
Asociaţia Femeilor pentru 
Protecţia Mediului şi 
Dezvoltare Durabilă 



 

Campania naţională de 
conştientizare 

 

“Acţionează asupra CO2” 
 

      

     Desfăşurată în cadrul Proiectului GEF/UNEP „Republica Moldova: 
Pregătirea Comunicării Naționale Patru și a Primului Raport Bienal 
Revăzut în cadrul Convenției Cadru a Organizației Națiunilor Unite 
Pentru Schimbarea Climei (CONUSC) 

    03  aprilie 2018 

    Ioana Bobînă, preşedinte AFPMDD 



I etapă a avut scopul de a dezvolta inițiative de implicare a 
tinerilor în domeniul schimbărilor climatice, alfabetizarea cu 
privire la realitatea procesului schimbărilor climatice și consensul 
științific în legătură cu cauzele și încurajarea schimbării 
comportamentale, prin organizarea Concursului Național de 
eseuri şi desene cu genericul „Acţionează asupra CO2” în 
perioada 01 - 31 august 2017. 

Campania naţională de conştientizare 
“Acţionează asupra CO2” 

A fost desfăşurată în 2 etape: 

Au participat: 
La categoria desene - 45 persoane de diferite vârste 
La categoria eseuri – 41 persoane 





 La categoria DESENE 
 

 Premiul I - Maria Aramă, elevă, seminarul de 
teologie liceal (de fete) “Sfânta. Cuvioasa 
Muceniţa Elisabeta” din Edineţ 

 

 Premiul II - Victoria Vâşcu, elevă, membru al 
Centrului ecologic din Colicăuţi, raionul Briceni 
 

 Premiul III - Elena Pârţac, studentă, EUL, Cyprus, 
facultatea Arhitectură 

Câştigătorii concursului sunt: 





La categoria ESEURI: 
 
Premiul I - Elena Gorobeţ, studentă la 
Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți       
 

Premiul II - Alexandrina Ernu, studentă, USM, 
mun. Chişinău 
 

Premiul III - Carolina Dănilă, profesoară de pian, 
şcoala de muzică din or. Ungheni 





Întrunirea de totalizare 



Desenele câştigătorilor 
şi cele mai bune eseuri  

au  fost publicate în 
revista Natura 



A II-a etapă: 

Comunicarea privind schimbările 
climatice și acțiunile de inspirație în 
Republica Moldova 

Cu scopul de a dezvolta inițiative de implicare a 
populaţiei, îndeosebi a tinerilor şi femeilor, în ceea ce 
privește realitatea schimbărilor climatice prin 
informare, și crearea consensului științific în jurul 
cauzelor, şi încurajarea schimbării de comportament a 
modului în care schimbările climatice sunt abordate în 
Republica Moldova 



Ca materiale de 
bază pentru 
această broşură 
au servit 
rezultatele 
Concursului 
Naţional de 
eseuri şi desene 
„Acţionează 
asupra CO2”, care 
a fost desfăşurat 
în perioada 1- 31 
august 2017. 



    În perioada octombrie - noiembrie am 
organizat şi desfăşurat trei seminare cu scopul 
de a spori gradul de conștientizare a populaţiei 
cu privire la schimbările climatice în regiunea 
de Nord, la Bălţi, în regiunea de Sud la Ştefan 
Vodă şi în regiunea de Centru la Chişinău. La 
aceste seminare/ateliere de lucru au participat 
în jurul a 100 de profesori şi tineri din 
instituţiile de învăţământ din 30 de localităţile 
rurale din R. Moldova.  











Participanții au fost familiarizați despre 
comunicarea creativă privind stoparea şi 
adaptarea la schimbările climatice. 
 

 La atelierele de lucru am discutat despre trei 
aspecte-cheie pentru comunicarea cu privire la 
schimbările climatice care să fie pe deplin înţelese 
de către public: 
 

 

Comunicarea schimbărilor climatice vii prin   
     imagini vizuale și scenarii experimentale 

 

Transmiterea mesajelor privind schimbările  
    climatice prin persoane sau grupuri de încredere 



Am discutat subiectele: 

•Adaptarea la creșterea nivelului apelor  

•Case plutitoare 

•Construirea de bariere: 

•Bureții verzi: câmpiile inundabile 

•Conservarea apei 

•Abordarea arșiței  

•Plantarea inteligentă 

•Ziduri și acoperișuri verzi 

•Utilizarea înțeleaptă a apei  

Comunicarea cu un limbaj, o metafora și o   
    analogie corespunzătoare 



Comunicarea  eficientă  a  schimbărilor  climatice 
 

Nu există o abordare unică pentru provocările legate de 
comunicarea privind schimbările climatice. Fiecare 
dintre multele provocări reprezintă o nouă 
oportunitate de îmbunătățire a modului în care 
prezentăm informațiile privind schimbările climatice și 
acțiunile necesare pentru combaterea acestora. 
 

Cu o problemă la fel de complexă ca schimbările 
climatice, oamenii trebuie să știe că există soluții 
pentru a face față acestei situații și că pot face parte 
din aceste soluții.  
 

Și să nu uităm să nu-i copleșim de amploarea 
problemei.   



Republica Moldova ar trebui să se concentreze pe 
măsuri de atenuare și adaptare la schimbările 
climatice, cum ar fi:  

 
• iluminare și infrastructură eficiente energetic, 
• utilizare pe scară largă a surselor regenerabile de   
   energie, 
• împădurire,  
• practicare a agriculturii ecologice,  
• reducerea consumului de îngrășăminte și  
• trecere la sistemele agricole fără arat.  



Să combatem împreună 

schimbările climatice 



Va mulţumim pentru atenţie! 
 

NATURA,  

nefiind creaţia noastră,  

nu avem dreptul să o distrugem! 
 

Mai multă informaţie despre AFPMDD găsiţi:  

www.mediu.md 

    E-mail: mediu@mediu.md;  

    Tel/Fax: (+0373 22) 23 24 08 


