
Recomandări de la partenerii noștri din societatea civilă 

 

 „Opinia mea este că doar împreună vom putea face față în monitorizarea pentru o 

bună guvernare de mediu, putând compara acest concept cu proverbul „Unde-s doi 

puterea crește”. Împreună vor apărea un spectru de idei și cu timpul le vom pune în 

practică”. 

 „Schimbul de experiență, practici de succes accelerează procesul de școlarizare a 

reprezentanților APL în ceea ce privește guvernarea de mediu. Este nevoie de o 

colaborare activă între cetățeni și reprezentanții APL în soluționarea problemelor de 

mediu.” 

 „Schimbul de experiență poate duce la evitarea unei și aceleași probleme în diferite 

localități și la formarea și consolidarea unui plan de activitate eficient creat prin 

experiență și practică.” 

 „Colaborarea cu administrația locală și implementarea noilor proiecte în cadrul ONG-

urilor reprezintă cheia de succes pentru existența unor politici de mediu eficiente, iar 

schimbul de experiență cu persoanele ce activează mult timp în astfel de activități 

contribuie la reușita acestui proces.” 

 „Instruirea ecologică permanentă și luarea deciziilor comune între autoritățile locale 

și societatea civilă reprezintă practicile care pot pune în aplicare ideea de 

implementare a politicilor de mediu.” 

 „Organizarea întâlnirilor mai dese cu ministrul Mediului, de a înainta propuneri, 

probleme, idei și de as asculta raportul rezolvării lor. Deschiderea unui dialog viu cu 

Ministerul și societatea civilă.” 

 „Sunt necesare astfel de evenimente cu o mediatizare a acestora mai accentuată în 

special pe partea ce ține de propuneri, soluții și recomandări.” 

 „Comunicarea directă cu ministrul mediului, solidaritate în rezolvarea problemelor 

comune cu colegii din alte regiuni.” 

 „Consider necesitatea și colaborarea mai activă la scrierea scrisorilor către instituțiile 

responsabile.” 

 „Autoritățile publice centrale să solicite consultarea autorităților de specialitate și 

societății civile anterior emiterii deciziilor care nemijlocit implică modificarea 

componentelor/condițiilor de mediu. Societatea civilă dorește să se „deschidă” către 

autorități în privința problemelor și soluțiilor care „ard” și așteaptă din partea 

autorităților același lucru.” 

 „De consolidat sectorul asociativ care activează în domeniul mediului pe monitorizare 

și elaborare de politici locale”. 

 „Este necesară crearea ONG-urilor de mediu pe plan local”. 

 În munca noastră cu autoritățile publice, trebuie să ne conducem după următoarea 

sintagmă: CONLUCRARE, nu CONFRUNTARE. 

 


