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Protecția Mediului. Reducem poluarea prin măsuri concrete în care VERDELE PRIMEAZĂ! 

► Parcuri noi ► Perdele de vegetație pe marginea drumurilor ► Spații verzi pe clădiri ► 
Zonă de promenadă pe faleza Râului Argeș 

 

Protecţia mediului și dezvoltarea sustenabilă sunt esenţiale pentru calitatea vieţii. Voi 
susţine iniţiativele și proiectele care duc la conservarea mediului și la dezvoltarea sustenabilă 
atât pe plan local, cât și regional.  

De asemenea, consider că dialogul şi colaborarea cu agenţiile de protecţie a mediului, cu 
facultăţile de profil şi cu societatea civilă sunt de importanţă vitală pentru conceperea şi 
realizarea măsurilor pe care le dorim cu toții. 

Pornind de la importanța protecției mediului înconjurător, pe timpul mandatului mă voi 
implica pentru: 

√ Finalizarea cu succes a proiectului de management integrat al deşeurilor, pentru ca 
proiectul să fie înţeles şi susţinut de fiecare persoană în parte; 

√ Sprijinirea iniţiativelor în domeniul turismului ecologic pentru a proteja peisajele 
tradiţionale; 

          √ Realizarea perdelelor de vegetaţie pe marginea drumurilor;  

√ Protejarea echilibrului ecologic şi a calităţii mediului în zone de interes ecologic (parcuri, 
păduri, ape etc.) prin evitarea impactului antropic, reabilitarea ecologică a cursurilor de râu 
degradate de efectul antropic; 

√ Înfiinţarea unor noi parcuri şi locuri de joacă şi reabilitarea celor existente; 

√ Încurajarea proiectelor pentru realizarea de spaţii verzi suspendate/pe clădiri; 

√ Reducerea poluării aerului prin proiecte de adaptare a programelor și rutelor de 
transport în comun la nevoile cetăţenilor; 

√ Realizarea unor parcări subterane, pentru a evita transformarea zonelor verzi în parcări. 

 

FINANATAREA UNUI PROIECT NOU : PITEȘTIUL #VERDEȘICURAT 

 

Prin Programul Municipal ”PITEȘTIUL #VERDEȘICURAT” voi promova politici active de 
întreținere, salubrizare, amenajare și dezvoltare a parcurilor, spațiilor verzi și bazinelor acvatice 
ale municipiului. Realizarea programului va cuprinde o serie de proiecte tematice cum ar fi:  

1. Actualizarea registrului spațiilor verzi și a zonelor de agrement; 

2. Sistem geo-informațional cu date deschise - “Calitatea Aerului”; 

3. Ecologizarea și reamenajarea albiilor cursurilor de apa de pe raza Municipiului Pitești, 
pentru redarea condițiilor ecosistemice și de agrement; 

4. Refacerea spațiilor verzi; 
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5. Modernizarea Grădinii Zoologice pentru a asigura un mediu de viață adecvat animalelor 
și confort vizitatorilor;  

6. Ecologizarea și reamanajarea parcurilor;  

7. Încheierea unui parteneriat cu agenții economici, toate instituțiile municipale, instituțiile 
de învățământ, instituțiile medicale, toți locuitorii în vederea creșterii standardelor de 
curățenie a orașului; 

8. Adoptarea unor politici de subvenționare directă și indirectă a agenților economici care 
vor construi „clădiri verzi” pentru a reduce semnificativ poluarea din Municipiul Pitești; 

9. Mărirea suprafeţelor de spaţiu verde din cartiere, prin introducerea gazonului ca o 
soluţie antipraf și construirea de instalatii de irigare automatizate.  

10.  Construirea a cât mai multe miniparcuri în cartiere şi înfiinţarea/ modernizarea de noi 
locuri de joacă pentru copii, dotate cu suprafeţe de cauciuc, iluminate şi supravegheate 
de camere video; 

11.  Realizarea de sisteme de irigații în zonele aferente cartierelor din municipiu; 

12.  Înființarea unei zone de promenadă și de agrement  pe faleza râului Arges, destinată 
în special tinerilor (parteneriat public - public  Primaria Municipiului Pitești și 
Administratia Bazinala Arges Vedea); 

13.  Construirea unei sere moderne de producere a materialului floricol pentru Municipiul 
Pitești. 

 

 


