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Stimate Domn/ Stimată Doamnă, 

 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice are deosebita plăcere de a vă invita la 

seminariile internaţionale privind promovarea Programelor RO02 „Biodiversitate şi servicii ale 

ecosistemelor”, RO04 „Reducerea substanțelor periculoase”, parte a Mecanismelor Financiare ale 

Spaţiului Economic European 2009-2014.  

Evenimentul va avea loc în data de 14 martie 2014, la HOTEL IBIS NORD. 

 Evenimentul va fi dedicat susținerii a două seminarii, câte unul pentru fiecare din 

Programele RO02 Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor și RO04 Reducerea substanțelor 

periculoase, facilitându-se accesul la informațiile necesare, la crearea de parteneriate cu parteneri 

din statele donatoare și schimbul de experienţă în cadrul  Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.  

 La eveniment sunt invitați să participe reprezentanţi ai autorităţilor de mediu competente 

de la nivel central, regional şi local, dar și internațional, prin intermediul diplomaților și oficialilor 

guvernamentali din statele donatoare. De asemenea, sunt așteptați să confirme participarea şi alți 

experți români în domeniile vizate și autorităţi implicate în pregătirea proiectelor eligibile, precum 

și potenţiali beneficiari ai programelor de finanțare nerambursabilă.  

Având în vedere cele menţionate, invităm să participe din partea instituției dvs. la acest 

eveniment 2 experți implicați în problematica expusă mai sus. 

Serviciile de masă (prânz în data de 14.03.2014 și 2 pauze de cafea),  cazare şi decont al 

transportului sunt asigurate integral de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în 

condiţiile stabilite de acesta (toate informaţiile administrative se regăsesc în pagina a doua a 

formularului de înregistrare ataşat email-ului). Locaţia desfăşurării evenimentului, precum şi a 

condiţiilor de cazare vor fi anunţate ulterior.  

 

 Vă rugăm să confirmaţi participarea nu mai târziu de luni, 10 martie 2014, ora 12:00, 

prin transmiterea formularului de înregistrare ataşat pe mail: evenimente@agrafics.ro, sau pe fax: 

0374.096.000. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi utilizând aceleași date de 

contact. 

 

Cu stimă, 

 

CARMEN ȚINTĂ 

DIRECTOR 
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