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ALIANȚA VERDE

Organizațiile  Respiră  Verde și  Mișcarea  Arădeană au  semnat  un  protocol  prin  care 
constituie Alianța Verde în vederea stopării degradării accentuate calității vieții și a politicii  
sistematice de desființare de zone verzi și tăieri de copaci și arbuști (vezi protocol).

PARCURI PENTRU ARĂDENI (MANIFEST)

• Parcul Central din New York are o suprafață de 340 ha – exact cât ar trebui să  
existe  în  Arad  acum  la  începutul  anului  2011,  pentru  a  îndeplini  standardul 
european de 20 mp/locuitor;

• Cerem primarului Falcă și CLM înființarea a 12 parcuri noi cu o suprafață totală de 
130 ha. (vezi Manifest pentru detalii)

• Solicităm aplicarea altor măsuri pentru îmbunătățirea mediului și a calității vieții:
◦ Realizarea imediată de investiții în vederea eliminării poluării generate de halda 

de steril de la CET Arad. Aradul este cel mai poluat oraș din România cu pulberi 
în suspensie, dacă ne raportăm la numărul de locuitori. Concentrațiile medii în 
timp de 24 ore depășesc valoarea concentrația medie acceptată (0,15 mg/m3), 
fiind de 0,378 mg/m3 (de 2,52 ori CMA).

◦ Implementarea până în  2012 a unui  sistem integrat  de colectare selectivă a 
deșeurilor și reciclare a lor. Se va acorda atenție reciclării recipientelor tip „pet”.

◦ Alte măsuri complementare și privind educația.

CHEMARE LA ACȚIUNE

1. Chemăm organizațiile societății civile să se alăture  Alianței Verzi  și să semneze 
manifestul PARCURI PENTRU ARĂDENI.

2. Chemăm  cetățenii  Aradului  să  semneze  petiția  PARCURI  PENTRU  ARĂDENI. 
Listele pentru semnături vor fi disponibilă atât fizic cât și online.

3. Solicităm partidelor politice să susțină în CLM inițiativele Alianței Verzi și să pună 
problema mediului ca prioritate absolută în programele lor de administrare.

4. Alianța  Verde va  demara  acțiuni,  proiecte,  campanii  pentru  impunerea  acestor 
cerințe la care așteptăm un răspuns ferm din partea cetățenilor și societății civile.
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