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ANEXA C 

SPAłII VERZI  

Componenta SpaŃii Verzi Urbane 

2011 

OrganizaŃia: ATE DIANTHUS MEDIAŞ 

Titlul proiectului: PARCUL MEU E ŞI AL TĂU 

Nr. Nume  ziar/ TV/magazin/pagina web Titlul articolului Data 
apariŃiei 

1 ZIARUL TRIBUNA A început amenajarea parcului din 
cartierul Moşnei 

22 MAI 

2 MIRCEA HODARNAU BLOG 

http://www.mirceahodarnau.ro/parc-din-

medias-reamenajat-de-voluntari/2011/05/ 

Parc din Medias reamenajat de voluntari 
20 MAI 

3 ISTVAN BERTALAN BLOG 

http://istvanbertalan.blogspot.com/2011/0

5/elevii-din-medias-reamenajeaza-timp-

de.html 

Elevii din Mediaş reamenajează timp de 

patru luni un parc 

 

19 MAI 

4 NOVA TV 

http://novatvmedias.wordpress.com/2011

/05/19/parcul-de-pe-strada-valea-adanca-

este-reamenajat/ 

Parcul de pe strada Valea Adâncă 

este reamenajat 

 

19 MAI 

5 RADIO RING 
http://www.radioring.ro/news.php?start_f
rom=265&ucat=&archive=&subaction=

&id=& 

Parc reamenajat 23 MAI 

6 ZIARUL TRIBUNA 
http://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/par

c-reamenajat-la-medias-66729.html 

Parc reamenajat la Mediaş 22 IUNIE 

7 NOVA TV 

http://novatvmedias.wordpress.com/2011

/06/21/parcul-de-pe-strada-valea-adanca-

a-fost-reamenajat/ 

Parcul de pe strada Valea Adâncă a 

fost reamenajat 

 

21 IUNIE 

8 IONUT ANISCA FACEBOOK PAGE 

http://www.facebook.com/pages/Ionut-

Anisca-

Photography/211527472193629?sk=wall 

POSTARE DE POZE 
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9 MONITORUL DE MEDIAS 

http://www.monitorulcj.ro/documente/m

onitorul_de_medias567.pdf 

 

ELEVII PUN UNARUL LA TREABA 
27 MAI 

10 MONITORUL DE MEDIAS 

http://www.monitorulcj.ro/documente/m

onitorul%20de%20medias%20%20-

%2024.06.2011.pdf 

OAZA VERDE IN ZONA MOSNEI 
24 IUNIE 

Parc din Medias reamenajat de voluntari 

In parcul de pe strada Valea Adanca din Medias  pe parcursul a 4 luni de zile 

(aprilie-august) se desfasoara actiuni de reamenajare. 

Proiectul a fost depus de catre ATE Dianthus, este finantat de catre Fundatia pentru Parteneriat si 
MOL Romania si se desfasoara in parteneriat, intre Asociasia Dianthus, Primaria Medias prin 
Serviciul Public de Ecologizare si 3 unitati de invatamant din Medias: Scoala George Popa, Scoala 
Nationala de Gaz si Liceul Axente Sever. 

From Mircea's Gallery @ PicturePush 

Un numar de 45 de elevi voluntari de la scolile implicate in proiect au anumite sarcini de implinit, 
conform planului de actiuni. S-a inceput miercuri prin ecologizarea zonei, mai apoi s-au plantat 200 
de trandafiri, 8 pomi, gard viu, care sunt in continuare intretinute de catre copii voluntari in timpul 
lor liber si, care au inteles notiunea de voluntariat si importanta realizarii acestor actiuni cu 
ajutorul lor. 

 
23 May 2011: Parc reamenajat Pe parcursul a 4 luni de zile (aprilie-august) in parcul de pe strada Valea 
Adanca se desfasoara actiuni de reamenajare a acestui parc. Proiectul a fost depus de catre ATE Dianthus, 
este finantat de catre Fundatia pentru Parteneriat si MOL Romania si se desfasoara in parteneriat, intre 
Asociatia Dianthus, Primaria Medias prin Serviciul Public de Ecologizare si 3 unitati de invatamant din 
Medias: Scoala George Popa, Scoala Nationala de Gaz si Liceul Axente Sever. Un numar de 45 de elevi 
voluntari de la scolile implicate in proiect au anumite sarcini de implinit, conform planului de actiuni. 
Elevilor li s-au alaturat si membrii asociatiei si angajati ai Serviciului de Ecologizare care, impreuna 
muncesc pentru acelasi interes: schimbarea aspectului parcului, amenajarea unui loc pentru petrecerea 
timpului liber intr-o ambianta placuta. S-au plantat 200 de trandafiri, 8 pomi, gard viu, care sunt in 
continuare intretinute de catre copii voluntari in timpul lor liber Urmeaza amplasarea mobilierului: banci, 
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cosuri de gunoi, panouri informative si un suport pentru biciclete. Locul de joaca si mobilierul deja 
existent vor fi reconditionate si ele. 
 

joi, 19 mai 2011 

Elevii din Mediaş reamenajează timp de patru luni un parc  

 
În intervalul aprilie-august în parcul de pe strada Valea Adâncă din Mediaş, se desfăşoară acŃiuni de 
reamenajare a parcului. Proiectul a fost depus de către ATE Dianthus, este finanŃat de către FundaŃia 
pentru Parteneriat şi MOL România şi se desfăşoară în parteneriat, între AsociaŃia Dianthus, Primăria 
Mediaş prin Serviciul Public de Ecologizare şi 3 unităŃi de învăŃământ din Mediaş: Şcoala George Popa, 
Şcoala NaŃională de Gaz şi Liceul Axente Sever. 
Faptul că în zona aleasă pentru amenajarea parcului există un izvor de unde foarte mulŃi medieşeni se 
aprovizionează zilnic, face ca aceasta să fie una intens circulată. Luând în considerare şi drumul elevilor 
către şcoală care se intersectează cu această zonă,  şi interesul tinerilor pentru distracŃie, relaxare, ne-a 
determinat să alegem această locaŃie. Un număr de 45 de elevi voluntari de la şcolile implicate în proiect 
au anumite sarcini de împlinit, conform planului de acŃiuni. Începând de miercuri, elevilor li s-au alăturat 
şi membrii asociaŃiei, respectiv angajaŃi ai Serviciului de Ecologizare care, împreună muncesc pentru 
acelaşi interes: schimbarea aspectului parcului, amenajarea unui loc pentru petrecerea timpului liber într-o 
ambianŃă plăcută. S-a început prin ecologizarea zonei, mai apoi s-au plantat 200 de trandafiri, 8 pomi, 
gard viu, care sunt în continuare întreŃinute de către copii voluntari în timpul lor liber şi, care au înteles 
noŃiunea de voluntariat şi importanŃa realizării acestor acŃiuni cu ajutorul lor. Urmează amplasarea 
mobilierului: bănci, coşuri de gunoi, panouri informative şi un suport pentru biciclete. Locul de joacă şi 
mobilierul deja existent  vor fi recondiŃionate şi ele. „Considerăm că nu este suficient ca doar tinerii elevi 
să participe la această acŃiune, ci trebuie implicată şi comunitatea. Astfel, conform planului de acŃiuni, o 
altă misiune va fi de a înştiinŃa populaŃia din zonă despre realizarea parcului, dar şi despre obligaŃiile 
cetăŃenilor atunci când se vor afla pe teritoriul lui. Elevii acordă o importanŃă deosebită acestui proiect, 
fiind prezenŃi la toate întâlnirile şi aşteaptă cu nerăbdare finalizarea proiectului pentru a se mândri 
medieşenilor cu realizările lor", ne-a declarat joi coordonatorul proiectului, Anca Bara. 
 
 
 

Parcul de pe strada Valea Adâncă este reamenajat 

 

Parcul de pe strada Valea Adâncă din municipiul Mediaş va fi reamenajat, în cadrul unui proiect finanŃat 
de către FundaŃia pentru Parteneriat şi MOL România. Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de patru 
luni şi va fi realizat cu sprijinul a 45 elevi voluntari de la mai multe unităŃi de învăŃământ. 

Parc reamenajat la Mediaş 
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22 iunie 2011 23:06  

341 vizualizari  

A-  A+       

După ceva mai bine de o lună şi jumătate de la demararea proiectului, parcul din cartierul 
Moşnei a fost reamenajat. Proiectul, derulat de AsociaŃia Dianthus, în colaborare cu 3 
unităŃi de învăŃământ din Mediaş, a ajuns în acest fel la final. Timp de mai multe săptă-
mâni zona a fost ecologizată, s-au plantat flori şi arbuşti, s-au montat bănci, coşuri de 
gunoi, totul în cadrul unui proiect finanŃat de către FundaŃia pentru Parteneriat şi MOL 
România. Lucrările de reamenajare a parcului din cartierul Moşnei au ajuns la final, 
acestea fiind realizate cu ajutorul elevilor de la trei unităŃi de învăŃământ din municipiu, 
Şcoala „George Popa”, Şcoala NaŃională de Gaz şi Liceul Axente Sever. Toată munca 
elevilor a fost însă umbrită de comportamentul suburban al unor medieşeni, care au 
considerat că trebuie să fure sau să distrugă trandafirii şi pomii plantaŃi. Voluntarii 
participanŃi la acest proiect au declarat însă că în perioada următoare, vor înlocui plantele 
şi arbuştii distruşi. 
 
 
 

A început amenajarea parcului din cartierul Moşnei 
 

de Vasile ANTIPA 
vasileantipa@tribuna.ro  

22 mai 2011 23:15   119 vizualizari  
 

 
Pe parcursul a 4 luni de zile (aprilie-august) în parcul de pe strada Valea 

Adâncă se desfăşoară acŃiuni de reamenajare a acestui loc. Proiectul a fost depus de către AsociaŃia de 
Turism şi Ecologie Dianthus, este finanŃat de către FundaŃia pentru Parteneriat şi MOL România şi se 
desfăşoară în parteneriat între AsociaŃia Dianthus, Primăria Mediaş prin Serviciul Public de Ecologizare şi 
3 unităŃi de învăŃământ din Mediaş: Şcoala „George Popa”, Şcoala NaŃională de Gaz şi Liceul „Axente 
Sever”. „Faptul că în zona aleasă pentru amenajarea parcului există un izvor de unde foarte mulŃi 
medieşeni se aprovizionează zilnic, face ca aceasta să fie una intens circulată. Luând în considerare şi 
drumul elevilor către şcoală care se intersectează cu această zonă, şi interesul tinerilor pentru distracŃie, 
relaxare, ne-a determinat să alegem această locaŃie. Un număr de 45 de elevi voluntari de la şcolile 
implicate în proiect au anumite sarcini de împlinit, conform planului de acŃiuni. Elevilor li s-au alăturat şi 
membrii asociaŃiei şi angajaŃi ai Serviciului de Ecologizare care, împreună muncesc pentru acelaşi interes: 
schimbarea aspectului parcului, amenajarea unui loc pentru petrecerea timpului liber într-o ambianŃă 
plăcută. S-a început prin ecologizarea zonei, mai apoi s-au plantat 200 de trandafiri, 8 pomi, gard viu, care 
sunt în continuare întreŃinute de către copii voluntari în timpul lor liber şi, care au înŃeles noŃiunea de 
voluntariat şi importanŃa realizării acestor acŃiuni cu ajutorul lor. Urmează amplasarea mobilierului: bănci, 
coşuri de gunoi, panouri informative şi un suport pentru biciclete. Aparatele de joacă din locul de joacă şi 
mobilierul deja existent vor fi recondiŃionate şi ele. Considerăm că nu este suficient ca doar tinerii elevi să 
participe la această acŃiune, ci trebuie implicată şi comunitatea. Astfel, conform planului de acŃiuni, o altă 
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misiune va fi de a înştiinŃa populaŃia din zonă despre realizarea parcului, dar şi despre obligaŃiile 
cetăŃenilor atunci când se vor afla pe teritoriul lui. Elevii acordă o importanŃă deosebită acestui proiect, 
fiind prezenŃi la toate întâlnirile şi aşteaptă cu nerăbdare finalizarea proiectului pentru a se mândri 
medieşenilor cu realizările lor”, a spus Anca Băra, coordonatorul proiectului.  
 

Parcul de pe strada Valea Adâncă a fost reamenajat 

Parcul de pe strada Valea Adâncă din municipiul Mediaş a fost reamenajat. 
Timp de mai multe săptămâni zona a fost ecologizată, s-au plantat flori şi arbuşti, s-au montat bănci, 
coşuri de gunoi, totul în cadrul unui proiect finanŃat de către FundaŃia pentru Parteneriat şi MOL România. 
Lucrările de reamenajare a parcului din cartierul Moşnei au ajuns la final. Acestea au fost realizate cu 
ajutorul elevilor de la trei unităŃi de învăŃământ din municipiu, Şcoala George Popa, Şcoala NaŃională de 
Gaz şi Liceul Axente Sever. 

 

Oază verde în zona Moşnei 
Voluntarii de la trei şcoli medieşene au reamenajat parcul de pe strada Valea Adâncă, din cartierul Moşnei. Timp de mai multe 
săptămâni, zona a fost ecologizată, s-au plantat fl ori şi arbuşti, s-au montat bănci, coşuri de gunoi, panouri informative şi un 
suport pentru biciclete. Totul a fost realizat unui pro iect fi nanŃat de către FundaŃia pentru Parteneriat şi MOL România. Proiectul 
pentru reamenajarea parcului a fost depus de către AsociaŃia de Turism şi Ecologie „Dianthus”. Faptul că în zona aleasă există 
un izvor, de unde foarte mulŃi medieşeni se aprovizionează zilnic, face ca aceasta să fi e una intens circulată. „Luând în 
considerare  si drumul elevilor către şcoală care se intersectează cu această zonă, şi interesul tinerilor pentru distracŃie, 
relaxare, ne-a determinat să  alegem această locaŃie”, a motivat Anca Băra, coordonatorul proiectului.  
Ecologizare şi plantări. Proiectul de reamenajare a parcului a început cu ecologizarea zonei şi plantări de fl ori. Astfel, s-au 
plantat 200 de trandafi ri, opt pomi, gard viu, care sunt în continuare întreŃinute de către copiii voluntari în timpul lor liber. A urmat 
amplasarea mobilierului, a mai multor bănci, a unor coşuri de gunoi, a unor panouri informative şi a unui suport pentru biciclete. 
Locul de joacă şi mobilierul deja existent au fost recondiŃionate şi ele.  
Plusuri şi minusuri La sfârşitul săptămânii trecute, voluntarii au încheiat tot ceea ce şi-au propus să facă. Au fost motive de 
bucurie, dar si de tristeŃe, pentru că o parte dintre fl orile şi pomii plantaŃi au fost deja furate sau rupte. „Am muncit cu toŃii, am 
reuşit să realizăm tot ce ne-am propus, suntem foarte mulŃumiŃi de acest lucru. La fel, şi elevii sunt încântaŃi că au putut să îşi 
aducă aportul. Suntem şi dezamăgiŃi pentru că munca noastră nu se vede în întregime. Pe parcursul ultimelor două-trei 
săptămâni, au fost furaŃi o mare parte dintre trandafi rii pe care noi i-am plantat, iar o parte dintre pomi au fost rupŃi”, explică 
Anca Băra. 
Voluntari mulŃumiŃi   Lucrările de reamenajare a parcului de pe strada Valea Adâncă au fost realizate cu ajutorul elevilor de 
la trei unităŃi de învăŃământ din municipiu.  Este vorba de Şcoala George Popa, Şcoala NaŃională de Gaz şi Liceul Axente Sever. 
„Mă bucur foarte mult că am participat la această acŃiune. În acest fel, am putut să ajut  parcul, să ajut acest oraş. Am făcut 
acest lucru pentru mine, pentru noi, pentru toŃi cei care vor veni aici şi vor fi bucuroşi  să folosească ceea ce am realizat noi”, 
mărturiseşte Izabella Kiss, primarul recent ales al tinerilor. 
 
 
 

Model de urmat 
Voluntarii care au pus umărul la reabilitarea parcului au 
dorit ca, în acest fel, să dea un exemplu concetăŃenilor noştri. 
Aceştia susŃin că oamenii ar trebui să se aplece mai mult 
asupra naturii, să facă mai mult pentru păstrarea unui mediu 
mai curat. „Am vrut să ajut natura, să fac ceva pentru ca 
oamenii să realizeze că e cazul ca şi ei să pună umărul. Sunt 
experienŃe utile, am mai participat la Let’s Do It România“, 
aminteşte unul dintre tinerii participanŃi. 
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Elevii pun umărul la treabă 
Voluntarii au început lucrările de reamenajare a parcului de pe strada Valea Adâncă din municipiul Mediaş. Proiectul de  
reamenajare a parcului a început cu ecologizarea zonei şi plantări de fl ori. „S-a început prin ecologizarea zonei, mai apoi s-au 
plantat 200 de trandafi ri, 8 pomi, gard viu, care sunt în continuare întreŃinute de către copii voluntari în timpul lor liber şi, care au 
înteles noŃiunea de voluntariat şi importanŃa realizării acestor acŃiuni cu ajutorul lor. Urmează amplasarea mobilierului, bănci, 
coşuri de gunoi, panouri informative şi un suport pentru biciclete. Locul de joacă şi mobilierul deja existent vor fi recondiŃionate şi 
ele”, a precizat Anca Băra, coordonatoarea iniŃiativei.  
45 de voluntari     Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de patru luni şi va fi realizat cu sprijinul a 45 elevi voluntari de la 
trei unităŃi de învăŃământ din oraş: şcoala „George Popa”, Şcoala NaŃională de Gaz şi Liceul Teoretic „Axente Sever”. „Proiectul 
a fost depus de cătreAsociaŃia de Turism şi Ecologie Dianthus. Faptul că în zona aleasă pentru amenajarea parcului există un 
izvor de unde foarte mulŃi medieşeni se aprovizionează zilnic face ca aceasta să fi e una intens circulată. Luând în considerare 
şi drumul elevilor către şcoală care se intersectează cu această zonă, şi interesul tinerilor pentru distracŃie, relaxare, ne-a  
determinat să alegem această locaŃie”, motivează Anca Băra. Proiectul finanŃat de către FundaŃia pentru Parteneriat şi MOL  
România se desfăşoară în perioada aprilie-august.  


