
      

 
 

Stimata(e), ________________, 
 

Avem plăcerea de a Vă invita să participaţi la Gala Parteneriatului local, organizată de către AO 
Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă, în parteneriat cu Consiliul Raional Ștefan Vodă, AO Biotica, AO 
EcoContact, Asociatia de Dezvoltare a Turismului in Moldova. 

 
Gala Parteneriatului local se desfășoară în cadrul proiectelor  

 „Cetățenie activă pentru o bună guvernare și dezvoltare locală”, susținut de Fondul National 
pentru Democrație (NED),  

 „Prin participare ne adaptăm la schimbările climatice și dezastrele naturale”, susținut de 
Programul de Granturi Mici al Facilităţii Globale de Mediu, implementat de Programul Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare, 

 “Integrarea aspectelor de conservare a biodiversității în procesele naționale de planificare a 
teritoriului și practicile de utilizare a terenurilor”, implemetat de către PNUD Moldova, 

 „Informarea populaţiei în scopul consolidării managementului în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, 
finanțat în cadrul Programului de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD, 

 “Activităţi de asigurare a durabilităţii pentru ecosistemele priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de 
Jos”” finanţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare, implementat de „BIOTICA”  

 “Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona 
Ramsar ”Nistrul de Jos”, finanţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare, implementat de ONG 
„EcoContact” şi Societatea Ecologică „BIOTICA”. 

 
Gala Parteneriatului local vine să recunoască și să celebreze public realizările şi bunele practici de 

parteneriat între administrația publică locală și societatea civilă pentru o bună guvernare și dezvoltare 
locală, precum și o promovare a politicilor de mediu și dezvoltare comunitară din Regiunea de Sud Est a 
Republicii Moldova. De asemenea, Gala Parteneriatului local oferă un cadru de schimb de experiență 
privind buna guvernare și dezvoltare locală adaptată la efectele schimbărilor climatice între reprezentanții 
administrației publice locale, ONG-uri, oficiali guvernamentali, reprezentanţii organizaţiilor donatoare, 
specialiști, cetățeni interesați și mass-media.  

În cadrul evenimentului vor fi prezentate experiențele relevante, rezultatele și soluțiile la nivel local 
în domenii precum: schimbări climatice și dezastre naturale, economia verde și biodiversitatea, accesul la 
informație, participarea publicului și transparența decizională locală e și comunicarea cu donatorii care 
sunt interesați să susțină proiectele de mediu și de dezvoltare comunitară în Republica Moldova.  

 
Gala Parteneriatului local va avea loc în data de 25 mai 2018, ora. 10.00, în orașul Ştefan Vodă (în 

incinta restaurantului „Mărțișor”, str. Libertății nr.9). 
 
Cheltuielile legate de desfășurarea evenimentului (transport, alimentare) sunt asigurate de către 

organizatori (în baza tichetului de călătorie și a copiei buletinului de identitate). Limba de lucru a 
evenimentului este limba română. 

 
Va așteptam cu drag la Gala Parteneriatului local în Ștefan Vodă! 

 
Cu o deosebită considerație, din  numele echipei 
Tatiana Marin, 
Președinte Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă 
Tel/fax: 0 242 23361; 069534385  
E-mail: tatianamarin2006@yahoo.fr 
 

  



 
 
 
 

 

Gala Parteneriatului Local în Ștefan Vodă 
 

Sala: Restaurantul „Marțișor” din or. Ștefan Vodă, str. Libertății nr. 9 
Data: 25 mai 2018 

 

AGENDA 
9.30-10.00 Înregistrarea participanţilor. Pauza de bun venit. 

10.00- 10.20 Cuvînt de salut 
Tatiana Marin- preşedinte “Mişcarea Ecologistă Ştefan Vodă” 
Nicolae Molozea- presedintele raionului Stefan Voda 
Vitalie Grimalschi - șef direcție Biodiversitate, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului 
Alexandru Rotaru – manager Proiect PNUD “Integrarea aspectelor de conservare a 
biodiversității în procesele naționale de planificare a teritoriului și practicile de 
utilizare a terenurilor” 
….- Reprezentantul Agenției Austriece de Mediu 

10.20- 10.35 Bune practici participative in asigurarea parteneriatelor la nivel local,  
               Larisa Voloh primar s.Palanca 

10.35- 10.50 Cetatenie activa pentru o buna guvernare si dezvoltare locala transparenta,  
                Nicolae Nastasi, expert mediu 

10.50- 11.05 Tanara generatie – actant important intru  prevenirea riscurilor climatice şi 
dezastre prin informare şi  educaţie ecologică 
              Galina Iuras, Directia Invatamant Stefan Voda 

11.05 –11.35 Prezentarea Ghidului turistic al raionului Ștefan-Vodă 
               Viorel Miron, consultant, Proiect UNDP/GEF  

11.35-11.55 Prezentarea Ghidului "Habitate de specii rare din Soroca și Ștefan-Vodă"  
             Laurenția Ungureanu, expert Proiect UNDP/GEF, Institutul de Zoologie al AȘM 
Prezentarea Pașapoartelor pentru specii rare din raionul Ștefan-Vodă  
Prezentarea panourilor informative cu biodiversitatea din raionul Ștefan-Vodă  

11.55-12.15 Rezultatele implementării proiectului „Informarea populaţiei în scopul consolidării 
managementului în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, finanțat în cadrul Programului de 
Granturi Mici GEF, implementat de PNUD 
             Mărgineanu Gabriel, consultant Societatea Ecologică „BIOTICA”  

12.15-12.35 Rezultatele implementării a 2 proiecte finanţate de Agenţia Austriacă pentru 
Dezvoltare  

- “Activităţi de asigurare a durabilităţii pentru ecosistemele priacvatice în 
Zona Ramsar „Nistrul de Jos”” implementat de „BIOTICA”  

- “Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea 
instituțională în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”, implementat de ONG 
„EcoContact” şi Societatea Ecologică „BIOTICA”   

             Mărgineanu Gabriel, consultant Societatea Ecologică „BIOTICA”  

12.35-14.00 Opinii, sugestii, propuneri. 

14.00-15.00 Prânzul. 
 


