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PROBLEMA 

 

Timișoara este un oraș mare cu peste 300.000 locuitori. Ca toate orașele mari și 

Timișoara are anumite probleme comune pentru toate orașele mari și altele specifice, locale. Ca 

sa aflam cu ce probleme sa confrunta comunitatea locală, noi elevii clasei a VII-a C am aplicat 

un chestionar, la care ne-au răspuns 280 de cetățeni adulți, câte 10 pentru fiecare elev. 

Pe chestionar am scris întrebarea : 

“Cu ce probleme sa confrunta comunitatea locala timisoareana” 

Cetățenii intervievati  ne-au scris numele și prenumele,  job-ul, varsta și problema 

comunității care o considera importanta. Am aflat astfel că la Timișoara exista unele probleme pe 

care cetățenii le doresc rezolvate de către autoritățile  publice locale competente din subordinea 

Primăriei Municipiului Timișoara. 

Am scris cele 37 de probleme ale comunității locale pe tabla, la ora de dirigenție ca sa le 

poata vedea toată lumea: 

1.Poluarea din Timișoara 

2.Pericolul din adancuri 

3.Poluarea din Timișoara 

4.Timișoara, un oraș poluat 

5.Efectele poluării asupra sanatatii populatiei 

6.Traficul rutier principala cauza a poluării în Timișoara 

7.Timișoara capitala poluării 
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8.Poluarea în timișoara 

9.Poluarea mediului înconjurător la timișoara 

10.Poluarea aerului la timișoara 

11.Educația ecologică prin activități didactice și extrascolare 

12.Educația ecologică o necesitate. 

13.Implicarea chimiei și educația ecologică  

14.Timisoara sufocata de gunoaie 

15.Gunoiul e pe străzile timișoarei 

16.Timisoara, orasul florilor, miroase a cauciuc gunoi sau canal 

17.Poluarea fonica în Timișoara  

18.Combaterea poluării la Timișoara 

19.Soluții inteligente pt combaterea poluării 

20.Poluarea solului Timisorii la momentul adevărului 

21.Poluarea aerului la Timișoara 

22.Poluarea apei la Timișoara 

23.Poluarea poate imbolnavii bebelusii 

24.Poluarea cu praf ramane o problema importantă pentru Timișoara 

25.Impactul poluării aerului atmosferic asupra sănătăţii populaţiei şi mediului 

înconjurător 

26.Substanțele care ne  sanatatea sa afla cu miile in preajma noastra 

27.Mizeria de pe străzile Timișoarei 
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28.Timișoara o mare de mizerie un munte de gunoaie 

29.Rampe de gunoi la Timișoara 

30.Pamantul otrăvit 

31.Soluţii britanice pentru Timişoara, în scopul reducerii poluării 

32.Soluții pentru prevenirea și combaterea poluării mediului înconjurător 

33.Reciclarea deseurilor 

34.Calitatea necorespunzătoare a aerului bagata sub pres 

35.Mai multe spații verzi in cartiere 

36.Amenzi pentru gunoaie 

37.Avem nevoie de resurse la nivelul mentalității 

Am grupat apoi problemele, deoarece unele se repetau sau se refereau la aceeași 

problemă. 

Pentru următoarea oră de dirigenție, 21 de colegi au pregătit câte o scurtă prezentare a 

fiecărei probleme ca să înțelegem cauzele, modul de manifestare și consecințele lor. După 

prezentare și dezbateri am ales prin vot secret, ca să nu ne influențăm reciproc, ca temă a 

proiectului nostru “Poluarea mediului înconjurător în Timișoara”, o problemă care privește toți 

cetățenii orașului nostru, fiind în același timp și o problemă globală a omenirii. 

Pe locul II s-a aflat problema “Traficul și consumul de droguri”, deoarece am auzit că 

mulți tineri se droghează și își pun sănătatea și viața în pericol. 

Pe locul 3 s-a aflat problema ,,Spații verzi insuficiente’’pentru că avem puține parcuri 

comparativ cu numărul locuitorilor orașului nostru și am auzit că pentru un mediu înconjurător 

sănătos este nevoie de o suprafață de 50𝑚2 spații verzi pe cap de locuitor. 
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     Considerăm că toate problemele descoperite de noi sunt importante, iar autoritățile publice 

centrale și locale trebuie să depună eforturi ca să le rezolve în interesul cetățenilor. 

După ce am ales tema am început să căutăm informații despre această problemă. 

Lista surselor de informații despre poluarea mediului înconjurător la Timișoara; 

-Ziarul Renasterea Banateanului 

-Ziarul Opinia Timisoarei 

-Ziarul Publitim 

- Monitorul Primăriei municipiului Timișoara 

-Broșuri 

-Cărți 

-Reviste 

-Știri de pe Internet 

Din cauza pandemiei COVID-19, cele mai importante mase de documentare ne-au fost stirile de 

pe internet. Nu am reușit să obținem informații direct de la institustiile de stat sau ONG- uri . 

Am identificat organizatiile neguvernamentale ecologiste care se ocupa de prevenirea și 

combaterea poluării mediului înconjurător : 

-ROREC 

-SC Hamburger Recycling 

-SC Celuloza si Otel 

-ECOSTUFF 

-ECO CLUB Timișoara 

-Asociația ‘’Vreau aer curat in Timis” 
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-Fundatia verde 2000. 

De asemenea am aflat ca de apărarea mediului incojurator se ocupă Garda de Mediu, Agenția 

pentru protectia mediului Timis. 

În cadrul primăriei municipiului Timișoara funcționează direcția de mediu - care se ocupă de 

problemele de mediu 

În cadrul Consiliului Local Timișoara funcționează Comisia pentru cultura, știința, invatamant, 

sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport și cultură, care se ocupă și de problemele 

mediului înconjurător 

La Universitatea de Vest Timișoara, la Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie, 

cadrele didactice și studenții studiaza si cercetează problemele mediului înconjurător  

La Universitatea Politehnica din Timișoara se acorda o mare atenție cercetării cauzelor poluării 

și metodele de prevenire și combatere a poluării . 

Informații prețioase pentru cunoașterea problemelor mediului înconjurător se pot afla de la 

Universitatea Agricolă “Regele Mihai I” din Timișoara. 

Ca sa aflăm ce impact  are poluarea mediului incojurator asupra sanatatii oamenilor ne vom 

adresa cadrelor didactice de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Timisoara . 

De asemenea preocuparea pentru cercetarea mediului incojurator exista la colegiul National 

Banatean, la Colegiul Național CD Loga, la Liceul Pedagogic Carmen Sylva, la Colegiul 

Național Ana Aslan, în cadrul secției de științe naturale  

Problemele de mediu se afla și în atenția partidelor politice care în programele lor cuprind și 

măsuri pentru apărarea mediului înconjurător 

Poluarea mediului înconjurător este singura problema care îi privește pe toți cetățenii 

municipiului Timișoara fără excepție și de aceea toți cetățenii ar trebui sa se informeze despre 

problemele de mediu și să contribuie la apărarea naturii. 
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Concluzie: 

Poluarea mediului înconjurător este singura problema care îi privește pe toți cetățenii 

municipiului Timișoara fără excepție și de aceea toți cetățenii ar trebui sa se informeze despre 

problemele de mediu și să contribuie la apărarea naturii. Cetățenii trebuie să conștientizeze cât 

este de important să respirăm un aer nepoluat, să avem un oraș curat, fără gunoaie pe străzi sau în 

parcuri. 


