ASOCIAȚIA FEMEILOR PENTRU
PROTECȚIA MEDIULUI
ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ

O națiune care distruge solurile
sale se autodistruge. Pădurile sunt
plămânii țării noastre, purifică aerul
și dau putere poporului nostru.
Franklin D. Roosevelt

WOMEN’S ASSOCIATION FOR
THE ENVIRONMENT PROTECTION
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

A nation that destroys its soils
destroys itself. Forests are the lungs of
our land, purifying the air and giving
fresh strength to our people.
Franklin D. Roosevelt

WHO WE ARE
Women’s Association for the Environment
Protection and Sustainable Development (AFPMDD)
is a national, non-profit, non-governmental,
apolitical organization which operates in the
area of environmental protection and sustainable
development throughout the Republic of Moldova.
WHAT WE DO
We organize activities related to theincrease in
the efficiency of educational process among civil
society, of governmental and non-governmental
organizations, regarding sustainable development,
environmental protection and rational use of natural
resources.
OUR MISSION
The Association contributes to promotion of sustainable
development processes in the social and economic
spheres in the Republic of Moldova; helps to develop
cooperation between Republic of Moldova and other
countries in the areas of environmental protection.

CINE SUNTEM
Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi
Dezvoltarea Durabilă (AFPMDD) este o organizaţie
naţională, nonprofit, neguvernamentală,
apolitică, care îşi desfăşoară activitatea pe întreg
teritoriul R. Moldova în domeniul protecției
mediului și dezvoltării durabile.
CE FACEM
Organizăm activităţi ce ţin de sporirea eficienţei
procesului educaţional în rândurile societăţii
civile, ale organizaţiilor guvernamentale şi
neguvernamentale, cu privire la dezvoltarea
durabilă, protecţia mediului ambiant şi la
utilizarea raţională a resurselor naturale.
MISIUNEA NOASTRĂ
Asociaţia contribuie la promovarea şi dezvoltarea
durabilă în Republica Moldova în sferele socială
şi economică; ajută la dezvoltarea cooperării
R. Moldova cu alte ţări în domeniile ce ţin de
protecţia mediului înconjurător.
PARTENERI
Mișcarea Ecologistă din Moldova
Organizația Teritorială Ștefan Vodă a Mișcării Ecologiste din Moldova
ONG „Caroma Nord”, Moldova
Peipsi – Centrul pentru Cooperare Transfrontalieră, Tartu, Estonia
Revista Natura, Moldova
Centrul Regional de Mediu, Moldova
AO „Inițiativa Ecologică”, Belarus
ONG „Eco Terra”, Moldova
Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi, România
Fundația Est Europeană (FEE)
FINANŢATORI
Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei
Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală și de
Est (REC)
Guvernul Suedez prin Agenţia Suedeză pentru Cooperare
Internaţională şi Dezvoltare (Sida)
Fondul Ecologic Național
I.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A
Fondul Ecologic Municipal Chişinău
PNUD – Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA
AFPMDD ESTE MEMBRU AL
Forumului de Mediu Dunărean
Platformei Naționale a Forumului Societății Civile al
Parteneriatului Estic
Consiliului Naţional de Participare pe lângă Primul-Ministru al RM
Grupului Consultativ al Fondului Provocările Mileniului Moldova.
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PARTNERS
Ecological Movement of Moldova
Stefan-Vodă branch of the Ecological Movement of Moldova
Public Association „Caroma Nord” (NGO), Moldova
Peipsi - Center for Transboundary Cooperation, Tartu, Estonia
“Natura” Magazine, Moldova
The Regional Environmental Centre, Moldova
Public Association “Ecological Initiative” (NGO), Belarus
NGO “Eco Terra”, Moldova
Ecological Consulting Center Galaţi, Romania
East Europe Foundation (EEF)
FUNDERS
Estonian Ministry of Foreign Affairs
The Regional Environmental Center for Central and Eastern
Europe (REC)
Government of Sweden through Swedish International
Development Cooperation Agency (Sida)
National Ecological Fund
F.I.E. „RED UNION FENOSA” inc.
Municipal Ecological Fund Chişinău
UNDP – Moldova
Ministry of Foreign Affairs of Denmark/DANIDA
AFPMDD IS A MEMBER OF
Danube Environmental Forum
National Platform of the Eastern Partnership
Civil Society Forum
National Council for Participation
The Millennium Challenge Account Moldova Consultative Group.
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DEZVOLTAREA DURABILĂ A COMUNITĂȚILOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COMMUNITIES
Proiectul „CIVIC - Cetăţeni Implicaţi în The project “CIVIC - Citizens Involved in
Viaţa Întregii Comunităţi” the whole community life”
În anul 2016 AFPMDD în parteneriat cu
primăria comunei Bahmut au inițiat acest
proiect prin care și-au propus mobilizarea
cetăţenilor din comuna Bahmut, r-l Călărași
identificarea, analiza şi soluţionarea problemelor comunităţii. In cadrul proiectului a
fost creat grupul de inițiativă cetățenească,
au fost desfășurate consultări
publice cu populația cu
privire la problemele din
comună, activități cu
privire la participarea publicului la
luarea deciziilor
și accesul la
informație, au
fost dezvoltate
2 inițiative
de mobilizare
comunitară la care
au participat în jurul
a 600 de persoane (dotarea cu utilaje a terenului
pentru joacă a grădiniței de
copii din sat și salubrizarea râulețului
Pojarna), toate aceste probleme identificate
au fost incluse în Strategia de Dezvoltare
Durabilă a comunei Bahmut pentru perioada
2016-2026. La fel au fost organizate ateliere
de lucru cu grupul de inițiativă cetățenească
cu genericul „Participarea cetăţenească –
mijloc de implicare a cetăţeanului în procesul
decizional”. Este creat grupul de voluntari.
Proiectul a fost implementat cu suportul
Fundaţiei Est-Europene, din resursele
acordate de Guvernul Suediei și Ministerul
Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

In 2016 AFPMDD in partnership with the city
hall of Bahmut village initiated a project that
aimed to mobilize citizens in identifying,
analyzing and solving community problems.
During the project was create a citizens’ initiative group. Were organized public consultations with the population
regarding public participation in decision making
and access to information. AFPMDD
developed two
initiatives of community mobilization that were
attended by around
600 people (a playground for children in
the village kindergarten
and sanitation of the river
Pojarna). All the problems identified
were included in the Sustainable Development
Strategy for the period 2016-2026 for Bahmut
village. Also were organized workshops with
the citizens’ initiative group entitled „Citizen
participation - means of involving citizens in
decision-making „. It was created the group of
volunteers. The project was implemented with
the support of EEF, the resources provided by
the Swedish Government and the Ministry of
Foreign Affairs of Denmark / DANIDA.
3
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AFPMDD a participat la implementarea
proiectului “Dezvoltarea cetățeniei active prin
participarea la nivelul comunităților locale”,
implementat de către PromoLex, finanțat de
către Ambasada Statelor Unite ale Americii
în Republica Moldova, prin intermediul
Programului de Granturi pentru Democrație.
Împreună cu voluntarii am participat la școala
de vară în vederea sporirii spiritului cetățenesc
al tinerilor și instruirea acestora în vederea
implicării ulterioare în procesul de monitorizare a deciziilor la nivel local și/sau
regional și la monitorizarea
procesul decizional în
comuna Bahmut și
prezentarea publică a
concluziilor acestei
monitorizări la
nivel local.

AFPMDD participated in the project
implementation „Development of active
citizenship through participation in
local communities”, implemented by
PromoLex, funded by the US Embassy
in Moldova through Democracy Grants
Program. Together with volunteers
have participated in summer school to
increase citizenship of young people
and training them to engage further in
monitoring the decisions at the local and
/ or regional level and monitor
decision-making in the
village Bahmut and
public presentation
of the conclusions
of this
monitoring.

În anul 2015
AFPMDD în
parteneriat cu
Union Fenosa a implementat programul
“Caravana Viitorului”,
un program de informare și
conştientizare menit să contribuie
la schimbarea atitudinii populației cu privire
la protejarea mediului înconjurător, prin
organizarea atelierului „Reciclarea Creativă”,
editarea unui set de 5 flyere, color, cu tematica deșeurilor care au fost distribuite în şcoli,
primării, desfășurat concursul ecologic „Nu
toate deşeurile sun gunoaie”, cu instituțiile
şcolare din municipiului Chişinău. Am
desfăşurat un atelier de lucru cu profesorii
din aceste şcoli. Am desfăşurat ore ecologice
în şcolile din mun. Chișinău.

AFPMDD in
partnership
with Union
Fenosa has
implemented the
program "Caravan
of the Future", an
information and awareness
program aimed to contribute at
changing attitudes population on
environmental protection by organizing
the workshop "Recycling Creative". It
was edited a set of 5 flyers, with the
theme of waste that were distributed
in schools and city halls. Also it was
organized an ecological contest "Nu
toate deșeurile sunt gunoaie", in schools
from Chisinau, workshops with teachers
of these schools and ecological lessons.
4
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MANAGEMENTUL APELOR WATER MANAGEMENT
Proiectul „Iniţiative de îmbunătăţire Project: “Initiatives for the improvea calităţii apei potabile şi a sănătăţii ment of the drinking water quality and
copiilor din şcolile rurale” of the health of children in rural schools”
În perioada noiembrie 2013-octombrie 2014,
AFPMDD şi AO „Inițiativa Ecologică” din
Belarus au organizat acest proiect, prin care
și-au propus să identifice soluții pe termen
scurt şi mediu referitoare la îmbunătățirea
calităţii apei în şcolile-pilot din Moldova şi
Belarus, precum şi să realizeze proiecte de
îmbunătăţire a apei potabile prin
activități de educaţie sanitară
a populaţiei din cele două
țări. Scopurile urmărite
au fost răspândirea
practicilor de
igienă, prevenirea
îmbolnăvirilor,
protecţia şi folosirea raţională
a resurselor de
apă potabilă.
După finalizarea
proiectului, mai mult
de 100 de elevi au
participat la orele ecologice, peste 1.000 de elevi
din școlile unde au fost instalate
filtre de purificare a apei din Moldova şi din
Belarus au obținut acces la apă potabilă
calitativă, peste 8.500 locuitori din trei
sate din Moldova au fost informați despre
calitatea apei din apeducte, iar aproximativ
500 de persoane au participat la atelierele
de lucru și la întrunirile organizate în cadrul
acestui proiect. Proiectul a fost finanțat de
Guvernul Suediei prin intermediul Programului SECTOR al Centrului Regional de Mediu
pentru Europa Centrală şi de Est.

From November 2013 until October 2014,
AFPMDD and Belarusian Public Association
“Ecological Initiative” organized this project.
Through this project they have proposed to
identify short and medium-term solutions on
improvement of the water quality in pilotschools from Moldova and Belarus, as well as
to undertake other projects in order
to help improve the quality of
water through concrete
activities focused on
sanitation and hygiene education for
people from both
countries.The aims
of this project
were to promotehygiene practices,
disease prevention,
protection and rational use of drinking
water resources. At the
end of the project, more
than 100 pupils participated at
eco lessons, over 1.000 pupils from
Moldovan and Belarusian schools, where filters
for water purification have been installed,
have gained access to high-quality drinking
water, over 8.500 residents of three Moldovan
villages were informed about the quality of the
aqueduct water, and about 500 people participated at workshops and meetings organized
during this project. The project was funded
by the Swedish Government through SECTOR
Program of the Regional Environmental Center
for Central and Eastern Europe.
5
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Proiectul “Să îngrijim râurile mici Project: “Let’s take care of small
împreună cu beneficiarii lor!” streams along with their beneficiaries!”
În perioada iunie-decembrie 2011, AFPMDD,
împreună cu Consiliul Raional Glodeni și cu
Centrele de Sănătate Publică din raioanele
Glodeni, Făleşti şi Râşcani, au realizat acest
proiect pentru a reabilita ecologic râul Camenca și pentru a îmbunătăți calitatea apei
potabile prin evaluarea stării
ecologice și elaborarea
Planului de Management al râului
Camenca. De
asemenea,
în cadrul
acestui
proiect a fost
organizată
o expediție
ecologică
la care au
participat peste
30 de elevi din
satele situate în Bazinul
Hidrografic Camenca. Tinerii
au participat la un program educațional
intensiv prin intermediul căruia au înțeles
care sunt valorile turistice din regiune și
care este starea ecologică a râului Camenca.
În cadrul acestui proiect a fost creat și un
film documentar „Valea Prutului de Mijloc”.
Finanţarea proiectului a fost asigurată de
către Ministerul Mediului al R. Moldova, prin
Fondul Ecologic Naţional.

During June-December 2011, AFPMDD,
together with Glodeni District Council
and with Public Health Centers from
Glodeni, Făleşti and Râşcani Districts,
have accomplished this project in order
to rehabilitate the Camenca River and to
improve the drinking water
quality by: assessing
the ecological
condition of the
Camenca River;
and by the
elaboration
of the
Camenca
River
Management
Plan. Withal,
an ecological
expedition
attended by
over 30 pupils from
the villages located in the
Camenca Hydrographic Basin was organized
during this project. This young people have
participatedat an environmental education
program through which they have learned
what the touristic values in this district
are and in what ecological condition the
Camenca River is. Also, throughout the
duration of the project,a documentary was
created, named “Middle Prut Valley”.
6
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DEZVOLTAREA TURISMULUI ECOLOGIC
Proiectul „Turismului rural şi ecologic – o şansă de supravieţuire a
comunităţilor rurale”

THE DEVELOPMENT OF ECOTOURISM
Project: “Rural and ecological tourism
– a chance for survival of rural
communities”

AFPMDD a desfășurat un program de informare şi conştientizare a autorităţilor publice
locale şi a publicului cu privire la valoarea
patrimoniului natural şi cultural-istoric din
arealul Orheiul Vechi şi din
localităţile învecinate. Cu
acest prilej, în regiunea respectivă a
fost organizată
o expediţie de
turism ecologic, rural
şi cultural
(TREC) cu
un grup de
25 de elevi,
adolescenţi
şi studenţi.
De asemenea,
s-au pus bazele
dezvoltării unei
cooperări intersectoriale cu
autorităţile, ONG-urile, agropensiunile
și agenţii economici din raionul Orhei, prin
realizarea mai multor întruniri care au avut ca
temă „Beneficiile dezvoltării turismului rural
şi ecologic” şi la care au participat Autorităţile
Publice Locale, populaţia, ONG-urile,
comunităţile religioase din această zonă.
Finanțatorul principal al acestui proiect a fost
UNDP Moldova.

AFPMDD conducted a project, trying toinform
and raise awareness among local authorities
and local audience about the value of natural,
cultural and historical monuments from the
Old Orhei region and nearby
localities. On that occasion,
an eco-touristic,
rural and cultural
expedition
(TREC) was
organized
in Old
Orhei area,
with the
participation
of a25
students,
a team of
teenagers
and students.
During this project was
laidthe foundation for the
development of cross-sector cooperation
with the authorities, NGOs, agro-boarding
houses and businesses from the Orhei District.
This was possible through meetings which had
the following topic “The benefits of rural and
eco-tourism development” involving Local
Public Authorities, population, NGOs, religious
communities from the whole district. The main
funder of this project was UNDP, Moldova.
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Proiectul „Monitorizarea stării ecologice, a monumentelor naturii şi a ariilor protejate din arealul Orheiul Vechi,
identificarea zonelor şi obiectivelor care
sunt afectate de impactul antropic”

Project: “The monitoring of the Old
Orhei area’s ecological condition, its
natural monuments and protected
areas, and identification of the areas
and attractions affected by anthropic
impact”

În perioada februarie – decembrie 2007,
AFPMDD împreună cu Universitatea de Stat
din Moldova, Facultatea de Geografie, au
inițiat acest proiect pentru a monitoriza
starea ecologică a arealului Orheiul
Vechi, inclusiv Valea Răutului
de la Păhărniceni până la
Butuceni, Morovaia
şi a monumentelor naturale şi
arhitecturalistorice existente
în regiunea dată
și pentru a crea
o bază de date
cu informaţii
generale despre
localităţile din
arealul Orheiul Vechi,
despre monumentele
naturale şi arhitecturale, despre
floră şi faună etc. De asemenea, a fost
desfăşurată expediţia de studiu „Evaluarea
stării ecologice a arealului Orheiul Vechi” pe
traseul Păhărniceni-Piatra-Jeloboc-FurceniTrebujeni-Butuceni-Morovaia. La expediţie
au participat 25 de persoane, care activează
în calitate de ecologişti, sociologi, studenţi
sociologi şi geografi. La finalul expediției
a fost creat un film documentar despre
„Orheiul Vechi”. Proiectul a fost finanţat
de către Ministerul Mediului al Republicii
Moldova, din Fondul Ecologic Naţional.

During February-December 2007, AFPMDD,
together with State University of Moldova,
Department of Geography, initiated
this project to monitor the ecological
condition of the Old Orhei area,
including Răut Valley
from Păhărniceni to
Butuceni, Morovaia
and of the natural,
historical and
architectural
monuments
existing in this
area; as well
as for creating
a database of
general information
about area’s
localities, natural and
architectural monuments, its
flora and fauna etc. The organizers
conducted an expedition “The evaluation
of Old Orhei area’s ecological condition”
on the route Păhărniceni-Piatra-JelobocFurceni-Trebujeni-Butuceni-Morovaia.
The expedition involved 20 people, who
activates as ecologists, sociologists,
geographers and sociologists students. At
the end of the expedition, a documentary
was created, named “Orheiul Vechi” (Old
Orhei). The project was funded by the
Ministry of Environment of Moldova through
the National Ecological Fund.
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IMPLICAREA FEMEILOR ÎN GESTIONAREA
RESURSELOR NATURALE
Proiectul „Consolidarea și angajarea femeilor din
mediul rural în activități de protecție a mediului
înconjurător și de gestionare a resurselor naturale”
În perioada iulie 2013 – iulie 2014, AFPMDD, OT
Ştefan Vodă MEM și ONG „CAROMA NORD” au inițiat
acest proiect, prin care și-au propus promovarea
participării femeilor ca factor cheie în luarea deciziilor
cu privire la protecţia mediului înconjurător şi la conservarea resurselor naturale din R. Moldova. În cadrul
proiectului a fost realizat un studiu, la
care au participat 547 de femei
lideri (primari, antreprenori,
pădurari, profesori, medici
etc.) din localităţile
rurale amplasate în
zonele pilot, respectiv
în raioanele Ştefan
Vodă, Căuşeni,
Făleşti şi Glodeni.
Femeile au răspuns
la întrebări despre
dezvoltarea durabilă
a comunităţii, inclusiv
a mediului înconjurător,
a pădurilor, a metodelor
de prevenire şi adaptare la
schimbările climatice, etc. De asemenea, au fost desfășurate 4 ateliere de lucru la
Făleşti, Ştefan Vodă, Glodeni şi Căuşeni cu subiectele
determinate în timpul studiului. La aceste întruniri
au participat reprezentantul Guvernului R. Moldova
în raionul Fălești şi Vicepreşedintele raionului Ştefan
Vodă. Au fost create 4 comitete de lucru a femeilor
implicate în gestionarea resurselor naturale în
raioanele pilot, precum și o reţea de comunicare/
forum-list. Activitățile proiectului au fost mediatizate
prin intermediul a patru emisiuni radio care au fost
difuzate la postul de radio Vocea Basarabiei. Proiectul
a fost finanțat de Guvernul Suediei prin intermediul
Programului SECTOR al Centrului Regional de Mediu
pentru Europa Centrală şi de Est.

ENGAING WOMEN IN NATURAL RESOURCE
MANAGEMENT
Project: “Strengthening rural women and
engaging them in environmental protection
activities and natural resource management”
During June 2013-July 2014, AFPMDD, Stefan-Vodă
EMM and „Caroma Nord” NGO initiated this project,
through which they have proposed to promote
women’s involvement as a key-factor in the
decision-making process regarding environmental
protection and conservation of natural resources
of Moldova. During this project a
study was conducted, with
the participation of a 547
women leaders (mayors,
entrepreneurs, rangers,
teachers, doctors etc.)
from rural localities
situated in pilotzones, respectively
in Ştefan Vodă,
Căuşeni, Făleştişi
Glodeni districts. This
women answered
questions about
sustainable development
of the community, including
environment, forests, methods
of prevention and adaptation to
climate changes, etc. Four workshops with topics
determined during the study were organized in
Făleşti, Ştefan Vodă, Glodenişi Căuşeni districts.
Government of RM representative in Făleşti
district and the Vice-President of Ştefan Vodă
district participated at this meetings. Four working
committees were created for women involved in
natural resource management in pilot districts, as
well as a forum-list. Project’s activities were covered
by four radio shows, which were broadcasted at
Vocea Basarabiei (Basarabia’s Voice) Radio. The
project was funded by the Swedish Government
through SECTOR Program of the Regional
Environmental Center for Central and Eastern Europe.
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EDUCAŢIE ECOLOGICĂ
Proiectul „Promovarea educației
ecologice prin implicarea tinerilor în
monitorizarea biodiversității forestiere a Rezervației Plaiul Fagului”
AFPMDD și partenerii acesteia (Peipsi –
Centrul pentru Cooperare Transfrontalieră, Estonia; Agenția Moldsilva; Rezervația Naturală
„Plaiul Fagului”) au inițiat acest proiect pentru
dezvoltarea unui program de educație de mediu în instituțiile de învăţământ din localităţile
limitrofe rezervaţiei „Plaiul Fagului”. Printre
cele mai importante activități ale acestui proiect pot fi menționate: semnarea a opt acorduri
de cooperare cu şcolile adiacente rezervaţiei
„Plaiul Fagului”; efectuarea unei vizite de
schimb de experienţă a echipei AFPMDD în Estonia; organizarea a trei training-uri cu 32 de
profesorii din şcolile implicate
în proiect, cu privire la
desfăşurarea orelor
ecologice; semnarea contractelor cu opt
voluntari care
au desfășurat
orele
ecologice;
crearea a
opt cluburi
ecologice
în fiecare din
şcolile implicate în
proiect. Pentru a oferit

ENVIROMENTAL EDUCATION
Project: “Promoting environmental
education by Youth participation in
monitoring forest biodiversity of the
Plaiul Fagului reserve”
AFPMDD and partners (Peipsi - Center for
Transboundary Cooperation, Tartu, Estonia;
„Moldsilva” Agency; Natural Reserve “Plaiul
Fagului”) initiated this project in order to
develop an environmental education program
in schooling establishments neighboring
“Plaiul Fagului” reserve. Among the most
important activities can be mentioned
the following: signing eight cooperation
agreements with schools adjacent to “Plaiul
Fagului” reserve; a visit of the AFPMDD
team to Estonia for exchange of experience;
organizing three trainings with 32
teachers from the schools
involved in this
project, about
conducting the
environmental
classes;
signing
contracts
with eight
volunteers
who have
conducted
environmental
classes;
establishing eight
environmental clubs in
10
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posibilitatea celor 280 de elevi din cele opt
şcoli implicate în proiect de a se cunoaște și de
a împărtăși impresiile şi ideile. De asemenea, ,
cu prilejul Zilei Internaționale a Biodiversității,
am organizat un eveniment inedit pe teritoriul
Rezervației „Plaiul Fagului”, eveniment care
nu era planificat în proiect. Cu acest prilej,
tinerii din raioanele implicate în proiect au
beneficiat de cursuri teoretice și practice de
fotografie peisagistică. Iar cei mai activi tineri
au participat la tabăra ecologică de vară unde
au făcut o recapitulare a orelor ecologice
desfășurate pe parcursul întregului proiect.
Finanţarea acestui proiect a fost asigurată de
către Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei.
De asemenea, a mai fost cofinanţat de către:
Ministerul Mediului al Republicii Moldova,
din Fondul Ecologic Național; I.C.S. „RED
UNION FENOSA” S.A; Direcțiile de Învățământ
ale raioanelor Ungheni şi Călărași şi Primăria
satului Milești, raionul Nisporeni.

every school involved in the project. The
project gave an opportunity to 280 pupils
from those eight involvedschools to meet
each other and to share their impressions and
ideas. On the occasion of the International
Day for Biological Diversity, we organized a
unique event on the “Plaiul Fagului” reserve’s
territory, an event that wasn’t planned as
a part of the project. Youth from districts
involved in the projecttook theoretical and
practical courses in landscape photography.
The most active young people attended an
environmental summer camp where they
could review environmental classes taken
during the project. The project was funded by
the Estonian Ministry of Foreign Affairs and
co-financed by: Ministry of Environment of
Moldova out of National Ecological Fund; F.I.E.
„RED UNION FENOSA” inc.; district Education
Departments from Ungheni and Călărași, and
City Hall from Milești village, Nisporeni district.
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PROGRAME ŞI PROIECTE | PROGRAMS AND PROJECTS
Project: “Green School Trophy” ”
In September 2012-June 2013
AFPMDD conducted a project to
support the pre-university education
institutions (25 schools from suburbs
of Chişinău) towards a successful
environmental management,
based on sustainable
development
principles. We
edited a
pamphlet
“Compost
– the
best
fertilizer
for your
garden”
and a
guide “Teacher’s
notebook”.
We organized
a seminar
with 25 teachers
from institutions involved and
conducted environmental classes
in these schools. AFPMDD supplied
four schools from municipality of
Chişinău with materials for creating
facilities for green waste composting.
The project was funded by the
State Ecological Inspectorate out of
Municipal Ecological Fund Chişinău.

Proiectul „Trofeul Şcoala Verde”
În septembrie 2012 – iunie 2013 AFPMDD
a desfășurat un proiect pentru sprijinirea
instituţiilor de învăţământ preuniversitar
(25 de şcoli din suburbiile municipiului
Chişinău) în direcţia abordării cu succes a
unui management ecologic, bazat pe principiile dezvoltării durabile.
În cadrul proiectului
au fost elaborate
pliantul „Compostul – cea
mai bună
hrană
pentru
grădina
ta” și
lucrarea
„Caietul
Profesorului”. De
asemenea, a
fost organizat
un seminar cu 25 de
profesori din instituţiile de
învăţământ din suburbiile mun. Chișinău
și au fost desfășurate mai multe ore ecologice în aceste şcoli. AFPMDD a furnizat
în patru şcoli din municipiul Chişinău
material pentru crearea instalaţiilor
pentru compostarea deşeurilor vegetale. Proiectul a fost finanţat de către
Inspectoratul Ecologic de Stat din Fondul
Ecologic Municipal Chişinău.
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PUBLICAŢIILE AFPMDD | AFPMDD’S PUBLICATIONS:
Lucrarea „Caietul profesorului” •
Broşura „Apă de băut în fiecare casă” •
Broşura „Implicarea Femeilor în gestionarea •
resurselor naturale”
Ghid de bune practici privind monitorizarea •
biodiversităţii forestiere”
Broşura „Rezervaţia Plaiul Fagului” – atelier de •
desfăşurare a orelor ecologice în aer liber
Revista fotografică „Iubeşte moşia satului tău!” •
Pliante, Flyere, articole, etc •

“Teacher’s notebook” guide
“Drinking water in every home” pamphlet
“Engaging women in natural resource management” pamphlet
“Best practice guide on forest biodiversity
monitoring”
“Plaiul Fagului Reserve” pamphlet – workshop for
outdoor environmental classes
Photographic magazine “Love your village’s estate!”
Leaflets, flyers, articles, etc

FILME | MOVIES
Filmul documentar “H2O Apă” •
Filmul documentar „Valea Prutului de Mijloc” •
Filmul documentar „Orheiul Vechi – o bijuterie a •
naturii moldave”.

Documentary “H2O Water”
Documentary “Middle Prut Valley”
Documentary “Old Orhei – a jewel of Moldovan
nature”

ASOCIAȚIA FEMEILOR PENTRU
PROTECȚIA MEDIULUI
ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ

Chişinău, Republica Moldova, str. S. Lazo, nr. 13,
MD-2004, tel./fax: (+373 22) 232408
e-mail: mediu@mediu.md www.mediu.md

WOMEN’S ASSOCIATION FOR
THE ENVIRONMENT PROTECTION
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Chisinau, Republic of Moldova, str. S. Lazo, no. 13,
MD-2004, tel./fax: (+373 22) 232408
e-mail: mediu@mediu.md www.mediu.md

