
Poluarea

Descrierea problemei
Poluarea mediului înconjurător a devenit în zilele noastre o problema de sanatate publica care afectează atât

sănătatea oamenilor cât și funcțiile ecosistemelor, înca din anul 1900 cand industria a început sa se dezvolte. Ea e
corelata cu bolile cronice, de inima, plamani. Impactul poluării este mare, deoarece atenteaza din ce în ce mai mult la
sanatatea populatiei.Potrivit studiului, în Europa poluarea aerului ar fi, ca și până acum, cea mai mare amenințare la
adresa sănătății populației. Peste 400.000 de persoane mor anual în Uniunea Europeană ca urmare a poluării aerului.
Pentru asigurarea unei dezvoltări durabile şi armonioase, care să promoveze cerinţele specifice dezvoltării zonei, în
concordanţă cu priorităţile şi necesităţile strategice regionale şi locale şi în corelare cu prevederile strategiei naţionale,
respectiv cu cerinţele UE, Primăria Municipiului Timişoara a elaborat recent, împreună cu un colectiv de peste 200
specialişti Conceptul de Dezvoltare Strategică a zonei Timişoara.



Acest concept este elementul fundamental de influenţare definitorie a căilor necesare de urmat, creând premisele apariţiei

unui efect de asociere pentru programul economico - social al zonei. Aplicarea măsurilor de protecţie, conservarea şi

reabilitarea mediului va determina menţinerea ecosistemului, eliminarea factorilor ce afectează sănătatea şi crează

disconfort, permiţând valorificarea potenţialului natural. Noul concept de dezvoltare durabilă, va permite folosirea pe

termen lung a mediului, astfel ca dezvoltarea economico - socială să rămână posibilă, concomitent cu menţinerea calităţii

vieţii. Această Strategie Locală de Mediu va avea drept scop menţinerea nivelului actual de poluare a atmosferei, în limitele

prevăzute de următoarele norme: ridicarea performanţelor ecologice ale termocentralelor, implementarea unui trafic

nepoluant si implementarea monitorizării emisiilor de gaze la unităţile industriale.

Institutii:

-Directia de mediu din cadrul Primariei timisoara,Garda nationala de mediu timis



Soluții posibil analizate

1. Prima soluție analizata este AMENAJAREA DE SPAȚII VERZI

Avantaje: - este mai mult aer curat;

-mai mult oxigen;

-spațiile verzi pot influența starea de bine a oamenilor;

- poate fii loc de divertisment pentru copii,bătrâni,familii.

Dezavantaje: -neîngrijirea lor mai târziu;

- lipsa fondurilor;

- lipsa de spațiu;

- efortul ridicat pentru amenajarea lor.



2. A doua soluție poate fi AMENAJAREA UNOR CENTRE DE RECICLARE.

Avantajele pot fi refolosirea obiectelor uzate ca sa oprim producția excesivă a 

materialelor dăunatoare. Oamenii, ar utiliza obiecte reciclate, reintroducerea unor 

deșeuri, în procesul tehnologic, valorificarea unor reziduuri, în scop ecologic, 

reducerea consumului de energie, reducerea nivelului de contaminare a mediului 

natural.

Dezavantajele pot fi lipsa de interes, lipsa de personal și lipsa de fonduri.



3.  Dezvoltarea mai multor centre pentru monitorizarea poluării și a calității aerului

Avantaje: - aer mai curat;

- monitorizarea emisilor poluante în oraș;

- îmbunătățire sănătății și a calității vieții 

cetățenilor din marile centre urbane;

- oamenii vor cunoaște în fiecare zi, datele legate 

de calitatea aerului, printr-o platformă specială.

Dezavantaje: - costuri ridicate;

- falimentarea micilor fabrici, dacă 

nu se încadrează în normele stabilite.



Propunere de politică publică

Politica publică aleasă de clasa este „Dezvoltarea mai multor centre pentru 

monitorizarea poluării și a calității aerului”.

Această politică publică are ca scop remedierea problemelor aerului. 

Argumentele noastre în favoarea acestei politici publice sunt:

- aer mai curat;

- monitorizarea emisiilor poluante în oraș;

- îmbunătățire sănătății și a calității vieții

cetățenilor din marile centre urbane;

- oamenii vor cunoaște în fiecare zi, datele legate 

de calitatea aerului, printr-o platformă specială.



Declarația de constituționalitate

Politica publică propusă de clasa noastră:

• Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 3);
• Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, Capitolul 

3, art. 57);
• Respectă prevederile privind proprietatea (Titlul IV, art. 136);
• Respectă prevederile privind economia (Titlul IV, art. 135);
• Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele Uniunii 

Europene în domeniu (Titlul II, Capitolul 2, art. 20).



Proiect de act normativ

Consiliul Local Timisoara

Hotararea Privind înfințarea stațiilor de monitorizare a calității aerului, în Municipiul Timișoara
Hotararea Consiliului Local
Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Art.1 (1) Vor fi construite mai multe centre specializate în monitorizarea poluării din aer și a calității acestuia în locuri în care nivelul 
poluării depășește limita impusă de Parlamentul României conform Legii Nr. 114_2011 și de Uniunea Europeană conform directivei 
2008/50/EC și directivei 96/62/EC.

(2)Acestea vor funcționa într-un mod constant și vor avea parte de resursele financiare și umane conforme cu legea și necesare 
pentru menținerea facilității în stare de operaționalitate.

Art.2 (1) Aceste centre vor motiva fabricile care iau măsuri pentru limitarea noxelor emise, prin motivare financiară graduală pentru 
fiecare formă care arată intervenția pozitivă asupra mediului înconjurător, fapt ce ar determina reducerea accelerată a poluării
mediului înconjurător.

(2) Măsurile respective vor fi conceperea unor anumite elemente de captare a noxelor cu specific conceptual noxelor emise de 
unitățile emitente, în vecinătatea imediată, ținându-se seamă și de parametrii climatici zonali,  parametrii ce ar putea contribui și 
influența acțiunea de colectare a noxelor.



Planul de actiune

Am identificat institutiile si 

organizatiile care pot sprijini propunerea 

noastra de politica publica

 Ministerul Mediului

 Ministerul Agriculturii

 Garda de Mediu Timis

 Directia de Mediu Timisoara

 ONG-uri:

 Calitate aer

 Green Peace



Ce am facut, ce dorim sa facem pe viitor

1. Am luat legatura telefonic cu Garda de Mediu Timis prin care le-am solicitat sa realizeze activitati
educative cu elevii din scoala pentru combaterea poluarii; Am primit un raspuns pozitiv in acest sens.

2. Am trimis pe mail o scrisoare catre Directia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara
prin care am solicitat Dezvoltarea mai multor centre pentru monitorizarea poluării și a calității 
aerului. 

3. Am contactat ONG-ul Calitate aer prin care am solicitat sprijin pentru montarea unor statii de 
monitorizarea a aerului.

4. Am luat legatura cu centrul de voluntariat Green Peace din Timisoara prin care am cerut  sa 
deruleze la noi in scoala o campanie de constientizare asupra efectelor negative ale poluarii.



Scrisoare catre autoritati
Către Garda Națională de Mediu,

Subsemnații, elevii clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială nr.7 ,,Sfânta Maria’’ din Timișoara, în baza dreptului de petiționare, 

prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările 

ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau 

propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa

autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, 

companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm 

propunerea atașată.  

Dezvoltarea mai multor centre pentru monitorizarea poluării și a calității aerului. Această politică publică are ca scop remedierea 

problemelor aerului. 

Argumentele noastre in favoarea acestei solutii sunt: eliminarea toxinelor ce pot fi găsite în aer, capabilitatea de a monitoriza 
calitatea aerului, imbunatatirea sănătatii populației la nivel local, monitorizarea emisiilor poluante în oraș; îmbunătățire calității vieții

cetățenilor din marile centre urbane; oamenii vor cunoaște în fiecare zi, datele legate de calitatea aerului, printr-o platformă specială.

Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele 

principale pe care le-am identific at în favoarea propunerii noastre     

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email : trancadaria@gmail.com. Dacă este 

cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă.

Tranca Daria, Muzsi Roland, Popa Patricia, Turturica Raluca, Pavlovici Nadia, Bratan Luca, Boldureanu Alexandra, Berinde Raul, Brau

Eduard, Făget Carina, Negoescu Alexa, Patrick Neamțu, Cojocaru Alesia


