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„Ora Pământului”  

 

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, prin Programul Național Cantus Mundi 

s-a alăturat inițiativei World Wide Fund for Nature încă din anul 2016. Sub sloganul internațional 

“Dăruiește naturii din energia ta!”, ne-am propus să unim prin muzică și respect față de mediul 

înconjurător cât mai mulți copii. Fiind o acțiune extinsă în toată țara, în 2017, am reușit să 

mobilizăm 5.000 de copii, care au umplut de energie prin propria lor stare de bine cele 21 de 

localități în care am sărbătorit “Ora Pământului”. 

 

Credem că fiecare are puterea de a schimba în bine lumea în care trăim, mai ales dacă 

solidarizăm în mod activ prin transmiterea mesajului către cât mai multe comunități. 

 

De aceea, pe 24 martie 2018 vom organiza „Ora Pământului” la nivelul întregii țării. În fiecare 

oraș va exista un coordonator local care, prin suportul constant din partea echipei Cantus Mundi, 

se va asigura de buna desfășurare a evenimentului.   Intervalul orar este următorul: 

 

20:00 – toți participanții se adună în locul de întâlnire stabilit și anunțat în prealabil 

20:30 – 21:30  - are loc „Ora Pământului”, unde toți copiii, membri ai Programului Național 

Cantus Mundi, se vor uni într-un glas, cântând și bucurându-se împreună, fără a apela la alte 

resurse de energie decât propria lor stare de bine. 

 

Fiecare coordonator local va primi kitul Cantus Mundi, care conține: 

- Broșură „Ora Pământului”, care cuprinde 27 de piese și va fi folosită ca suport pentru 

eveniment. Va fi transmisă atât în format electronic dar și tipărită. 
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- Afiș „Ora Pământului” prin care se vor face cunoscute detaliile evenimentului pentru a 

oferi șansa cât mai multor persoane de a participa la eveniment.  

 

În cadrul evenimentului „Ora Pământului”, peste tot în țară copiii vor sărbători prin energia 

cântului. Repertoriul serii, care se va regăsi în broșura „Ora Pământului”, va include atât cântece 

cunoscute de către coriștii de toate vârstele, piese internaționale, cât și melodii folk, apreciate de 

publicul larg.  

 

„Ora Pământului” este un eveniment internațional, organizat în ultima sâmbătă din luna martie a 

fiecărui an, începând din 2007. Scopul acestui demers este de a sensibiliza utilizatorii de energie 

electrică în fața problemei dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea acestui tip de 

energie. „Ora Pământului” constă în stingerea luminii și oprirea aparatelor electrocasnice 

neesențiale timp de o oră, în mod voluntar, atât de către consumatorii individuali, cât și de 

instituții. În prezent, comunitatea de susţinători ai acestui demers a atins 2 miliarde de oameni, 

în peste 7.000 de oraşe, din peste 152 de ţări. 

 

Programul Național Cantus Mundi, înființat în anul 2011 la inițiativa reputatului dirijor Ion Marin, 

pe baza voluntariatului membrilor Corului Național de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, a 

fost instituționalizat prin Hotărârea de Guvern nr. 821/2014, pas prin care a devenit în mod 

oficial o nouă direcție a instituției aflată în subordinea Ministerului Culturii. Este cel mai mare 

program de integrare socială prin muzică din România, adunând sub umbrela sa peste 700 de 

coruri, după 7 ani de activitate. Peste 30.000 de copii, alături de dirijorii lor, participă la 

promovarea cântului coral pe întreg cuprinsul țării, depășind barierele legate de etnie, condiție 

socială și capacități fizice sau psihice.  

  

 


