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POLITICA PUBLICĂ PROPUSĂ 

 

Propunerea de politică publică vizează aplicarea strict a legilor de mediu și HCL și 

formarea conștiinței eco-civice prin diferite manifestări – conferințe, activități educative cu 

sprijinul autorităților locale și aONG 

Noi considerăm că problema mediului înconjurător în orașul Timișoara își poate găsi 

rezolvarea în acțiuni care vizează formarea conștiinței eco-civice prin diferite manifestări – 

conferințe, activități educative cu sprijinul autorităților locale și a ONG.  Activitățile de protejare 

a mediului se pot organiza peste tot în comunitate: începând cu mediul școlar prin lecții 

educative sau proiecte ecologice, apoi continuând cu încercarea de a convinge cetățeanul în 

mediul on-line prin exemple de bună practică. Am putea apela la personalități publice ( artiști în 

principal ) care să promoveze imaginea unui oraș curat . 

Cu ajutorul unor ONG-uri și a autorităților locale se pot organiza emisiuni la televiziune 

sau radio, dar și conferințe având ca temă protejarea mediului înconjurător. 

Cu toții ne dorim un oraș curat, cu spații verzi îngrijite și cu un aer curat și nepoluat.  

Credem cu prisosință că avem nevoie de măsuri care să-i determine pe cetățeni să respecte  legile 

de mediu și HCL în vigoare. Păstarea curățeniei în spații publice, colectarea selectivă sau 

reducerea poluării prin transportul rutier sunt doar câteva din problemele cu care se confruntă 

cetățenii orașului . Creșterea amenzilor ar putea fi o măsură imediată și cu rezultate vizibile. Pe 

lângă aceasta, credem că un oraș curat trebuie să aibă cetățeni educați în spirit eco-civic.  

De aceea, propunem activități educative atât în mediul școlar cât și în cel social. 

Organizarea unor emisiuni de radio sau televiziune la care să participe personalități din orașul 

nostru , specialiști în problemele de mediu pot avea impact asupra oamenilor. Noi ne propunem 

să realizăm broșuri în care să explicăm cetățenilor  de ce este important să respectăm legile de 

mediu.  

 

 


