
       

 
                                                            
 
 
 

 
 

 
 
 

       Ziua Mondială a Mediului 2016 
 

05 Iunie 2016  
Parcul Valea Morilor, Scuarul de lângă Teatrul de Vară  

 
 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului 2016,  proiectele de mediu ale Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (Biodiversitate Moldova, Clima East, Energie și 
Biomasă), Programul de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu, Agenția Moldsilva și 
Oficiul Schimbări Climatice din cadrul Ministerului Mediului, organizează un amplu 
eveniment de ”reconectare cu natura”. Agenda evenimentului, are sloganul ”Un copac 
nu moare niciodată singur”, si prevede un life-mix de Cristofor Aldea-Teodorovici, 
relaxare in natura, comunicare, sesiuni foto tematice, mici ateliere practice, expoziție cu 
vânzare (produse oferite de natura), activități pentru copii, cadouri și multe-multe altele.  
  

Agenda 

Scena principală 

14.00 – 14.20  Deschidere/Cuvânt de salut 
 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (Departamentul Mediu si 
Energie) 
 

14.20 – 18.00 Life mix – Cristofor Aldea-Teodorovici  

 

Zona  ”Mănâncă, roagă-te și iubește...Planeta Pământ” 

14.20 – 18.00 Spațiu pentru comunicare și relaxare in natură 
 

14.20 – 16.00 Exercițiu interactiv: Calcularea personalizată a amprentei de carbon  
 

14.20 – 16.30 Body art pentru copii  
 

Zona ”Lasă un mesaj planetei Pământ” 

14.20 – 18.00 Sesiuni foto tematice 
 

14.20 – 18.00 Panou-mesaje de susținere a mediului 
 

14.20 – 18.00 Concurs desene pe asfalt   



       

 

 

Zona ”Produse ale naturii” 

14.20 – 18.00 Expoziție cu vânzare de produse ale naturii (pomușoare, miere, plante 
medicinale, obiecte de artă ale meșterilor populari din întreaga țară) 
 

Zona ”Energie verde” 

14.20 – 18.00 Expoziție de cazane și combustibil din resurse regenerabile 
 

Zona ”Omul în natură”  (Ateliere interactive) 

14.20 – 18.00  Confecționarea sacoșelor din banere reciclate 

 Atelier de reciclare artistică pentru copii 

 Ateliere de confecționare a coșurilor din nuiele și obiecte din 
fibre vegetale 

 

Zona  ”Pădurarii” 

14.20 – 18.00  Prezentarea speciilor de copaci  

 Povestea inelelor copacilor  
  
 

Zona ”Eco-turism și observarea păsărilor in natura ” 

14.20 – 18.00  Popas turistic improvizat cu ateliere despre eco-turism   

 Exemple practice din mediul natural al pasărilor 

 Identificarea trilurilor 

 Echilibristică pe sfoară 


