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Educație pentru mediu, 

educație pentru sănătate !!! 

 

 

 Educația pentru mediu reprezintă procesul care servește la recunoașterea valorilor 

mediului înconjurător și la clarificarea conceptelor privind mediul înconjurător.  
Educația pentru mediu nu se limitează la ecologie sau studiul științelor naturii.  
A învăța despre organismele vii, habitatul lor și felul în care interacținează unele cu 

altele și cu mediul în care trăiesc, este o parte importantă a educației pentru mediu, dar nu 
este totul.  

 Oamenii trebuie să simtă că fac parte din natură și să-și dezvolte simțul 
responsabilității față de acesta. De asemenea, ei ar trebui să aibă alternative și posibilitatea 
de a alege și trebuie să fie penalizați pentru comportamentele neadecvate față de natură. 
 Educația pentru sănătate este o preocupare de maximă împortanță a medicinii 
omului sănătos care constă în dezvoltarea nivelului de cultură sanitară al diferitelor 
grupuri de populație, precum și mijloacelor și procedeelor educativ-sanitare necesare 

formării comportamentului sanogenic. 
 Obiectivul de bază al educației pentru sănătate constă în formarea și dezvoltarea în 
rândul populației, începând de la vârste fragede, a unei concepții și a unui comportament 
igienic, în scopul apărării sănătății, dezvoltării armonioase și fortificării oganismului, 
adaptării lui la condițiile mediului ambiental natural și social, cât și al participării active a 
acesteia la opera de ocrotire a sănătății populaționale. 
 Un mediu curat este esențial pentru sănătatea umană și bunăstare. Totuși 
interacțiunile dintre mediu și sănătatea umană sunt extrem de complexe și de dificil de 
evaluat. Aceasta face ca utilizarea principiului precauției să fie extrem de utilă.  
 Cele mai cunoscute impacte asupra sănătății se referă la poluarea aerului 
înconjurător, la calitatea slabă a apei și la igiena insuficientă. Se cunosc mult mai puține 
informații despre impactul substanțelor chimice periculoase asupra sănătății. Zgomotul, 
schimbările climatice, diminuarea stratului de ozon, pierderea biodiversității și degradarea 
solului și a calității apei pot afecta deasemenea, sănătatea umană! 

 

PROFESOR 

ONEL LILIANA 
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5 IUNIE 

 

Ziua Mondială a Mediului sau Ziua Mediului Înconjurător, este aniversată în fiecare 
an pe data de 5 iunie. Ea a fost instituită în 1972 de Adunarea Generală a Națiunilor 
Unite pentru celebrarea Conferinței "Ecologia Umană" de la Stockholm și reprezintă elementul 
cel mai important al "Programului pentru Mediu" al Națiunilor Unite (UNEP).  

Fiecare Zi mondială a mediului înconjurător este organizată în jurul unei teme, 
recomandată de UNEP, temă care pune accentul pe o preocupare deosebit de presantă în ceea ce 
priveşte mediul. 

  Tema din 2018 - ''Beat Plastic 

Pollution'' - pune accentul pe combaterea 

poluării cu materiale plastice. România 
organizează an de an o serie de manifestări 
prin care este marcată Ziua mondială a 
mediului. Printre acestea se numără acţiuni 
de informare, conştientizare şi educaţie 
ecologică, acţiuni de ecologizare, dezbateri 

şi mese rotunde, distribuiri de fluturaşi şi 
pliante, concursuri etc., organizate de 

instituţiile publice locale în parteneriat cu 
ONG-urile de profil şi autorităţile de mediu.  

6 miliarde de oameni respiră aer poluat. Este o provocare destul de mare dacă ne 
gândim că, în prezent, mai mult de 6 miliarde de oameni, din care o treime sunt copii, respiră aer 
poluat, iar acest lucru are aspecte negative asupra sănătății lor.  

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), 97% din orașele din țările cu venituri 

mici și mijlocii, cu peste 100.000 de locuitori, nu respectă liniile directoare privind calitatea 
aerului. Vestea bună este că poluarea aerului poate fi prevenită.  

Soluțiile – legi, standarde, politici, programe, investiții și tehnologii sunt cunoscute și pot 
fi implementate. Aerul curat este un drept uman. Este dreptul fiecăruia dintre noi și 
responsabilitatea fiecăruia dintre noi.  

Potrivit unui nou raport ONU privind poluarea aerului din Asia și Pacific, punerea în 
aplicare a 25 de politici tehnologice ar putea conduce la o reducere cu 20% a dioxidului de 

carbon și o reducere de 45% a emisiilor de metan la nivel global. 

Elevi: Blasciuc Delia, Basalic Emilia 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/5_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1972
https://ro.wikipedia.org/wiki/Adunarea_General%C4%83_a_Na%C8%9Biunilor_Unite
https://ro.wikipedia.org/wiki/Adunarea_General%C4%83_a_Na%C8%9Biunilor_Unite
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stockholm
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
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Ziua mondialĂ a apei –  

22 martie 

 

               ,,Natura ne poate răsplăti, sau din contra ne poate pedepsi înzecit 
pentru tot ceea ce facem”  

Odată cu creșterea populației globului și a modernizărilor care au succes, apa a devenit 

un pion important in viața de zi cu zi, o resursă esențială vieții. De aceea, în data de 22 
decembrie 1992, la Rio de Janeiro, în cadrul Conferinței pentru Mediu și Dezvoltare a Națiunilor 
Unite, a fost aleasă ziua de 22 martie pentru a se sărbători Ziua Mondială a Apei. Această zi 
reprezintă un semnal de alarmă cu privire la cât de periculoasă poate fi poluarea apei pentru 

ecosisteme și pentru viață, și în același timp 
atrage atenția asupra absenței apei, ce în 
anumite zone ale lumii creează o adevărată 
problemă, punându-se de multe ori viața (atât a 
oamenilor, cât și a plantelor și animalelor) în 
pericol. 

         În România această zi este sărbătorită din 
anul 1993 prin diferite conferințe cu privire la 
prevenirea dezastrelor naturale provocate de 

apă (inundații) de pe plan național, soluții de 
gospodărire a apelor, precum și la impactul 
global pe care apa îl are în prezent (de exemplu, 
creșterea gradului de acces al populației la surse de apă potabilă). 
        Apa a fost şi este un element central în viaţa societăţii umane, marile aşezări şi civilizaţii 
înflorind la margine de apă, dar tot la margine de apă au pierit foarte multe vieţi omeneşti. De la 
bun universal şi gratuit, asemenea aerului, a devenit o marfă cu preţ uneori foarte ridicat, trecând 
ca importanţă înaintea materiilor prime, energiei chiar şi a pământului care fără apă ar fi lipsit de 
viaţă.   

 

 

Elevi: Balan Diana, Burhuc Lavinia 
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,,Ziua Internațională a Dunării’’  

29 iunie 

 

Ziua Internaţională a Dunării este marcată în fiecare an pe 29 iunie în toate ţările 
riverane.  

Dunărea este al doilea fluviu ca lungime din Europa, după Volga. Izvorăște din 
Germania, din Munții Pădurea Neagră și se varsă în Marea Neagră, unde formează Delta 
Dunării. Curge pe o distanță de 2.858 de kilometri și traversează 10 țări (Germania, Austria, 

Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina) și 4 

capitale (Viena, Bratislava, Budapesta și Belgrad), fiind cel mai internațional fluviu din lume.  
Dunărea străbate România pe o distanță de 1.075 

de kilometri, cea mai mare dintre toate țările riverane 
fluviului.  

Delta pe care o formează la vărsare este cea mai 

mare zonă umedă din Europa și cea mai importantă arie 
protejată din lungul Dunării. 
  Peste 5.000 de specii de floră și faună sunt 
adăpostite de Delta Dunării, acest loc fiind unul dintre cel 

mai biodivers din lume, comparativ cu suprafața sa.                               
În fiecare an, pe 29 iunie, sărbătorim Ziua Dunării. Această zi a fost marcată începând 

din 1994, când a fost semnată la Sofia convenția privind cooperarea pentru protecția și utilizarea 
durabilă a fluviului. 

Chiar dacă Delta Dunării a fost declarată rezervație a biosferei în anul 1990, atât acest 

loc cât și altele aflate în lungul fluviului au suferit pierderi considerabile, mai ales în ultimul 
secol. În prezent, Bazinul Dunării acoperă doar 20% din suprafața lui inițială și doar jumătate 
din această suprafață mai prezintă caracteristici naturale în adevăratul sens al cuvântului, cealaltă 
jumătate fiind puternic antropizată prin baraje și îndiguiri. 

Manifestări care marchează Ziua Dunării se desfășoară în toate cele 10 state dunărene, 
unele dintre acestea fiind concentrate pe adoptarea de măsuri și strategii comune pentru 
protejarea fluviului. În același timp, această zi este dedicată cunoașterii și protejării fluviului 
care unește Europa de la vest la est. 
                                                               

 Elevi: Leopa Diana Claudia , Codreanu Amalia 

 

 

https://romaniasalbatica.ro/ro/rezervatie-biosfera/delta-dunarii
https://romaniasalbatica.ro/ro/rezervatie-biosfera/delta-dunarii
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Ziua InternaȚionalĂ a BiodivesitĂȚii 

22 MAI 

 

Începând cu anul 2000, în fiecare an, la data de 22 mai, se sărbătorește Ziua 

Internațională a Biodiversității, zi proclamată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, 
prin rezoluția 55/201, din 20 decembrie 2000. 

Data de 22 mai, reprezintă de fapt adoptarea textului Convenției din anul 1992 în cadrul 
Conferinței diversității biologice din Nairobi. Printre principalele obiective pe care le urmărește 
Convenția se numără conversarea biodiversității și utilizarea corectă a resurselor. 

România a semnat Convenția pe data de 5 iunie 1992.  
Proclamarea acestei zile la nivel 

internațional, are la baza un semnal de alarmă 
cu privire la problemele privind biodiversitatea, 

mai ales că, în prezent, o mulțime de specii, 
atât faună cât și floră, se află pe care le 
dispariție. Transformarea mediului înconjurător 
pentru a fi prielnic doar vieții omului, crează 
un dezechilibru în natură, un dezechilibru care 
trebuie stopat sau măcar încetinit, pentru o mai 

bună conservare. 

De Ziua Internațioanală a Biodiversității 
au loc evenimente prin intermediul cărora se 

dorește informarea a cât mai multor persoane cu privire la ceea ce înseamnă biodiversitatea, 
responsabilizarea persoanelor prin implicarea lor activă în diferite acțiuni de susținere a 
biodiversității și a naturii, în general.  

Protejarea mediului poate să înceapă de la fiecare persoană în parte, prin activități relativ 
simple, care să păstreze natura așa cum este și pentru generațiile viitoare. 
 

 

Elevi:  Marcu Cosmina, Alexandru Claudiu 
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ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MĂRII NEGRE 

31 OCTOMBRIE 

 

Ziua Internaţională a Mării Negre este 

sărbătorită în fiecare an, la 31 octombrie.  

Aceasta este data la care, în anul 1996, cele şase 
ţări riverane Mării Negre, respectiv Bulgaria, Georgia, 

România, Rusia, Turcia şi Ucraina, au semnat Planul 
Strategic de Acţiune pentru Marea Neagră, document 
ce conţine cel mai complet set de strategii şi măsuri 
pentru salvarea şi reabilitarea Mării Negre. 

Situația ecologică a Mării Negre s-a înrăutățit în 
ultimii 35 de ani din cauza reziduurilor transportate de râurile din 17 țări, pescuitului excesiv și a 
deversărilor necontrolate de produse petroliere. Cele mai multe stocuri de pește din Marea 
Neagră, deja afectate de consecințele poluării, au fost supra-exploatate sau sunt amenințate de 
supra-exploatare. La 21 aprilie 1992, a fost semnată la București Convenția de Protejare a Mării 
Negre Împotriva Poluării, dezvoltată cu asistență UNEP, fiind semnată, ulterior, de toate țările 
din regiune. Convenția de la București a intrat în vigoare la 15 septembrie 1992.  

Totodată, o politică comună a țărilor din jurul Mării Negre, referitoare la protejarea și 
folosirea resurselor, a fost formulată în Declarația de la Odessa. Ministerele Mediului din 
Bulgaria, Georgia, Rusia, România, Turcia și Ucraina au semnat acest document la 7 aprilie 
1993, în Ucraina. 

Marea Neagră este o importantă cale navigabilă, legând regiunile riverane cu Marea 
Mediterană, și prin aceasta cu oceanul planetar. Poluarea marină nu ţine cont de graniţe, de 
aceea se impune ca oamenii să-și asume responsabilitatea faţă de protecţia mediului marin şi 
costier prin schimbarea atitudinii şi înţelegând necesitatea unor acţiuni privind dezvoltarea Mării 
Negre.  

Ziua Internaţională a Mării Negre este marcată printr-o serie de activităţi cultural-
educative, expoziţii de fotografii, concursuri, târguri, jocuri distractive, având în vedere un 
comportament responsabil față de mediul marin și de Marea Neagră și peisajele acesteia, fiind, 
în același timp, și un prilej de sărbătoare. 
 

Elevi: Oancea Cosmina, Lazăr Andreea 
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ZIUA INTERNATIONALA PENTRU PROTECTIA 

STRATULUI DE OZON  

16 SEPTEMBRIE 

 

 

           La 16 septembrie, în fiecare an, este marcată Ziua internaţională pentru protecţia 

stratului de ozon. 

În 1994, cea de-a 49-a sesiune a Adunării 
Generale ONU, prin rezoluţia nr. 49/114, a proclamat 
ziua de 16 septembrie drept Ziua internaţională pentru 
protecţia stratului de ozon, marcând astfel semnarea în 
1987 a Protocolului de la Montreal privind interzicerea 

substanţelor care diminuează stratul de ozon, conform 
site-ului oficial al ONU. În acest context, toate statele 

lumii au fost invitate să marcheze această zi prin diverse 
acţiuni în concordanţă cu obiectivul principal al 

Protocolului şi a Amendamentelor sale. 
 În 2019 se împlinesc 32 de ani de la semnarea la 16 septembrie 1987 a Protocolului de la 

Montreal, tema aleasă  „Să protejăm viaţa pe Pământ”  fiind formulată în şase limbi străine, 
respectiv în engleză, arabă, chineză, franceză, rusă şi spaniolă. Stratul de ozon este localizat în 
stratosfera și constituie un filtru natural care absoarbe cea mai mare parte a radiațiilor 
ultraviolete, periculoase pentru organismele vii.  

În cantități mici, radiațiile ultraviolete sunt benefice pentru organism (sintetizarea 
vitaminei D, vindecarea rănilor superficiale), însă în cantități mari provoacă îmbătrânire 
prematură, arsuri ale pielii, cancer de piele, cataractă, boli infecțioase, slăbirea sistemului 
imunitar etc. De asemenea, acționează asupra structurii ADN, ducând la modificări în 
ecosistemele acvatice și terestre cu implicații majore în echilibrul trofic.  
           De la descoperirea găurii în stratul de ozon și 
până în prezent, oamenii de știință au încercat să 
găsească răspunsuri la întrebările ridicate de aceasta 
problemă globală. În primul rând s-a descoperit că 
degradarea stratului de ozon este cauzată de 
intervenția unor produse chimice numite cloro-

fluoro-carburi, folosite ca refrigerenți și în spray-

urile cu aerosoli. Eliberate în atmosferă, aceste 
substanțe se descompun, clorul reacționând cu 
moleculele de ozon, distrugându-le. 

            În România, eforturile de scădere a emisiilor de gaze cu efect de seră sunt concretizate în 
doua planuri naționale de acțiune, Planul Național de Acțiune pentru Schimbări Climatice și 
Programul National de Eliminare Treptată a Substanțelor care Epuizează Stratul de Ozon. 

        Elevi: Stanciu Ștefan, Bordeianu Dragoș 
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ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII 

7 APRILIE 

 

 

 La 7 aprilie, în fiecare an, este marcată Ziua Mondială a Sănătăţii, ce are ca scop 

conştientizarea tuturor oamenilor şi popoarelor în 
ansamblu, precum şi a factorilor decizionali 

guvernamentali, a corpurilor profesionale din domeniul 

sănătăţii şi a societăţii civile asupra importanţei pe care 
sănătatea o are pentru viaţa fiecărui individ şi pentru 
societate. 

  Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a 
găzduit în 1948 prima întâlnire la nivel mondial dedicată 
sănătăţii, în cadrul căreia s-a hotărât aniversarea în 7 
aprilie a Zilei Mondiale a Sănătăţii. OMS este o instituţie 
specializată a Naţiunilor Unite, fiind înfiinţată la 22 iulie 
1946, cu sediul la Geneva şi a cărei Convenţie a intrat în 
vigoare la 7 aprilie 1948.  

 Tema generală sub care se desfăşoară Ziua 
Mondială a Sănătăţii este "Universal Health Coverage: 

everyone, everywhere" ("Asigurare medicală universală: 
pentru toți, oriunde"), iar sloganul acesteia este  „Health for all” ("Sănătate pentru toți"). 
     Statisticile prezentate de OMS arată că cel puţin jumătate din populaţia lumii nu este, în 
prezent, în măsură să obţină servicii de sănătate esenţiale. Aproape 100 de milioane de oameni 
sunt împinşi la sărăcie extremă, obligaţi să supravieţuiască cu doar 1,90 dolari sau mai puţin pe 
zi, deoarece trebuie să plătească pentru serviciile de sănătate din propriile lor buzunare.  

Scopul principal al "Zilei Mondiale a Sănătății" si al OMS este ca oricine să aibă parte de 
îngrijirea de care are nevoie, când are nevoie. 

În ultimii 50 de ani, marcarea "Zilei Mondiale a Sănătăţii" a scos în evidenţă aspecte 
importante legate de sănătate, cum ar fi sănătatea mintală, îngrijirea mamelor şi a copiilor, dar şi 
schimbările climatice cu repercusiuni asupra sănătăţii. 

 Sărbătoarea este marcată de activităţi care se extind dincolo de ziua în sine şi servesc 
drept o ocazie de a concentra atenţia mondială asupra acestor aspecte importante ale sănătăţii 
globale. 

 

                                                           Elevi: Adămiță David, Gălan Răzvan 
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4 OCTOMBRIE 

 

Ziua Mondială a Animalelor este o zi internațională de acțiune pentru drepturile 

animalelor și bunăstarea lor, sărbătorită în fiecare an pe 4 octombrie, zi de sărbătoare a 

Sfântului Francisc de Assisi, patronul spiritual al animalelor.  

Misiunea Zilei Mondiale a Animalelor este  de  a face lumea un loc mai bun pentru toate 

animalele. 

 Este sărbătorită în diferite moduri în fiecare țară, indiferent de naționalitate, religie, 
credință sau ideologie politică.  

Ziua Mondială a Animalelor a fost inițiată de către Heinrich Zimmermann care a 
organizat prima Zi Mondială a Animalelor pe 24 martie 1925 la Palatul Sporturilor din Berlin, 

Germania. Evenimentul a avut loc numai în Germania, Austria, Elveția și Cehoslovacia. În cele 
din urmă, în mai 1931, la Congresul Internațional de Protecție a Animalelor de la Florența, 

Italia, propunerea lui de a face din 4 octombrie, Ziua Mondială a Animalelor, o sărbătoare 
universală, a fost unanim acceptată și adoptată ca rezoluție. 
  Animalele au un rol foarte important în viața oamenilor. Această sărbătoare recunoaște 
locul pe care animalele îl au în viața noastră. Atât cele de companie, care ne sunt alături zi de zi 
și ne aduc bucurie, cât și toate celelalte animale de pe Pământ care nu sunt în preajma noastră, 
dar au nevoie de noi. Animalele de companie au un rol important în formarea caracterului și 
personalității copiilor, învățându-i să fie responsabili și independenți, deoarece trebuie să le 
acorde atenție, să le îngrijească, să le hrănească. 

 

 

 

 

 

 

 

Elevi: Arfire Marian, Condei Sergiu 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Drepturile_animalelor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Drepturile_animalelor
https://ro.wikipedia.org/wiki/4_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_sfin%C8%9Bilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Francisc_de_Assisi
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Berlin_Sportpalast&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Floren%C8%9Ba


       

         PRIETENII NATURII           ISSN 2601 – 0917               ISSN-L 2601 - 0917 

 

 

11 

 

ZIUA MONDIALĂ A MUNȚILOR CARPAȚI 

26 SEPTEMBRIE 

 

Pe data de 26 septembrie se serbează Ziua 

Mondială a Munților Carpați. 
 În fiecare an această aniversare dorește să ne 

crească dorința de a fi prieteni cu natura, pentru că nu 
este deloc un efort prea mare iar ea ne oferă, 
beneficii neprețuite.  

Ziua Munților Carpați oferă oportunitatea 
țărilor care au prilejul de a găzdui o parte din acești 
munți să colaboreze între ele pentru îndeplinirea 
diferitelor obiective, cum ar fi scăderea si 
supravegherea poluării din Carpați, verificarea diversității biologice sau eliminarea și prevenirea 

speciilor străine în ecosistemul acestor munți. Munții Carpați se întind pe teritoriul a șapte state: 
Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina, România și Serbia. Flora Carpaților cuprinde 1.350 

de specii de plante și animale. Carpații se înfățișează ca fiind niște munți mijlocii sau scunzi, 
doar câteva parți depășind 2000 m în altitudine. Cel mai înalt vârf al întregului lanț Carpatic este 
vârful Gerlachovský cu altitudinea de 2.655 m, în Munții Tatra, Slovacia. În Polonia, cel mai 
înalt vârf este vârful Rysy cu 2.499 m, în Ungaria, cea mai înaltă altitudine se înregistrează în 
vârful Kékes cu 1.014 m, în Ucraina cel mai înalt este Vârful Hovârla cu 2.061 m, iar în 
România este vârful Moldoveanu cu 2.544 m, situat în Munții Făgăraș din Carpații Meridionali.  

Spre deosebire de Alpi, Carpații au mari depresiuni intramontane, iar culmile lor se 
prezintă sub forma unor suprafețe întinse, acoperite cu pajiști. Alături de rocile cristaline și 
eruptive o mare extensiune o au rocile sedimentare, care dau un relief cu pante domoale. Clima 

Carpaților este continentală, precipitațiile cresc în raport cu altitudinea iar vegetația este dispusă 
în etaje.  

Atât pentru bogăția lor spirituală, cât și pentru cea științifică, Munții Carpați se cuvin a fi 
sărbătoriți. 

 

 

Elevi: Chiriță Mario, Chiricuță Marius 
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ZIUA  PAMANTULUI 
 

22 APRILIE 

 

                În fiecare an, ziua de 22 aprilie se sărbătorește Ziua Pământului, ziua când s-a născut 
mișcarea pentru protejarea mediului înconjurător.  

Această mișcare s-a născut în SUA într-o perioadă când au avut loc mai multe 
evenimente deosebite, printre care înăbușirea prin folosirea armelor de foc a revoltei unor 
studenți împotriva războiului din 
Cambodgia, ”Masacrul din 4 mai”, apariția 
fibrelor optice, succesul melodiei „Bridge 
over Troubled Water”, ultimul album al 
formației Beatles, moartea lui Jimmy Hex, 
un accident nuclear în Carolina de Sud la 
centrala nucleară din Savannah River din 
apropierea orașului Aiken (nerecunoscut 

timp de 18 ani), poluarea foarte mare cu gaze 

și fum, considerată ”semn al prosperității”. Despre mediul înconjurător a început să se vorbească 
din ce în ce mai des. 

Ziua Pământului a fost fondată de senatorul american Gaylord Nelson în anul 1970 cu 
scopul de a trezi clasa politică din dezinteresul pe care îl arată față de mediu. 

 Ziua Pământului a fost celebrată în primul an de circa 20 milioane de cetățeni americani, 
în marea lor majoritate tineri și foarte tineri.  

După 2 decenii, în anul 1990, peste 200 milioane de oameni din 141 de țări 
 au 

transformat Ziua Pământului într-o manifestare de amploare în istoria omenirii, prin alăturarea 
lor în dorința de a milita pentru un viitor mai bun al planetei noastre. 

 În anul 2009, Organizația Națiunilor Unite (ONU) a declarat ziua de 22 aprilie ca 

sărbătoare oficială a planetei Pământ și expresie comună a dorinței tuturor de a construi o 

societate stabilă, pentru un viitor mai curat și mai verde.  
În 2017, de Ziua Planetei Pământ, NASA a lansat un site unde oamenii pot “adopta” părți 

ale planetei.  

 

 

Elevi: Antohi Denisa, Orbu Martin  

 

 

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Gaylord_Nelson
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Na%C8%9Biunilor_Unite
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