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Comunicat de presă
Garda Națională de Mediu aniversează 15 ani de activitate
Ziua Gărzii Naţionale de Mediu este sărbătorită, în fiecare an, pe 12 Martie.
Anul acesta, această Zi are o semnificație deosebită deoarece Garda Națională de Mediu
aniversează 15 ani de la înființare, eveniment care va fi marcat de toate comisariatele județene ale
GNM prin activități ecologice, acțiuni de conștientizare a publicului cu privire la importanța protejării
mediului înconjurător și manifestări cu tematică de mediu, organizate la nivelul întregii țări.
Astfel, în fiecare județ, comisarii GNM vor desfăşura activități de educaţie ecologică, în
colaborare cu unităţile de învăţământ de la nivel local, precum și dezbateri publice pe subiecte de
mediu cum ar fi gestionarea deșeurilor, colectarea selectivă, conservarea biodiversității, gestionarea
ariilor naturale protejate. Totodată, în mai multe județe, vor avea loc conferinţe şi mese rotunde
privind cele mai importante probleme de mediu. În cadrul acestor evenimente, vor fi organizate
prezentări şi concursuri cu tematică ”eco”, precum și seminarii și dezbateri privind protecția
mediului, având ca scop conștientizarea importanţei protejării mediului şi popularizarea activității
Gărzii Naționale de Mediu. Totodată, comisarii GNM din județele Bacău, Bihor, Brăila, Buzău și
Mureș, împreună cu elevi de la școlile gimnaziale și liceele de la nivel local, vor da startul acțiunilor
de împădurire și plantări de copaci organizate cu sprijinul Direcțiilor/Ocoalelor Silvice sau al
primăriilor locale.
În scopul susținerii acțiunilor organizate în teritoriu, Comisarul General al Gărzii Naționale
de Mediu, doamna Gabriela Dorojan, a declarat: ”Prin evenimentele organizate cu ocazia Zilei
Gărzii Naționale de Mediu, dorim să aducem oamenii, și mai ales tinerii, mai aproape de problemele
mediului înconjurător, atât prin acțiuni de informare și conștientizare a importanței conservării naturii,
cât și prin implicarea lor activă în protejarea mediului. Ziua Gărzii Naționale de Mediu este nu numai
o zi de acțiune pentru mediu, ci și un moment în care conștientizăm rolul pe care îl are această
instituție în apărarea mediului și recunoașterea valorii activității susținute până acum. Știm, desigur, că
mai sunt multe de făcut, dar un lucru este clar: protejarea mediului trebuie să intre în conștiința
fiecărui locuitor al țării. Din această perspectivă, dorim să fim un partener pentru toți cetățenii
României. Urez tuturor colegilor un călduros „La mulți ani!” și mult succes în activitatea pe care o
vom susține împreună!”
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