JCI TOYP România (Ten Outstanding Young Persons of the World)
FORMULAR DE NOMINALIZARE

Partea 1: Informații generale
Categorie: moral-protejare mediu
Nume și prenume candidat: Munteanu Ana
Nominalizare: JCI Timisoara
Ocupația sau profesia candidatului: lobbyist
Educație- Diplome, Premii:
Licențiată în arta actorului - Universitatea Naționala de Arta Teatrală și Cinematografică I.L Caragiale - 2010
Masterat - Politici Publice și Advocacy - Universitatea de Vest din Timișoara - 2018
Premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal - Festivalul Hyperion - 2010
Partea a 2-a: Informații despre carieră
Informațiile cu privire la cariera candidatului și domeniul de activitate:
2008-2011 - Prezentator emisiuni Tvr Cultural - Cu rolele prin București, Orașul de Buzunar
2010 - 2015 - Actriță la Teatrul Național Timișoara
2015 - 2017 - Consultant Marketing Cultural - Casa Plai, Aeroportul Internațional Timișoara
2015 - prezent - inițiatoarea proiectului de educație ecologică Borcanul cu ulei, Timișoara
2017 - prezent - coordonatoarea proiectului Verde pentru Biciclete și reprezentantul bicicliștilor în Comisia de
Circulație a Primăriei Municipiului Timișoara
Realizarile excepționale ale candidatului și provocările cu care s-a confruntat pentru a le atinge.
În anul 2015 când a aflat că 1l de ulei poluează 1 milion de litri de apă, proaspăta mamică, Ana Munteanu s-a
hotărât că nu poate să păstreze această informație doar pentru ea și a decis să inițieze, în Timișoara, proiectul
Borcanul cu ulei.
În fiecare sâmbătă din vara anului 2015, Ana pedala un cargo bike special construit pentru proiect, și împreună cu
băiețelul ei, Ari ,mergea acolo unde era chemată și colecta uleiul uzat de la timișoreni.
Așa a început un proiect care se derulează și astăzi.
Când totul a devenit greu de gestionat, și tot mai mulți oameni au început să-i contacteze, Ana și Ari au fost
nevoiți să renunțe la cargo bike și un grup de voluntari s-a mobilizat; astfel în momentul de față locuitorii din
Timișoara au la dispoziție puncte fixe de colectarea a uleiului uzat.
În 2017, Borcanul cu ulei s-a existins și în campusul Universității de Vest - "Cucerim Campusul UVT"! În fiecare din
bucătăriile din campus, Ana a reușit să amplaseze câte un recipient de colectarea a uleiului și un set de
instrucțiuni - ea crede că este esențial să ajungă la generațiile tinere care au puterea și pasiunea să schimbe
lumea în care trăiesc.
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În anul 2016, mânată de pasiunea pentru schimbare a decis să se înscrie la mastertul de Politici Publice și
Advocacy, unde și-a însușit cu brio instrumentele democrației participative și unde a decis să realizeze un pas
important și să renunțe pentru o vreme la cariera de actriță hotărând să fie un actor activ pe scena societății
civile.
Astfel, în vara anului 2017, când a fost nevoie să aplice ceea ce a învățat, ea a reușit să intre într-un dialog
constructiv cu administrația locală și să întoarcă din drum o hotărâre de consiliu local care putea să aibă efecte
neplăcute pentru comunitatea bicicliștilor timișoreni.
Acela a fost momentul când Ana a devenit reprezentantul bicicliștilor în Comisia de Circulație din Primăria
Municipiului Timișoara, și a început să lupte pentru drepturile bicicliștilor din oraș.
Din toamna anului 2017, Ana a preluat coordonarea celui mai mare proiect de incurajare a mersului cu bicicleta
din Timișoara, Verde pentru Biciclete.
Între cursuri de educație rutieră pentru bicicliști, workshop-uri despre reciclare și talk-uri despre o viață
sustenabilă, Ana își gășește mereu timp să spună da proiectelor care pot avea un real impact în comunitate și
unde experiza ei poate aduce plus valoare.
Cu tenacitate și răbdare, Ana este unul dintre oamenii curajoși care au înțeles că societatea are nevoie de soldați
buni care să lupte zi de zi pentru drepturile oamenilor dar și pentru mediul înconjurător.
Pezentați referințe primite din partea autorităților care ilustrează realizările candidatului.
http://www.tvr.ro/poveste-dupa-poveste-ana-munteanu-o-actrita-implicata-in-proiectesociale_20742.html#view
https://www.premiilepentrumediucurat.ro/proiect/borcanul-cu-ulei-timisoara/
http://www.tion.ro/schimb-de-stafeta-la-verde-pentru-biciclete/1935165
https://rominafaur.ro/2018/06/12/verde-pentru-biciclete-solicita-public-un-dialog-constructiv-pe-tema-lucrariide-pe-popa-sapca
Partea a 3-a: Recomandarea propunătorului
Explicați modul în care candidatul exemplifică principiul exprimat în următoarea linie a Crezului JCI: „Lucrul în
folosul umanităţii este cea mai nobilă formă de a munci.”
Cred că fiecare particulă din ceea ce reprezintă Ana Munteanu este o dovadă vie a faptului că tot ce face Ana e
exprimat către exterior, e pentru ceilalți. Palmaresul mai sus menționat, al vieții ei profesionale, reprezintă doar
începutul descrierii unui om care a ales ca prin tot ce face, să se pună în slujba noastră, a comunității. De la
teatru, unde ne deschide ochii și ne face să înțelegem misterul vieții, la Borcanul cu Ulei, care e un motor de
schimbare a așa numitelor ”bad habits” ale cetățenilor, la promovarea înflăcărată a biciclitului și lupta pe care o
duce cu administrația locală, până la modul în care îl crește pe Ari, fiul ei și îl împărtășește cu noi ca model de
bune practici, sunt toate crezuri puternice care ne fac să realizăm că ”Lucrul în folosul umanităţii este cea mai
nobilă formă de a munci.”
Trebuie menționat că aceste actiuni Ana Munteanu nu le face voit, el sunt parte din ea, motiv pentru care alte
cuvinte ar fi de prisos în a exprima de ce ea e modelul nostru de om care muncește zilnic în folosul umanității.
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De ce persoana nominalizată ar trebui să fie dintre cei 10 tineri remarcabili ai României în 2018 și reprezentantul
nostru în competiția internațională din 2019?
Mereu mi-am dorit ca oamenii ca Ana Munteanu să poată fi clonați pentru a accelera vindecarea planetei noastre
și educarea unui număr cât mai mare de cetățeni în ceea ce înseamnă răspunderea noastră față de mediu. Cu
pași mici însă, cu determinare și cu încurajarea a astfel de modele în societatea noastră, putem avea rezultatele
dorite pe termen lung. Ana Munteanu are ceea ce se numește ”drive” în ea și în toate acțiunile ei, este o
luptătoare și una dintre cele mai puternice femei de care se poate bucura comunitatea Timișoreană și cu care
România se poate mândri. Un om aparent simplu, de o modestie fabuloasă, pe care viața îl poate purta oriunde în
această lume, a ales să rămână să crească o Românie frumoasă, pe care cu toții ne-o dorim.
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