Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea
Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea
are plăcerea de a informa publicul larg despre evenimentul
“Ora Pământului 2015 - Earth Hour”, susţinut în acest an pe data de 28 martie

Din 2007, în fiecare an, în ultima sâmbăta din luna martie, milioane de oameni de pe glob,
instituţii şi companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din
istorie, Earth Hour.
La aceasta mare manifestare voluntara de mediu din istorie, a aderat şi România din anul 2009.
Mesajul “Earth Hour” este unul simbolic, de incurajare a simplului gest de a stinge lumina, în efortul
global de a opri schimbarea climei pe planeta, dar şi unul practic, prin promovarea economisirii energiei
atât la nivel de familie cât şi la nivelul instituţiilor sau firmelor.
Astfel, sâmbăta 28 martie 2015, între orele 20:30 – 21:30, toţi tulcenii sunt invitaţi să recurga la
acest gest, de a renunţa la curentul electric timp de o ora, în “cinstea” Pământului.
În primul pas spre schimbarea schimbărilor climatice, alăturaţi-vă milioanelor de oameni din
întreaga lume care fac parte din mişcarea Earth Hour 2015.
WWF Australia este iniţiatorul acestui eveniment. Prima "Ora a Pamantului" a fost organizată la Sydney,
cel mai mare oraş din Australia, unde pe data 31 Martie 2007, 2 milioane de case şi sedii de companii
australiene au stins luminile timp de o ora.
Prin Ora Pământului 2007 se estimează că electricitatea consumată în Sydney a scazut pana la 10,2% în
aceea ora şi ca au participat 2,2 milioane de oameni.
În 2008 +50 de milioane de oameni au ales să celebreze Earth Hour.
În 2010 - 4.500 de oraşe din 128 de ţari.
În prezent, Earth Hour este susţinută de o comunitatea de 2 miliarde de oameni, din peste 7.000 de oraşe,
din peste 152 de ţari.
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