Pe 12 Martie, de Ziua Gărzii Naționale de Mediu, începe campania

VINEREA VERDE
Stop! Azi, mașina stă pe loc!
Pornim de de la o realitate care schimbă viața Planetei: amprenta de carbon din traficul rutier.
Deplasarea la birou, acasă sau în vacanță face parte din viața fiecăruia dintre noi. Toată lumea se gândește la o
mobilizare „în viteză” și „cu confort”, fără să ia în calcul amprenta de carbon pe care o lasă Planetei: peste 70% din
emisiile de CO2 din transporturi provin doar din traficul rutier. Anual, fiecare dintre noi poluează Planeta cu peste
7000 de kg de CO2: pe cele mai multe dintre acestea le producem doar apăsând accelerația mașinii personale.
Ce putem face pentru a reduce amprenta de carbon?
Semnalul a fost dat de Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor, care a lansat campania „Vinerea Verde” prin care,
începând de vineri, 12 martie, în fiecare zi de vineri, angajații instituțiilor publice și cetățenii sunt invitați să renunțe
la autoturismele personale pentru a le înlocui cu mijloace de transport nepoluante.
Sub sloganul, „STOP! Azi mașina stă pe loc!’’, această campanie încurajează utilizarea transportului alternativ în
scopul reducerii poluării și implicit, a emisiilor de carbon.
Lansarea campaniei „Vinerea Verde” coincide cu Ziua Gărzii Naționale de Mediu și va fi marcată, la nivelul întregii
instituții, inclusiv al conducerii GNM, printr‐o acțiune simbolică, prin care se va renunța la deplasarea cu mijloace de
transport poluante.
În acest sens, comisarii Gărzii Naționale de Mediu din întrega țară s‐au mobilizat pentru susținerea campaniei, astfel
încât, în fiecare vineri, unul din patru angajați ai GNM va veni la serviciu pe jos, cu trotineta ori bicicleta, sau cu
mijloacele de transport în comun.
Sperăm ca angajații tuturor instituțiilor publice de la nivel central și local, din România, să ni se alăture în susținerea
acestui program, într‐un efort de mobilizare fără precedent. Prin această campanie, dorim să convingem cât mai
mulți angajați ai instituților publice să renunțe la deplasarea cu autoturismul personal, la locul de muncă.
Începând de vineri, 12 martie, în fiecare sfârșit de săptămână, vă asteptăm și pe voi să vă alăturați campaniei

Vinerea VERDE, pentru a spune, cu toții: „Stop! Azi, mașina stă pe loc!

