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INVITAŢIE
Stimată doamnă, stimate domn,
Vă invităm la Conferinţa de lansare a proiectului “Conservarea biodiversităţii printrun management adecvat al ariei naturale protejate MOLDOVA SUPERIOARĂ”, care se
va organiza vineri, 20 septembrie 2013, începând cu orele 11,00, în sala de conferinţe a
pensiunii Vranis, din Câmpulung Moldovenesc.
La conferinţă vor participa specialişti de la Agenţia pentru Protecţia Mediului
Suceava, Asociaţia GEC Bucovina şi Asociaţia EUDEMOS, invitaţi de la Autoritatea de
Management POS Mediu Bucureşti, Organismul de Implementare Bacău şi
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, care vor prezenta:
- importanţa ecosistemelor din aria naturală protejată, valoarea ecologică, socială şi
economică a acestora,
- obiectivele şi scopul implementării proiectului, rezultatele aşteptate, măsurile
necesare pentru asigurarea unui statut de conservare a speciilor şi habitatelor prioritare
din aria naturală protejată;
- beneficiile pe care le oferă ecosistemele din acest sit pentru comunităţile locale,
- discuţii privind necesitatea identificării de soluţii manageriale practice, durabile şi
integrate cu alte practici locale de utilizare a terenurilor din sit.
Conferinţa se organizează în cadrul proiectului “Conservarea biodiversităţii printrun management adecvat al ariei naturale protejate Moldova Superioară”, cod SMISCSNR 43343. Proiectul este finanţat prin Programul POS Mediu, axa prioritară 4: Sector
protecţia naturii şi cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională. Proiectul va
fi implementat în judeţul Suceava, municipiul Câmpulung Moldovenesc şi comunele
Breaza, Fundu Moldovei, Pojorâta şi Sadova.
Vă rugăm să confirmaţi participarea la: tel./fax. 0230 523810; 0230 523365;
mobil: 0722387525; 0722387524; 0744774858; e-mail: gecbucovina@rdslink.ro.
Locaţia desfăşurării evenimentului, pensiunea Vranis, se află la intersecţia DN 17
A cu DJ Câmpulung Mold. – Vatra Moldoviţei (la ieşirea din oraş spre Vatra Dornei).
Durata estimată a evenimentului: 3 ore, pauză de cafea.
Vă aşteptăm cu deosebită plăcere,
Beatrice Ştefănescu,
responsabil proiect
Anca Ionce,
responsabil tehnic

