
P u b l i c a ţ i e  d e  e c o l o g i e ,  t u r i s m  ş i  c u l t u r ă

Ecologia – o şansă pentru mileniul trei Revista “NatuRa”,  
publicaţie naţională  
de ecologie,  
turism şi cultură 
Lansare: ianuarie, 1990
Categorie: public larg, care include 
toate categoriile, dar preponderent 
sunt grupurile interesate de 
ecologie, turism, cultură, medicină 
naturistă, învăţământ, societate 
civilă, tineret etc. 
Frecvenţă: publicaţie lunară
Acoperire: naţională
Limba de editare: română
Abonaţi: 10 000 
Pagini: 16, 20, 24 pagini
Format: A3, cu pagini color
Web: www.natura.md

Grigore Vieru
 „Nu există o mai dreaptă politica decât cea care, pe 
calea necuvintelor, o fac puterea şi onestitatea Naturii. 
Cred că nu există şi nişte fiinţe mai frumoase decât 
cititorii „Naturii” care, pe calea acestei politici, fac parte 
din Partidul Lui Dumnezeu – cel mai curat, cel mai drept 
şi cel de nemaiclintit Partid”.

10 motive  
să te abonezi  
la „Natura”
1. Înveţi lecţia dragostei de ţară.
2. Afli totul despre locurile pitoreşti 
din R. Moldova şi de peste hotare.
3. Admiri imagini color cu cele mai 
frumoase monumente ale naturii.
4. Deprinzi cum să fii puternic cu 
ajutorul naturii.
5. Dezlegi enigme, cunoşti mira-
cole.
6. Ai ghidul tău de medicină natu-
ristă şi farmacie verde.
7. Eşti printre norocoşii care merg 
în excursii.
8. Participi la concursurile cu 
premii.
9. Poţi scrie despre bucuriile şi 
tristeţile tale.
10. Ai publicaţia ta de suflet.

Cititorii
Revista „Natura” este citită în fiecare primărie din cele peste 1000 

de sate din R. Moldova, în toate instituţie de învăţământ, cultură şi 
ştiinţă. Publicul ţintă al revistei sunt comunităţile locale, masele largi, 
intelectualii şi copiii acestora, elevi şi tineri care tind spre valorile 
democratice, toţi cetăţenii R. Moldova. Poşta redacţiei demonstrează că 
an de an revista adună noi adepţi, fiindcă cititorii revistei „Natura” sunt 
persoane dornice de a participa la schimbarea în bine a ţării, la edificarea 
unei societăţi civile, la apropierea de valorile europene şi în final, intrarea 
R. Moldova în Uniunea Europeană.

Adresa
Str. S. Lazo, 13, Chişinău
Tel: (22) 23 71 49; (22) 23 74 23
www.natura.md
natura@natura.md
Condiţii de abonare  
pentru anul 2013:
PM 67805, persoane fizice 
– 12 luni - 60 lei; 6 luni – 30 lei
PM 67805, persoane juridice 
– 12 luni - 108 lei; 6 luni – 54 leiOrheiul Vechi Fo

to
: A

le
cu

 R
en

iţ
ă


