Ziua Mondială a Mediului (Ecologiei) – 5 Iunie – instituită în 1972 de Adunarea Generală a
Națiunilor Unite pentru celebrarea Conferinței “Ecologia Umană” de la Stockholm și reprezintă
elementul cel mai important al Programului Ecologic al Națiunilor Unite (UNEP).
Această zi se sărbătorește în ziua de 5 iunie a fiecărui an și constituie un prilej pentru instituțiile
guvernamentale, administrațiile locale, asociațiile de tineri, organizațiile nonguvernamentale,
întreprinzători, industriași, inclusiv mass-media de a se mobiliza prin manifestări comune menite
să atragă atenția asupra necesității protejării factorilor de mediu.
Marcarea Zilei Mondiale a Mediului reprezintă un semnal și un îndemn de a acționa unitar
pentru salvarea patrimoniului nostru natural pe care avem datoria de a-l lăsa nealterat
generațiilor viitoare. Tema acestei zile este de a aduce cat mai aproape de oameni problemele
de mediu, imputernicindu-i pe acestia cu actiuni prin care pot deveni activi fata de dezvoltarea
durabila.
Anul acesta evenimentul se desfășoară sub deviza "Nebun pentru natură" în scopul
atragerii atenției asupra posibilităților pe care oamenii le au pentru a proteja mediul prin acțiunile
lor zilnice care par neînsemnate dar pot face foarte multe pentru a păstra un mediu curat și
sănătos.
Ziua Mondială a Mediului poate fi celebrată în mai multe moduri, inclusiv prin mitinguri
stradale, parade de biciclete, concerte, concursuri scolare, plantare de copaci, campanii de
curățenie și multe altele.
Pentru a celebra acest eveniment și în acest an Agenția pentru Protecția Mediului a organizat
diverse acțiuni pentru a atrage atenția opiniei publice asupra importanței protejării
mediului:concurs de afișe cu tema ”Spune NU schimbărilor climatice ” în cadrul Campaniei ”Cel
mai tare la reciclare” și ”Parada florilor”.
Concursul de afișe
În data de 10.06.2016 a avut loc un concurs de afișe cu tema ”Spune NU schimbărilor climatice ”
în cadrul Campaniei ”Cel mai tare la reciclare”. Concursul s-a desfășurat la Casa Șvabilor din
municipiul Satu Mare de la ora 10 cu participarea echipajelor instituțiilor de învățământ înscrise în
campanie.Echipajele au avut de pregătit un afiș cu dimensiunile 140x80 cm în care să reprezinte
cele patru anotimpuri din materiale reciclabile.Juriul a fost format din reprezentanți ai Instituției
Prefectului- dl Cristian Marița Inspectoratul Școlar- dna inspector Mariana Săsăran, Societatea
ornitologică română dl Ioan Man, Societatea Carpatina Ardeleană – dl Mark Nagy Janos
președinte , APM Satu Mare – dra Annamaria Pandi.

Juriul a avut ca și criterii de evaluare , creativitatea, modul de prezentare, folosirea materialelor
reciclabile, aspectul lucrării și încadrarea prezentării în timpul de 5 minute.
Rând pe rând echipajele și-au expus afișele realizate, modul de realizare a acestora și
importanța protejării mediului prin acțiuni care care spun ”NU” schimbărilor climatice.

Materialele reciclabile folosite au fost diverse: cartoane, hârtie, peturi, ziare, material textil, , piele
sintetică, lemn, sticlă. Din partea firmelor colectoare înscrise în competiție doar una a avut
reprezentant Elena Mărculescu din partea firmei Alpin, a prezentat cantitatea de deșeuri predate
de școli în cadrul campaniei și le-a mulțumit pentru colaborare.

Membrii juriului au felicitat toate echipajele, oferind tuturor diplome de participare și câte un
ghiozdan, în plus materiale sportive câștigătorilor. Premiul I a fost obținut de două echipaje la
egalitate de puncte Liceul de Artă “Aurel Popp” Satu Mare și Școala Gimnazială ”Avram
Iancu”,premiul II a fost acordat Colegiului Național ”Ioan Slavici” iar Premiul III a revenit Școlii
Gimnaziale Valea Vinului.

-În data de 12.06.2016 respectând tradiţia începută în anul 2007, Agenția pentru Protecția
Mediului Satu Mare, Primăria Satu Mare și Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a organizat
cea de a VIII a ediţie a „Paradei Florilor” care are ca scop conştientizarea comunităţii
sătmărene privind importanţa protejării mediului și a spaţiilor verzi.
Startul acţiunii s-a dat la Complexul de educaţie ecologică din Grădina Romei ”Casa verde” cu
depunerea de coroane la bustul lui Kiss Gedeon - Părintele Grădinei Romei după care a pornit
alaiul condus de bicicliști, mașini alegorice ale agenților economici decorate cu flori și parada
copiilor îmbrăcaţi în costume din materiale reciclabile, cadre didactice, organizatori, cetățeni.
Parada s-a finalizat în fața Catedralei Romano-Catolice
În urma lansării invitației de participare la cea de a VII a ediții a”Paradei florilor” s-au implicat: 14
instituții de învățământ (cu un număr de 200 de copii care au participat îmbrăcați în costume
populare și costume realizate din materiale reciclabile, însoțiți de cadre didactice și părinți),
bicicliști ,marjoretele de la Școala Gimnazială Vetiș, agenți economici (SC Electrolux Romania
SA, SC Alpin SRL) și asociația caiachiștilor Wild 4Life, toboșarii de la Casa cultură a sindicatelor
conduși de dl.Cserey Csaba.
Traseul paradei Florilor a fost: Grădina Romei – Calea Traian - B-dul I.C. Brătianu – P-ța
Libertății - Catedrala Romano-Catolică.

După sosirea în fața Catedralei Romano- Catolice participanții au putut urmări numărul artistic
oferit de marjorete și apoi s-au deplasat în Parcul central unde elevii Școlii populare de arte au
oferit un spectacol.
Evenimentul a fost un real succes cu participarea a 250 de persoane, iar alături de organizatori
s-a reușit o reală acțiune de sensibilizare a comunității privind importanța spațiilor verzi.

