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Orașul Al Ain din Emiratele Arabe Unite este mândru că poate găzdui „LivCom Awards 2012”, the International Awards for Liveable 
Communities. Ca Director General al municipalității Al Ain, salut Awards, care va adăuga o nouă realizare la palmaresul orașului Al Ain, 
care include a câștigarea de către oraș a unui Silver Award LivCom 2010 în ceea ce privește programele de bunăstare a orașului, în 
conformitate cu cele mai bune practici și norme internaționale. 

Astfel de Award-uri și participări, dau orașului Al Ain posibilitatea să scoată în evidență Emiratele Arabe Unite pe plan internațional, 
reflectând obiectivele guvernului din Abu Dhabi, de a deveni una din primele cinci guverne din întreaga lume. Este o ocazie de a aprecia 
eforturile depuse de persoanele care din partea autorităților guvernamentale și semi-guvernamentale și în general a municipalității 
orașului Al Ain în special, pentru proiectele lor vitale și deosebite de în decursul ultimilor ani. Acesta este un stimulent pentru a ajunge la 
excelență și va oferi orașului posibilitatea și șansa de a obține recunoaștere suplimentară la toate nivelurile vieții internaționale. 

Orașul Al Ain a câștigat mai multe premii, dintre care ultima a fost faptul că UNESCO a înregistrat orașul ca primul din Emirate pe 
lista Patrimoniului Cultural Mondial în 2011, în plus față de acordarea premiului „Award of technological intelligence for governmental 
organizations from the 2011 Hexagon” – cu ocazia expoziției „Intergraph Exhibition”. 

În ceea ce privește viziunea municipalității Al Ain în realizarea excelenței și dezvoltării durabile, lucrăm la proiecte deosebite, inclusiv 
infrastructură modernă, trotuare, locuri de joacă pentru copii și comunități durabile de locuințe.  În același timp, servicii complete 
orășenești sunt livrate la poarta cetățenilor. De asemenea adoptăm principiul de responsabilității sociale corporative „CSR” și angajăm 
comunitatea în atingerea obiectivelor noastre, în scopul de a îmbunătăți serviciile și asigurare a bunăstării.  

Turism, patrimoniu, climat și securitate sunt elementele pe baza cărora orașul Al Ain este denumit „Orașul oazelor”, făcând din acesta 
orașul a standardelor internaționale sofisticate, care combină trecutul glorios cu prezentul splendid. Este orașul munților înalți, a 
câmpiilor întinse, a parcurilor verzi și a nisipurilor de aur. Orașul Al Ain este un amestec armonios de natură minunată și urbanizare.  

Fiți bineveniți la LivCom 2012, care va avea loc în orașul inovației și frumuseții.

Al dvs. sincer,

Dr. Matar Mohammed Al Nuaimi

Director General  al municipalității orașului Al Ain

و بصافت      LivCom 2102لتفخر باستضافة جاازةة المتتمعاات الحيةياة     إن مدينة العين بدولة االمارات العربية المتحدة 
المديناة  العاين و  مان نامنها فاةا      إلنتاااات مدير عام بلدية المدينة فإنن  أرحب باحتضاننا لهذه المناسبة الت  تضيف رصيدا جديادا  

و الت  جاءت نتيتة لما حققته مدينة العين مان سابا العايل المةزماة و المتةافقاة ما  أفضاا         2101الفضية للعام   LivComبتازةة  
الممارسااات و المعااايير العالميااة و إبااراا وجااةا اولااة االمااارات العربيااة المتحاادة مميلااة بمدينااة العااين فاا  المحافااا العالميااة عباار            

حكةماة أباةيب  لتصابا واحادة مان أفضاا ومات حكةماات علال ملاتةو العاال   و ها               أهادا  المشاركات و التاةازة التا  تتارج      
، فرصة لتقدير جهةا القازمين علل مدينة العين من مؤسلات حكةمية و شبه حكةمية بصفة عامة و بلدياة مديناة العاين بصافة واصاة     

ةصاةل إلال التمياة و حصاةل المديناة علال المةياد        لل ما يعد حافةا لما قدمته من مشاري  حيةية و متميةة  وةل اللنةات المانية ، 
 .  من التقدير علل كا الملتةيات العالمية

علال قازماة    إماارات  مةقا    كاوول مان قباا منظماة اليةنلاكة      إاراجهاا  أورهاا لقد حظيت مدينة العين بالعديد من التةازة كان 
لتازةة الذكاء التقن  للمؤسلات الحكةمية الت  حصلت عليها بلدية مدينة العاين واةل    باإلنافة 2100للعام  اإلنلان التراث العالم  

 .المعلةمات التغرافية علل ملتةو العال  ةالخاصة بتقني 2100انترغرا   –معرض هيكلاغةن 

  متميةة كالبنياة التحتياة   الملتدامة نعما علل تنفيذ مشاري التنميةو من وةل رؤية بلدية مدينة العين ف  تحقيق التمية و  إننا
و نتبنال  , مناااله    إلال اللكنية الملتدامة و الخدمات البلدياة الشااملة التا  تصاا للماةا نين       األحياءالحديية و المماش  و المةعب و 

   .من تحلين الخدمات و تةفير الرفاهية المعيشية إليهالمتتم  فيما نهد   إشراكو  CSRمبدأ الملؤولية االجتماعية 

تتعلهااا تات  أمنيااةتحظاال بمقةمااات سااياحية و تراميااة و مناويااة و  (  مدينااة الةاحااات) كمااا يقلااق عليهااا  أومدينااة العااين  نإ
معايير عالمية راقية , فه  تتم  بين المان  العريق  و الحانار المشار , التباا الشااما و اللاها المنبلاد, الحادازق الخضاراء و         

.الصحراء الذهبية , لتكةن بذلك مةيتا متتانلا من القبيعة الخةبة و المدنية بكا معقياتها العصرية

 .التمالو اإلبداعف  مدينة  LivCom 2102متتمعات الحيةية بك  حيث تتمعنا جازةة ال فوهة
 

 

 

 

 

 

 

  مع حتياتي                                             
                           الدكتور / مطر حممد النعيمي                               

  عام بلدية مدينة العني مدير                                

                             

 

Welcome to Al Ain, Host of
The International Awards for Liveable Communities 2012 
(The LivCom Awards)

Dr. Matar Mohammed Al Nuaimi
General Manager of Al Ain City Municipality



Bursary Award

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition 
and in these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Bursary Award Title: ................................................................................
Name of Community: ..............................................................................
Contact details (Full name & title): ........................................................... 
.................................................................................................................
Address: .................................................................................................. 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Telephone (include full code): ..................................................................
Fax: ..........................................................................................................
Email: .......................................................................................................
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PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS 

Tel/Fax: 
+44 (0) 118 946 1680 
E-mail: 
info@livcomawards.com
Web: 
www.livcomawards.com
Press office 
E-mail: livcompress@ 
btinternet.com

Doar comunităţile participante la secţia Oraşe Integrale a concursului International 
Awards for Liveable Communities sunt eligibile să-şi depună candidatura la Bursa 
de Studiu (Bursary Award), în valoare de până la £10.000.

•  Proiectul trebuie să asigure un fond suplimentar de până la £10.000 dar 
 totalul final nu poate depăşi £20.000.  Odată cu depunerea candidaturii pentru  
 obţinerea bursei (Bursary Application) trebuie depus şi un buget detaliat.

•  Se va decerna o bursă pentru un candidat(ă) care promovează obiectivul  
 creări unei comunităţi viabile şi satisface una sau mai multe din criteriile de  
 apreciere ale International Awards for Liveable Communities.

•  Nu sunt impuse restricţii cu privire la domeniul în care se depune candidatura,  
 ex. construcţii, educaţie, schimburi tehnice, cercetare, etc.

•  Proiectul trebuie terminat în decurs de douăsprezece luni de la data câştigării  
 bursei.

•  Candidaţii trebuie să de detalii complete ale scopului candidaturii, descrierea  
 şi obiectivele proiectului precum şi rezultatele scontate.

•  Candidaţii trebuie să depună trei copii ale proiectului care nu trebuie să  
 depăşească 3.000 de cuvinte plus diagrame, fotografii, buget, etc.

•  Suma decernată va fi plătită la o ceremonie la terminarea proiectului, dacă se  
 poate chiar la locul desfăşurării proiectului.

•  În vederea publicării în Ifpra World se va cere ca beneficiarilor burselor de  
 studiu să pună la dispoziţie un articol care să descrie proiectul în lungime de  
 800-1.000 cuvinte împreună cu fotografii.

•  Candidaturile trebuie depuse până la data finală pentru înregistrare la secţie  
 de Premii pentru Oraşe Integrale.

•  Nu este limitat numărul de candidaturi de Burse de Studii (Bursary Award) 
  oferite de LivCom la care o comunitate îşi poate depune candidatura. 

•  Unele dintre Bursele de Studiu (Bursary Award) vor fi invitate să facă o   
 prezentare la finala LivCom. Aranjamentele pentru aceste prezentări vor fi  
 anunţate odată cu trimiterea invitaţiei de participare la finală.



Whole City Awards
Premiile The LivCom Awards sunt singura 
competiţie mondială pentru comunităţi locale care 
se focalizează asupra managementului mediului şi 
crearea unor comunităţi viabile. 

Obiectivul premiilor LivCom Awards este de a 
încuraja utilizarea procedeelor optime, inovaţia şi 
conducerea în vederea asigurării unei comunităţi 
vibrante, sustenabile dpdv al mediului care să ducă 
în final la o îmbunătăţire a calităţii vieţii.

Participarea la competiţia LivCom Awards va duce 
la o expunere internaţională mai pronunţată a 
comunităţii Dvs. oferind totodată posibilitatea de 
a învăţa de la comunităţi din lumea largă practica 
optimă pentru managementul mediului local.  

Există cinci categorii de populaţie pentru premiile 
LivCom. Comunităţile nu sunt comparate una 
cu cealaltă din categoria lor de populaţie ci sunt 
judecate mai degrabă în funcţie de performanţele 
lor vizavi de criteriile de apreciere în mediul 
cultural, politic, economic, geografic şi climatic în 
care ele se situează.

CRITERII DE APRECIERE

Comunităţile de dimensiuni şi fond cultural diferit, 
au structuri şi responsabilităţi diferite.  Dacă, în 
cadrul uni criteriu de apreciere, există un domeniu 
de activitate care nu reprezintă responsabilitatea 
directă a comunităţii, ne aşteptăm ca în 
candidatura scrisă şi în faza finală a premiilor să se 
demonstreze modul în care comunitatea foloseşte 
posibilităţile de a influenţa politica în aceste 
domenii.

1. Dezvoltarea peisajului natural şi artificial:

În contextul premiilor, dezvoltarea peisajele 
sunt aspectul oraşului şi a peisajului urban care 
creează un mediu dezvoltat prin design horticol şi 
de infrastructură. Candidatura trebuie să descrie 
caracteristicile cheie sau viziunea peisajului 
comunităţii, şi trebuie demonstrat cum dezvoltarea 
peisajului într-o comunitate îmbină toate elementele 
distinctive atât cele construite, cât şi cele naturale, 
astfel încât să se stabilească o relaţie armonioasă 
între cele două. LivCom căută să vadă dovada 
protecţiei moştenirii naturale şi a siturilor de 
interes ecologic, ale biodiversităţii şi introducerea 
vegetaţiei în zonele cu un mediu mai dificil. Acest 
capitol trebuie să demonstreze modul în care a 
fost dezvoltat peisajul din comunitatea Dvs. creând 
astfel un mediu care generează mândrie civică, 
uşurează recrearea şi petrecerea plăcută a timpului 
liber şi îmbunătăţeşte calitatea vieţii în comunitatea 
Dvs.

Peisajul natural şi construit este criteriul 
fundamental al sustenabilităţii şi vizibilităţii în 
cadrul mai larg al politicilor consiliului, privind 
păstrarea, crearea şi managementul unei societăţi 
sustenabile. Sustenabilitatea în acest context 
este demonstrată de condiţia trecută, prezentă 
şi viitoare a peisajului şi moştenirii culturale 
şi naturale, dezvoltată pentru crearea unei 
comunităţi fiabile.  Datorită existenţei lor sociale 
şi fizice, se aşteaptă de la peisaje să contribuie 
la sustenabilitatea comunităţii, şi reprezintă 
instrumentele şi infrastructura peisajelor, care 
trebuie dirijate pentru a produce o textură de bază 
sustenabilă a politicii comunităţilor.

Managementul peisajului trebuie considerat 
într-o manieră holistică, care profilează filozofia 
managementului, practicile individuale şi rezultatele 
unui proces de evaluare care cuprinde şi părerile 
publicului.  În privinţa peisajului natural, acesta 
trebuie să includă lucruri practice cum ar fi 
diversitatea biologică, plantare de specii autohtone, 
deşeuri verzi, plantarea arborilor şi programe de 
întreţinere, iar la peisajul artificial aspectul străzilor, 
mobilierul stradal, artă publică, amenajarea de 

parcuri, grădini, pieţe etc.  Candidaturile trebuie 
să cuprindă toate aspectele necesare pentru a 
demonstra managementul sustenabil al peisajului, 
inclusiv indici numerici, statistici, grafici sau de 
altă natură, folosiţi pentru explicarea rezultatelor 
practicilor folosite.  

2. Artă, cultură şi tradiţii: 

Acest capitol trebuie să demonstreze cum 
valorează comunitatea propriile sale valori şi 
întruchipează cultura sa unică prin recunoaşterea 
limbilor sale, artei, meşteşugurilor şi practicilor 
culturale unice, integrând acestea în modul de 
viaţă, cum valorează tradiţiile sale în privinţa 
clădirilor, monumentelor, locurilor spirituale sau 
evenimentelor istorice, prin recunoaşterea, 
interpretarea şi protecţia acestora. Acestea pot 
fi culturi originale sau noi culturi individuale în 
cadrul unei populaţii multiculturale. Festivalurile 
şi evenimentele adesea sărbătoresc aceste 
dimensiuni sau devin parte însăşi a culturii. Trebuie 
demonstrat cum se încadrează aceste grupuri 
în general în societate.  LivCom încearcă să 
aprecieze cât de bine este încurajată în general 
arta în toate formele sale, şi cât de încurajată şi 
recunoscută este prin expunere publică, sărbătorire 
de către comunitate şi sprijin. 

Dezvoltarea senzaţiei de „cine suntem noi, ca 
popor” este adesea o sursă de patriotism local, 
şi reflectă nivelul de acceptare emoţională 
a anturajului în care trăim. Comunităţile se 
diferențiază una de alta prin evoluţia lor culturală, 
etnicitate, istorie, şi practicile cotidiene. În acest 
sens, ea face parte din dimensiunea spirituală a 
unei comunităţi, în care oamenii se simt bine, viaţa 
lor primeşte sens, relevanţă şi se îmbogăţeşte.
Trebuie descrisă atenţia acordată clădirilor şi 
monumentelor care reprezintă cultura comunităţii 
de alungul timpului, şi modul de păstrare şi 
interpretare a acestor structuri.
Candidatura trebuie să includă elementele cheie 
care demonstrează cum conservă, interpretează, 
protejează şi sărbătoresc tradiţiile aceste 
comunităţi, fie că este vorba de construcţii, sau 
recunoaşterea elementelor de tradiţie cum ar fi 
arta, meşteşugurile sau limbile locale, respectiv 
conceptele spirituale. 
Candidatura trebuie deasemenea să descrie cum 
formează aceste elemente parte a expoziţiilor 
publice, a evenimentelor, centrelor de interpretare 
sau programelor, pe scurt, cum susţine 
comunitatea recunoaşterea continuă a acestor 
tradiţii, aspecte culturale, şi cum îmbrăţişează noi 
şi noi aspecte.
Comunităţile se schimbă în decursul timpului 
în privinţa practicilor cotidiene şi de asimilare a 
unor culturi noi de către comunitate. Măsura în 
care sunt îmbrăţişate culturi noi, are influenţa şi 
asupra calităţii vieții ale noilor comunităţi. Acţiunile 
comunităţilor pot duce la izolare sau includere a 
acestor culturi, pe măsură ce acestea se adaptează 
şi îşi influenţează mediul în care există.
Comunităţile se exprimă şi prin cele mai diverse 
forme artistice. Expunerea artelor influenţează 
natura satisfacţiei spirituale a oamenilor şi 
reprezintă adesea o expresia a culorii locale în 
formă artistică.

3. Practici optime pentru protecţia mediului 
ambiant:

Acest capitol trebuie să demonstreze modul în care 
comunitatea Dvs. a adoptat practici inovatoare 
sensibile la mediul ambiant şi caută iniţiative care 
să asigure un management sustenabil al mediului 
ambiant. Trebuie incluse dovezi care demonstrează 
că comunitatea este implicată în eforturi de aplicare 
ale unei dezvoltări sustenabile şi că promovează 
practica optimă care să ducă la dezvoltarea, 
conservarea şi păstrarea mediului ambiant. Acesta 
trebuie să includă îmbunătăţirea calităţii aerului, 
apei şi a solurilor, diversitatea biologică, scăderea 

emisiei gazelor cu efect de seră şi scăderea 
consumului resurselor naturale prin utilizarea 
materialelor şi surselor alternative de energie 
precum şi reciclare.

Practicile optime sunt exemple de contribuţii 
de excepţie pentru îmbunătăţirea mediului de 
viaţă.  Candidaturile trebuie să descrie iniţiative 
încununate de succes, şi despre care se poate 
dovedi că au un efect tangibil asupra calităţii vieţii 
oamenilor, şi rezultă din parteneriate veridice între 
sectorul public, privat şi civic al societăţii, şi care 
sunt sustenabile social, cultural, economic şi din 
punct de vedere al mediului ambiant.

Trebuie incluse dovezi ale aplicării practicilor 
optime care sunt promovate şi folosite în vederea 
perfecţionării politicii publice, prin ridicarea 
conştientizării tuturor factorilor decizionali la toate 
nivelele, la fel şi în cazul publicului, în vederea 
elaborării unor soluţii potenţiale a problemelor 
sociale, economice şi de mediu, de împărtăşirea 
şi transferul de cunoştinţe, expertiză şi experienţă 
prin legături directe şi educaţie.

Exemple de elemente care trebuie descrise sunt 
politica de dezvoltare sustenabilă, programe de 
tratare a deşeurilor, calitatea aerului, economisirea 
energiei, şi programe de transformare pentru 
iluminare eficientă şi reducerea poluării luminoase.  
De asemenea, trebuie să se facă referinţă la 
strategia de management a transporturilor, 
reducerea emisiei gazelor cu efect de seră şi 
practica curentă vizând minimalizarea influenţei 
negative asupra climei, şi inversarea consecinţelor 
negative ale schimbării climatului.    

4. Participarea comunităţii şi abilitarea: 

Acest capitol trebuie să detalieze metoda şi stilul 
participării continue a persoanelor, grupurilor 
şi organizaţiilor în procesul de planificare şi 
management al comunităţii locale. Capitolul trebuie 
să mai discute competenţele comunităţii locale de 
a reacţiona la posibilitatea de a putea participa 
la propria sa dezvoltare. Acest capitol trebuie 
să includă integrarea, dezvoltarea, satisfacţia, 
resursele şi participarea.

O comunitate apreciată adesea îmbrăţişează 
proiecte şi programe care ridică nivelul social şi 
intelectual a membrilor comunităţii.
Trebuie descrisă maniera în care gestionarii 
profesionişti ai unei comunităţi se leagă de, şi 
comunică cu grupe ale comunităţii şi indivizi.  
Participarea comunităţii poate fi reflectată în 
iniţiative cum ar fi proiecte de conservare, 
programe de interpretare şi dirijare, programe 
de informare şi educaţionale, promovarea şi 
participarea firmelor şi organizaţiilor locale, şi 
facilitarea evenimentelor locale, a festivalelor, a 
colectării de fonduri, şi în sfârşit suport financiar 
sau în natură.

Diversitatea participării comunităţii la nivel 
orăşenesc, de afaceri şi individual este la fel de 
important, ca şi gradul de participare în procesul 
decizional şi planificarea iniţiativelor şi programelor.  
Este importantă prezentarea dovezilor privind 
consultarea şi satisfacţia comunităţii, şi gradul de 
voluntariat.

Comunităţile mari şi mici, rurale sau urbane, 
trebuie să demonstreze cum influenţează strategia 
inovativă formarea unei comunităţi coezive şi 
potente.

5. Stil de viaţă sănătos:

În acest capitol trebuie demonstrată înţelegerea 
clară a aspectelor de sănătate care afectează 
comunitatea, susţinute de date corespunzătoare 



de cercetare, şi acompaniate de un angajament 
pentru schimbarea în bine a lucrurilor. Trebuie 
descris istoricul gestionării acestor probleme de 
sănătate, de exemplu indicând asigurarea de 
clădiri şi programe de mod de viaţă. dirijate spre 
îmbunătăţirea sănătăţii comunităţii. Trecerea în 
revistă a implementării cu succes a celor de mai 
sus, creşte credibilitatea candidaturii în privinţa 
acestui criteriu. 

Criteriul de stil de viaţă sănătos nu înseamnă doar 
sănătatea mentală şi fizică a indivizilor, ci este o 
apreciere holistică a elementelor care împreună 
contribuie la o gamă de factori ai calităţii vieţii, care 
apoi promovează senzaţia de trai bun. Construirea 
de centre artistice sau comerciale fără o justificare 
sau obiectiv clar, nu se mai consideră acceptabilă.  
Din cauza resurselor finite şi slabe, trebuie să 
existe o justificare serioasă pentru construirea 
fiecărui edificiu, şi acest lucru se realizează de 
obicei pe oferirea unei soluţii la o provocare socială 
sau de sănătate care a fost identificată. Fiecare 
comunitate are posibilităţi şi provocări în stilul de 
viaţă sănătos. La ce multe comunităţi doar aspiră 
din lipsă de resurse, poate fi adesea compensat 
de inovaţie şi efort voluntar. Candidatura trebuie 
să descrie cum colectează o comunitate dovezile 
din cercetare, şi cum înţelege provocările de 
sănătate ale comunităţii, împreună cu o strategie 
pentru rezolvarea provocărilor identificate.   Trebuie 
inclusă şi o descriere a facilităţilor şi programelor 
de activitate, acompaniate de o trecere în revistă 
a eficienţei acestora.  Trebuie prezentate dovezi 
care să confirme că respectiva comunitate adoptă 
abordări holistice la diverşii factor de bunăstare. 
Câteva exemple sunt date mai jos

• Probleme identificate de sănătate mentală şi fizică
• Sărăcie, lipsa locurilor de muncă şi a 
mecanismelor de ajutorare
• Infracţiuni şi frica de infractori
• Nivele de activitate şi posibilităţi de recreere 
activă 
• Regim alimentar
• Folosirea de droguri, alcool şi tutun
• Mobilitate şi transport:
• Posibilităţi culturale
• Educație, şi învăţare toată viaţa
• Locuinţe
• Nivele de satisfacţie publică.

Candidatura trebuie să descrie abordările 
interrelate care influenţează succesul înregistrat 
în domeniul îmbunătățirii sănătăţii comunităţii.  
Mai trebuie făcută referinţă la iniţiativele care au 
ca obiectiv îmbunătăţirea accesibilităţii, inclusiv a 
egalităţii, consultării şi angajamentului privind lucrul 
în parteneriat şi abordarea bazată pe vizare folosită 
în marketing şi reclame.

6. Planificare strategică: 

În acest capitol trebuie să se demonstreze cum 
îşi determină o comunitate viitorul, şi cum sunt 
elaborate procesele de planificare şi cum se 
aliniază pentru crearea de planuri de acţiune în 
vederea realizării obiectivelor dorite de comunitate. 
Trebuie demonstrat un sens de ierarhie însuşi ale 
planurilor sau strategiilor, şi trebuie incluse dovezi 
după care planurile sunt implementate printr-un 
plan anual, şi acompaniate de un proces de control 
al îndeplinirii acestora.

Trebuie incuse dovezi după care membrii 
comunităţii susţin direcţia strategică şi li s-a oferit 
posibilitate de a contribui la elaborarea acestuia. 

Pe baza elaborării unui program de dezvoltare 
şi servicii echilibrat şi cu destinaţie clară, trebuie 
să înceapă inevitabil cu o viziune clară pentru 
comunitate şi viziunea pe care o are aceasta 
despre trebuie să arate o comunitate viabilă.  
Este necesară o indicaţie clară privind modul de 
elaborare a aceste viziuni, care trebuie ulterior 
integrată într-un set de planuri sau strategii pe 
termen scurt şi lung, acompaniate de un proces de 
trecere în revistă a progresului.

Trebuie explicată ierarhia planurilor care asigură 
modul acestora de legătură cu viziunea originală, 
trebuie relatat cum formează aceste elemente 
individuale ale unui plan mai vast, precum şi 
mecanismele care asigură ca vederile colective ale 
comunităţii se reflecte corespunzător în planurile 
definitive.

Trebuie arătat că există o legătură între planuri şi 
strategie pe de o parte, şi re rezultatele concrete pe 
de altă parte. Trebuie indicat că există o anumită 
flexibilitate în adaptarea planurilor la necesităţile 
comunităţii, care eventual se pot schimba. Unele 
culturi sunt mai mult dirijate de sus în jos, şi ca 
atare procesele descrise vor fi apreciate luând în 
considerare culturile din care îşi au sorgintea.

JURIUL:

Juriul internaţional include arbitrii care sunt 
specialişti în managementul mediului ambiant şi a 
peisagisticii care vor lucra în patru echipe de câte 
trei persoane pentru aprecierea la categoriile A, B, 
C şi D şi o echipă de şase persoane la categoria E.

1. Înscrierea: 
Completaţi formularul de înscriere de pe pagina 4 
şi trimiteţi-l la The International Awards for Liveable 
Communities la data menţionată pe formularul de 
înscriere.

2. Depunerea materialelor scrise:
Iniţial trebuie depuse documente scrise după cum 
urmează:

• Maximum 4.500 de cuvinte în limba engleză - fără 
a număra titlurile, tabelele şi capul de pagină, etc.

• Maximum 24 de fotografii inscripţionate şi datate

Materialele depuse trebuie să arate cum adresează 
comunitatea Dvs. fiecare 
din criteriile stipulate în cele de mai sus. O 
comunitate este definită drept întreaga arie 
administrată de comunitate.

Fiecare din criteriile de selecţie are o pondere 
egală.

Până la data care figurează pe formularul de 
înregistrare, comunitățile care se înregistrează 
pentru participare la categoriile A, B, C sau D ale 
premiilor LivCom, trebuie să depună patru copii în 
scris ale candidaturii. În cazul categoriei E, trebuie 
asigurate şapte copii.  Candidaturile în scris trebuie 
trimise la sediul LivCom la adresa care figurează 
pe formularul de înscriere.

Nu se acceptă trimiterea documentelor pe cale 
electronică.

3. Deliberarea juriului: 
În faza interimară membrii juriului vor evalua în 
documentaţia fiecărui candidat şi se vor selecta 
comunităţile din fiecare categorie de populaţie 
care vor fi invitate să facă o prezentare la finalele 
LivCom Awards care urmează să se desfăşoare la 
data şi locul specificat pe formularul de înscriere.

4. Prezentare finală:
Dacă în urma deliberării interimare comunitatea 
Dvs. este selectată ca finalistă la The LivCom 
Awards, trebuie să ţineţi seama de câteva puncte 
cheie: 

• Maximum trei reprezentanţi din comunitatea Dvs. 
vor putea efectua prezentarea, în caz de nevoie 
însoţiţi de un interpret.

• Prezentările trebuie făcute în limba engleză.

• În cazul categoriilor de populaţie A, B, C şi D 
prezentările nu pot depăşi 35 de minute şi pot 
include un videodisc digital (DVD) de asemenea în 
limba engleză, şi nu pot fi mai lungi de 10 minute.  
În cazul categoriei de populaţie E, prezentările nu 
pot depăşi 55 minute.

Organizatorii vor asigura echipamentele necesare.

• Comunităţilor li se permite şi utilizare altor 
mijloace vizuale în timpul prezentării, de ex. 
PowerPoint (se va asigura un sistem de proiecţie 
LCD). Alte echipamente necesare trebuie 
asigurate de către comunitate. The International 
Awards for Liveable Communities nu îşi asumă 
nici o răspundere cu privire la funcţionarea 
echipamentelor care nu sunt asigurate de 
organizatori.

• La sfârşitul fiecărei prezentări, membrii juriului 
vor pune întrebări. Dacă este necesar ajutorul unui 
interpret în timpul alocat întrebărilor, comunitatea 
Dvs. trebuie să şi-l asigure şi se va aloca timp 
adiţional pentru prezentare.



Registration to be completed by 31st May 2012
Please complete in capitals in black

Community:  .......................................................................................................................

Contact person: all contact will be with person named below

Title:  (Dr Mr Mrs Miss Ms etc.) ...................................................................................................

Family name/Given Name: ................................................................................................

Job title:  .............................................................................................................................

Address:  ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Country/Postcode:  ...........................................................................................................

Telephone: (including full codes)  ..............................................................................................

Fax:  ....................................................................................................................................

E-mail:  ................................................................................................................................

Community Web Address: ................................................................................................

Average daytime population: ............................................................................................

Whole City Awards Invitation to Host 
The LivCom Awards
The Board of The International 
Awards for Liveable Communities 
will soon be considering the 
venue of future Finals. If your 
Community would like to be 
considered as a future venue, 
contact The International Awards 
for Liveable Communities at the 
address below.

KEY DATES
Final Registration Date
31st May 2012

Submissions to be received by
30th June 2012

Finals in Al Ain,  
United Arab Emirates
22nd – 26th November 2012

OBSERVERS
If your Community does not enter 
the LivCom Awards, you may 
attend the Finals as an individual 
or as a Representative of your 
Community and participate in all 
of the Finals Weekend activities.
For details contact the LivCom 
office.

I wish to register the intention of the community shown above to participate in The 
International Awards for Liveable Communities in the category indicated below:

Category   Average Daytime Population Please tick box

A    Up to 20,000     

B   20,001 – 75,000     

C   75,001 – 150,000  

D   150,001 – 400,000  

E   Over 400,000    

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition and in 
these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Signature                                                       Date

PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS 

Tel/Fax: 
+44 (0) 118 946 1680 
E-mail: 
info@livcomawards.com
Web: 
www.livcomawards.com
Press office 
E-mail: livcompress@ 
btinternet.com



Project Awards
Obiectivul premiilor pentru proiecte 
vizând sustenabilitatea mediului ambiant 
(Environmentally Sustainable Project Awards) 
este de a recunoaşte proiectele inovatoare care 
demonstrează sustenabilitate şi conştientizare 
a mediului, şi au o influenţa pozitivă asupra 
comunităţii locale şi a mediului ambiant.

Proiecte eligibile:
 
Proiectele care pot concura vor fi cele care 
s-au terminat în ultimii doi ani, sau o parte 
semnificativă din acestea este terminată.  
Proiectele pot fi din sectorul public, privat sau 
o combinare a celor două. Se pot depune 
candidaturi pentru mai multe proiecte.

LivCom aduce la cunoştinţa participanţilor, că 
nu toate criteriile de adjudecare sunt aplicabile 
la toate proiectele.  Dacă un anumit criteriu sau 
parte a unui criteriu nu este aplicabil proiectului, 
pentru aceasta proiectul nu va fi penalizat.  Cu 
toate acestea, la depunerea candidaturii unui 
proiect trebuie discutate toate criteriile aplicabile 
proiectului.

1. Dezvoltarea peisajului natural şi artificial:

În contextul premiilor, dezvoltarea peisajele 
se referă la aspectul oraşului şi al peisajului 
urban care creează un mediu îmbogăţit 
prin design horticol şi de infrastructură. În 
documentele ataşate candidaturii, trebuie 
descrise caracteristicile cheie sau viziunea 
peisajului proiectului, şi trebuie demonstrat 
cum dezvoltarea peisajului în cadrul proiectului 
îmbină toate elementele distinctive atât cele 
construite, cât şi cele naturale, astfel încât să 
se stabilească o relaţie armonioasă între cele 
două.  Acest capitol trebuie să demonstreze 
modul în care proiectul a contribuit la 
dezvoltarea peisajului creând astfel un mediu 
care generează mândrie civică, uşurează 
recrearea şi petrecerea plăcută a timpului liber 
şi îmbunătăţeşte calitatea vieţii.

2. Artă, cultură şi tradiţii: 

Această secţiune trebuie să demonstreze cum 
etalează proiectul cultura unică a comunităţii 
în cauză, prin recunoaşterea limbilor sale 
tradiţionale, a artelor, meşteşugurilor şi a 
obiceiurilor culturale, şi unde este relevant, 
cum protejează moştenirea istorică a clădirilor, 
monumentelor şi a locurilor sau evenimentelor 
istorice.

3. Practici optime pentru protecţia mediului 
ambiant:

Acest capitol trebuie să demonstreze modul 
în care proiectul a adoptat practici inovatoare 
sensibile la mediul ambiant şi caută iniţiative 
case să asigure in management sustenabil 
al mediului ambiant. Trebuie incluse dovezi 
care demonstrează că proiectul este implicat 
în eforturi de aplicare ale unei dezvoltări 
sustenabile şi că promovează practica optimă 
care să ducă la dezvoltarea, conservarea şi 
păstrarea mediului ambiant. Acesta trebuie să 
includă îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi a 
solurilor, diversitatea biologică, scăderea emisiei 
gazelor cu efect de seră şi scăderea consumului 
resurselor naturale prin utilizarea materialelor 
şi surselor alternative de energie precum şi 
reciclare.

4. Participarea comunităţii şi abilitarea: 

Acest capitol trebuie să detalieze metoda şi stilul 
participării continue a persoanelor, grupurilor 

şi organizaţiilor în procesul de planificare şi 
management al proiectului. Capitolul trebuie să 
mai discute competenţele comunităţii locale de 
a reacţiona la posibilitatea de a putea participa 
la propria sa dezvoltare. Acest capitol trebuie 
să includă integrarea, dezvoltarea, satisfacţia, 
resursele şi participarea.

5. Stil de viaţă sănătos:

Proiectul trebuie să fie capabil să demonstreze 
beneficiile pentru un stil de viaţă sănătos 
atât al persoanelor participante cât şi a celor 
care vizitează proiectul. Astfel de îmbunătăţiri 
legate de sănătate pot include asigurarea 
de echipamente sau amplasamente noi sau 
renovate, noi programe de activitate dirijate 
zonelor cu populaţie densă sau unor grupuri 
ţintă specifice, sau programe de cercetare 
direcţionate spre investigarea unor probleme 
legate de sănătate. Cheia succesului oricărei 
propuneri va fi măsura în care rezultatul va 
fi cuantificabil după introducerea iniţiativelor 
privind stilul de viaţă.

6. Planificare strategică: 

Acest capitol trebuie să demonstreze utilizarea 
tehnicilor sensibile şi creative în vederea 
creări unui proiect sustenabil. Trebuie arătat 
cum sunt elaborate procesele de planificare şi 
cum se aliniază pentru crearea de planuri de 
acţiune în vederea realizării obiectivelor dorite. 
Trebuie demonstrat un sens de ierarhie însuşi 
al planurilor sau strategiilor, şi trebuie incluse 
dovezi după care planurile sunt implementate 
printr-un plan anual, şi acompaniate de un 
proces de control al îndeplinirii acestora. 
Trebuie incuse dovezi după care membrii 
comunităţii din locul implementării proiectului 
susţin direcţia strategică şi li s-a oferit 
posibilitate de a contribui la elaborarea acestuia.

JURIUL

Juriul internaţional include arbitrii care sunt 
specialişti în managementul mediului ambiant şi 
a peisagisticii.

Înscrierea:
 
Completaţi formularul de înscriere de pe pagina 
6 şi trimiteţi-l împreună cu eventuala taxă de 
participare la The International Awards for 
Liveable Communities până la data menţionată 
pe formularul de înscriere.

Patru copii ale candidaturii în scris, de maximum 
3.000 de cuvinte, şi care să conţină nu mai 
mult de zece fotografii, trebuie trimise la sediul 
central LivCom, la adresa menţionată pe 
formularul de înregistrare, astfel încât să ajungă 
la destinatar până la data care figurează pe 
formular.

Materialele scrise trebuie să arate cum se leagă 
proiectul de fiecare din criteriile stipulate în cele 
de mai sus.

Nu se acceptă trimiterea documentelor pe 
cale electronică.

Deliberarea juriului:
 
În faza preliminară membrii juriului internaţional 
vor evalua documentaţia fiecărui candidat şi se 
vor selecta proiectele care vor fi invitate să facă 
o prezentare la finalele LivCom care urmează 
să se desfăşoare la data şi locul specificat pe 
formularul de înscriere.

Prezentare finală:
 
Dacă în urma deliberării preliminare proiectul 
Dvs. este selectat ca finalist la The LivCom, 
trebuie să ţineţi seama de câteva puncte cheie 
în formatul prezentării la acest eveniment:

•  Maximum doi reprezentanţi din partea  
 proiectului vor putea efectua prezentarea.

•  Prezentările trebuie făcute în limba engleză.

•  Prezentările nu pot depăşi 30 de minute  
 şi pot include un videodisc digital (DVD)  
 tot în limba engleză, şi nu mai lung de şase 
  minute. Organizatorii vor asigura   
 echipamentele necesare.

•  Prezentatorilor li se permite şi utilizarea  
 altor mijloace vizuale în timpul prezentării,  
 de ex. PowerPoint (se va asigura un sistem 
  de proiecţie LCD). Alte echipamente 
  necesare trebuie asigurate de către 
  prezentatori. The International Awards  
 for Liveable Communities nu îşi asumă  
 nici o răspundere cu privire la funcţionarea  
 echipamentelor care nu sunt asigurate de  
 organizatori. 

•  La sfârşitul fiecărei prezentări, membrii  
 juriului vor pune întrebări.  Dacă este  
 necesar ajutorul unui interpret, trebuie să 
  vi-l asiguraţi Dvs., şi se va aloca timp  
 adiţional pentru prezentare.



Project Awards

Registration to be completed by 31st May 2012
Please complete in capitals in black

Project:  ..............................................................................................................................

Contact person: all contact will be with person named below

Title:  (Dr Mr Mrs Miss Ms etc.) ...................................................................................................

Family name/Given Name: ................................................................................................

Job title:  .............................................................................................................................

Address:  ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Country/Postcode:  ...........................................................................................................

Telephone: (including full codes)  ..............................................................................................

Fax:  ....................................................................................................................................

E-mail:  ................................................................................................................................

Project Web Address: ........................................................................................................

I wish to register the above Project in The International Awards for Liveable 
Communities, Environmentally Sustainable Project Awards

If the Project is entered in conjunction with a Whole City registration,
no Registration Fee is payable.

If the Project entered is not associated with a Whole City registration,
a Registration fee of £200 is payable

I would like to pay by:- 

 Direct credit to Barclays Bank, A/C The International Awards for Liveable
Communities, sort code 20-71-03, A/C 10672548, Pangbourne Branch, P.O. Box 27 
Reading RG1 2HD, UK.
IBAN code GB 33 BARC 2071 0310 6725 48     SWIFT code BARC GB 22

  VISA/Mastercard/American Express. (delete as appropriate)

Please debit my account 

Expiry date    Security code 

 Enclosed cheque/bankers draft to the value of £................. sterling,
payable to The International Awards for Liveable Communities.

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition and in 
these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Signature                                                           Date 

Projects may be sponsored by the Public or Private Sector or a partnership of both.
To enter more than one Project - please photocopy Registration Form.

PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS 

Tel/Fax: 
+44 (0) 118 946 1680 
E-mail: 
info@livcomawards.com
Web: 
www.livcomawards.com
Press office 
E-mail: livcompress@ 
btinternet.com

Invitation to Host 
The LivCom Awards
The Board of The International 
Awards for Liveable Communities 
will soon be considering the 
venue of future Finals. If your 
Community would like to be 
considered as a future venue, 
contact The International Awards 
for Liveable Communities at the 
address below.

KEY DATES
Final Registration Date
31st May 2012

Submissions to be received by
30th June 2012

Finals in Al Ain,  
United Arab Emirates
22nd – 26th November 2012

OBSERVERS
If your Community does not enter 
the LivCom Awards, you may 
attend the Finals as an individual 
or as a Representative of your 
Community and participate in all 
of the Finals Weekend activities.
For details contact the LivCom 
office.



	

Benefits of participating in the LivCom Awards

COMMUNITIES AND PROJECTS PREVIOUSLY AWARDED FIRST PLACE

The International Awards for Liveable Communities
Globe House, Crispin Close, Reading, Berkshire, England, RG4 7JS. 
Telephone/Fax: +44 (0) 118 946 1680   E-mail: info@livcomawards.com   Web: www.livcomawards.com
Press office E-mail: livcompress@btinternet.com

Printed and Designed by: Apple Print Ltd    Tel: +44 (0)1635 521 654   Fax: +44 (0) 1635 529 314   Web: www.appleprint.co.uk

2002, 2003, 2004 and 2005 Awards –  
see the LivCom web site

2006
Category A     Dungannon, Ireland 
Category B     Brasschaat, Belgium
Category C    Gateshead, England
Category D    Waikatere, New Zealand
Category E   Dongguan, P.R. China
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape Muskiz, Spain
Heritage Management  Dongguan, P.R. China
Environmentally Sensitive Practices Randwick, Australia
Community Sustainability Ucleulet, Canada
Healthy Lifstyle  Meilin P.R. China
Planning for the Future   Whittlesea, Australia
Bursary Award:  Abuja, Nigeria

PROJECTS:
Natural  Randwick, Australia 
Built  Floraland Sunny Lido, P.R. China

2007
Category A  Clonakilty, Ireland
Category B Kladno, Czech Republic
Category C Ipswich, Australia
Category D Malmo, Sweden
Category E Twujun District, Changzhou, 
  P.R. China
Criteria Awards:
Community Sustainability St Walburg, Canada
Enhancement of the Landscape Lyon, France
Heritage Management, Manukau New Zealand
Environmentally Sensitive Practices Gran Canaria, Spain
Healthy Lifestyle  Richmond, Canada  
Planning For the Future  St Cloud, USA

PROJECTS:
Natural   Dorothy Nyembe Education Centre,  
  Johannesburg, South Africa
Built   King Abdulaziz Historical Centre,  
  Riyadh, Saudi Arabia 
Built (P.R. China) Beijing Riverside, P.R. China
Bursary Award: Greening of Soweto, Johannesburg
Personal Award: Wang Shi, P.R. China

2008
Category A     Greystones, Ireland
Category B    New Plymouth, New Zealand
Category C    Broadland, England
Category D    Changxing, P.R. China
Category E    Municipality of York, Canada
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape Nieuwpoort,Belgium

Heritage Management  Ogema, Canada

Environmentally Sensitive Practices
Community Involvement   New Plymouth,  
   New Zealand
Healthy Lifestyle  Newark on Trent  
   England
Planning for the Future   Johannesburg, 
   South Africa 

PROJECTS:
Natural  New Plymouth, New Zealand - Coastal Walkway
Built  Dongguan, P.R. China - The World is Mine
Bursary Award: Broadland, England - Stairway
  Newark on Trent, England 
  - Health for All
Personal Award: Bob Harvey, New Zealand

2009
Category A   Gibsons, Canada                                       
Category B Newark on Trent, England                                        
Category C Melville, Australia
Category D Shilong, P.R. China
Category E Dalian, P.R. China
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape Jihlava, 
   Czech Republic
Heritage Management  Broadland, England
Environmentally Sensitive Practices Canada Bay,  
   Australia
Community Sustainability  Melville, Australia
Healthy Lifestyle  Newark on Trent,  
   England
Planning For the Future  Gibsons, Canada

PROJECTS:
Natural         Schwalm-Eder-Kreis, Germany  
  – 100 Steps to Global Protection          
Built   Beijing, P.R. China
  – Hopson No8 Royal Park                                    

Bursary Award: Chrudim, Czech Republic –  
  Regeneration of Recreation Area
Personal Award: Liang Guoying, P.R. China
Special Award:  Shen Ruiqing, P.R. China

2010
Category A     Emly, Ireland 
Category B    Chrudim, Czech Republic
Category C    Norwich, England
Category D    Odense, Denmark
Category E    Wuxi, P.R. China
Special City Award:  Medellin, Colombia
 

Criteria Awards:
Enhancement of the Natural
and Built Landscape  Odense, Denmark
Arts, Culture and Heritage Dongcheng,
   P.R. China
Environmental Best Practice Wuxi, P.R. China
Community Sustainability Porirua, 
   New Zealand
Healthy Lifestyle  Chrudim,
   Czech Republic
Strategic Planning  Portland Region,  
   USA
PROJECTS:
Natural  Johannesburg, South Africa
Built  Vancouver, Canada
Socio-Economic Porirua, New Zealand
Special Project Award: Norwich, England

2011
Category A     Nieuwpoort, Belgium  
Category B    Pfaffenhofen an der Ilm,  
  Germany 
Category C    Tongyeong City, South Korea 
Category D    Joondalup, Australia 
Category E    Nanjing, China 
Special Whole City Award:  San Carlos,  
   Philippines
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape  Bilbao, Spain
Environmental Best Practice  Pfaffenhofen,  
   Germany
Healthy Lifestyle   Chrudim,  
   Czech Republic
Arts Culture and Heritage  Nanjing, China 
Community Involvement Greater Geraldton,  
   Australia
Strategic Planning  Mandurah, Australia

PROJECTS:
Natural  
Seogwipo City, Korea  Jeju Olle Project
Built
Kaohsiung, Taiwan  The World Games  
   Main Stadium
Socio-Economic
Dubai, UAE:   Revitalization of  
   Historic Dubai 
Special Project Award:  Iloilo City - Post LivCom, 
Advancing the Iloilo River Development Initiatives for 
Integrated Sustainable Management




