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     De ce se pune accent pe educaþie de mediu? Pentru cã, în prezent, mai mult de 
5.3 miliarde de oameni folosesc (abuzând deseori, cu bunã ºtiinþã sau fãrã) 
resursele naturale ale pãmântului. În fiecare colþ al lumii, oamenii taie pãduri, 
extrag minerale ºi surse de energie, erodând solul de la suprafaþã, poluând aerul ºi 
apa, generând deºeuri primejdioase ºi producând o rupturã a zonelor naturale

   Pe 30 martie, sãrbãtorim Ora Pãmântului, una dintre cele mai longevive ºi 
rãspândite campanii de conºtientizare pe teme de mediu din lume. Aºa cã þi-am 

 

Introducere

 într-un ritm fãrã precedent în istoria vieþii pe pãmânt.

fãcut o listã de probleme, dar ºi soluþii, de la A la Z. 
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   Care e situa?ia: Poluarea aerului e una dintre cele mai 
grave probleme de mediu în România. Traficul e vinovat în 
proporþie de 50%, dupã care urmeazã încãlzirea caselor ºi 
industria. În 2016, limitele pentru praf au fost încãlcate timp 
de 38 de zile. Anul urmãtor, România a fost trimisã în faþa 
Curþii Europene de Justiþie pentru încãlcarea constantã a 
limitelor de poluare. În 2018, 25 de mii de români au murit 
 

   Ce e de fãcut: Lasã maºina acasã de câte ori poþi! Un 
studiu demonstreazã cã înlocuirea drumurilor scurte cu 
maºina, cu mersul pe bicicletã îþi prelungeºte viaþa cu trei
pânã la 14 luni (aerul poluat îþi reduce viaþa cu 0,8 pânã la 
40 de zile). Stinge becul când nu ai nevoie de el ºi asigurã-te
cã electrocasnicele din casã sunt eficiente energetic.

                                                        
                                                        

                                                      
    Ce e de fãcut: Un duº de cinci minute înseamnã 60 de litri de apã, pe când o 
baie în cadã înseamnã chiar ºi douã sute de litri de apã. Ãsta e primul pas. 
Apoi, reparã instalaþia din baie.Un robinet care curge consumã vreo 17 litri de apã 
pe zi, iar o toaletã care curge iroseºte cam 40 de litri de apã pe zi. Dacã nu vrei sã 
consumi 15 litri de apã cât te speli pe dinþi, opreºte apa cât te periezi. Mai rãu decât
sã consumi apa de la robinet e sã consumi apã îmbuteliatã. Vreo trei mii de tone de 
sticle de plastic sunt aruncate la gunoi în fiecare an în toatã lumea si doar 30% din 
ele sunt reciclate. 

AER

 APA
      Care e situaþia: Cred cã-i clar de ce ai nevoie de 
apã. În 2017, un bucureºtean folosea în medie 145 
de litri de apã pe zi, în contextul în care media 
europeanã era de 120 de litri de apã pe zi. 
Pierderile de apã potabilã pe þarã în 2017 au fost de 
37,3% din cauza uzurii conductelor. Consumul 
ridicat de apã, dar ºi risipa de apã sunt bile negre 
pentru România. 

prematur din cauza aerului pe care îl respirau. 
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     Care e situa?ia: Ariile naturale protejate ocupã 
23 la sutã din suprafaþa României, dar, în total, 
ecosistemele naturale acoperã 47%. Printre miile 
de specii de plante ºi animale, zimbrul, gâsca cu 
gât roºu, balaurul dobrogean, morunul sau râsul 
sunt în pericol de dispariþie. Totodatã, pãdurile 
virgine din România sunt ultimele din Europa.

  Ce e de fãcut: Florin Stoican - „Respectã 
natura, nu rupe flori, nu scrijeli scorþa copacilor, 
nu pãrãsi potecile, nu deranja animalele, nu le lãsa 

                                                      

 

       Ce e de fãcut: Cel mai ieftin ºi mai eco e sã nu consumi. Sau mãcar sã consumi 
 cât mai puþin. Dacã te apuci de construit o casã, pune accent pe izolare, pe 
 materiale eficiente energetic, foloseºte cât mai mult ventilaþia ºi lumina naturale. 
  Alege surse curate de energie, cum ar fi panourile solare sau panourile fotovoltaice. 
 Sau poate ºi mai simplu, atunci când te speli pe dinþi sau faci duº, opreºte apa 
 atunci când nu o foloseºti. Foloseºte cumpãtat aerul condiþionat ºi încãlzirea, alege
 becuri economice, cumpãraþi produse si electrocasnice eficiente energetic, folosiþi 
  mai puþinã apã caldã, stingeþi lumina acolo unde nu aveþi neapãratã nevoie.

 CLÃDIRI VERZI

       Care e situaþia: Clãdirea în care locuieºti este 
una dintre chestiile care consumã foarte multã 
energie. Mai multã chiar decât industria sau 
construcþiile. Asta dacã te gândeºti cã lumea petrece 
90% din timp înãuntru. Consumul e pentru nevoile 
locatarilor: încãlzire, rãcire, becuri, electrocasnice, 
computere, totul înseamnã energie. Eficienþa 
energeticã înseamnã sã reduci pierderile ºi consumul. 

BIODIVERSITATE

hranã, NU LÃSA GUNOAIE ÎN URMA TA! Nu 
elibera animale în ariile protejate fãrã sã consulþi 
specialiºti! Informeazã-te de la organizaþiile pentru 
conservarea biodiversitãþii ºi implicã-te în 
activitãþi de conservare! 
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     Care e situa?ia: E dezastruoasã. România e în procedurã de infringement din 
cauza gropilor de gunoi neconforme încã neînchise. 68 de depozite care ar fi 
trebuit închise din 2009 încã polueazã mediul. România e pe penultimul loc în 
Europa la colectare selectivã ºi reciclare, iar sistemele acelea integrate, cool ºi 
ecologice de eliminare a deºeurilor nu existã încã. Tone de gunoaie zac pe 
câmpiile, dealurile, munþii patriei, prin pãduri ºi ape oferind o imagine dezolantã 
ºi greu de suportat privirilor celor care ºtiu sã iubeascã frumosul ºi natura. 

    Ce e de fãcut: Trebuie sã reduci consumul (mai ales cel aiurea) ºi sã fii critic 
cu privire la ce cumperi. Mergi la cumpãrãturi cu propria sacoºã, renunþã la 
„punguþa” de plastic de la magazin, cumpãrã vrac, eliminã produsele de unicã 
folosinþã de pe lista de cumpãrãturi ºi din casã. Înainte de a arunca lucrurile, 
încearcã sã le repari. Deºeurile pe care nu le poþi evita, colecteazã-le selectiv. 
Cautã soluþii pentru cât mai multe tipuri de deºeuri:  unde poþi 
cere preluarea deºeurilor electrocasnice de acasã,  pentru uleiul alimentar 
uzat,  pentru hârtie ºi multe puncte de colectare a  prin 
magazine ca Altex, Flanco, Hornbach, eMAG, Mega Image, Carrefour.

telefonul verde
Uleiosul

Recicleta bateriilor

DEªEURI
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     Care e situa?ia: Cea mai mare parte 
din energia produsã ºi consumatã în 
România provine din cãrbune, o resursã 
poluatoare ºi care-i limitatã. Sistemul se 
mai bazeazã mult pe nuclear ºi hidro. 
     Ce e de fãcut: Orice consumator îºi 
poate alege furnizorul de energie 
electricã. Vezi ce companie are un 
procent ridicat de energie regenerabilã 
în mix ºi alege-o pe aia. 

  
Care e situa?ia: Gazele de serã sunt 

cele care reþin cãldura în atmosferã ºi 
creeazã efectul de serã care mai departe 
duce la încãlzire globalã. Cele mai nocive
sunt dioxidul de carbon, metanul ºi oxidul 
de azot. Ele sunt, practic, sursa a tot ce e 

    Ce e de fãcut: sã reduci emisiile, prin 
trecerea la energii regenerabile, prin 
oprirea defriºãrilor, printr-un transport 
ecologic (pe jos, cu bicicleta, maºini 

      Pont: Pãdurile sunt adevãrate „chiuvete”
de carbon care absorb gazele rele din 
atmosferã ºi îþi dau înapoi oxigen.Pune 
mâna ºi planteazã un copac!

     
    

     
   

 

Care e situaþia: Chiar dacã documentele printate înseamnã copaci tãiaþi, deci 
pagubã pentru mediu, nici versiunile electronice nu sunt mult mai eco. Toate 
calculatoarele din lume consumã o cantitate enormã de energie, iar asta face ca 
diferenþa dintre mail ºi hârtie în plic nu e foarte mare din punct de vedere al 
protecþiei mediului. Pe internet sunt în prezent 3,5 milioane de utilizatori, ceea ce 
face ca amprenta de carbon a internetului sã fie mai mare decât cea a transportului aviatic.
    Ce e de fãcut: E o strategie pe care o poþi aplica pentru orice se bagã în prizã. 
Închide computerul dacã pleci de lângã el mai mult de o orã. Scoate din prizã 
computerul dacã nu-l foloseºti mai mult timp. El consumã energie ºi când e în prizã.

IT

ENERGIE REGENERABILÃ

GAZE DE SERÃ

rãu pe planeta asta.

hribid sau electrice)
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     Care e situaþia: Da, ºtiu, nu avem 
oceane în România, dar mã refer la 
oceanul planetar. ªi da, „punguþa” ta 
din supermarket ajunge în el. Greu de 
crezut cã pot fi gropi de gunoaie în 
ocean, dar existã chiar cinci. 
   Ce e de fãcut: Refuzã punga de 
 
Eliminã toate obiectele din plastic de 
unicã folosinþã. Îndeamnã-þi prietenii 
sã facã asta. 

       
   Care e situaþia: Pãdurile acoperã cam 29% din suprafaþa þãrii, media globalã 
fiind de 43%. Pãdurile din România sunt victimele tãierilor ilegale masive, un 
fenomen care, deºi a încetinit prin înãsprirea legislaþiei ca urmare a aderãrii la UE, 
încã face ravagii. România a pierdut cam  în ultimii 
 
    Ce e de fãcut: Asigurã-te cã lemnul pe care îl cumperi provine din surse legale 
ºi sustenabile. Asta înseamnã sã verifici compania care þi-l vinde. Forest 
Stewardship Council (FSC) este o organizaþie internaþionalã care acordã etichete 
   Pont: Dã o mânã de ajutor organizaþiilor care planteazã copaci în România. 

10% din suprafaþa împãduritã

OCEANE

PÃDURI     

100 de ani. 

de sustenabilitate produselor din lemn. 

plastic de la magazin.
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     Care e situaþia: Aproape o treime din alimentele produse în lume într-un an, 
adicã 1,3 miliarde de tone, ajung la gunoi. În mod ironic, 1,3 miliarde de oameni 
din lume trãiesc în sãrãcie extremã. Uite ºi altã statisticã: europenii ºi americanii 

     Ce e de fãcut: Aici, dintre toate lucrurile de mai sus, chiar poþi sã schimbi tu 
lucrurile, cã te priveºte direct. Du-te la cumpãrãturi cu listã ºi nu lua lucruri pe 
care nu le vei consuma. Uitã-te bine la etichetã: produsele au, de obicei, douã 
date: „înainte de” ºi „expirare”. În primul caz, nu înseamnã cã produsul nu mai e 
comestibil dupã aceastã datã. În frigider, aplicã principiul: „primul intrat, primul ieºit”. 
Când aranjezi produsele în frigider, pune-le pe cele mai noi în spate ºi pe cele 
mai vechi în faþã, ca sã te asiguri cã nu expirã produse mai vechi în fundul 
frigiderului. ªi la fel de important: dacã îþi rãmâne mâncare, pãstreaz-o în caserole 
datate pentru altã masã. ªi gãteºte cam cât ai mânca la o masã. 
Dacã îþi rãmân ingrediente, cautã reþete de mâncare ºi fii creativ. 
      Pont:   este un proiect minunat care colecteazã mâncare donatã ºi O masã caldã

RISIPA  ALIMENTARÃ

aruncã între 95 ºi 115 kilograme de mâncare pe an.

pregãteºte mese calde pentru oamenii sãraci.
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  Care e situaþia: Cercetãtorii au demonstrat cã schimbãrile climatice sunt 
provocate de activitatea omului, în special prin arderea combustibililor fosili la 
scarã mondialã. Pentru a înþelege schimbãrile climatice, trebuie sã înþelegi 
diferenþa dintre vreme ºi climã. Vremea este ce vezi pe geam acum, iar clima este 
 

    Ce e de fãcut: Cercetãtorii avertizeazã cã mai avem 12 ani pânã la momentul 
în care greºelile pe care le facem fa?ã de planetã vor fi ireversibile. Pânã atunci 
ar trebui sã reducem emisiile de gaze cu efect de serã la jumãtate (în special dioxid
de carbon). În prezent, nivelul CO2 în atmosferã e la peste 400 ppm (pãrþi per 
milion) în creºtere cu 45% de la Revoluþia Industrialã pânã acum. Practic, 
concentraþia trebuie sã scadã la un nivel atins înainte de industrializare. 
Cum reducem emisiile de CO2? Prin adoptarea unui stil de viaþã ecologic: fãrã 
risipã de resurse, alimente, haine, transport ecologic, folosirea de produse eficiente

     
    Care e situa?ia: Statisticile sunt îngrijorãtoare. Bucureºti e constant în top 3 sau 
top 5 al oraºelor cu cel mai nasol trafic. Totodatã, România a devenit un fel de 
 
   Ce po?i face: Renunþã la maºinã de câte ori poþi. În oraº, foloseºte bicicleta, 
trotineta electricã sau dacã destinaþia ta este prea departatã ia tramvaiul, autobuzul 
metroul sau trenul. Gândeºte-te la numãrul de persoane care încap într-un autobuz 
sau într-un tren ºi apoi gândeºte-te la numãrul de maºini necesar pentru a transporta 
fiecare persoanã în parte. Mai existã încã o variantã, cea mai eco si foarte sãnãtoasã:
 

SCHIMBÃRI CLIMATICE

TRANSPORT ECOLOGIC

o medie a vremii de-a lungul a sute de ani. 

energetic, reciclare ºi refolosire.

 cimitir pentru maºinile vechi din Europa.

mersul pe jos. 
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   Care e situa?ia: România deþine 19 zone umede recunoscute de Convenþia 
Ramsar dintre care cea mai mare ºi mai importantã este Delta Dunãrii, cu o 
importanþã ecologicã internaþionalã. Delta Dunãrii este o rezervaþie a biosferei ºi 
face parte din patrimoniul mondial al UNESCO. Are peste trei sute de mii de 
 
   Ce e de fãcut: Mãnâncã peºte de sezon, din surse sustenabile ºi respectã 
perioadele de prohibiþie. Nu intra cu barca diesel pe lacuri ºi alte cursuri de apã. 
Nu deranja coloniile de pãsãri ºi observã-le de la distanþã, din zonele special 

VEGETARIANISM

ZONE UMEDE

hectare ºi peste cinci mii de specii.

amenajate. ªi strânge dupã tine.

    Care e situaþia: Dietele vegetariane sau chiar vegane nu sunt doar la modã, sunt
 ºi bune pentru sãnãtate ºi mediu. Chiar ºi reducerea consumului de carne are un 
impact mare. Un  din 2014 din The Guardian sugereazã cã o dietã în care 
se consumã mai puþinã carne roºie este un mod mai eficient de a reduce emisiile 
de carbon decât reducerea folosirii maºinilor. Aºa cum spune articolul, consumul 
de carne roºie are nevoie de 28 de ori mai mult pãmânt pentru a fi produsã decât 
carnea de porc sau  pui si de 11 ori mai multã apã, rezultând de cinci ori mai multe 
emisii care distrug clima. „Comparând cu mâncarea de bazã precum cartofii, grâul, 
orezul,impactul cãrnii de vitã per calorie este chiar mai extrem, având nevoie de 
160 de ori mai mult teren ºi producând de 11 ori mai multe gaze cu efect de serã”,
 
    Ce e de fãcut: Chiar dacã dieta vegetarianã nu e pentru tine, reducerea consumul
de carne e primul pas. De exemplu, creºterea de vite, mai ales cã cererea de carne 
e în creºtere, contribuie la .
   Pont: Mãnâncã mâncare vegetarianã de trei ori pe sãptãmânã. Renunþarea la 
carne, sau reducerea cantitãþii de carne pe care o consumi anual are un efect foarte

articol

creºterea volumului de gaze cu efect de serã

spune articolul.

pozitiv asupra planetei, dar ºi asupra organismului tãu.
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     Parcul Naþional Domogled Valea Cernei prin definiþia lui promoveazã ideea 
de biodiversitate, conservare, dezvoltare durabilã, educaþie ecologicã. Dorim ca 

scopul nostru sã devinã ºi þelul tuturor celor cu care colaborãm: comunitãþi locale, 
autoritãþi, ºcoli, investitori ºi împreunã sã reuºim o mai bunã implementare a 

mãsurilor ecologice necesare pentru o viaþã mai bunã pe o planetã mai sãnãtoasã. 
     De asemenea, este foarte important sã întelegem cât de mult conteazã sã 

formãm oameni ºi mai ales tineri, copii educaþi ecologic, cu un înalt spirit civic ºi 
responsabili faþã de mediul înconjurãtor. Educaþia ecologicã este cheia pentru un 

viitor durabil al planetei ºi implicit al omenirii. 

     Informeazã-i ºi pe alþii de ce e bine sã facã toate aceste mici gesturi. Pentru 
cã unii oameni preferã informaþia „de-a gata” este util sã transmitem mai 

departe orice fel de detalii despre un stil de via?ã sãnãtos, atât pentru ei cât ?i 
pentru planetã.
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”Nu e un merit sã te naºti într-un loc frumos, dar 
e un merit sã îl faci sã dãinuiascã” - România 

neîmblânzitã

”Nu vãd România de astãzi ca pe o moºtenire de la 
pãrinþii noºtri, ci ca pe o þarã pe care am luat-o cu 

împrumut de la copiii noºtri” - Majestatea Sa 
Regele Mihai I al României

RNP Romsilva - Administraþia Parcului Naþional Domogled-Valea Cernei
Strada Uzinei, nr.9, Bãile Herculane, Jud. Caraº-Severin

Tel: 0255/ 560.582, Fax: 0255/560.552, E-mail: parcdomogled@gmail.com
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