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ORA PĂMÂNTULUI ‐ 2019
PROGRAM AL MANIFESTĂRILOR LA CRAIOVA

19,00 – 19,30 Centrul Vechi:


Deplasarea unui grup de 20 de bicicliști cu biciclete ECO achiziționate prin centrul CRAFT
(proiect în colaborare cu Ford) prin zona Centrului Vechi pentru a distribui trecătorilor baloane
imprimate cu sigla ”Orei Pământului” (60+).
19,30 ‐20,15 Holul Central al Universității din Craiova (strada A.I.Cuza nr.13):


Scurte alocuțiuni legate de protejarea naturii și de promovarea energiilor verzi.



Vernisarea unei expoziții cu generatoare de energii regenerabile și cu produse fabricate din
materiale reciclabile.



Moment simbolic de stingere a luminilor în Holul Central și de iluminare cu surse de energie
ecologică (telefoane, mini‐lasere, etc.)
20,15 – 20,30: Deplasarea organizată a participanților între Universitate și Primărie.
Deplasarea se va face pe trotuarul care conectează cele două instituții (prin fața teatrului).
20,30 – 21,00: Sala de Consiliu din Primăriei.


Concert muzical



Moment simbolic de stingere a luminilor în Sala de Consiliu și de iluminare cu surse de energie
ecologică (telefoane, mini‐lasere, etc.)
21,00 – 21,15: Deplasarea organizată a participanților între Primărie și Piața ”Mihai Viteazul”.
Deplasarea se va face pe trotuar, cu traversarea arterei A.I.Cuza.
21,15 – 21,30 Piața ”Mihai Viteazul”


Deplasarea grupului de 20 biciclete ECO pe un traseu care va cuprinde trotuarul de pe
A.I.Cuza, aleile din Piața ”Mihai Viteazul” dintre statuie și biserică, respectiv statuie și Centrul
comercial ”Mercur”.



Moment simbolic de stingere a luminilor în piață și iluminarea zonei cu surse de energie
ecologică (telefoane, mini‐lasere, etc.).



Organizarea unui mic spectacol de dans cu făclii.

Programul este realizat în parteneriat, prin participarea următoarelor instituții:
‐ Primăria municipiului Craiova
‐ Universitatea din Craiova (prin Facultatea de Științe și INCESA)
‐ Inspectoratul Școlar Județean Dolj
‐ Asociația JCI Craiova

