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Primăria  municipiului  Ploieşti  a  organizat  în  ziua  de  joi,  22  septembrie  2011, 
începând cu ora 1200, împreună cu reprezentanţi ai:

1. Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova;
2. Asociaţiei Elevilor din Liceul Pedagogic Ploieşti „IUVENTA” 
3. Grupului Scolar de Transport Ploiesti
4. Regiei  Autonome  de  Servicii  Publice  -  Biroului  de  Protecţie  a 

Mediului:

• Un  seminar  de  informare  cu  tema  “Sustainable  mobility”  la  care  vor  fi 
prezentate proiectele implementate în parteneriat în vederea unei dezvoltări 
locale  durabile  (CATS -  City  Alternative  Transport  System şi  Grundvig  - 
“Learning  to  be  sustainable”  –  “Învăţare  continuă  pentru  o  dezvoltare 
durabilă”)  şi  acţiunile  Asociaţiei  Elevilor  din  Liceul  Pedagogic  Ploieşti 
„IUVENTA”  si  ale  Grupului  Scolar  de  Transport  Ploiesti  pentru  educaţia 
ecologică şi pentru sănătate în rândul tinerilor;

• In  vederea  creşterii  conştientizării  asupra  problemelor  de  mediu  şi  a 
contribuţiei  generaţiei  viitoare  la  dezvoltarea  unui  mediu  durabil  au  fost 
organizate expoziţii tematice în şcolile şi liceele din Judeţul Prahova;

• Elevii  din  anii  terminali  ai  liceelor  utilizatori  de  autovehicule  proprii   şi 
profesorii  acestora vor  fi  invitaţi  în  ziua de 22 Septembrie  să subscrie  la 
conceptul de mobilitate durabilă prin deplasarea „În oraş fără maşină”.
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