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Ministrul Rovana Plumb lansat proiectul de promovare și susținere a copiilor 

supradotați, care contribuie la protejarea și conservarea Mediului 

 

Ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice, Rovana Plumb a lansat astăzi, 5 iunie 2013, la 

sediul ministerului, proiectul de promovare și susținere a copiilor supradotați, care contribuie la 

protejarea și conservarea Mediului, “Viitorul e azi!” dedicat Zilei Mondiale a Mediului.  

Evenimentul a marcat lansarea unui proiect ce are ca scop recunoașterea și sprijinirea tuturor 

copiilor și tinerilor cu invenții și preocupări în domeniul mediului. 

“Acesta este un proiect prin care îmi doresc să mă implic în promovarea tinerilor, în 

calitatea mea de ministru al mediului, dar și în calitate de cetățean care se gândește la răspunderea 

pe care o are față de generațiile următoare. Îmi doresc să sprijinim împreună, și să promovăm 

proiectele tuturor copiilor și tinerilor care au invenții și preocupări profunde în domeniul 

Mediului”, a afirmat ministrul Rovana Plumb. 

În cadrul evenimentului, ministrul mediului și Schimbărilor Climatice a înmânat diplome de 

excelență copiilor supradotați, numindu-i pe aceștia “Ambasadori ai Mediului Curat”. 

La eveniment au participat, alături de ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice, oficiali 

ai ministerului, precum și, personalități ale lumii academice, politice și mass-media. 

 

Celebrarea Zilei Mondiale a Mediului are loc în fiecare an pe data de 5 iunie şi oferă 

ocazia de a readuce în atenţia publicului problemele mediului înconjurător, care, în ultimii ani, au 

devenit tot mai stringente, la nivel mondial. Aniversarea acestei zile a fost stabilită în 1972 în cadrul 

Adunării Generale a Naţiunilor Unite, cu scopul de a marca deschiderea Conferinţei de la 

Stockholm asupra Mediului. 

De 41 de ani, întreaga lume sărbătoreşte, pe 5 iunie, Ziua Mondială a Mediului. O zi în care 

conştientizăm mai mult decât oricând faptul că depinde de fiecare dintre noi să păstrăm Pământul ca 

planetă vie, să reducem poluarea, să producem energie din resurse regenerabile, să conservăm 

natura, ca sursă a vieţii.  

Tema din acest an, „Gândeşte. Mănâncă. Salvează”, simbolizează campania de 

conștientizare a comunităţii internaţionale asupra risipei de alimente şi implicit a creşterii 

cantităţilor de deşeuri alimentare. 
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