
 

                      

                                           

Bd. Libertății, nr.12, Sector 5, București 

tel: 004 021 408 9609, site: www.mmediu.ro 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

 Conferința finală a proiectului „ Managementul conservativ al habitatelor 4070* și 9260 în 

ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest, Județul Gorj 

 

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj în calitate de Beneficiar coordonator al Proiectului  LIFE+ 

11 NAT/RO/825 a organizat în perioada  10 - 12 octombrie 2018, Conferința finală a proiectului          

„Managementul conservativ al habitatelor 4070* și 9260 în ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest, 

Județul Gorj ” proiect finanțat de Comisia Europeană, în cadrul programului Life+ Natură & 

Biodiversitate și de Guvernul României prin intermediul Ministerului Mediului. 

Proiectul s-a derulat începând cu anul 2012 în parteneriat cu Institutul National de Cercetare și 

Dezvoltare „Marin Drăcea” și Camera de Comerț și Industrie România Japonia, Beneficiari 

asociați. 

Proiectul, implementat în perioada 2012-2018, a avut o valoare de 1.987.742 de euro, din care 

contribuția Comisiei Europene, prin Programul LIFE, a fost de 993,871 € (50,00%),  iar 50% a fost 

cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat prin Ministerul Mediului.  

La eveniment au participant reprezentanți ai Ministerului Mediului, Agenției Naționale pentru 

Protecția Mediului, Gărzii Naționale de Mediu (GNM), Agențiilor locale de mediu (APM-uri), 

Comisariatelor Județene ale GNM și Autorități locale.      

Rezultatele obținute la finalul proiectului au făcut ca obiectivele să fie atinse și chiar depășite, 

după cum urmează: 

 - Restaurarea a 10,35 ha distruse de arbuști 4070* -Tufărișuri de Pinus mugo si Rhododendron 

myrtifolium; 

- Reconstrucția ecologică a 60 ha de pădure, 9260 – Vegetație forestiera cu Castanea sativa, prin 

metode biologice și silvice pentru tratarea cancerului; 

- Restaurarea prin plantații de castani a unui total de 38,5 ha de habitat  9260 – Vegetație 

forestiera cu Castanea sativa; 

- Infrastructuri adecvate de conservare a habitatelor restaurate, inclusiv infrastructura la scară 

mică de vizitatori pentru controlul turismului pe aceste domenii. 

Pe parcursul celor 3 zile în cadrul Conferinței Finale dedicate proiectului LIFE+11/NAT/RO/825               

s-au diseminat rezultatele obținute, precum și experiența acumulată în derularea proiectului, 

asigurând un transfer de bune practici către potențialii aplicanți/beneficiari ai Programului LIFE. 

Detalii proiect: http://www.lifegreenhabitatsgorj.ro/ 
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