
Dorim să te invităm să te alături celei mai mari inițiative cu privire la climă din UE – Pactul Climatic 
European – și să partici la evenimentul de deschidere care va avea loc simultan în toate Statele

Membre UE în data de 29 iunie.

Eveniment dedicat
ROMÂNIEI

și
ROLULUI FIECĂRUIA DINTRE NOI

în combaterea crizei climatice. Diferiți experți
și vedete, cetățeni activi și responsabili, se vor angaja

în discuții și își vor arăta sprijinul pentru inițiativă.

Criza climatică este reală, iar UE s-a 
angajat să facă ceva în acest sens. Cu toate 

acestea, acțiunile noastre nu pot avea 
succes decât dacă toți oamenii, comunitățile 

și organizațiile acționează împreună.

UE a lansat Pactul Climatic European, 
atât pentru a permite unui număr mare de 

cetățeni europeni să contribuie în acest 
sens, în orice mod posibil, cât și să ajungă și 
la cei mai puțin implicați până în prezent.

Evenimentul va avea două părți:

Forum internațional: 10:00 - 12:00

Evenimentul național: 12:30 - 13:30 

Un pas mic 
pentru tine, un 

salt uriaș pentru 
umanitate

Cu participarea vicepreședintelui executiv al CE, 
Frans Timmermans, și celebrități cunoscute la 
nivel mondial, printre care se numără Sacha 
Dench și Dr Kimberly Nicholas. Astronautul

Thomas Pesquet se va alătura direct din spațiu și
ne va împărtăși angajamentul său față de planetă.
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DE CE EU? CE SE AȘTEPTĂ 
DE LA MINE?

UNDE ȘI CÂND?

Credem că tocmai TU poți inspira 

oamenii să se implice în ceea ce privește 

clima, participând la evenimentul dedicat 

României.

Toți europenii vor putea face „un pas” pentru a-și reduce 

propria amprentă de carbon, prin intermediul platformei

Count Us In – de la a vorbi cu prietenii, a merge mai mult pe 

jos și cu bicicleta, a reduce risipa alimentară, la a-și izola casa 

pentru a economisi energie.

Ne bazăm pe tine pentru a ne sprijini și a fi 

printre primii oameni care se vor alătura

inițiativei, vor da un exemplu bun și își

vor lua un angajament în timpul

evenimentului.

Evenimentul va fi organizat online pe 29 

iunie de la 12:30 la 13:30.

Confirmă participarea la: 

ro@euclimatepact.eu
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CUM MĂ POT
ALĂTURA?

UNDE NE 
GĂSEȘTI?

Posibilitățile prin care te poți alătura 

sunt nelimitate! Împărtășește ideile cu 

noi pentru a realiza acest lucru!

Contactează-ne pentru mai multe

informații:

ro@euclimatepact.eu
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Lumea mea.

Acțiunea mea.

Planeta noastră.

Fii parte din

Pactul Climatic European!

Pentru evenimentul internațional te poți 

înscrie aici

sau înscrie-te doar la evenimentul 

național, accesând link-ul

mailto:ro@euclimatepact.eu
https://climate-pact-2021.b2match.io/
https://forms.office.com/r/wvdFGxxk2U

