
 

ORA PLANETEI 2015 

28 martie 
Fiecare dintre noi are puterea de a schimba lumea în care trăim 

Programul activităților: 

 
Ora Activitatea Descrierea 

17.00  1.  Concurs de desen pe asfalt ”Zâmbește – Planeta te iubește” 

18.00  2. Fonogramă – semnale 

3. Prezentator – salutarea publicului și prezentarea informației despre: 

 Acțiunea globală „Ora Planetei” 

 Concursul de desen pe asfalt ”Zâmbește – Planeta te iubește”. 

(concursul este organizat pentru 2 categorii de vârstă: o categorie - 

copii din cl. I-IV, o altă categorie - copii din cl. V-VII) 

 Informație despre activitatea „Provocarea ta”- participanții vor fi 

îndemnați să lase mesaje pe foi format A1, unde va fi scrisă 

întrebarea ”Tu, ce vei face pentru planetă?” Toate ideile vor fi mai 

apoi publicate pe web și citite pe scenă pe parcursul festivității. 

 Programul evenimentului  

18.10 – 18.30  Fondal muzical. 

18:30 – 19:00  4. Prezentator – informație despre acțiunea globală „Ora Planetei”, 

salutarea persoanelor oficiale prezente la eveniment. 

 Informație despre activitatea „Provocarea ta”. 

5. Prezentator – înmînarea premiilor învingătorilor în concursul 

”Zâmbește – Planeta te iubește” (Ministerului Mediului și Gaz 

Natural Fenosa) 

6. Studioul vacal-coregrafig de copii „Lolly Pops” – 3 piese. 

19:00 – 19.30  

 
Partea 

oficială 

Cuvînt de salut al persoanelor oficiale 

 

19.30 – 20:30 

Program de 

agrement 

 

1. Maria Iliuţ, colectivul etno-folcloric „Crenguța de Iederă” – 

program folcloric – 15-10 min. 

2. Formația „Andy Oncea” – program 20 min. 

3. Prezentator – informație de pe panoul „Provocarea ta” 

4. Duetul „Glam Girs” – minirecital, 3 piese. 

5. Cristina Croitoru – minirecital, 4 piese. 

20:30 
Start - Ora 

Planetei 

Prezentator – numărătoarea inversa de la 10 la 0. 

Deconectarea energiei, aprinderea făcliilor. 

20:30 – 21:30 

Program 

„Ora 

Planetei” 

 

1. Prezentator – Îndemnare de participare la Flashmob 60+ 

2. Cvintetul Filarmonicii Naționale – program de muzică clasică 

3. Dara – minirecital, voce+chitară 

4. Fanfara Prezidențială 

 Paralel cu programul se desfășoară Flashmob 60+     

Desenarea unui 60+ din lumânări                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Activitățile vor fi filmate, fotografiate și expediate partenerilor 

internaționali pentru a fi utilizat în spoturile de știri din 

întreaga lume. 

21:30 
Finalul 

programului 

1. Prezentator – numărătoarea inversa 10-1‚se aprind luminile. 

2. Denis Cojocaru – piesa  ”Copiii Planetei Pământ” 

3. Mesaj adresat publicului de către Ministrul Mediului. 

4. Prezentator – mesaj final privind continuitatea acțiunii 60+ 

 


