
5 iunie – Ziua Mondială a 
Mediului



Ziua Mondială a Mediului Înconjurător este o zi marcată 
în calendar pe data de 5 iunie, în fiecare an, pentru a face 

un apel de conștientizare a importanței respectării 
mediului înconjurător, dar și de a lua măsurile necesare 

pentru a-l proteja.

Acesta este un eveniment însemnat, marcat începând 
din anul 1974 de Organizația Națiunilor Unite (ONU), 

care este găzduit în fiecare an într-o țară diferită, cu 
activități axate pe o temă anume. Ziua Mondială a 
Mediului Înconjurător 2022 are loc în Pakistan, cu 

tema „Restaurarea Ecosistemelor”.

ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI



Ecosistemele sunt rețeaua vieții pe Pământ. Un ecosistem cuprinde toate organismele vii și 
interacțiunile dintre ele și împrejurimile lor într-un loc dat. Ele există la toate scările, de la o 
bucățică de pământ la întreaga planetă, și includ păduri, râuri, zone umede, pajiști, estuare și 

recife de corali. Orașele și terenurile agricole conțin și ele ecosisteme importante.



Iată ce poți face chiar tu pentru un mediu 
mai curat:

Folosește transportul în comun, bicicleta sau 
alte mijloace nepoluante



Optează pentru mașini 
electrice sau hibrid

Economisește energia – oprește 
lumina și electrocasnicele când nu 

le folosești



Colectează deșeurile selectiv

Plantează copaci



Reutilizează deșeurile 

Consumă moderat pentru a preveni 
risipa alimentară



Oprește apa când te speli pe dinți

Consumă local încurajând producătorii 
locali 



Folosește energiile alternative

Redu consumul de produse de origine 
animală



Reciclează deșeurile și echipamentele 
electrice și electronice în centre sau 

unități economice autorizate

Nu arunca uleiul alimentar la chiuvetă



Protejarea 
ecosistemului

• A venit momentul să nu 
mai punem în pericol 

pădurile, oceanele, 
animalele și toate 

ființele care trăiesc pe 
această planetă.

Protejarea 
omenirii

• Populația globală 
continuă să crească, 

însă generațiile viitoare 
vor locui pe o planetă 
total diferită decât cea 
pe care am copilărit 
noi. Schimbările din 

prezent vor îmbunătăți 
viața oamenilor din 

viitor.

Obligația 
morală

• Suntem ființe 
inteligente, cunoaștem 
problemele cu care se 
confruntă planeta și 

avem acces la 
numeroase soluții 

pentru a o proteja. De 
aceea, oamenii sunt 

responsabili de 
îngrijirea mediului.

Importanța protejării 
mediului înconjurător




