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„Pământul 
este singurul loc unde se 

poate crea PARADISUL” 

Octavian Paler



În fiecare an în ziua de 22 aprilie se

sărbătorește Ziua Pământului, ziua când s-a

născut mișcarea pentru protejarea mediului

înconjurător.

Această zi a fost fondată de senatorul american

Gaylord Nelson în anul 1970, cu scopul de a trezi clasa

politică din dezinteresul pe care îl arăta față de mediu.

În primul an Ziua Pământului a fost celebrată de circa

20 milioane de cetăţeni americani, în marea lor

majoritate studenţi.



De atunci, ea este sărbătorită de sute de 

milioane de oameni, din zeci de ţări, atât de ONG-

urile de mediu, cât şi de iubitorii de natură, 

devenind un eveniment educativ global, o ocazie de 

a conştientiza şi de a atrage atenţia asupra 

problemelor de mediu ale Terrei, cum sunt 

poluarea aerului, apelor şi a solului, distrugerea 

ecosistemelor, dispariţia a mii de specii de plante şi 

animale şi epuizarea resurselor naturale.



Simbolul Zilei Pământului



Drapelul  Pământului reprezintă  fotografia  

planetei văzute din spaţiu pe un fon albastru închis 

(Imagine realizată de către astronauţii de pe Apollo 17 

în cale spre Lună). Steagul tradiţional este asociat cu 

Ziua Pământului şi multe alte activităţi internaţionale 

de mediu pentru menţinerea păcii.

Steagul Pământului



Principalele obiective ale 

politicii de mediu sînt:

•Prevenirea şi reducerea 

impactului negativ al activităţii 

economice asupra factorilor de 

mediu, resurselor naturale şi 

sănătăţii populaţiei în contextul 

dezvoltării durabile;

•Asigurarea securităţii 

ecologice a ţării.

Biblioteca Ştiinţifică deţine cărţi referitoare la:

Cadrul Instituţional - Legislativ



“ Omul poate stăpîni natura cît timp ţine 

seamă de legile ei” 

Grigore Antipa



“Perceperea realităţilor 

înconjurătoare trebuie să 

fie unanimă fără a neglija 

esenţialul, ştiut fiind că 

natura se îngrijeşte de 

propriul ei viitor, dar şi de 

viitorul nostru.”   
din C. Pârvu Ecologie generală



Rezervaţiile ştiinţifice au cel mai înalt grad de 

protecţie. Natura de aici impresionează prin

abundenţa de forme şi specii, unele dintre ele sînt rare 

sau pe cale de dispariţie.  





Se cunoaşte că apa ocupă aproximativ 362 

milioane de km pătraţi, ceea ce reprezintă 

71% din suprafaţa Terrei. Mediul marin 

asigură o reglare termică a întregii planete.







” Nivelul cel mai profund de 

înţelegere a ecologiei este 

înţelegerea că sîntem parte 

dintr-un mare întreg, cosmic, 

din Univers”

Friţjov Capra













Pe parcursul dezvoltării sale omenirea

permanent a fost influenţată de climă, iar în

epoca contemporană influenţa ei asupra omului a

crescut semnificativ. În acelaşi timp, a început

procesul invers, de acţiune a omului asupra

climei. Sporul natural al populaţiei, dezvoltarea

rapidă a industriei, utilizarea tehnologiilor

contemporane în agricultură şi altele au

condiţionat schimbarea climei. Drept urmare, au

devenit mai frecvente calamităţile naturale.



Dezastrele naturale sînt rare, dar atunci cînd se 

întîmplă, suplinesc cu succes potenţialul distructiv al 

războaielor, făcînd pagube colosale atît în rîndul

vieţilor omeneşti, cît şi de ordin material. 







“Geniul omenesc nu va putea 

nicicând născoci invenţii 

mai desăvârşite ca acelea 

create de natură, în care nu 

lipseşte nimic şi nimic nu-i 

de prisos.”

Leonardo Da Vinci







Enciclopedii

Pământ – parte a Universului

„Pământul, fragment al Universului, stă mărturie 

pentru Univers...”                   

Honore  de Balzac







“Sculptat de forţe care acţionează pe o durată de mii de ani 

sau scuturat violent în cîteva secunde, Pământul trăieşte în 

ritmul fenomenelor naturale. Datorită acestor manifestări 

impresionante, ştim că planeta noastră evoluează în 

permanenţă, căutîndu-şi propriul echilibru în Univers...”                        
din A. Debroise Fenomene ale naturii



„În anumite clipe misterioase 

natura pare că gîndeşte, 

visează, tresare în unison cu 

pulsaţia vieţii universale...”

Victor Hugo











“Natura nu-ţi iartă nici un pas 

peste inconştienţa ei şi-ţi 

urmareşte toate cărările 

orgoliului, împânzindu-le de 

regrete.”

Emil Cioran











“Natura este singura carte în care 

fiecare filă păstrează cîte un adevăr”

Goethe















“ Să avem mai bine grijă şi să 

gîndim mai clar să nu ajungă 

Terra un praf interstelar.”

Ioan Forgaci




