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Pe 30 martie 2019, în intervalul 20:30 – 21:30, oameni, companii şi instituții din
peste 7000 de orașe, din 180 de țări, vor stinge simbolic lumina timp de o oră și
vor aprinde conversația despre biodiversitate, participând la cea mai mare
mișcare voluntară de mediu din toate timpurile, Earth Hour (Ora Pământului).
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peste 7000 de orașe, din 180 de țări, vor stinge simbolic lumina timp de o oră și
vor aprinde conversația despre biodiversitate, participând la cea mai mare
mișcare voluntară de mediu din toate timpurile, Earth Hour (Ora Pământului).

De la an la an, din ce în ce mai multe persoane se alătură acestei mișcări. Dacă în
2007, când a fost organizată prima ediție Earth Hour de WWF, la Sydney
(Australia) au luat parte 2 milioane de oameni, în 2018 numărul celor care au
participat a trecut de 2 miliarde.
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Toți doresc să transmită un mesaj clar: avem nevoie de acţiune pentru a
menține nivelul încălzirii globale sub 1,5 C față de era preindustrială. Avem
nevoie să oprim pierderea biodiversității. Avem nevoie de tine.
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Iată cum acțiunile tale concrete vor face diferența...
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refuză pungile de plastic la
supermarket, poartă cu tine
o sacoșă de pânză

consumă fructe și legume de sezon,
din țara noastră (importurile
înseamnă emisii CO2)

aruncă separat deșeurile de
plastic, sticlă/metal, hârtie

promovează un stil de alimentație
sănătos și durabil, liniteaza
consumul de carne

alege electrocasnice cu
consum redus de energie

citește etichetele, alege
produsele prietenoase cu
mediul (certificate FSC/ MSC)

folosește mijloacele de transport
prietenoase cu mediul (transport
în comun, bicicleta, mersul pe jos)

www.ora-pamantului.ro

ai grijă de mediu
nu lăsa deșeuri în urma ta

donează lucrurile de care nu mai ai
nevoie, nu le arunca la gunoi

semnează petiții pentru natură
și donează pentru cauzele de
mediu cu care rezonezi

ORA PĂMÂNTULUI

30 martie
20:30 ora locală

nu irosi apa și folosește
produse de igienă
ecologice
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din țara noastră (importurile
înseamnă emisii CO2)

limiteaza folosirea plasticului
de unica folosinta (pai,
tacamuri, farfurii)

aruncă separat deșeurile de
plastic, sticlă/metal, hârtie

promovează un stil de alimentație
sănătos și durabil, liniteaza
consumul de carne

resturile vegetale le poți
transforma în îngrașământ

alege electrocasnice cu
consum redus de energie

nu arunca uleiul
alimentar utilizat în
chiuvetă sau la canalizare

citește etichetele, alege
produsele prietenoase cu
mediul (certificate FSC/ MSC)

împarte mașina cu prieteni,
colegi când aveți același
traseu

folosește mijloacele de transport
prietenoase cu mediul (transport
în comun, bicicleta, mersul pe jos)
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