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Alege sa schimbi o viață!

Lucky te imploră din 
spatele gratiilor reci 
ale adăpostului să îl iei 
ACASĂ. Norocul nu a 
fost de partea lui până 
acum, însă el nu și-a 
pierdut speranța. Promite 
să își iubească familia 
necondiționat. Lucky 
are patru ani, este ușor 
timid, iar ochii lui spun 
totul despre viața în 
adăpost. Fii tu cel care 
îi va reda încrederea 
în oameni. Lucky te 
așteaptă în adăpostul 
public din Buftea. El va 
fi sterilizat, vaccinat și 
microcipat, conform legii. 
Un câine reprezintă o 
responsabilitate. El are 
nevoie de grijă, afecțiune 
și respect, însă te va 
răsplăti cu cea mai pură 

formă de iubire. Dacă 
vrei să îl adopți pe Lucky, 
scrie pe adresa de e-mail 
protectiaanimalelor@
cjilfov.ro sau pe pagina 
de Facebook, Protecția 
Animalelor CJ Ilfov. Alege 
sa adopți, este cel mai 
nobil gest! 

Societatea Ornitologică 
Română (SOR) va derula, 
în perioada 16 - 27 august, 
campania ”PETlican”, 
prin care își propune 
reducerea cantității 
de plastic din Delta 
Dunării prin promovarea 
unui comportament 
responsabil față de 
colectarea deșeurilor și 
cunoașterea biodiversității 
din zonă. ”În ultimii ani, 
Delta Dunării a devenit o 
destinație turistică din ce 
în ce mai atractivă pentru 
pentru români, vizitatorii 
provenind din toate părțile 
țării. Vrem să le arătăm 
turiștilor și localnicilor 
cum modul nostru de 
viață afectează natura și 
alte viețuitoare. Cum un 
PET aruncat în apă sau 
râu poate ajunge, adus de 
ape, în Delta Dunării și cum 
va influența negativ viața 
locuitorilor, fie ei oameni, 
fie specii de păsări sau 
alte animale”, a declarat 

coordonatorul proiectului, 
Dora Domșa. Ambasadorul 
proiectului este o pasăre 
emblematică pentru Delta 
Dunării, dar și ușor de 
recunoscut pentru publicul 
larg: pelicanul comun 
(Pelecanus onocrotalus). 
Este una dintre puținele 
specii de la noi care 
cuibărește într-un singur 
loc, în Delta Dunării, fapt 
care îl face vulnerabil. 
”Prin interacțiunea 
voluntarilor SOR cu turiștii 
și localnicii, campania 
urmărește educarea unui 
public iubitor de natură, 
care să aprecieze și să 
protejeze speciile din 
Delta Dunării și, pornind 
de aici, să fie atent și la 
problema deșeurilor. În 
același timp, dată fiind 
creșterea interesului 
pentru acest loc, 
<<PETlican>> va promova 
un turism responsabil în 
Delta Dunării”, precizează 
SOR.

”PETlican”, pentru salvarea Deltei

Ministrul Mediului a 
mai subliniat că numărul 
total de interogări prin In-
spectorul Pădurii a cres-

cut de la 631.000 la pes-
te 858.000 în şase luni ale 
anului. ”Ceea ce ne bucu-
ră cel mai mult este inte-

resul manifestat de po-
pulaţie, de ONG-uri şi de 
persoanele care descar-
că Inspectorul Pădurii. Es-
te un interes crescut faţă 
de 2020. Numărul total de 
interogări a crescut de la 
631.000 la peste 858.000, 
în şase luni. Parţial, aces-
te interogări se fac pe por-
talul inspectorulpădurii.ro, 
parţial se fac prin Inspec-
torul Pădurii, aplicaţia ca-
re se instalează pe telefon. 
(...) A crescut şi numărul 
de descărcări faţă de anul 
trecut, a crescut şi numă-
rul de interogări. Acest lu-
cru înseamnă că aproape 
un milion de interogări au 

fost efectuate în şase luni. 
În urma interogărilor, este 
foarte important să vedem 
rezultatul. Au fost efectu-
ate peste 3.400 de ape-
luri la 112, la transporturi 
suspecte”, a spus Barna 
Tanczos. Şeful de la Me-
diu a subliniat că au fost 
peste 3.400 de suspiciuni 
cu privire la transport, din 
care 754 au fost verificate, 
iar 123 au fost confirma-
te. ”(...) Au fost confiscate 
24 de camioane, 307 mc 
de material lemnos. Este 
un control efectuat prac-
tic de zeci de mii de agenţi 
de control, dacă persoa-
nele fizice care utilizea-

ză inspectorul pădurii pot 
fi numitei în felul acesta. 
Deci, ne ajută zeci de mii 
de persoane fizice, zeci de 
ONG-uri să avem această 
monitorizare 24 de ore din 
24 pe orice drum public al 
transportului şi generea-
ză aceste controale care 

descurajează semnifica-
tiv transportul fără acte”, 
a adăugat oficialul. În opi-
nia acestuia, implementa-
rea noului SUMAL 2.0 des-
curajează tăierile ilegale 
de păduri şi aduce benefi-
cii multiple întregului sec-
tor forestier.

Campania de 
conştientizare, 
responsabilizare şi 
acţiune socială a 
organizaţiei Salvaţi 
Copiii România - 
#ZideZi: Manifest 
pentru binele 
zilnic al copiilor - a 
fost lansată lunea 
trecută, având 
ca scop principal 
sprijinirea copiilor 
care trăiesc în 
sărăcie, a celor 
care abandonează 
şcoala.

”În fiecare zi, 3 copii 
mai mici de un an mor 
în spitalele din România 
în lipsa unui incubator 
performant. În fiecare 
zi, 2 fete devin mame 
mult prea tinere, înainte 
să împlinească 15 ani. 
În fiecare zi, 17 copii 
dispar de acasă, jumătate 
dintre ei fugind din cauza 
abuzului şi exploatării. 
În fiecare zi, 76 de copii 
abandonează şcoala şi 
speranţa unui viitor mai 
bun. Peste 1.300.000 de 
copii din România trăiesc 
în sărăcie. Zi de zi, sărăcia 
creează şi adânceşte alte 
vulnerabilităţi care pun 
în pericol dezvoltarea, 
creşterea sănătoasă şi 

armonioasă a copiilor, 
din punct de vedere fizic, 
psihologic şi social”, pre-
zintă situaţia actuală a 
copiilor din România, Sal-
vaţi Copiii România. În 
aceste condiţii, #ZideZi 
îşi propune strângerea 
de donaţii recurente şi 
abonarea la newsletter, 
construind o comunitate 
informată şi implicată. 
”Copiii României au ne-
voie de noi. E de dato-
ria noastră, a întregii co-
munităţi, să veghem asu-
pra dezvoltării lor armoni-
oase, ferindu-i de riscuri, 
protejându-le drepturi-
le, oferindu-le educaţie şi 
siguranţă. De aceea am 
creat campania #ZideZi: 
pentru a-i aduce pe toţi 
alături de noi, prin acţi-
uni concrete, consecven-
te, în misiunea noastră 
zilnică de a schimba în bi-
ne vieţile copiilor. #ZideZi 
nu este doar la confluenţa 
discuţiilor despre realita-
tea copiilor noştri, este un 
loc de acţiune. Împreu-

nă cu fiecare român, sus-
ţinător, voluntar, donator, 
construim un viitor mai si-
gur pentru copii”, a preci-
zat Gabriela Alexandres-
cu, preşedintele executiv 
al Salvaţi Copiii România.

Starea copilului, 
în România, 
alarmantă!

Potrivit organizaţiei, 
starea copilului în Româ-
nia este alarmantă: unul 
din doi copii e supus unei 
forme de abuz şi unul din 
3 copii se află în risc de 
excluziune socială. Peste 
750 de fete sub 15 ani de-
vin mame anual, aproape 
10% din totalul naşterilor 
din România provenind 
de la mame adolescente. 
Peste jumătate dintre ca-
zurile de abuz sexual asu-
pra copilului rămân neso-
luţionate, adâncind şi mai 
mult trauma, lăsând pe-
ricolul să le ameninţe, în 
continuare, viaţa. 75.136 
de copii sunt lipsiţi de îm-

brăţişarea zilnică a pă-
rinţilor, aceştia fiind ple-
caţi departe, la muncă, în 
străinătate. Dintre aceş-
tia, 22.662 sunt complet 
lipsiţi de îngrijirea şi pro-
tecţia lor.

În România, 4 din 5 
şcoli nu au o rampă spe-
cială de acces, încă exis-
tă grădiniţe care refuză 
să accepte copii cu CES 
şi/sau dizabilităţi, lipsa de 
personal specializat este o 
constantă, celor 78.003 de 
copii cu dizabilităţi nu li se 
asigură condiţiile necesare 
integrării socio-educaţio-
nale, iar peste 275.000 de 
copii cu vârsta învăţămân-
tului obligatoriu (7-17 ani) 
nu au ”parte de carte”, 
pentru că nu ajung, zi de 
zi, la şcoală. 200.000 de 
copii sunt, anual, victime 
ale violenţei fizice, iar alţi 
200.000 sunt autori ai fap-
telor de lovire, intimidare, 
ameninţare. Pentru 45%, 
bătaia e ruptă din realita-
tea dureroasă, din locul pe 
care îl numesc acasă.

Primele 6 luni de funcționare SUMAL
Sistemul informatic de monitorizare a trasabilităţii 
lemnului SUMAL 2.0 este folosit de peste 64.000 
de utilizatori care s-au înregistrat şi a generat mai 
mult de 2,2 milioane de avize de transport în şase 
luni (februarie - iulie), în creştere cu peste 10% 
faţă de acelaşi interval al anului trecut, a declarat 
ministrul Mediului, Barna Tanczos. Sistemul 
informatic integrat de urmărire a materialului 
lemnos - SUMAL 2.0 - a devenit operaţional din 31 
ianuarie 2021, iar cantitatea de masă lemnoasă 
transportată şi monitorizată prin SUMAL 2.0 a fost 
de 21 milioane de mc, faţă de 17,3 milioane mc în 
2020.

#ZideZi, pentru copiii României

#ZideZi este o campanie de conștientizare și de implicare socială, cu inițiative 
acționabile cu 5 directive majore: sănătatea, educația, protecția copiilor, apărarea 
drepturilor copilului și programele de advocacy. Acestea acoperă toate cele 10 
probleme grave și urgente cu care se confruntă copiii în România: sărăcia, lipsa 
educației echitabile și de calitate, violența, insuficiența suportului psihoterapeutic 
post-pandemie pentru copii, mamele-minore, protecția copiilor, mortalitatea infantilă, 
situația copiiilor instituționalizați, integrarea deficitară în sistemul educațional a 
copiilor cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale, participarea copiilor în 
procesele decizionale care-i privesc în mod direct.
Detaliile despre posibilitățile de implicare în campania-manifest #ZideZi a Salvați 
Copiii România sunt accesibile pe zidezi.salvaticopiii.ro și în comunitatea online a 
organizației, pe Facebook, Instagram și YouTube.


