
CARTEA DE IDENTITATE 
A CETĂȚEANULUI

CETĂȚEAN DESCHIS 
CĂTRE COLABORARE

Im
pactul tău

Ai un im
pact asupra m

ediului urban reducând 
generarea de deșeuri prin practici alternative de 
producție - consum

 și asupra grupurilor sociale prin 
creșterea com

petențelor, a coeziunii com
unitare și a 

sentim
entului de asum

are.

Provocările tale 
Este posibil să fie nevoie să îți dezvolți 
com

petențele și să prim
ești sfaturi în privința 

coordonării și dezvoltării durabile a m
odelului de 

afaceri. Încearcă să obții din partea instituțiilor 
sprijin financiar și în m

aterie de infrastructură, 
arătând dovezi m

ăsurabile ale im
pactului tău.

Ce faci
Lucrezi în grupuri inform

ale sau organizații non-
profit pentru a im

plem
enta practici alternative, a 

îm
părtăși inform

ații, resurse și com
petențe și a crește 

gradul de conștientizare.

Cine ești
Îți place să colaborezi la proiecte pe term

en lung 
într-un grup care îți îm

părtășește valorile față 
de practicile alternative de producție-consum

 
în vederea unei bucle închise în sistem

ele de 
construcție și alim

entație și între sistem
e.

CARTEA DE IDENTITATE 
A CETĂȚEANULUI

Im
pactul tău

Ai un im
pact asupra m

ediului urban prin influențarea 
planificării urbane și asupra grupurilor sociale prin 
prom

ovarea grupurilor interesate de problem
ele 

com
unității și prin creșterea nivelului de cunoaștere 

și conștientizare a acestora.

Provocările tale 
Este posibil să ai nevoie de planificare în vederea 
sustenabilității financiare a proiectelor, în cazul în 
care acestea sunt realizate în m

od regulat, precum
 

și de ajutor din partea facilitatorilor în ceea ce 
privește crearea de rețele. Com

unică cu instituțiile 
locale pentru a prim

i sprijin în cadrul im
plem

entării 
proiectelor.

Ce faci
Te im

plici prin cooperare în proiecte tem
porare 

create și produse în urm
a unei colaborări, 

prom
ovate de facilitatori pentru a răspunde 

problem
elor com

unității, a crește gradul de 
conștientizare și a prom

ova m
oduri alternative de 

utilizare a resurselor.

Cine ești
Îți place să colaborezi într-un grup form

at pentru o 
perioadă scurtă pe baza valorilor și a preocupărilor 
com

une privind problem
ele de m

ediu și sociale (cum
 

ar fi utilizarea terenurilor publice)  și deficiențele 
guvernam

entale în m
ediul construit.

CETĂȚEAN 
STRATEGIC

CARTEA DE IDENTITATE 
A CETĂȚEANULUI

Im
pactul tău

Ai un im
pact asupra m

ediului urban prin 
reducerea generării de deșeuri și a consum

ului de 
resurse; asupra grupurilor sociale prin im

plicarea 
com

unității locale; asupra propriei situații 
financiare prin econom

iile pe care le faci în 
m

aterie de bani și spațiu.

Provocările tale 
În calitate de furnizor de servicii, s-ar putea să 
fie nevoie să îți dezvolți com

petențe în dom
eniul 

im
plem

entării și operării unui serviciu. Încearcă să 
obții sprijin financiar pentru a dezvolta serviciul. În 
calitate de furnizor în cadrul unui serviciu, ar putea 
fi necesar să construiești credibilitate și încredere.

Ce faci
Te im

plici prin colaborare pentru a răspunde nevoilor 
com

unității prin partajarea resurselor, cum
 ar fi 

bunuri și inform
ații prin interm

ediul facilităților 
(servicii și platform

e/rețele virtuale) în legătură cu 
sistem

ele de produse, clădiri și m
obilitate.

Îți place să înlocuiești m
odelele actuale de consum

 
prin îm

părtășirea și schim
bul de practici la nivel 

de grupuri, cu scopul de a m
axim

iza utilizarea 
resurselor.

CETĂȚEAN DESCHIS 
CĂTRE PARTAJARE

Cine ești

CARTEA DE IDENTITATE 
A CETĂȚEANULUI

Im
pactul tău

Ai un im
pact: asupra m

ediului urban prin 
reducerea consum

ului de m
ateriale; asupra 

grupurilor sociale prin im
plicare civică, 

dezvoltarea de com
petențe și incluziune socială; 

asupra econom
iei locale prin econom

isirea de 
bani și crearea de locuri de m

uncă.

Provocările tale 
În calitate de furnizor de servicii, s-ar putea să fie 
necesar să diversifici serviciul pentru a dezvolta 
un m

odel de afaceri durabil, fiind în același tim
p 

susținut prin sprijin extern. Creează parteneriate 
stabile la nivel local și îm

părtășește experiența la 
nivel global.

Ce faci
Te im

plici  în înlocuirea com
portam

entelor actuale 
de producție și consum

 din cadrul sistem
ului de 

produse cu practici de eco-proiectare, producție 
autonom

ă și reparații, cu sprijinul facilităților și 
rețelelor de schim

b de cunoștințe.

Cine ești
Îți place să fabrici singur bunuri și să prelungești 
durata de viață a bunurilor accesând facilități 
care oferă spațiu, echipam

ente și sprijin, și 
îm

bunătățindu-ți com
petențele prin crearea de 

rețele și transfer de cunoștințe.

CETĂȚEAN PRICEPUT 
LA BRICOLAJ

CARTEA DE IDENTITATE 
A CETĂȚEANULUI

Provocările tale 

Im
pactul tău

Ai un im
pact asupra m

ediului prin furnizarea de 
cunoștințe și dovezi privind problem

ele de m
ediu 

și sociale și asupra grupurilor sociale prin im
plicare 

civică, crearea interesului față de durabilitate și a 
conștientizării acesteia.

S-ar putea să fie nevoie să diversifici participarea, 
să exam

inezi atât aspectele sociale, cât și aspectele 
tehnice ale durabilității și să gestionezi tensiunile 
cu știința academ

ică tradițională.

Ce faci
Te im

plici în inițiative precum
 proiecte de știință 

pentru cetățeni și m
agazine de știință prom

ovate și/
sau coordonate de cetățeni cu sprijinul instituțiilor, în 
cadrul cărora participanții contribuie la producerea 
de cunoștințe prin colectarea și partajarea datelor.

Cine ești
Îți place să colectezi și să îm

părtășești date pentru 
crearea de cunoștințe cu scopul de a îm

bunătăți 
înțelegerea problem

elor de m
ediu și societale 

în legătură cu tem
ele care te interesează, de a 

crește gradul de conștientizare și de a prom
ova 

schim
bările către durabilitate.

CETĂȚEANUL CU 
PUTERE DE PERCEPȚIE

CARTEA DE IDENTITATE 
A CETĂȚEANULUI

Im
pactul tău

Ai un im
pact: asupra m

ediului urban prin 
îm

bunătățirea utilizării resurselor și reducerea 
generării de deșeuri; asupra grupurilor sociale prin 
prom

ovarea com
petențelor, a coeziunii sociale și a 

autonom
iei; asupra econom

iei locale prin crearea de 
locuri de m

uncă.

Provocările tale 
S-ar putea să fie nevoie să creezi parteneriate 
și rețele stabile ale lanțului logistic pentru a 
construi m

odele de afaceri durabile. Investește 
în dezvoltarea de com

petențe și în schim
bul de 

cunoștințe și caută să obții acces la infrastructuri și 
sprijin financiar. 

Ce faci
Te im

plici în prom
ovarea m

odelelor alternative 
producând sau consum

ând alim
ente și produse, 

precum
 și furnizând sau abonându-te la servicii, 

care reduc utilizarea resurselor și evită producerea 
de deșeuri în cadrul producției și consum

ului.

Cine ești
Ai stiluri de viață durabile și urm

ărești să prom
ovezi 

schim
bări în ceea ce privește practicile de producție 

și consum
 consacrate, prom

ovate de întreprinderile 
și organizațiile locale pentru produse și alim

ente.

CETĂȚEAN CARE NU 
PRODUCE DELOC DEȘEURI

CARTEA DE IDENTITATE 
A CETĂȚEANULUI

Im
pactul tău

Ai un im
pact asupra m

ediului urban prin reducerea 
generării de deșeuri și a cererii de m

aterii prim
e, 

precum
 și asupra situației financiare personale 

prin econom
ii și profituri obținute din servicii de 

închiriere.

Provocările tale 
În calitate de îm

prum
utător, s-ar putea să 

fie nevoie să construiești credibilitate și să 
adopți o asigurare de protecție. În calitate de 
furnizor de servicii, este posibil să ai nevoie de 
acces la infrastructuri și sprijin, de dezvoltarea 
com

petențelor și de un m
odel de afaceri durabil.

Ce faci
Te im

plici în prom
ovarea practicilor de consum

 
orientate spre utilitate care îți perm

it să răspunzi 
nevoilor tale în m

aterie de produse, spații și 
transport fără a le deține, prin interm

ediul serviciilor 
de închiriere.

Cine ești
Îți place să închiriezi produse, spații și m

ijloace 
de transport pentru a evita redundanța în ceea 
ce privește deținerea de bunuri și pentru a crește 
valoarea utilitară, în condițiile unei creșteri a 
costului vieții.

CETĂȚEAN ORIENTAT 
CĂTRE UTILITATE
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