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COMUNICAT DE PRESĂ nr. 35/27.03.2017 

         Ziua porţilor deschise 
 

 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu vă invită  marţi, 28 martie 2017, ora 12.00, la 

evenimentul “Ziua porţilor deschise”, ce va avea loc la Centrul Educațional privind Adaptarea la 
Schimbările Climatice din Tîrgu Mureş, str. Iuliu Maniu nr.4, Universitatea Cultural Ştiinţifică, în 
continuarea evenimentului de inaugurare a centrului.  
          În Centrul Educaţional privind Adaptarea la Schimbările Climatice se vor pune bazele unei 
activităţi de cercetare, monitorizare şi prelucrare a datelor privind schimbările climatice la nivelul 
microclimei  din Tîrgu Mureş şi studiul efectelor schimbărilor climatice asupra sănătăţii populaţiei.  
 
“Ne bucurăm că proiectul Calea verde spre dezvoltare durabilă, finanţat prin Granturile SEE 2009-
2014, a oferit oportunitatea  de a susţine şi încuraja activităţile de cercetare şi educare în domeniul 
adaptării la schimbările climatice, prin realizarea  şi dotarea Centrului Educational, în parteneriat cu 
Primăria Municipiului Tg Mureş şi conducerea Universității Cultural Științifice. Invităm elevii, 
studenţii, cadrele didactice şi persoanele interesate de tematică la evenimentul Ziua porţilor 
deschise, ce va avea loc cu ocazia inaugurării Centrului Educaţional” a afirmat Ionel Stelian Naicu, 
Directorul executiv al APM Sibiu. 
   
Contact: ofițer proiect comunicare Melinda Dragomir, email: melinda.dragomir@caleaverde.ro, 
website  http://caleaverde.ro, https://www.facebook.com/CaleaVerde, tel: +40740542008. 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: 
Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu este o instituție publică guvernamentală sub jurisdicția 
Ministerului Mediului, un serviciu public deconcentrat, finanțat de la bugetul de stat.  
Proiectul ”Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă” cu o valoare totală eligibilă de 4.628.535 euro, 
beneficiază de o finanţare în valoare de 3.934.254,75 euro din partea Islandei, Liechtensteinului și 
Norvegiei prin Granturile SEE 2009 – 2014 și o cofinanțare în valoare de 694.280,25 euro,  
asigurată de Ministerul Mediului în cadrul Programului RO07 Adaptarea la schimbările climatice.  
Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2015 – aprilie 2017. Obiectivul general al proiectului 
constă în reducerea vulnerabilității umane și a ecosistemului la schimbările climatice și urmărește 
elaborarea unui set de bune practici privind adaptarea la schimbările climatice. 
 

### 
 

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro. 
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