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INVITAȚIE 
 

 

31 Mai 2022 

 

 

Conferința de lansare a proiectului  

“Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 2 a României (PeatRO3)” 

 

 

 

  Institutul de Biologie București al Academiei Române, în calitate de promotor de proiect, 

are onoarea de a vă invita să participați, în data de 31.05.2022, la Conferința de lansare organizată 

în cadrul proiectului “Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 2 a 

României (PeatRO3)”, proiect susținut în cadrul Programului RO Mediu – ”Mediu, Adaptare la 

Schimbările Climatice și Ecosisteme”. 
Evenimentul va avea loc în sala de conferinţe a hotelului YESTERDAY (Strada Economu 

Cezarescu, Nr. 8, Sector 6, București, tel. 0737.001.008), marți 31.05.2022, cu începere de la ora 

10:30 și online pe Google Meet: https://meet.google.com/owj-hajg-wzu. 
 

În cadrul evenimentului vom oferi mai multe detalii despre iniţiativa noastră, premisele de la 

care am pornit în acest demers, obiectivele pe care ni le-am propus și stadiul activităţilor derulate 

până în prezent. 

 

Accesul presei este permis pe întreaga durată a evenimentului. Ataşăm agenda preliminară a 

conferinţei. 

 

În vederea unei bune organizări, vă rugăm să  vă înregistraţi trimițând o scurtă notă la adresa: 

office.peatro@ibiol.ro, înainte de 30 Mai 2022. Vă rugam să menționați în subiectul mesajului 

“Conferinţă PeatRo3”. 

 

Pentru mai multe detalii referitoare la granturile SEE şi Norvegiene, vă rugăm să vizitaţi 

www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro, www.norwaygrants.ro sau www.eeagrantsmediu.ro. 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la beneficiarul proiectului, Institutul de Biologie 

Bucureşti – Academia Română, la tel. 0212219202, fax: 0212219071. Persoane de contact: Dr. 

Ştefănuţ Sorin – Manager de proiect (e-mail: sorin.stefanut@ibiol.ro). 
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- AGENDĂ - 
 

Sala de conferinţe a hotelului YESTERDAY 

(Strada Economu Cezarescu, Nr. 8, Sector 6, Bucureşti) 
 

 

10:30-11:00 Înregistrarea participanților 

Welcome Coffee 

11:00-11:10 
Cuvânt de deschidere  

Acad. Dumitru Murariu, Director al Institutului de Biologie Bucureşti 

Reprezentant al Direcţiei de Accesare Fonduri Externe, Ministerul 

Mediului, Apelor şi Pădurilor 

  

11:10-13:00 Sesiune de lucru 

 

Consideraţii generale asupra proiectului “Restaurarea mlaștinilor și 

turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 2 a României 

(PeatRO3)” 

Dr. Sorin Ştefănuţ, Manager de proiect, Institutul de Biologie Bucureşti 

 

Prezentarea activităţilor de restaurare propuse în cadrul proiectului 

Dr. Sorin Ştefănuţ, Manager de proiect, Institutul de Biologie Bucureşti 

 

Monitorizarea eficienţei intervenţiilor de restaurare a mlaștinilor 

degradate utilizând indicatori specifici  

Dr. Mirela Moldoveanu, Coordonator implementare proiect, Dr. Larisa 

Florescu - Institutul de Biologie Bucureşti 

 

Conservarea în colecţii ex situ a unor  specii de plante specifice de 

turbărie 

Dr. Anca Manole, Institutul de Biologie Bucureşti 

 

Promovarea mlaştinilor şi turbăriilor restaurate, pentru ecoturism 

Drd. Ioana Paica, Dr. Cristian Banciu, Institutul de Biologie Bucureşti 

 

Educaţia ecologică în turbării şi importanţa implementării activităţilor 

de restaurare 

Dr. Florenţa Helepciuc, Dr. Ana-Maria Moroşanu, Institutul de 

Biologie Bucureşti 

 

Importanţa activităţilor de instruire verde pentru dezvoltarea 

economică a comunităţilor locale 

Drd. Mihnea Vladimirescu, Drd. Gabriel-Mihai Maria 

 

13:00-14:30 Prânz 

14:30-16:00 Dezbateri şi concluzii 

16:00                  Închiderea sesiunii de lucru 

  

 


