22 iunie 2012
Marşul ecologist pentru promovarea importanţei ecosistemului
din situl „Fâneţele seculare Fumoasa”, in comuna Moara
In data de 22 iunie 2012 s-a desfăşurat marşul tinerilor ecologişti de la Şcoala cu clasele I
- VIII din Moara Nică. Acţiunea a fost organizată în cadrul proiectului „Conservarea
biodiversităţii printr-un management integrat al ariilor naturale protejate Fâneţele seculare
Ponoare şi Fâneţele seculare Frumoasa”, SMIS-CSNR 36224, proiect finanţat prin Programul
POS Mediu, axa prioritară 4: Sector protecţia naturii, cofinanţat de Fondul European de
Dezvoltare Regională.
La marş au participat elevi şi cadre didactice de la Şcoala cu clasele I – VIII din Moara
Nică, reprezentanţii partenerului în proiect, Agenţia pentru Portecţia Mediului Suceava (6
persoane), 3 membri ai UIP (manager proiect - Beatrice Ştefănescu, responsabil financiar –
Loreta Cauteş, responsabil monitorizare activităţi de tip A – Anca Ionce).
Locul de întâlnire a participanţilor la marş a fost şcoala din satul Moara Nică. O parte
dintre elevii prezenţi (50 de elevi) au primit veste şi şepci realizate în cadrul proiectului. De
asemenea, participanţii au primit 50 de pliante, care au fost distribuite în timpul marşului. De
asemenea, reprezentanţii elevilor au primit 3 afişe, pe care le-au purtat în timpul marşului.
După marş, afişele au fost postate în şcoală. Vestele şi şepcile au fost predate şcolii din
localitate, pentru a fi folosite şi la alte acţiuni ecologiste organizate în comună, în scopul
promovării obiectivelor proiectului. A fost predat şi 1 roll-up banner al proiectului, care a fost
amplasat în holul principal al şcolii.
Marşul a durat circa 6 ore, participanţii au parcurs o mare parte din traseele comunei,
cu scopul de a promova importanţa ecosistemului Fâneţele seculare „Frumoasa” aflat pe
teritoriul comunei, la un număr cât mai mare dintre locuitori. Pe parcursul marşului, elevii au
scandat lozinci ecologiste şi au afişat materialele de informare realizate în cadrul proiectului
(afişe, pliante, veste, şepci inscripţionate). A fost evident entuziasmul participanţilor la această
acţiune.
După derularea marşului, dl Iluţă Cocriş, de la Agenţia de Protecţie a Mediului Suceava
(custode al ariei protejate) a vorbit elevilor şi cetăţenilor prezenţi la eveniment, despre
importanţa conservării biodiversităţii, subliniind faptul că această manifestare s-a adresat
elevilor deoarece creativitatea, idealurile, cutezanţa copiilor şi tinerilor trebuie mobilizate în
scopul unei dezvoltări sustenabile şi asigurarea unui viitor mai bun pentru toţi. În plus,
generaţia tânără este receptorul direct implicat, deosebit de important pentru modelul viitor de
cetăţean instruit şi responsabil faţă de problematica de mediu.

