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Agen(ia Na{ionall pentru Protecfia Mediului
Agen{ia pentru Protec{ia Mediului Cara;-Severin
Nr.: 4046/31.05.2018

Gomunicat de presi
Ziua Mondiald a Mediului
Agenfia pentru Protecfia Mediului Carag-Severin informeazd publicul interesat cd in
fiecare an, in 5 lUNlE, se celebreazdZtua Mondiali a Mediului.

zi are scopul de a

aprofunda unele reflectii asupra protectiei mediului
inconjurdtor, dar gi un indemn de a actiona unitar pentru salvarea patrimoniului natural al
planetei, fenomen care in ultimii ani a devenit una din priorit5file noastre la nivel mondial.

Aceastd

Aniversarea acestei zile a fost stabilitd in 1972 in cadrul Adundrii Generale a Natiunilor
Unite, cu scopul de a marca deschiderea Conferinfei de la Stockholm asupra Mediului
care a condus la crearea Programului Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP).
Programul Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) este autoritatea globali de mediu la nivel
mondial care stabilegte agenda globald de mediu gi promoveazd implementarea coerentd
a dimensiunii de mediu a dezvoltdrii durabile in cadrul sistemului ONU.
incepAnd din't987, Ziua mondialS a mediului inconjurdtor a fost gdzduiti de cAte o [ard,
unde au avut loc festivitdlile oficiale la nivel mondial.

UNEP recomandi in fiecare an tema Zilei mondiale a mediului inconjurdtor. Tema din
2018 a acest'ei zile este "Beat Plastic Pollution" - ,, Combaterea poluirii cu plastic" gi
are ca scop sensibilizarea populaliei cu privire la importanfa respectdrii mediului
inconjurdtor.
Ziua MondialS a Mediului din acest an, este un indemn Tn plus de a fi cu mult mai aten{i la
efectele pe care dezvoltarea economicd le poate avea asupra naturii.
"Dupd decenii de dezvoltare economici haoticd, ar fi extrem de greu sd ii reddm naturii
frumuselea gi vigoarea de altddatd, Tns5, din fericire, nu este prea tdrziu sd conservdm
ceea ce a rdmas nedistrus si sd avem o noui abordare a relatiei activititi umane-mediul
tnconjurdtor",

Pentru a marca acest eveniment Agenlia pentru Protecfia Mediului Carag-Severin in
parteneriat cu TMK Hydroenergy Power SRL, parte a Grupului Cez in Romdnia va
desfdEura la sediul agenliei, in 5 iunie, o serie de activitSli de congtientizare.si de educalie
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strada Petru Maior, numdrul 73, Reqila, judelul Caraq-Severin, cod
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ecologice a copiilor din unitdlile scolare: Colegiul Nafional,,Traian Lalescu" gi Grddinila PP
Semenic din Municipiul Regi[a, cu privire la protejarea mediului gi conservarea
biodiversitd(ii. Ac{iunea va incepe la ora 10:30.
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intocmit: consilier Mirela lanosi
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