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Ora Planetei este un eveniment internațional, care
constă în stingerea luminii și oprirea aparatelor
electrocasnice timp de o oră, în mod voluntar, atât
de către consumatorii individuali cât și de către
instituții și unități economice.

Instituțiile, agenții economici, toți cetățenii, cărora nu le
este indiferentă soarta Planetei, sunt îndemnați să susțină
inițiativa de deconectare a energiei electrice în localurile
publice, instituții, blocuri de locuit și casele particulare
pentru o oră, în intervalul de timp 20.30 - 21.30.

În fiecare an, în ultima sâmbătă a lunii martie,
milioane de oameni ai planetei, instituții și
companii sting luminile pentru cel puțin o oră,
alăturându-se astfel celui mai mare eveniment de
mediu din istorie – Ora Planetei

Ora Planetei este cea mai mare mișcare voluntară de
mediu din istorie, ce a luat naștere la 21 martie 2007,
la Sydney. În timpul evenimentului electricitatea
consumată în Sydney a scăzut între 2,1% și 10,2%.

2 milioane de locuințe și agenți
economici au deconectat lumina 

 27.03.2021
 20.30 - 21.30

În Republica Moldova evenimentul 
este marcat începând cu anul 2009

Este timpul SĂ ACȚIONĂM!
• Deconectează lumina și înlocuiește becurile incandescente (care
elimină 95% din energie sub formă de căldură și doar 5% sub formă de
lumină) cu unele eficiente energetic;
 • Evită pierderile inutile de apă, energie electrică și căldură;
 • Nu lăsa bateriile și transformatoarele în priză – chiar dacă nu le
folosești, acestea consumă în continuare energie;
 • Când îți achiziționezi electrocasnice, asigură-te că au clasa A, A+,
A++;
 • O izolare bună a casei va înjumătăți pierderile de căldură;
 • Utilizează cât mai des transportul în comun;
 • Parcurge distanțele 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.

Acest infografic a fost elaborat în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finațat de Uniunea Europeană 
și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).


