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Comunicat de presă 

Ziua Mediului, 5 iunie, este o sărbătoare a tuturor cetăţenilor indiferent de ţară, 
o celebrare a condiţiilor de mediu unice în univers favorabile vieţii, este însă şi un 
puternic semnal de alarmă pentru a proteja factorii de mediu: apă, aer, sol, condiţii 
climatice, care împreună fac posibilă existenţa vieţii aşa cum o ştim pe planeta Pământ.  

Dacă ne raportăm la spaţiul cosmic, planeta noastră este singurul loc din 
univers care poate susţine viaţa. Conform cercetărilor cu telescoape electronice si 
sonde spaţiale de cea mai înaltă tehnologie, s-a constatat că pe o rază de 130 de 
miliarde de trilioane de kilometri, există doar galaxii fără viaţă, pulsari, stele care aruncă 
radiaţii ucigătoare pe milioane de km în jur, quasari, stele în formare cu  jeturi de gaze 
şi radiaţii  izbucnind cu forţe imense pe milioane de kilometri, stele active sau stinse, 
antimaterie, nebuloase, toate fiind medii ostile vieţii, având energii inimaginabile care 
distrug orice formă de viaţă, cu temperaturi între minus 273.15 grade C în spaţiul 
cosmic şi plus 400 grade C pe suprafaţa planetelor, până la peste 1 milion de grade C 
în apropierea coroanei solare sau stelare active, celelalte planete existente în univers 
neavând atmosfera respirabilă, nici strat de ozon, fiind populate cu râuri de acid sulfuric 
sau gaze naturale lichefiate, mii de vulcani activi, fulgere de 10.000 de ori mai puternice 
decât cele de pe pământ, furtuni uriaşe de gaze otrăvitoare, radiaţii ucigătoare, praf şi 
gaz metan, ori sunt acoperite în întregime de gheaţă.  

Din acest punct de vedere trebuie să fim recunoscători condiţiilor de viaţă 
prielnice de pe planeta noastră, unice în tot universul cunoscut, datorită cărora se 
poate trăi în siguranţă pe Pământ şi trebuie să avem în vedere în mod imperativ să 
protejăm mediul înconjurător, singurul suport care ne întreţine viaţa, să-l ferim de 
acumulările de deşeuri de orice fel, să întreţinem singura noastră sursă de oxigen şi 
anume spaţiile verzi şi pădurile, care mai sunt.. 

Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să facem ceva concret pentru un 
mediu mai bun, ca să mai putem bea apă curată, să mai putem respira aer 
proaspăt şi să menţinem solul curat. Este la îndemâna tuturor să nu arunce 
ambalaje din plastic peste tot, ci să le depună la coşurile ori la ghena de gunoi la 
categoria “plastice “, să nu arunce pe jos hârtii şi cartoane, să menţinem apa curată, să 
nu aruncăm deşeuri de nici un fel pe apele curgătoare, nici să le depunem pe 
malurile acestora,  să avem grijă de spaţiile verzi, să plantăm un pom sau o floare, 
fiecare după posibilităţi. 

Mediul este ambianţa naturală a vieţuitoarelor, omul şi mediul sunt entităţi 
inseparabile, existenţa omului fiind dependentă de mediul natural (şi nu invers!!!), iar 
factorii de mediu (aerul, apa, solul, conditiile climatice) se pot modifica în urma folosirii 
lor necorespunzătoare de către om. Astfel, prin banale activităţi ale omului, de la simpla 
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deplasare cu autoturismul propriu ori din activităţi casnice, de construcţii sau industriale, 
apar deşeurile sub diverse forme, de la materiale plastice care sunt aruncate fără 
discernământ peste tot si care necesită peste 500 de ani ca sa se descompuna în 
natură, la hârtie/carton, materiale solide şi nisip din construcţii, pulberi nocive în 
suspensie şi reziduuri toxice din industria chimică. Apare astfel poluarea, aspect 
implicit al vieţii, în desfăşurarea căreia unele produse, rezultate din procesele fiziologice 
şi din activitatea omului şi a animalelor, devin reziduuri care pot să incomodeze bunul 
trai în funcţie de natura şi cantitatea lor. 

Astăzi, de 5 Iunie,  Ziua Mondiala a Mediului (Ecologiei), zi de acţiune pentru 
mediu, lansăm îndemnul general, să fim cu toţii mai responsabili faţă de factorii 
de mediu care ne întreţin viaţa şi să întreprindem cu toţii acţiuni de protejare, să 
curăţăm solul, spaţiile verzi şi pădurile de ambalaje de plastic şi hârtie/carton, să 
plantăm un pom sau o floare, fiecare în apropiere de locuinţa proprie, acţiune prin care 
să ajutăm natura şi să arătăm că suntem recunoscători pentru condiţiile pe care ni le-a 
oferit, că mai putem încă respira un aer curat, bea o apa curată şi mânca încă sănătos, 
menţinând un sol curat,  să  contribuim şi noi, fiecare cu ce putem, la menţinerea 
unui mediu înconjurător curat şi sănătos pentru noi şi pentru copiii noştri. 

Mediul natural nu poate fi apărat într-o singură zi, de 5 iunie, ci în tot anul, în 
fiecare clipă a fiecărei zile, de toţi locuitorii planetei Pământ. 

Sărbătoriţi Ziua Mondială a Mediului în fiecare an, toată lumea, peste tot! 
Protejaţi Natura! 
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