițiative locale ulterioare și au fost prezentate o serie de inițiative 

locale în ce privește implicarea societății civile și a mediului privat în problematica poluării.  



De asemenea, a avut loc un atelier practic, care a permis implicarea tinerilor participanți într-

o sesiune de înțelegere a celor 17 Obiective Globale pentru Dezvoltare Durabilă ale ONU, cu 

precădere cele axate pe ecologie și aplicabilitatea lor la nivelul comunității locale. 

Primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, susține acest gen de 

inițiative la nivel local, exprimând permanent public dorința de a include municipalitatea ploieșteană 

într-un parteneriat activ cu  ONG-uri reprezentative, profilate pe activități de protejare a mediului, în 

vederea concretizării unui angajament pe termen lung, care să ofere soluții pentru dezvoltarea 

orașului într-un mod eficient și sustenabil.  

 

 

 


