Proiectul SDC-ADA” Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie
în Republica Moldova (Faza 02)”

C ONCURS DE PROIECTE ECOLOGICE
Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă desfășoară concursul de
proiecte ecologice cu genericul „Protejând râurile mici, salvăm râurile mari!”, în cadrul proiectului
“Implementarea programului de măsuri din Planul de Gestionare a Bazinului Hidrografic Camenca”,
beneficiar al Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici oferite ONG-urilor întru susținerea
comitetelor sub-bazinale din Republica Moldova, în cadrul proiectului SDC-ADA ”Consolidarea cadrului
instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, Faza02. Gestionar al
Programului de Suport (granturi) este Agenția “Apele Moldovei”.
Scopul concursului este de a dezvolta inițiative de implicare a tinerilor din gimnaziile și liceele din
localitățile din Bazinul Hidrografic Camenca, urmărind sensibilizarea tinerilor pentru păstrarea şi
protejarea calităţii apei, a ecosistemelor acvatice, îndeosebi a râurilor mici și implicarea lor în activități
concrete.
Implementarea acestui proiect va fi un bun prilej de a trage un semnal de alarmă cu privire la
situaţia actuală şi viitoare a apelor de suprafaţă, dar şi pentru a identifica şi aplica soluţii comune în
vederea protejării şi utilizării eficiente a resurselor de apă, îndeosebi a râurilor mici care traversează
localitățile Republicii Moldova.
Ne propunem să contribuim la formarea mentalităţii conştiente şi responsabile faţă de mediu, față de
resursele acvatice a populaţiei, îndeosebi a tinerii generații.
Cei interesați de acest concurs trebuie să completeze Anexa 1 până la data de 01 februarie 2020 și
să-l expedieze la adresa mediu.afpmdd@gmail.com, indicând subiectul Concurs de proiecte ecologice.
Participanții înscriși vor fi instruiți cum se scrie un proiect, etc și vor fi familiarizați cu toate condițiile
concursului.
Perioada de implementare a proiectelor - 1 martie – 25 mai 2020.
Detalii suplimentare pot fi solicitate la echipa de proiect, prin intermediul poștei electronice
(mediu.afpmdd@gmail.com) sau la telefon: 078 001 026, persoana de contact – Ioana Bobînă
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Proiectul SDC-ADA” Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie
în Republica Moldova (Faza 02)”
ANEXA 1

Oferta de participare
la Concursul proiectelor ecologice a tinerilor din școlile din BH Camenca
Organizat în cadrul proiectului „Implementarea programului de măsuri din Planul de Gestionare a BH
Camenca”, realizat de către Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă, cu
suportul programului de granturi oferite ONG-urilor întru susținerea comitetelor sub-bazinale din
Republica Moldova din cadrul proiectului SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul
alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”. Gestionar al Programului de Suport (granturi) este
Agenția “Apele Moldovei”
 Localitatea:_______________________________________________________________________
 Denumirea instituţiei, adresa, telefon, e-mail: _________________________________

___

________________________________________________________________________
 Denumirea echipei ____________________________

____

 N.P. persoanei de contact, telefon, e-mail:______________________________________________
.
 Numărul total de participanţi: _________
Copii: ________

Maturi: _______

 Lista participanţilor:
Nr

Nume, Prenume

Vârsta

E-mail

Statut (copil/cadru
didactic etc.)

1.
2.
3.
4.
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