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COMUNICAT DE PRESĂ 

Prima etapă a Caravanei aniversare 25 de ani de Program LIFE  
s-a desfășurat în județul Gorj (15-19 mai 2017) 

 
 

Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la inițierea Programului LIFE în Europa, eveniment 
celebrat la nivelul Uniunii Europene de fiecare Stat Membru, prin organizarea unor campanii 
de informare cu privire la beneficiile aduse conservării biodiversității și protejării mediului.  
În acest context, Ministerul Mediului, în calitate de Punct Național de Contact pentru 
Programul LIFE, organizează în perioada 15 mai – 07 iunie 2017, o serie de evenimente la 
nivel național, concepute sub formă de Caravana LIFE. 
 
Prima etapă a Caravanei s-a desfășurat în județul Gorj, în perioada 15 – 19 mai 2017, și a 
fost dedicată zonei de Sud a țării, respectiv tuturor beneficiarilor și posibililor beneficiari de 
proiecte LIFE din județele Gorj, Olt și Teleorman. La evenimente au participat 
reprezentanți ai Ministerului Mediului, ai Comisiei Europene – DG Mediu și ai autorităților 
publice locale. 
 
Organizate de Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, care implementează proiectul LIFE 
+11/NAT/RO/825 – Managementul conservativ al habitatelor 4070 și 9260 din RO SCI 0129 
Nordul Gorjului de Vest, evenimentele din această săptămână au început la Novaci, cu 
expoziții de desene, sesiuni de poezie și moto-uri dedicate naturii, precum și o paradă a 
costumelor populare.  
 
Caravana a continuat la Târgu-Jiu, unde a avut loc concursul inter-liceal ”Managementul și 
conservarea biodiversității în România”. Cu acest prilej, elevii au demonstrat că ideile și 
viziunea lor pot constitui adevărate lecții de protejare a naturii și conservare a 
biodiversității. 
 
Alte două zile au fost dedicate vizitelor în teren, astfel încât participanții la Caravana LIFE 
25 de ani au avut ocazia să vadă zonele reabilitate ale Rezervației de castani comestibili din 
regiunea Tismana, acolo unde au fost aplicate, cu succes, tratamente biologice. Specialiștii 
de mediu au participat, de asemenea, la un schimb de experiență la fața locului, în 
habitatele refăcute în cadrul proiectului, dar și la o masă rotundă unde au împărtășit din 
experiența în implementarea proiectelor cu finanțare LIFE și au vorbit despre problemele pe 
care le-au întâmpinat și modul în care le-au rezolvat. 
 
Ștafeta Caravanei aniversare 25 de ani de Program LIFE a fost predată către regiunea de 
Vest, zonă în care va avea loc cea de a doua etapă a acestei serii de evenimente. Astfel, 
manifestările se vor desfășura la Oravița, jud. Caraș Severin, în perioada 22 – 23 mai 
2017, și vor fi organizate de Agențiile pentru Protecția Mediului Caraș-Severin și Timiș 
(Agenda atașată). 
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