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Ce inseamna ecologizarea?
Ecologizarea este modul prin care putem mentine un mediu curat dar si o 
durabilitate a vietii mai mare. Pentru a preveni orice fel de poluare a 
mediului trebuie sa fim foarte atenti cum ne comportam cu natura. 

Aceasta este la fel de sensibila ca si noi, oameni asa cum o persoana 
se poate imbolnavi din cauza unor virusi si mediul pote fii poluat dar 

virusii suntem noi oameni.



Cum putem sa ecologizam 
orasele?

Cateva moduri prin care primariile ar putea stimula oameni in a nu polua sunt:

-Infrastructura pentru biciclişti;

-Bilete gratis la autobuz pentru cei care recicleaza un anumit nr de deseuri;

-Infrastructura feroviala, pentru a merge un numar mai mare de oameni cu 
trenul; si nu cu masinile;

-Beneficii celor care isi achizitioneaza masini eletrice sau isi fac o casa verde;



Vinerea Verde
In decursul timpului oamenii ministerului au luat diferite decizii pentru a reduce 

poluarea.Unele au fost decizii bune dar altele rele.

Anul acesta, pe data de 12 martie, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat 
campania “Vinerea Verde” care provoaca cetateni Bucurestiului ca vinerea (dupa cum 
reiese si din numele campaniei) sa foloseasca transportul in comun pentru a reduce 
poluarea. Bucurestiul fiind orasul care produce cea mai mare poluare din Romania.

Aceasta campanie are sloganul “STOP! Azi masina sta pe loc”



Poluarea

Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător .Chiar 
dacă uneori poluarea mediului înconjurător este un rezultat al 

cauzelor naturale, cum ar fi erupțiile vulcanice, cea mai mare parte 
a substanțelor poluante provin din activitățile umane. Se disting 
următoarele categorii: poluare fizică poluarea, poluare biologică.



Cum putem ajuta natura ?
-Hraneste pasarile pe timp de iarna

-Indeparteaza zapada cu grija(deoarece sarea poate afecta solul)

-Spune adio deseurilor alimentare

-Foloseste cosmetice și produse de igiena ecologice

-Nu mai hrani pasarile primavara ( puii lor se pot îneca cu hrana dura)

-Ingrijeste pomii fructiferi

-Protejeaza pasarile de ferestrele reflectante

-Cultiva-ti propriile legume



Ecodesign
Este o directie in proiectare si arhitectura, accentuand protectia mediului si 

existenta convenabila, armonioasa a unei persoane in acest mediu. In 
complex, toate aspectele legate de crearea, utilizarea si eliminarea 

produsului sunt luate in considerare. O atentie deosebita se acorda nu 
numai frumusetii si utilizabilitatii „obiectului” de proiectare, ci si 

caracteristicile materialelor utilizate sunt luate in considerare - atat 
in proiectare, cat si in fabricarea, utilizarea si eliminarea. Materialele 

ecologice, precum si metodele unice si, in acelasi timp, usor aplicabile de 
productie de energie (eoliana, generatoare solare) sunt din ce in ce mai 

populare în lume.
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