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TIMI OARA – UN ORA ECO?
TEODORA SCURTU, 14 ani
Eco- coala cu clasele I-VIII nr. 16 „Take Ionescu” Timi oara
Când m gândesc la ora ul Timi oara, m gândesc la ora ul care îmi este ,,acas ”, ora ul care va
straluci mereu datorit tuturor lucrurilor frumoase pe care le are.
Uitându-m în jur, privind atent în multe p r i ale ora ului, poluarea î i las amprenta din ce în ce mai
mult asupra mediului înconjurator. Ma inile foarte numeroase, lipsa co urilor de gunoi i a spa iilor de
depozitare a de eurilor sunt doar câteva probleme serioase depistate în municipiul Timi oara. Cartierele
periferice duc lipsa evident a spa iilor verzi, i a unor spa ii de colectare a resturilor menajere. Este important
ca protejarea naturii s înceap cu pasul acesta – colectarea i reciclarea de eurilor, cu implicarea direct a
cet enilor. Un ora eco înseamn mult mai mult decât un statut; înseamn unirea locuitorilor Timi oarei în
speran a salv rii mediului înconjur tor i a biodiversit ii ora ului. Ora ul are nevoie de un spa iu adecvat
depozit rii gunoiului, deoarece la momentul actual acest spa iu nu este amenajat corespunz tor. În unele zone,
cartiere, de eurile nu sunt colectate selectiv, oamenii nerespectând categoriile de materiale. Municipul
Timi oara are nevoie de mai multe spa ii verzi, de p duri, deoarece defri rile au dus la sc derea masiv a
num rului de arbori, i odat cu asta, la cre terea cantit ii de praf din ora . Ad posturile pentru animale sunt de
asemenea necesare, deoarece exist multe animale f r ad post. Dup p rerea mea, locuitorii Timi oarei pot
rezolva aceste probleme de mediu având mare grij unde arunc de eurile, participând la activit iile cu scop
ecologic i înc multe altele. Important este s existe voin a, voin a de a aduce ora ului pu in ,,s n tate”.
Problemele de mediu reprezint un semnal de alarm în ceea ce prive te natura, de aceea nu trebuie
neglijate, ci din contr , ele trebuie eviden iate i rezolvate pentru s n tatea noastra i a mediului înconjur tor.

