24 Martie – Ora Planetei

Ora Pământului ( Earth Hour) este un eveniment internațional, organizat în
fiecare an, care are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de energie electrică față de
problema dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea energiei electrice.
Ora Pământului constă în stingerea luminii și deconectarea de la sursa energetică a
aparatelor electrocasnice neesențiale timp de o oră, în mod voluntar, atât de către
consumatorii individuali cât și de către instituții și unități economice. Acest
eveniment este promovat de World Wide Fund for Nature Australia (WWF), un grup
internațional de lobby pentru mediu și cotidianul australian Sydney Morning Herald.
Primul eveniment “Ora Pământului” a avut loc
la Sydney, cel mai mare oraș din Australia, între orele
19:30 și 20:30 la 21 martie 2007. Prin Ora
Pământului 2007 se estimează că electricitatea
consumată în Sydney a scăzut între 2,1% și 10,2% în
aceea oră și că au participat 2,2 milioane de oameni.
Al doilea eveniment Ora Pământului a avut loc la 29
martie 2008, între orele 20:00 și 21:00 (ora locală), în
Sydney și în multe orașe importante ale lumii. În
2008, 50 de milioane de oameni au ales să celebreze
Ora Planetei, iar în 2010 - 4.500 de oraşe din 128 de ţări. În prezent, comunitatea de
susţinători ai Orei Planetei a atins 2 miliarde de oameni din circa 7.000 de oraşe din
peste 175 de ţări ale lumii. În Republica Moldova evenimentul este marcat începând
cu anul 2009.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat vă
îndeamnă să participaţi la „Ora Planetei" un eveniment internaţional, organizat în data
de 24 martie, în intervalul de timp 20.30
- 21.30, care are ca scop sensibilizarea
utilizatorilor de energie electrică faţă de
problema consumului risipitor, respectiv
producerea în exces a acesteia, care este una
din cauzele schimbărilor climatice negative,
resimţite tot mai mult pe Planeta Pămînt. Ţinînd cont de importanţa evenimentului,
apelăm către toate instituțiile, agenții economici, toți cetățenii, cărora nu le este
indiferentă soarta Planetei, cu îndemnul de a susține inițiativa de deconectare a

energiei electrice în localurile publice, instituții blocuri de locuit și casele particulare
pentru o oră.
Trăim într-o lume a conexiunilor, mulțumită tehnologiei, dar, în același timp,
când vine vorba de mediul înconjurător, nu facem legătura între cauză și efect. Deși
ne aflăm într-o eră în care umanitatea este cea care modelează schimbările de pe
Pământ – perioadă denumită de cercetători Antropocen, ne este greu să facem
legătura între activitățile noastre de zi cu zi și transformările care au loc în jurul
nostru, în natură. Dar putem să folosim responsabil resursele naturale de care
dispunem, să luptăm pentru legislația care protejează natura, pentru dreptul nostru la
un aer respirabil, apă curată, hrană sănătoasă și un
mediu natural divers.
O schimbare durabilă va putea sa apară în lume
atunci cînd oamenii vor adopta alte modele de
gîndire şi comportament. Aceste noi modele de a se
raporta la mediul înconjurător nu trebuie sa fie
valabile doar o singură zi, ci trebuie să facă parte
din modul nostru de a fi. Abia atunci, cu grija în
faptă şi în gînd, toți vom putea fi numiți locuitori pe
planeta Pămînt. Schimbarea suntem noi!
Cum poți tu contribui?
• Deconectează lumina şi înlocuieşte becurile incandescente (care elimină 95% din
energie sub formă de căldură şi doar 5% sub formă de lumină) cu unele eficiente
energetic;
• Evită pierderile inutile de apă, energie electrică şi căldură;
• Nu lăsa bateriile şi transformatoarele în priză – chiar dacă nu le folosești, acestea
consumă în continuare energie;
• Cînd îţi achiziționezi electrocasnice, asigură-te că au clasa A, A+, A++;
• Utilizează baterii reîncărcabile;
• O izolare bună a casei va înjumătăți pierderile de căldură;
• Utilizează cît mai des transportul în comun;
• Parcurge distanţele scurte pe jos – este mai sănătos;
• Preferă călătoriile cu trenul, în defavoarea avionului - un important factor
poluator;
• Alege-ți un automobil cu un consum mai mic de carburant;
• Plimbă - te cu bicicleta;
• Alege produse ecologice.

„Dăruiește naturii energia ta!”
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