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INTRODUCERE
Echipa EcoVisio:
Echipa EcoVisio reprezintă o diversitate interdisciplinară combinând experiență în domeniile
angajamentului civic pentru democrație, expertiză de mediu, voluntariat, cooperare cu ONG-uri de
mediu locale, instituții de învățământ, Ministerul Mediului al RM, Ministerul Educației şi diverşi
parteneri internaționali precum Asociația MitOst, Asociația ActiveCommons, inițiativa Wikiwoods,
etc. De asemenea există mult ajutoar și susținători la echipa extinsă, fiind extrem de importante
pentru succesul general al proiectului.
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Rezumatul de schimbari si realizări principale in 2014
În anul 2014 în cadrul Asociației Obșteaști „EcoVisio” au avut loc următoarele schimbări:
S-au stabilit parteniriate noi cu diverse organizații locale și internaționale (ca de exemplu
DAAD) și s-au continuat parteneriatele din anii precedenți (Ministerul Mediului, Ministerul
Educației, Theodor-Heuss Kolleg);
S-a schimbat formatul de evenimentului “IarmarEco” care adună acum nu doar inițiativele
ecologice din țară, dar și inițiative și antreprenoriat social. Denumirea nouă a
evenimentului este „IarmarEco - Iarmarocul Oportunităților Ecologice şi Antreprenoriatului
Social”;
A crescut numărul participanților la seminarele și proiectele realizate de către „EcoVisio”
A crescut numărul proiectelor mici realizate de către participanți în cadrul seminarelor și
campaniilor realizate de EcoVisio;
A fost lansat pentru prima dată seminarul educațional la tema Antreprenoriatului Social
A fost desfășurată campania „EcoBag Moldova”- campanie de informare a publicului și
promovare a alternativelor pentru pungile de plastic;
A crescut echipa membrilor asociației și a trainerilor;
Au fost lansate pagini web noi (iarmareco.md) şi au fost introduse îmbunătățiri
semnificative la paginile existente (ecovisio.org, activeco-program.org);
A crescut nivelul de mediatizare a activităților EcoVisio (au apărut articole în ziare și online,
spot-uri video, emisiuni unde au participat reprezentanții sau a fost menționată EcoVisio);
A fost pentru prima dată introdus și realizat un program de granturi pentu absolvenții
programului educațional activEco - „EcoVisio Alumni Grant”;
A fost realizat pentru prima dată în Moldova o campanie de plantarea a nucilor în cadrul
inițiativei internaționale “Wikiwoods”.
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2. PROIECTE ȘI PROGRAME ECOVISIO ÎN 2014
În anul 2014 Asociația Obștească „EcoVisio” a petrecut următoarele activități:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Programul activEco
Proiectul IarmarEco
Proiectul Eco-Village
Proiectul EcoBag Moldova
Proiectele Absolvenților
Alte proiecte

a) PROGRAMUL ACTIVECO
Programul activEco este un program pentru împuternicirea tinerilor creativi şi motivați din
Moldova. Acest programul oferă o serie de seminare în care tinerii dezvoltă și consolidează
cunoștințe și capacități necesare pentru a înțelege complexitatea problemelor și soluțiilor în
domeniul mediului. Participanții învață despre managemntul proiectelor și implementează ideile
lor în cadrul unui proiect ecologic cu echipa de prieteni, susținători. Cel mai important este că
participanții învață, cu foarte puțini bani, prin ingeniozitate, pro-activitate și „friend-raising“ să
creeze lucruri cu impact mare.

În anul 2014 activEco a ajutat la aproximativ 60 de tineri să-și realizeze proiectul de vis prin
intermediul unui program de ghidare realizat de traineri cu experiență din Moldova şi din
străinătate. Participanții înscrişi în program au luat parte la următoarele seminare:
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Seminarul de Impuls pe Dezvoltare Durabilă în Lalova (Mai 6-11, 2014)
Seminarul de Impuls activEco 2014 privind
dezvoltarea Durabilă a avut loc în Lalova, un loc
minunat pe malul rîului Nistru. În acest an 24 de
participanți din Nordul, Sudul, Estul și Vestul
Republicii
Moldova,
inclusiv
Găgăuzia,
Transnistria și Chișinău s-au adunat pentru a
începe călătoria lor prin noul an activEco. Lalova
un sătuc mic care mai rar primește un astfel de
grup vibrant și energic, cu o astfel de atmosferă
uimitore! Timp de 6 zile de muncă intensă, în
care participanții s-au aflat în sînul naturii, au
învățat despre elementele de bază ale dezvoltării durabile. Ca rezultat s-au format 7 echipe de
proiect și au început mai intens lucrările la primele idei de proiecte.
Seminarul de Antreprenoriat Social (Mai 24-27, 2014)
După cum Albert Einstein a zis: "Nu tot ceea
ce poate fi numărat contează şi nu tot ceea ce
contează poate fi numărat" și, poate, încă
puțini sunt pasionați pentru antreprenoriat
social în ecologie, dar celor care le pasă sunt
cei care contează pentru schimbarea reală.
Am petrecut foarte interesant seminarul
nostru de antreprenoriat social care a avut loc
în Chișinău și Vadul lui Vodă cu participanți
uimitoari și mulți oaspeți, care activează în
domeniul antreprenoriatului social, cum ar fi:
"Dulce Plai", "EduJoc", "Academia Nicolae
Dumitrescu", "Fudația Est-Europeană din Moldova", "Mara Women". Ei au fost fericiți să
împărtășească din experiența lor și de a da un sfat bun celor care sunt începători în domeniul
antreprenoriatului social în ecologie.
Seminarul de Dezvoltare a Proiectelor în Balți (Iulie 23-27, 2014)
La acest seminar participanții au învățat despre
dezvoltarea competențelor de management a
proiectelor şi efectuarea schimbului de idei şi
experiență în domeniul dat. Implementarea
ideilor urmează să fie asistată de traineri calificați.
10 echipe de proiect au implementat inițiativele
lor frumoase în Chișinău, Lozova, Chișcăreni și
Nisporeni.
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Proiecte implementate de participant in cadrul programului “activEco 2014” sînt:
"Mai curat!" Echipa: Vinari Petru & Coada Mihaela;
"Beekeep" Echipa: Alexandra Baltă & Dana Artiomov & Cristi Vlas;
"One day eco-camp" Echipa: Catalina Hasnaş & Marina Blaja;
"Eco-Bag" Echipa: Lazarev Cristina & Turcan Catherine;
"My first bag, my first Eco step" Echipa: Paterna Lucilla & Krzysik Paulina & Zugravu
Gheorghe;
"Through the Education to Life" Echipa: Schiopu Viorica;
A bag for Youth Echipa: Gabriela Nichifor;
"Urban grass" in Chișinău Echipa: Anfisa Voitenco & Camenscic Taisia & Daniela Luca &
Maria Popova;
"Green Education" Echipa: Gabriela Isac & Cristina Zaruba.
"Flow like a river. Like a Raut river" Echipa: Rusu Constantin & Elena Scurtu;
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b) PROIECTUL IARMARECO
IarmarEco - Iarmarocul Oportunităților Ecologice și
Anterprenoriatului Social este un eveniment anual, care
are scopul să unească actorii de bază din lumea ecologică
din Chișinău și să arate publicului, ce posibilități există
pentru a schimba rutina spre un mod de viață mai sănătos
și conștient. IarmarEco reunește sub același acoperiș
ONG-uri de mediu, anterprenori care prestează servicii
sau oferă produse eco, activiști și inițiative, care inspiră.
Programul evenimentului include ateliere creative de
lucru, prezentări, jocuri și tombolă.

In 2014 IarmarEco a fost desfășurat pe 2 noiembrie, la
centrul Artico (str. Ștefan cel Mare 169) între orele 12: 00
– 18: 00. Expozanții de la IarmarEco au fost ONG-uri,
inițiative și întreprinderi ecologice sau sociale care
activează în domeniul educației, implementarea
proiectelor sociale, acțiuni de promovarea a unui stil de
viață eco, sănătos și sustenabil, cu produse și servicii
precum: fructe și legume organice, restaurante, alimente sănătoase, cosmetice naturiste, surse
alternative de energie renovabilă, întreprinderi specializate în dezvoltarea sustenabilă, practici
alternative în educație și sănătate holistică.

Misiunea IarmarEco este de a informa publicul asupra diverselor inițiative, întreprinderi și
oportunități ecologice și sociale. Prin work-shop-uri și master-class-uri ne propunem să educăm
publicul asupra acțiunilor pe care le poate întreprinde fiecare, zi de zi, pentru a a avea un stil de
viață mai ecologic și mai fericit. Scopul IarmarEco este de a informa și de a implica oamenii în
procesele și inițiativele care ne fac viața și comunitatea mai bună!
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c) PROIECTUL ECO-VILLAGE
Eco-Village este un proiect inițiat de un grup divers de oameni, care tind spre un stil de viață mai
durabil și care se dedică creării unei eco-comunități în Moldova. În satul Rîșcova s-a ales un loc
potrivit și s-a început construcția. Voluntarii dintr-o rețea vastă de susținători vin regulat la Rîșcova
ca să curățe satul, să planteze copaci, să învețe despre metode de construcții ecologice și să
contribuie la formarea unei comunități precum și unui Eco-Centru pentru educație de mediu și
instruiri practice.
Eco-Village planifică să creeze o comunitate
ecologică în mediul rural, care ar evolua organic,
bazîndu-se pe cîteva principii: reducerea
amprentei ecologice, construirea relațiilor
sănătoase,
îmbunătățirea
calității
vieții,
promovarea voluntariatului și educației continue.
Un aspect important al eco-comunității va fi un
proiect social educațional.

Pe parcursul verii anului 2014 (iulie-august 2014), au avut loc mai multe “Zile de Eco-Construcție”
la Eco-village. Participanții, voluntarii și activiștii au explorat cîteva tehnici de eco-construcții au
încercat diferite “recete” de creare a blocurilor presate din lut și vopsirea ultimilor stîlpi de la
parcare. au învățat despre structuri și tehnici de pregătire, conectarea și protejarea lemnului, cum
să lucrezi cu lemnul și cum să construiești primele elementele de bază ale eco-construirii: unii
participanți au fost activi la proiectare, alții au adus înapoi la viață o fereastră veche din fosta
clădire, prin eliminarea vechiului strat de vopsea nociv din ramă. De asemenea, împreună ne-am
cconcentrat la proiectul, ApaSan, și anume pe construirea unei toalete temporare de compostare.
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d) PROIECTUL ECOBAG MOLDOVA
Proiectul EcoBag Moldova este organizat de EcoVisio cu suportul DAAD și Minsterul Afacerilor
Externe al Germaniei. Proiectul EcoBag își pune scopul să inspire populația Republicii Moldova să
stopeze folosirea pungilor din plastic care reprezintă o problemă gravă pentru mediu și să treacă la
alternative mai durabile, cum ar fi pungi din pânză, sau alte ambalaje de folosință multiplă. Scopul
acestui proiect este de a reduce cantitatea pungilor de plastic și de a promova consumul
resposanbil și activismul civic în Moldova. Alte obiective ale proiectului sunt: De a sensibiliza opinia
publică cu privire la problemele de mediu, de a implica tinerii în soluționarea acestora și de a avea
un rol activ în viața comunității în care trăiesc. De asemenea s-a propus a se facilita cooperarea și
schimbul de reprezentanți dintre diferite regiuni și grupuri sociale din toată țara.
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În cadrul proiectului au avut loc mese rotunde cu actori din sectorul public și privat, seminare
pentru multiplicatori, ateliere de lucru practice și creative precum și dezvoltarea unei campanii
informaționale pentru conștientizarea populației.
Prima Masa rotunda- Startul proiectului
Pe 2 Noiembrie , în cadrul expoziției de oportunități ecologice și antreprenoriat social IarmarEco, a
avut loc prima masă rotundă care a fost punctul de start al proiectului. La acest eveniment, fără
precedent, au participat diferiți factori interesați, inclusiv Viceministrul Mediului Dorin Dușciac,
reprezentații societății civile, tineri activiști care au discutat problema existentă și posibile soluții.
În timpul expoziției IarmarEco au avut loc simultan mai multe evenimente precum ateliere pentru
designul și decorarea pungilor, prezentări, expoziție de pungi.

Primul Seminar - Alternative Atractive si Viabile
Primul seminar a avut loc în pe data de 3-5 Noiembrie 2014 , în pitorescul sat Lalova, la hotar cu
Transnistria. Acest seminar a adunat 25 de tineri studenți și activiști energici, inovativi și creativi,
cu scopul de a crea design-uri și slogane creative pentru pungile din pânză, care să facă pungile
mai atractive pentru publicul larg, astfel încât pungile să devină un element al expresiei
individuale. Participanții își asumă rolul de multiplicatori, promovând valorile și scopurile
proiectului. EcoVisio va sprijini implementarea proiectelor individuale și campaniilor comune a
participanților, asigurând astfel o continuitate a proiectului.
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Al doilea seminar : Pungile Eco - O soluție care lucrează!
Al doilea seminar a fost organizat de EcoVisio în perioada 14-16 Decembrie 2014 în Vadul lui Vodă.
Acest seminar a adunat tineri entuziaști și activiști cu scopul de a crea activități de sensibilizare a
opiniei publice. Cu ajutorul facilitatorilor locali și internaționali, precum și a invitaților, experți în
marketing și promovare, participanții au învățat bazele creării unei campanii de promovare,
colectare de fonduri, crowd funding și managementul proiectelor. În timpul seminarului tinerii au
planficiat patru campanii pentru a promova alternative la pungile din plastic în comunitățile în care
trăiesc.

Articol despre Seminar:
„Pungile Eco - O alternativă care lucrează!” este sloganul unei campanii de informare inițiate de mai
mulți tineri în părteneriat cu Asociația „Eco Visio” de la Chișinău. Tinerii își propun să promoveze
plasele eco în detrimentul celor de plastic care poluează mediul și ne afectează calitatea vieții.
Mai mult de douăzeci de tineri au participat la un șir de instruiri în domeniul educației ecologice.
Tinerii aveau de inițiat patru campanii de promovare a pungilor ecologice.
„Una dintre campanii este să convingem administratorii de supermarket-uri să introducă alternative
pentru pungile din plastic”, a menționat Elizaveta Mămăligă, reprezentantul Asociaței „Eco Visio”.
Încă două programe similar vor avea loc în orașul Rezina și raionul Sîngerei.
Alexandrina Carpovici este o tânără care a aflat pentru prima dată despre alternativele eco. „Nici nu
m-am așteptat că există o posibilitate să înlocuiești pungile din plastic, care într-atât s-au înrădăcinat
în viața noastră de zi cu zi. Cred că astfel de instruiri în domeniul educației ecologice sunt binevenite.
Este un pas bun pentru a îmbunătăți mediul înconjurător”, a zis Alexandrina.
Un alt tânăr, Eugeniu Șveț de la Șoldănești a spus că: „Personal n-am să mai accept pungile din
plastic atunci când mi le vor oferi vânzătorii din magazine”.
Printre participanți au fost și patru voluntari de la Radio Rezina, care în curând, vor lansa un spot
radio în cadrul emisiunii „Microfonul Juniorului”. Iar la începutul anului următor, tinerii reporteri vor
organiza un concurs de desene pentru copiii și tineriii din raionul Rezina care să promoveze pungile
eco.
http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=15&id=1582&t=%2FLucruri%2FStil-deviata%2FPungile-din-panza-o-alternativa-a-celor-din-plastic
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Al treilea seminar - Crearea unui Video Eco-Social
Acest seminar a avut loc în Chișinău, în perioada 30 ianuarie - 1 februarie 2015. La acest training
tinerii au participat la procesul de crearea a unor mici spoturi video și au luat cunoștință cu toate
etapele, începând cu elaborarea conceptului de scenariu, linia de subiect, filmarea cu diferit
echipament, redactare, promovare etc. Prin învățarea prin practică participanții din toată Moldova
au dobândit cunoștințe și competențe necesare pentru crearea unor spoturi video simple, cu
subiect socio-ecologic și vor contribui la dezvoltarea campaniei EcoBag.

Proiectele participanților
În perioada octombrie - decembrie 2014 în cadrul proiectului EcoBag Moldova, tinerii activiști și
participanți ai training-urilor au organizat multe și diverse evenimente cu scopul de a promova
consumul responsabil și de a sensibiliza opinia publică asupra problemei deșeurilor din plastic și
reducerea acestora. Printre aceste evenimente au fost diverse ateliere, lecții deschise, expoziții,
concursuri și alte activități care au implicat multe persoane de toate vârstele din diferite regiuni
ale Moldovei.
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A doua masă rotundă- Facilitarea Discursului
În data de 4 februarie 2015, în incinta Ministerului Mediului
al Republicii Moldova a avut loc masa rotundă cu genericul
„Pungi din plastic – probleme și soluții – o viziune pentru
Moldova”.
Acest eveniment a fost organizat în parteneriat cu Ministerul
Mediului al Republicii Moldova. La masa rotundă au fost
prezenți Dorin Dușciac, Viceministru al Mediului, Lazăr
Chirică, Viceministru al Mediului, Svetlana Bolocan șefa
Direcției de Prevenire a Deșeurilor precum și reprezentanți ai
DAAD, Ambasadei Germaniei în Republica Molodova,
Ministerului Agriculturii, Centrului Național de Mediu,
Inspectoratului Ecologic de Stat, Centrului Național de
Sănătate Publică și nu în ultimul rînd reprezentanții ONGurilor de mediu și sănătate, agenți economici și a massmedia.
S-au discutat problematica pungilor de plastic pe plan global, precum și specificul acesteia în
Republica Moldova, alternative existente ce pot fi implementate pe plan local și cadrul legislativ
pentru a facilita implementarea.
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e) PROIECTELE ABSOLVENŢILOR
La sfîrșitul anului 2014 au fost finanțate 2 proiecte a absolvenților activEco 2013. Condiția de
participare și obținere a grantului au fost aceleași ca și pentru implementarea proiectelor în cadrul
activEco. Cele 2 proiecet implementate au fost:
1. Eficineța energetică a școlii din Chișcăreni
Beneficiarul grantului: Mihaela Tabarcea
Descriere succintă: Clasele liceale e școlii din
Chișcăreni au participat la elaborarea a 3 panouri
solare în cadrul unor ateliere ed lucru conduse de
profesorul de fizică. Astfel, tinerii au învățat și
aplicat în practică cunoștințe din domeniul fizicii,
matematicii, ecologiei etc. și școala a fost aigurată
cu panouri solare ce vor contribui la reducerea
cheltuielilor pentru energie electrică. Cel mai
important acesta este un exemplu viu pentru
locuitorii localității și viitoarele generații de elevi a
unei gestionări sustenabile a resurselor.

2. Forumul Național a Tinerilor Apicultori
Beneficiarul grantului: Eliza Mamaliga
Descriere succintă: A fost organizat primul
Forum al Tinerilor Apicultor din Moldova, Scopul
acestui forum a fost crearea unui spațiu sigur și
comod pentru cunoașterea reciprocă a tinerilor
apicultori din Moldova, schimbul de bune practici
idei viitoare de colaborare etc.
Acest forum a durat 2 zile în Chișinău și
drept rezultat s-a creat un grup de inițiativă activ ce
își propune promovarea produselor apicole în
republică, asigurarea unei calități înalte a produselor apicole, crearea unei platforme virtuale de
schimb de bune practici, idei de utilizarea a produselor apicole, informații utile pentru
consumatori etc.
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f) ALTELE
Mai mult de cît atît în anul 2014 Asociația “Eco Visio”:
A participat la Semnarea Acordului de Consorțiu privind constituirea Coaliției Europene de
Tineret pentru Mediu și Sănătate din Moldova (23.12.2014)
La eveniment au participat reprezentanții mai
multor ministere și instituții publice din țară,
ai agențiilor de dezvoltare internaționale și ai
organizațiilor non-guvernamentale de mediu,
sănătate și tineret. Participanții au menționat
că evenimentul reprezintă un pas important
pentru întărirea securității ecologice a
Republicii Moldova. Coaliția constituită va
contribui la conştientizarea ecologică a
populației, la informarea operativă, efectivă
şi obiectivă despre calitatea factorilor de
mediu, impactul diverselor activități antropogene asupra lui.
a organizat plantarea nucilor la Rîșcova și lansarea proiectului “Wikiwoods Moldova”

absolvenții programului activEco, voluntarii activi și membrii EcoVisio au participat la cîteva
proiecte organizate în cadrul programului Erasmus +, precum și traininguri, workshopuri și
seminare pentru dezvoltare profesională și personală
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a participat la VeloHora 2014. Velo-Hora este cel mai mare festival național de ciclism care
include cursă de ciclism pe o distanță de peste 20 km pe străzile Chișinăului. Pe 18 mai
2014, numărul de participanți a depășit 10.000 de persoane - reprezentanți ai diferitor
orașe, tări, vîrste și interese. Un grup mare de absolvenți ai programului activEco au fost
prezenți acolo cu bicicletele lor și drapelul activEco a fluturat la Velo Hora 2014.

a participat la Festivalul riului Bâc care a avut loc pe 21 septembrie 2014 la Vatra.

a participat la dialogul Ministerului Mediului cu organizațiile neguvernamentale de mediu,
în care au fost discutate ”Realizările Ministerului Mediului în 2014 și Calendarul
evenimentelor de mediu- 2015”.
a participat la conferința "Consolidarea forțelor civice în procesul ameliorării problemelor
ecologice din Moldova". (www.ecodava.md)
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3. Actualizarea informatiilor principale:
AO „EcoVisio“ are 14 membrii.
Consililul de Administrare constă din 4 oameni:
Valeria Șvart-Gröger – Președinte,
Eliza Mamaliga – Vice-președinte,
Ion Ungureanu – Secretar,
Liliana Botnaru –coordonator Eco-Village
Comisia de Cenzori constă din 3 oameni: Julian Gröger, Elena Cernov și Ana Hubca
Resurse Umane: Avem un angajat, direcetor-executiv Maxim Pijevski, iar restul membrilor
activează ca voluntari.
Asociației Obștești „EcoVisio“ îi aparțin următoarele resurse tehnice:
1 proiector, 1 valiză cu materiale pentru facilitarea seminarelor, 4 termosuri, 30 pahare și
50 farfurii de folosința multiplă.
Adresa juridică: Str. Independenței 4/1, ap. 70, MD-2043.
Activitățile asociației constau din 4 proiecte majore: activEco, Eco-village, IarmarEco,
EcoBag Moldova, precum și alte activități mai mici.

Chișinău
‘EcoVisio’ 10.02.201

Director Executiv Asociației Obștești
Maxim Pijevskii
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