
 
 

 

  

 
Strategie de diseminare si plan de comunicare 

in cadru de proiect LIFE11 NAT/RO/825 
- NORTHWESTGORJ –  

Managementul Conservativ al Habitatelor 4070* si 9260,  
in ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest, judetul Gorj 

 
 
 
Cadrul general 
 

LIFE provine din acronimul în limba franceză pentru “L’Instrument 
Financier pour l’environnement” (Instrumentul financiar pentru mediu) si 
reprezinta un fond al Uniunii Europene pentru finanţarea politicii sale de mediu. 
 

LIFE a debutat ca program în anul 1992, iar în prezent s-au încheiat 
complet trei faze ale acestuia: LIFE I (1992-1995), LIFE II (1996-1999), LIFE III 
(2000-2006).  
Faza programului la care ne raportam este LIFE+, s-a desfasurat în perioada 
2007-2013 si a înlocuit seria mentionata de instrumente financiare dedicate 
protecţiei mediului. 
 

La fel ca şi predecesorul său, LIFE+ a cofinanţat proiecte care contribuie la 
elaborarea şi punerea în practică a politicii şi a legislaţiei în domeniul mediului în 
Uniunea Europeană (UE) şi în anumite ţări terţe (ţări candidate la aderarea la 
UE, ţări membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) şi ţări 
membre ale Agenţiei Europene de Mediu, ţări din Balcanii Occidentali incluse în 
procesul de stabilizare şi de asociere).  
Acest program facilitează în special integrarea problemelor de mediu în cadrul 
celorlalte politici şi, mai general, participă la dezvoltarea durabilă.  
 

Asigurand finanţarea proiectelor legate de mediu până în 2013, Programul 
Life+ urmează să fie înlocuit cu LIFE – Programul pentru Mediu şi Politici 
Climatice, conform REGULAMENTULUI NR. 1293/2013 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013  pentru perioada 2014 – 
2020. 

 
Conform programului din care fac parte, proiectele finanţate pot proveni de la 

actori publici sau privaţi, de la organisme sau instituţii publice sau private si 
trebuie să respecte următoarele criterii de eligibilitate: 
 

• să fie de interes comunitar, respectiv să aducă o contribuţie la elaborarea, 
aplicarea şi actualizarea politicii şi a legislaţiei comunitare în domeniul 
protecţiei mediului; 

• să fie coerente şi fezabile din punct de vedere tehnic şi financiar; fondurile 
să fie utilizate în mod optim; 
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• să îndeplinească minim o conditie de a fi din cele de mai jos:  

1. proiect inovator sau demonstrativ la nivel comunitar si legat de 
obiectivele politicii de mediu; 

2. proiect care promovează cele mai bune practici sau proiect 
demonstrativ în materie de protecţie a păsărilor sălbatice sau a 
habitatelor; 

3. campanie de sensibilizare sau de formare în domeniul prevenirii 
incendiilor forestiere; 

4. sa se refere la monitorizarea pe scară largă si completa, armonizată 
şi pe termen lung a pădurilor şi interacţiunilor ecologice. 

Actuala structura a Programului LIFE+ cuprinde trei componente tematice: 
 

• LIFE+ „Natură şi biodiversitate”; 
• LIFE+ „Politică şi guvernare în materie de mediu” şi 
• LIFE+ „Informare şi comunicare”. 

Cel puţin 78 % din resursele bugetare destinate programului LIFE+ s-au 
utilizat pe subvenţii de acţiune pentru proiecte, cofinanţarea subvenţiilor de 
acţiune ridicandu-se la maximum 50 % din costurile eligibile; jumatate din 
acestea au fost rezervate conservării naturii şi biodiversităţii iar cel puţin 15 % 
din fondurile destinate subvenţiilor de acţiune pentru proiecte fiind alocate 
proiectelor transnaţionale. LIFE+ poate finanţa până la 75 % din costurile pentru 
proiectele de protecţie a habitatelor sau a speciilor prioritare.  

Proiectele cofinanţate sunt repartizate în mod proporţional de către 
Comisie, prin stabilirea de alocări orientative naţionale anuale pentru perioadele 
2007-2010 şi 2010-2013, in functie de populaţia totala şi densitatea populaţiei 
fiecărui stat membru, precum şi de suprafaţa totala a siturilor de importanţă 
comunitară pentru fiecare stat membru şi de procentul din teritoriul fiecărui stat 
membru acoperit de siturile de importanţa comunitară.  

Componenta Natură şi Biodiversitate continuă şi extinde programul 
iniţial LIFE-Natura, co-finanţand proiecte ce promovează cele mai bune practici, 
proiecte inovative si demonstrative, proiecte care contribuie la implementarea 
obiectivelor Comunicatului Comisiei (COM(2006) 216 final) "Stoparea pierderii 
biodiversităţii până în 2010 - şi după", a Directivelor Păsări şi Habitate. Astfel, 
cel puţin 50% din bugetul programului LIFE+ va fi alocat proiectelor LIFE+ 
Natură şi Biodiversitate. Rata maximă de cofinanţare este de 50%, însă poate fi 
şi de 75% pentru proiectele orientate pe speciile şi/sau habitatele prioritare.  

In mod particular, Directiva Habitate este cea mai ambitioasă initiativă 
întreprinsă vreodată pentru conservarea biodiversitătii Europei. Guvernele 
statelor membre UE au adoptat acest act legislativ din 1992 pe fondul îngrijorării 
tot mai mari legate de scăderea accentuată a biodiversitătii.  
Alături de Directiva Păsări, această directivă defineste cadrul pentru conservarea 
naturii în întreaga Uniune, respectiv la scară europeană.  
Directiva Habitate asigură protecţia a peste 1000 specii de animale si plante si a 
peste 200 tipuri de habitate, inclusiv păduri, păsuni si zone umede de interes 
pentru Europa, din punctul de vedere al conservării. 
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Existenta unei restrângeri a biodiversitătii se datorează în majoritatea 

cazurilor unei dezvoltări insuficiente a capacitătilor ştiintifice, tehnice şi 
institutionale, dar şi a lipsei cunoştintelor şi informării publicului larg despre 
diversitatea biologică şi importanta ei pentru umanitate. 
Devine astfel imperios necesar să se adopte măsuri pentru stabilirea unor 
programe educationale in scopul conservarii şi utilizarii durabile a biodiversitătii 
biologice si ecologice, dar şi măsuri de promovare şi diseminare a importantei 
acestora. 

 
În acest sens, pentru conservarea habitatelor naturale şi supravietuirea 

speciilor amenintate cu disparitia şi a speciilor rare de pe teritoriul Uniunii 
Europene a fost concepută Natura 2000.   

Natura 2000 este un instrument de conservare a biodiversitãtii si 
reprezintă o reţea de arii protejate a carei implementare a început în 1992 ca 
fundament pentru conservarea naturii în Europa.  
Obiectivele Natura 2000 sunt de a menţine speciile şi habitatele din UE şi pe cat 
posibil refacerea statutului favorabil de conservare, dincolo de graniţe politice. 

 
Faptul ca o zona este declarata sit Natura 2000 este dovada ca zona 

respectiva are o valoare naturala deosebita; ea poate genera venituri din 
ecoturism si alte activitati asociate.  

Natura 2000 nu este doar un sistem de rezervatii strict protejate, 
activitatile umane nu sunt excluse din aceste zone: omul face parte din natura 
iar aceste activitati trebuie sa se desfasoare în parteneriat cu conservarea 
naturii, printr-o exploatare durabila a resurselor naturale.  

Multe din siturile Natura 2000 sunt valoroase multumita modului in care 
au fost gospodarite pana acum si continuarea acestor practici pentru mentinerea 
habitatului va fi foarte importanta în viitor. E recomandat chiar ca activitatile 
economice sa se mentina in aceste situri cu accent special pe conservarea 
speciilor si habitatelor pentru care au fost declarate, spre mentinerea si 
protejarea naturii si a mediului, prin planuri de management bine gandite. 
 

Masurile statelor membre UE pentru managementul Natura 2000 constau 
firesc in abordari diferite, în functie de particularitatile statale, insa felul în care 
întelegem necesitatea conservarii habitatelor si a speciilor de pe teritoriul tarii 
noastre si modul în care va fi aplicata legislatia în vigoare se vor reflecta în 
starea de conservare a naturii înconjuratoare în anii urmatori.  
Asigurarea unor ecosisteme sanatoase prin managementul ariilor Natura 2000 
contribuie la obiectivele legate de atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea 
la acestea. 

În România, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice îndeplineşte rolul 
de Autoritate Naţională LIFE+, tara noastră fiind beneficiara a cel putin 65 de 
proiecte LIFE, la acest moment.  

Aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este instituţia de specialitate a 
administraţiei publice centrale cu competenţe în implementarea politicilor şi 
legislaţiei din domeniul protecţiei mediului. 
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Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului îşi indeplineşte misiunea de a 
asigura un mediu mai bun în România, prin exercitarea următoarelor atribuţii: 

• planificarea strategică de mediu; 
• monitorizarea factorilor de mediu; 
• autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului; 
• implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel naţional şi local; 
• raportările către Agenţia Europeană de Mediu, pe următoarele domenii: 

calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, 
apă. 

Prin participarea tarii noastre la programul LIFE avem posibilitatea sprijinirii 
politicilor legislative din CE privitor la mediu, conservarea resurselor naturale si 
dezvoltarea durabila. 

Desi binecunoscut de catre expertii de mediu, programul LIFE si proiectele 
de succes derulate prin acest program sunt mai putin cunoscute de catre publicul 
larg si alte sectoare publice, si mai putin implementate spre dezvoltare durabila 
in toate statele europene.  

Astfel, in contextul in care preocuparea pentru mediu este o prioritate 
importanta a cetatenilor UE (conform studiilor si statisticilor Eurobarometer), 
devine mai mult decat necesara si oportuna comunicarea directa cu publicul larg, 
transmiterea catre acestia a actiunilor si rezultatelor obtinute in cadrul acestor 
proiecte, inclusiv in Romania. 

 

LIFE NATURA in Romania 

In iulie 2012, intr-o lista de 200 de proiecte a caror finantare a fost aprobata, 
patru proiecte romanesti in valoare de aproape zece milioane de euro au primit 
finantare UE prin programul Life+ Natura. 

Astfel, alaturi de proiectul NORTHWESTGORJ derulat de Agenţia de Protecţia 
Mediului Gorj ce urmăreşte să restaureze habitatele degradate din Nordul 
Gorjului de Vest, au mai primit finantare urmatoarele: 

- proiectul derulat de fundaţia Conservation Carpathia ce urmăreşte 
restaurarea a 1.600 hectare de păduri din munţii Făgăraş; 

- proiectul Fundaţiei Carpaţi For-Marsh vizand imbunatatirea situaţiei a trei 
habitate din zona de centru a României; 

- proiectul derulat de Fundaţia pentru Arii Protejate ce urmăreşte instruirea 
managerilor siturilor Natura 2000.  

Toate cele patru proiecte câştigătoare se referă la situri protejate 
Natura2000. 

 



 

  5  

Alte exemple de proiecte LIFE in Romania: 

2008 RO 
Regional 
authority

[+]

URSUSLIFE - Best practices and demonstrative actions for 
conservation of Ursus arctos species in Eastern Ca ...

LIFE08 
NAT/RO/000500

2000 RO 
Research 
institution

Iron Gates - Iron Gates Natural Park - habitat conservation and 
management

LIFE00 
NAT/RO/007171

2007 RO 
Regional 
authority

PMH8310SN2000SCC - Preserving management of the habitat 
8310 from the Site Natura 2000 Semenic - Cheile Carasului

LIFE07 
NAT/RO/000680

2008 RO 
Regional 
authority

SFC Calimani-Gurghiu - Securing favorable conservation status 
for priority habitats from SCI Calimani-Gurghiu

LIFE08 
NAT/RO/000502

1999 RO 
Research 
institution

[+]

Vipera ursinii - "In situ" conservation of the Romanian Meadow 
Viper (Vipera ursinii)

LIFE99 
NAT/RO/006404

2011 RO NGO-Foundation
FOR-MARSH - Environmental restoration and support of natural 
processes in the forests and eutrophic marshes ...

LIFE11 
NAT/RO/000828

1999 RO 
Research 
institution

Quercus robur - Conservation of an Euro-siberian-wood with 
oak (Quercus robur)

LIFE99 
NAT/RO/006391

LEAD PARTNER 
COUNTRY

TYPE OF 
BENEFICIARY

[+]

Dolphins - Conservation of the dolphins from the Romanian 
Black Sea waters

LIFE00 
NAT/RO/007194 2000 RO 

Research 
institution

PROJECT TITLE PROJECT N°
YEAR OF 
FINANCE

 

LIFE02 
NAT/RO/008576

LIFE99 
NAT/RO/006394

LIFE11 
NAT/RO/000823

LIFE00 
NAT/RO/007187 2000 RO NGO-Foundation

[+]

Bats Romania - Conservation program for Bat's Underground 
Habitats in SW Carpathians

2011 RO NGO-Foundation

CARPATHIA Restoration - Ecological restoration of forest and 
aquatic habitats in the Upper Dimbovita Valley, Muntii Fag ...

1999 RO 
National 
authority

The Bogs of Satchinez - Conservation of the Natural Wet 
Habitat "The Bogs of Satchinez"

2002 RO 
Development 
agency

[+]

Vrancea - In situ conservation of large carnivore in Vrancea 
County

1999 RO University

[+]

Island of Braila - Integrated Management plan for the "Small 
Island of Braila"

LIFE99 
NAT/RO/006400

2008 RO 
Regional 
authority

[+]

Bat-Conservation-RO - Bat conservation in Padurea Craiului, 
Bihor and Trascau Mountains

LIFE08 
NAT/RO/000504

2007 RO NGO-Foundation

[+]
GREEN BORDERS - Cross-border conservation of 
Phalacrocorax pygmeus and Aythya nyroca at key sites in 
Romania an ...

LIFE07 
NAT/RO/000681

2010 RO Local authority
Iron Gates wetlands - Improving the conservation status for 
the priority species and habitats in the Iron Gates wetla ...

LIFE10 
NAT/RO/000740

2000 RO 
National 
authority

Transilvania - Functional Ecological Network in central 
Transylvania Plain

LIFE00 
NAT/RO/007174

2006 RO 
National 
authority

[+]

GREENDANUBE - Conservation and integrated management 
of Danube islands Romania

LIFE06 
NAT/RO/000177

2009 RO NGO-Foundation
STIPA - Tarnava Mare SCI: Saving Transylvania's Important 
Pastoral Ecosystems

LIFE09 
NAT/RO/000618

1999 RO 
Research 
institution

[+]

Romanichthys - Survival of Romanichthys valsanicola
LIFE99 
NAT/RO/006429

2008 RO 
Regional 
authority

[+]

CAPR - Conservation of Aquila pomarina in Romania
LIFE08 
NAT/RO/000501

2011 RO Local authority
NORTHWESTGORJ - Conservative management for 4070 and 
9260 habitats of ROSCI0129 North of Western Gorj

LIFE11 
NAT/RO/000825

2006 RO 
Park-Reserve 
authority

RESTOREWETLANDS - Conservation, restoration and durable 
management in Small Island of Braila, Romania

LIFE06 
NAT/RO/000172
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Proiecte LIFE in domenii similare la nivel UE: 

Pin laricio - For a conservatory management of the laricio pine habitats 
LIFE00 NAT/F/007273 
Project Manager: Maurice BOISSON 
Email: dr.corse@onf.fr 
 
Lauter-Donon-Protection of the forests of Basse Lauter and Vosges moyennes 
LIFE06 NAT/F/000142 
Julien Prinet julien.prinet@onf.fr 
 
Life+TétrasVoges - Forests for the Capercaillie 
LIFE08 NAT/F/000474 
Project Manager: Marie-Claire GOMEZ 
Email: marie-claire.gomez@lorraine.eu 
 
Conservation of endangered grouse species in the forests of the Jura 
LIFE92 NAT/F/012700 
Project Manager: Christian BRUNEEL 
Tel: 33/3.84341230 
 
Forêts Bourgogne - Forests and linked habitats in Burgundy 
LIFE99 NAT/F/006314 
Project Manager: Jean-Pierre PERROT 
Email: jean-pierre.perrot@onf.fr 
 
Hardt Nord - The management of the xerothermic habitats of the North Harth 
LIFE99 NAT/F/006318 
Project Manager: Bruno LIENARD 
Email: bruno.lienard@onf.fr 
 
Protection and management of the Loire valley and its tributaries (III phase) 
LIFE94 NAT/F/000868 

Project Manager: Bruno MOUNIER 
Email: enf@infonie.fr 

Urban woods - Demonstration of ways to increase peoples recreational benefits 
from urban woodlands 
LIFE00 ENV/S/000868 
Project Manager: Johanna FROM 
Email: Johanna.from@svsmd.svo.se 
 
ForestForWater - Demonstration of opportunities on forest land to support the 
implementation of the Water Framework Directive 
LIFE03 ENV/S/000601 
Project Manager: Elisabet ANDERSSON 
Email: elisabet.andersson@skogsstyrelsen.se 

 



 

  7  

Aproximativ 10% din finantarea proiectelor din programul LIFE este 
directionata spre actiuni de comunicare si diseminare a rezultatelor obtinute in 
proiecte, prin strategii specifice de diseminare si planuri eficiente de comunicare, 
pentru crearea unei imagini pozitive si de impact pe termen lung, spre 
informarea, constientizarea si responsabilizarea publicului vizat si chiar a 
publicului larg. 

Prezentul document reprezinta Strategia de Diseminare si Planul de 
Comunicare pentru Proiectul LIFE11 NAT/RO/825 - NORTHWESTGORJ –  
Managementul Conservativ al Habitatelor 4070* si 9260, in ROSCI 0129 
Nordul Gorjului de Vest, judetul Gorj. 

 

Generalitati   

 
Situl Natura 2000 – Nordul Gorjului de Vest - ROSCI0129 se intinde 

pe o larga suprafata din judetul Gorj, partial din judetul Hunedoara si din judetul 
Mehedinti, si e constituit dintr-o fâşie subcarpatică de dealuri si depresiuni 
incununata de mare parte din muntii Valcan si ceva din muntii Godeanu.  
Situl focalizeaza o considerabila diversitate ecologica si biologica reprezentata 
prin 6 tipuri de ecosisteme – padure, pajisti, saxicol, acvatic, riparian si 
cavernicol. 
 

Situat în regiunea alpină cu o mare bogăţie de elemente floristice si 
faunistice, datorita conditiilor fizico-geografice situl cuprinde ecosisteme 
prezente in toate zonele alpine si subalpine. Flora este bine reprezentata fiind 
inregistrate peste 900 specii de plante intr-o diversitatea floristica, unele de 
importanta stintifica deosebita marind de asemenea si valoarea peisagistica a 
zonei (reprezentative: floarea de colt, alături de garofita albă si clopoteii de 
munte). Fauna specifică este constituită din mamifere, amfibieni, reptile si 
păsări, printre care specii protejate (ex. - 3 specii din carnivorele mari protejate 
in intreaga Europa: urs, lup, ras). 
 

Nordul Gorjului de Vest este unul dintre putinele teritorii cu o valoare 
foarte inalta a biodiversitatii.  Pentru mai putin de 1% din suprafata tarii, 
focalizeaza o considerabila diversitate ecologica si biologica, reprezentata prin 
mai multe tipuri de ecosisteme.  
 

O mare importanta in cadrul sitului o prezinta ariile naturale protejate de 
interes national. Acestea au un regim de protectie mai restrictiv, in interiorul lor 
fiind interzise aproape toate tipurile de activitati cu exceptia activitatilor de 
cercetare, turismului ecologic si unele activitati traditionale desfasurate de 
comunitatile locale, activitati care insa, nu trebuie sa afecteze starea de 
conservare a speciilor si habitatelor naturale protejate.  
Acestea se constituie ca zone de liniste principale pentru fauna sitului Natura 
2000.  
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Relatiile de interdependenta dintre specii si habitate creeaza un sistem 
functional unitar si caracterizeaza echilibrul ecosistemelor predominante. 

 
Cu toate ca situl reprezinta unul din putinele teritorii cu o valoare foarte 

ridicata a biodiversitatii, parti ale acestei arii protejate sunt supuse unui risc 
ridicat de degradare sau sunt deja distruse. Lipsa din trecut a unui management 
al protectiei habitatelor a condus la degradarea sau chiar disparitia unor habitate 
naturale cu valoare ecologica importanta. 
 
 
Alte proiecte derulate in situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest: 
 
In Programul Operaţional Sectorial  “Mediu”, Axa Prioritară 4 - Implementarea 
sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniu major de 
intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru 
protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000: 
  
 
Management European al ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest 
COD de identificare proiect:  36576 SMIS-CNSR  
Acronim:    MEROSCI0129NGV 
Contract de Finanţare:   Nr.134323 din 20.10.2011 
Valoare:   1.809.064,22  Euro, echivalentul a 7.617.607,59 Lei 
Perioada Contract de Finanţare:    de la 20.10.2011 până la 19.10.2014 
Perioada de implementare proiect:   36 luni. 
 
Monitorizarea speciilor Natura 2000 – carnivore mari, respectiv 
realizarea unui centru de vizitare al ariei naturale protejate ROSCI 0129 
Nordul Gorjului de Vest  
COD de identificare proiect:  43270  SMIS-CNSR 
Contract de Finanţare:   Nr.1410761 din 17.06.2013 
Valoare:   557.241,99 Euro, echivalentul a 2.479.504 lei, in conformitate cu 
Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr.1425 din 05.06.2013. 
Perioada Contract de Finanţare:   de la 01.07.2013  până la 30.06.2015. 
Perioada de implementare proiect:   24  luni. 
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Obiective proiect si rezultate propuse 

Prin programul LIFE se sustin proiectele ce vizeaza restaurarea, 
prezervarea si protejarea habitatelor naturale si a speciilor rare. In scopul 
integrarii societatii umane intr-un mod benefic evolutiei sale, conservarea 
echilibrului fragil al naturii, a frumusetii si sanatatii ei devine prioritara. Tocmai 
de aceea, modificarea comportamentului uman in context natural este vitala. 

 
 
Proiectul LIFE11 NAT/RO/825 - NORTHWESTGORJ –  

Managementul Conservativ al Habitatelor 4070* si 9260, se deruleaza in 
acest sit - ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest si are ca obiective principale: 

 

- reabilitarea habitatului distrus 4070* - restaurarea a 10ha  distruse de 
arbusti / tufarisuri cu Pinus mugo si Rhododendron myrtifolium 

o acţiunile  constau în plantarea cu Pinus mugo in zona distrusa de 
gestionarea necorespunzătoare a păşunilor - metoda folosită cu 
succes în alte zone protejate (parcuri naţionale). 

- reabilitarea habitatului distrus 9260 – Castanea sativa – reconstructie 
ecologica; 

o acţiuni ce se bazeaza pe experienţa europeană în dezvoltarea şi 
punerea în aplicare a controlului biologic al castanului afectat de o 
ciupercă din Asia - Cryphonectria parasitica, control biologic urmat 
de monitorizare si control silvic. După tratament spre vindecare, se 
vizeaza recuperarea castanilor şi a intregii păduri de castan, intr-un 
habitat de aprox. 60 ha grav afectat de cancerul castanului.  
Operatiunile silvice executate in paralel au scopul de a diminua 
infectia si de a sustine rezistenta ulterioara a specimenelor. 

o restaurarea (prin plantaţii de castani) din totalul distrus de 25 ha de 
pădure 9260 Castanea sativa. 
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- stabilirea masurilor de conservare pentru habitatele restaurate; 
- reducerea impactului negativ al turismului asupra zonelor restaurate, 

inclusiv crearea de infrastructuri de mici dimensiuni pentru vizitatori in 
scopul controlului eco-sistemului; 

o se vizeaza dezvoltarea infrastructurii adecvate pentru protectia si 
controlul turismului, in scopul de a atenua/ elimina impactul negativ 
al turismului de masa si de pasunat necontrolat. Din aceste motive 
vor fi dezvoltate  doua puncte de informare situate pe cele doua vai 
pe care se vor restaura habitatele prin prezentul proiect. Traseele 
turistice vor fi marcate si vor fi dezvoltate in zone de camping 
corespunzătoare. 

- cresterea gradului de constientizare a publicului privind conservarea 
naturii, ca parte a conceptului de dezvoltare durabila. 

o  prin participarea publicului la protecţia naturii, cu implicare in 
procesul de luarea deciziilor şi de conservare a habitatelor de 
importanţă comunitară; 

o consolidare prin organizarea cel putin anual de evenimente şi 
întâlniri pe tot parcursul implementării proiectului (Festivalul 
Castanului şi mese rotunde, cu participarea larga a comunităţii 
locale şi a turistilor). 

Proiectul este finanţat prin Programul LIFE+ al Comisiei Europene si are ca 
Beneficiar coordonator Agentia pentru Protectia Mediului Gorj, în parteneriat cu 
Administratia Sitului Nordul Gorjului de Vest prin Camera de Comert si Industrie 
Romano-Japoneza si Institutul de Cercetari si Amenajeri Silvice Brasov. 
Perioada de implementare a acestui proiect este intre anul 2012 si anul 2017, 
valoarea acestuia fiind de 1.987.742,0 €, din care 50% reprezinta Contribuţia 
Comisiei Europene iar cofinanţarea este asigurată de Ministerul Mediului şi al 
Pădurilor. 
 
 
Exemple de alte proiecte ale AMP Gorj: 
 

“Noi materiale de construcţii obtinute prin reciclare eco-sustenabilă a 
deşeurilor industriale” – ECOWASTES - 2011-2014 
“Managementul siturilor Natura 2000 Prigoria-Bengesti si Raul Gilort”                 
- 2013-2015 

 
Exemple de alte proiecte ale ICAS Brasov: 
 

“Utilizarea în scopuri energetice a culturilor instalate pe haldele de steril” 
– ENERGOHALST. Perioada: 2008-2011 

“Structura şi Regimul de Disturbanţă a Golurilor existente într-o Pădure 
Naturală de Gorun şi Implicaţiile Ecologice ale Acestora” – Contract: PN-
II-RU-TE- 2011-3-0075. No. 96/05.10.2011, Durata: 36 luni 
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Contextul LIFE+ 
 

Activităţile de diseminare derulate în cadrul proiectelor din Programul LIFE 
trebuie să se adreseze grupurilor ţintă specifice tematicii de proiect, respectiv 
atat specialiştilor si instituţiilor din domeniu sau sectoare tangentiale, cat  şi  
publicului larg. 

Strategia de diseminare trebuie sa vizeze comunicarea atât la nivel intern 
cât şi extern, oferind modalitatea de transmitere de informaţii cat mai accesibile 
şi mai cuprinzătoare pentru public prin măsuri care să initieze creşterea 
conştientizării grupurilor tinta. 

Aceasta strategie trebuie să se armonizeze cu politica de mediu în general şi cu 
întreaga strategie de comunicare, în special pentru Directoratul General de 
Mediu şi cu Programul Cadru 6 de Acţiune privind Protecţia Mediului (PAMCE)* - 
cadrul în care se derulează acţiunile Programului LIFE. Acţiunile finanţate trebuie 
să conducă la implementarea strategiei Programului Cadru 6 de Acţiune privind 
Protecţia Mediului.   

Chiar dacă prezentarea este diferită, domeniile prioritare pentru acţiuni 
din cadrul Programului Cadru 6 de Acţiune privind Protecţia Mediului sunt 
compatibile cu cele ale programului LIFE. Protecţia naturii şi a biodiversităţii, 
îmbunătăţirea protecţiei mediului şi a sănătăţii, schimbările climatice, dar si 
utilizarea durabilă a resurselor naturale şi managementul deşeurilor sunt  teme 
abordate in proiectele LIFE.  

Pentru a sprijini implementarea Programului Cadru 6 de Acţiune privind 
Protecţia Mediului trebuie valorificate rezultate pe baza temelor prioritare. 
Direcţiile strategice ale Programului Cadru 6 de Acţiune privind Protecţia Mediului 
sunt conforme cu recomandările Programului LIFE: îmbunătăţirea implementarii 
legislaţiei existente, integrarea problemelor de mediu în cadrul altor politici, 
cooperarea cu institutiile si publicul larg, informarea cat mai corecta si completa 
a publicului, printr-o abordare cat mai complexa. 
 

* Documentele care stau la baza politicii de mediu a UE sunt Programele 
de Acţiune pentru Mediu, incepand inca din 1972, o combinatie de programe pe 
termen mediu corelate printr-o abordare strategica, constand in tratarea 
verticala si sectoriala a problemelor ecologice. 

Cel de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu „Mediu 
2010: viitorul nostru, alegerea noastră” a acoperit perioada 22 iulie 2002 - 
21 iulie 2012, continuand implementarea strategiei UE de dezvoltare durabila si 
propunand cinci directii majore de actiune strategica: imbunatatirea 
implementarii legislatiei actuale, integrarea preocuparilor de mediu in alte 
politici, apropierea de piata, imputernicirea populatiei ca cetateni privati si 
sprijinirea lor in schimbarea atitudinii, luarea in considerare a mediului in 
utilizarea teritoriului, planificare si managementul deciziilor. 
 

Conform Documentului de lucru al Comisiei pentru mediu, schimbări 
climatice şi energie „CĂTRE UN AL 7-LEA PROGRAM DE ACŢIUNE PENTRU 
MEDIU: O MAI BUNĂ IMPLEMENTARE A LEGISLAŢIEI DE MEDIU A UE”, din iunie 
2012, „Cel de-al şaptelea Program de acţiune pentru mediu (PAM 7) va stabili o 
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serie de obiective în domeniul protecţiei mediului, care ar trebui atinse în 
perioada 2014-2020, pentru a contribui la obiectivele Europa 2020 de creştere 
durabilă, inteligentă şi favorabilă incluziunii, precum şi o viziune cu privire la 
direcţia în care ar trebui orientată politica de mediu a UE pe termen lung.” 
 
Programul va identifica 3 obiective cheie: 

• protejarea, conservarea si sporirea capitalului natural al Uniunii 
• transformarea Uniunii intr-o economie verde, eficienta din punct de 

vedere al resurselor si competitiva din punct de vedere al nivelului scazut 
al carbonului 

• salvarea cetatenilor Uniunii de presiunile legate de mediu si riscurile 
asupra sanatatii si binestarii 

 
Noul Program de Actiune pe Mediu intrat in vigoare din ianuarie 2014 ofera o 
strategie comuna si va sta la baza politicilor de mediu pana in 2020. Pentru a 
avea o directie pe termen si mai lung, documentul stabileste o viziune a Uniunii 
pana in 2050: 
,,In 2050, vom trai bine, in limitele ecologice ale planetei. Prosperitatea noastra 
si mediul inconjurator sanatos provin de la o economie inovativa, circulara in 
care nimic nu este irosit si toate resursele naturale sunt gestionate sustenabil, 
iar biodiversitatea este protejata, valorificata si utilizata in moduri care sporesc 
rezistenta societatii noastre.Cresterea scazuta de emisii de carbon a fost de mult 
timp decuplata de la utilizarea resurselor, stabilind ritmul pentru o societate 
globala sigura si durabila.” 

Sursa: Comisia Europeana 

 
Depinde de institutiile europene si de Statele Membre sa se asigure ca va fi 
implementat, iar obiectivele prioritare stabilite sa fie atinse pana in 2020. 
 

 
 
Concept LIFE+ 
 
 

Conceptul LIFE este acela de a asocia comunităţile din întreaga Uniune 
Europeana, de a apropia cetăţenii de actorii, respectiv specialistii din domeniul 
protecţiei mediului, în sprijinul indeplinirii scopurilor specifice ale proiectelor. 
In conformitate cu aceasta tendinţa a Programului Cadru 6 de Acţiune privind 
Protecţia Mediului al CE, acest concept a fost selectat pentru a aduce LIFE mai 
aproape de cetăţeni.   
El exprimă facilitatea şi însoţeşte rolul instrumentului european LIFE pe toată 
durata implementării acţiunilor pentru mediu. 

Identitatea programului LIFE este dată de către proiectele pe care le 
finanteaza. Rezultatele proiectelor sunt esenţa LIFE, astfel că acestea reprezintă 
mijloacele principale ale îmbunătăţirii protecţiei mediului, definind raţiunea 
existenţei instrumentului LIFE. 
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Principiile generale privind comunicarea  
si diseminarea obiectivelor si rezultatelor din proiect 

 

De eficienţa informarii, educaţiei şi comunicarii depinde succesul 
proiectelor.  Reusita si bunele rezultate ale unui proiect se datoresc in mare 
parte factorilor de decizie şi a beneficiarilor consultaţi, bine informaţi si 
mobilizaţi. Chiar si experienţe izolate pot contribui la obtinerea de rezultate 
pozitive. 

Pentru indeplinirea conditiilor impuse de Comunitatea Europeana si in 
scopul respectarii cerintelor legislatiei UE si obtinerii unei imagini favorabile 
Tarilor Membre ale UE unde protectia mediului constituie o prioritate a 
dezvoltarii economico-sociale, prin acest proiect ni se ofera oportunitatea de a 
sprijini efortul specialistilor in conservarea mediului si mediatizarea acestor 
eforturi printr-o strategie de comunicare /diseminare si o imagine 
corespunzatoare temelor abordate. 

Obiectivele generale ale strategiei de comunicare se ating printr-un dialog 
continuu si participare implicita si sunt reprezentate de recunoaştere, eficienţa 
optimizării resurselor umane şi financiare si aplicarea efectivă a lecţiilor învăţate 
pe perioada desfăşurării proiectului, dar si de participare, prin cooperare şi 
sprijin uman şi financiar. 

Scopul principal al activităţilor de diseminare din cadrul Programului LIFE 
îl constituie evidentierea valorii adăugate oferite de contribuţia pe care CE o 
acordă.  Cele patru obiective operaţionale recunoscute sunt: 

- exploatarea maximizata a rezultatelor proiectului, conform Programului 
Cadru 6 de Acţiune privind Protecţia Mediului prin îmbunătăţirea transmiterii 
informaţiilor şi diseminarea tematică astfel incat sa fie încurajat transferul 
rezultatelor către alţi utilizatori, alte politici şi chiar şi în procesul legislativ 
European; 

- implicarea statelor beneficiare ale Programului LIFE spre extinderea si 
claritatea comunicarii în cadrul LIFE - prin dezvoltarea unei strategii de 
diseminare coerente la nivel naţional prin intermediul prezentării avantajelor 
economice şi de mediu definite de proiectul LIFE; 

- creşterea imaginii generale LIFE si a interesului instituţional prin 
prezentarea unei imagini generale pozitive a programului, la nivel European şi la 
nivelul publicului larg. 

 
Comunicarea este instrumentul definitoriu în cadrul parteneriatului şi 

participării cooperante,  astfel ca schimbul de informatii duce la descoperirea si 
dezvoltarea relaţiilor interumane.   

 
Mai mult de-atat, in scop de informare sau de promovare, Comunicarea 

este un fenomen social. Ea se supune dinamicii societatii, din toate punctele de 
vedere. Comunicarea este afectata de “moda” asa cum oamenii sunt influentati 
de tendintele care dau personalitate unei anumite perioade, fiind victime ale 
curentelor care le modeleaza atitudinea si comportamentul.  
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Acest lucru inseamna ca aceste trenduri vor trebui sa se regaseasca si in 
conceptele campaniilor de promovare. Ecologia, sportul, viata sanatoasa, 
protectia animalelor - acestea sunt doar cateva tendinte care caracterizeaza 
societatea contemporana si care se regasesc in foarte multe dintre campaniile de 
comunicare, atat la nivel vizual, cat si textual. 

 

Elementele si obiectivele strategiei de diseminare 

Elaborarea strategiei de campanie intr-un proiect este un proces extrem de 
minutios, definind ruta pe care vor merge actiunile de promovare si diseminare 
in acest proiect, baza fiind un concept creativ bine ales si care trebuie sa fie 
fructificat la maxim. Elementele ce ghideaza acest proces sunt definite de 
urmatoarele reguli: 

- demersurile de promovare ale unei companii, proiect sau ale unui 
produs/serviciu trebuie sa reflecte identitatea acestora. Aria conceptelor 
posibile este restransa la cele care impartasesc valori, credinte si o viziune 
comuna cu cea a proiectului in cauza.  

- principiul esential in elaborarea conceptului de campanie si implicit de 
imagine  este constituit de faptul ca acest concept trebuie sa reflecte 
valorile companiei sau ale proiectului promovat, care trebuie sa reflecte 
implicit valorile comunitatii careia i se adreseaza. Trebuie sa existe o 
relatie de echivalenta intre valorile condensate in conceptul unei campanii, 
valorile proiectului promovat prin campania respectiva si valorile publicului 
tinta avut in vedere. Doar astfel actiunile care compun campania vor fi 
eficiente.  

 Dată fiind importanţa deosebită acordată de Programul LIFE acţiunilor de 
diseminare a rezultatelor proiectelor si a obiectivelor generale urmarite de 
instrumentul financiar LIFE, conştientizăm necesitatea elaborării strategiei 
generale de diseminare si a planului de comunicare, precum si a rapoartelor 
ulterioare privind impactul actiunilor de diseminare derulate in cadrul proiectului 
NORTHWESTGORJ.  

 Strategia trebuie sa identifice obiectivele ce trebuie realizate, tintele de 
atins si resursele ce vor fi utilizate. Va trata categoriile de grupuri ţintă şi 
partenerii ce vor beneficia de informaţiile şi rezultatele proiectului, iar 
implementarea acesteia va avea la bază un plan de acţiune si de comunicare 
privind activităţile de diseminare ce urmează a fi implementate.  

 Acest plan va urmări principalele etape ale proiectului şi va interveni cu 
acele instrumente şi mijloace de diseminare necesare promovării rezultatelor 
obţinute atât la nivel local cat şi naţional, furnizand detalii ale continutului 
actiunilor ce sunt implementate la nivelul grupurilor tinta. 

 Transpunerea strategiei prin acest plan de comunicare va fi continuu 
adaptata pe parcursul desfasurarii proiectului in functie de rezultatele obtinute pe 
parcurs, coroborand detalierea produselor destinate comunicarii cu resursele 
necesare si gradul de utilizare al acestora.  
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 Strategia de diseminare trebuie sa tina cont de componenta eficienta dorita 
de beneficiar, spre informare, educare si comunicare, contribuind la succesul 
proiectului prin atingerea si acoperirea adecvata a publicului tinta.  

 
Campania promovata prin strategia de comunicare si diseminare poate 

avea un pronuntat caracter interactiv, incurajand publicul larg sa participe la 
recunoastere si provocandu-l la sustinerea proiectului prin atitudine - exemplul 
unor “actiuni de strada” in perioada conferintelor, pentru popularizarea speciilor 
protejate in proiect si indemn la ocrotire si consideratie.  
Interactiunea cu publicul larg in principal printr-o imagine bine conturata – ne 
aduce sau readuce in atentie beneficiarii efectivi ai unei nature sanatoase si 
ocrotite. 

Mesajele utilizate trebuie sa fie simple si usor de inteles, adecvate din 
punct de vedere cultural şi social, corecte din punct de vedere tehnic, scurt, 
relevant, practic si pozitiv. Ele vor tine cont de nevoile si preocuparile publicului 
vizat, corespunzatoare nivelului lui de cunostinte si de constientizare. 

Conceptul de campanie trebuie sa reflecte valorile companiei sau ale 
proiectului promovat, trebuie sa reflecte implicit valorile comunitatii careia i se 
adreseaza. Trebuie sa existe o relatie de echivalenta intre valorile condensate in 
conceptul unei campanii, valorile proiectului promovat prin campania respectiva 
si valorile publicului tinta caruia ne adresam. Doar astfel actiunile care compun 
campania vor fi eficiente.  

Pentru planificarea si implementarea diverselor activitati de comunicare, 
mobilizarea sociala este esentiala, respectiv angajarea sprijinului factorilor de 
decizie si influenta: de la nivel politic si administrativ (inclusiv cu alocarea 
resurselor in acest scop) – politicieni, functionari publici si de servicii, institutii 
guvernamentale, pana la institutii media si companii nationale si internationale si 
ONG-uri, alaturi de participarea comunitatii. 

Prin informare, constientizare si mobilizare, publicul larg capata capacitatea 
de a gasi solutii si a se implica activ, motivat si de  incurajarea  actiunii liderilor 
politici, religiosi si economici. 

 
La baza detalierii strategiei de diseminare trebuie sa stea dialogul social 

cu responsabili de mediu si cu reprezentantii grupurilor tinta. Aceste grupuri 
tinta sunt identificate prin organizarea si implementarea unor mese rotunde, 
grupuri de lucru si discutii, in vederea testelor preliminarii asupra mesajelor 
proiectului, directionate catre nevoi speciale si preocupari ale publicului vizat. 

Prin comunicare si consultare comunitatea trebuie sa fie implicata in mod 
continuu inca din etapa de identificare a problemelor si de elaborare a mesajelor, 
intr-un mod aproape partenerial, spre gasirea solutiilor si mobilizarea resurselor 
pentru implementarea proiectului. 

Comunicarea eficienta este esentiala pentru strategie in eforturile de 
rezolvare a problemelor si spre diseminarea experientelor de succes, 
demonstrate prin monitorizari si evaluari pretioase. 
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Publicul Tinta / Analiza si validarea grupurilor tinta 

Publicul ţintă trebuie segmentat astfel incat mesajele si abordarea să fie 
adaptate fiecărui grup in parte, avand in vedere cunoştinţele, educatia, 
atitudinile şi practica fiecărui segment in discutie. 

Identificarea grupurilor ţintă pentru acţiunile de diseminare vizate in proiect este 
principalul traseu spre realizarea unei strategii de diseminare coerente şi 
eficiente. 

Scopul strategiei de diseminare este promovarea unei campanii susţinute 
de informare si conştientizare a populatiei, spre întâmpinarea si rezolvarea 
necesitatilor locale. 

  Împărţirea grupurilor ţintă şi nevoile lor specifice de comunicare sunt 
esenţiale pentru creionarea unei comunicari optime.  Doar prin intelegerea 
diferenţelor dintre variatele segmente de public se pot elabora mesaje finale 
capabile să producă schimbările dorite.   

Tematica mesajelor nu trebuie sa se modifice esenţial, insa conţinutul 
mesajelor si modul lor de prezentare, ca si selectarea mijloacelor media  trebuie 
sa varieze, pentru trasarea unor strategii dedicate pentru fiecare grup in parte.  

Se impune asadar aplicarea acestor strategii dedicate pentru fiecare grup-tinta, 
printr-un plan de comunicare ca principal instrument dezvoltat in campanie. 

Pentru fiecare grup ţintă va fi necesară o stabilire a priorităţilor in derularea 
acţiunilor de comunicare ce vor fi dezvoltate pe tot parcursul proiectului.  Pentru 
atingerea obiectivelor şi a rezultatelor asteptate vor fi definite cele mai adecvate 
acţiuni şi produse privind comunicarea. 

 

În  cadrul proiectului LIFE11 NAT/RO/825 - NORTHWESTGORJ –  
Managementul Conservativ al Habitatelor 4070* si 9260, au fost 
identificate trei categorii principale de grupuri ţintă asupra carora trebuie sa se 
concentreze strategia de diseminare si planul de comunicare din acest proiect, 
dupa cum urmeaza: 

 
1. autoritati si institutii publice, direct sau indirect interesate  

 

- Consiliul Judetean Gorj si Prefectura, cele 11 autoritati publice locale 
amplasate in SCI-ul Nordul Gorjului de Vest, organizatii publice si private 
silvice, Agentia pentru Plati in Agricultura – Gorj, Agentia pentru 
Dezvoltare Rurala Gorj, membri ai Consiliului Stiintific al Administratiei 
ROSCI0129, specialisti in administrarea ariilor naturale protejate etc. 
 

Este extrem de importanta informarea consilierilor locali dar si o 
comunicare optima cu acestia pentru ca, fiind lideri in comunitate, ei sunt 
formatori si vectori de opinie considerabili atat pentru populatia locala cat 
si pentru agentii economici din zona. Acestia din urma, prin activitatile 
derulate local, nu trebuie sa influenteze negativ implementarea masurilor 
de conservare in siturile Natura2000. 
Mesajul transmis prin autoritatile publice trebuie sa fie legate de 
beneficiile, oportunitatile dar si de restrictiile generate de statutul de sit 
Natura2000. 
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2. potenţialii turişti si agenţiile de turism interesate 

 

Constientizarea turistilor trebuie facuta cu precadere prin intermediul 
materialelor informative tiparite si a panourilor amplasate in zonele vizate in 
acest scop, mesajele transmise fiind legate in principal de restrictiile si 
obiectivele protejate in siturile Natura2000. 

  
3. populatia locala din zona ariilor naturale protejate, Nordul Gorjului 

de Vest (cu precadere tanara generatie – prescolari, elevi si 
studenti) – public interesat de legatura intrinseca dintre protectia si 
conservarea mediului si calitatea vietii pe termen lung 
 

E recomandat ca tanara generatie – prescolari, elevi si studenti – sa fie 
vizata in mod special in proiect pentru ca aceasta e mai receptiva la noile 
informatii si poate detine rolul de vectori de opinie in randul comunitatilor din 
care fac parte. Informarea acestora se face optim prin materiale educative 
dar si prin implicare efectiva in activitati practice in teritoriile  ariilor naturale. 
   Populatia locala careia ne adresam trebuie sa devina din ce in ce mai 
preocupata de aspecte legate de protectia mediului si conservarea 
biodiversitatii ecologice, ca si de creşterea calităţii vieţii atat în zonele urbane 
cat şi rurale prin reducerea riscurilor asupra sănătăţii mediului inconjurator, 
sa fie de asemenea interesati si de creşterea potenţialului turistic si economic 
al zonelor cu precadere rurale (ex. prin ecoturism).  
Aceste asteptari sunt sustinute si mobilizate prin cresterea nivelului de 
constientizare si de incredere al oamenilor in sansa de reconfigurare valorica 
a zonei geografice. 

Comunicarea eficienta cu diversele comunitati locale din siturile Natura 
2000 si din vecinatatea acestora este esentiala in procesul de implementare a 
masurilor necesare asigurarii unei stari favorabile de conservare a speciilor si 
habitatelor. 
 
Strategia de diseminare trebuie sa se transpuna intr-un plan de comunicare 

dezvoltat pe tot parcursul derularii proiectului, cu detaliere a continutului 
actiunilor la nivel local (al comunitatii) si national, in perioada de implementare 
de proiect. 
 Planul de comunicare pe categorii de grupuri tinta se va face cu detalierea 
resurselor necesare, a mijlocelor folosite si rezultatelor masurabile estimate 
pentru fiecare categorie pe parcursul implementarii si dupa finalizarea 
proiectului. 

In conceperea dedicata a strategiei de diseminare si comunicare pentru 
publicul tinta s-a tinut cont de urmatoarele aspecte importante: 

 
• protectia naturii reprezinta o preocupare pentru toate grupurile tinta 

vizate 
• refacerea habitatului de castan este mai bine perceputa de public 
• exista deschiderea grupurilor tinta de a participa la activitati de mediu, 

inclusiv evenimente de diseminare. 
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Etapele pentru pregatirea si implementarea strategiei de diseminare        
si a planului de comunicare 

1. Analiza 

Analiza reprezinta primul pas spre comunicarea efectivă si include verificarea 
urmatoarelor date: 

- politicile şi programele existente ce stau la baza derularii proiectului, 
- problemele identificate spre rezolvare, 
- comportamentele ce trebuie influenţate,  
- limitarile existente, 
- resursele de comunicare disponibile. 
 

Analiza contextului proiectului va ajuta la stabilirea dialogului, care dintre 
mesaje sunt cele mai importante şi care sunt informaţiile actuale, atitudinea şi 
experienţa publicului ţintă. 

Analiza situaţiei ne spune dacă informaţia va ajunge la publicul ţintă. Publicul 
a fost ales în trecut in funcţie de modificările comportamentale în decursul unei 
perioade de timp şi de rezultatul acestui mod de abordare.  

 
 

2. Planificare si programare 

Componentele planului si strategiei generale identificate ca obiective 
(specifice, reale, prioritare şi cuantificabile), se raporteaza la segmentarea 
publicului si la selectarea mijloacelor media, pentru impactul şi programarea în 
timp dorite, printr-un plan de management, indicând responsabilităţi specifice 
pentru etapele majore. 

Informaţiile rezultate din această analiză vor fi utilizate la definirea atitudinii 
ce se va adopta spre atingerea nevoilor şi preocupărilor audienţei ţintă. 

Mesajul va fi diferit in funcţie de grupul ţintă si trebuie bine stabilit cui il 
adresam. Segmentarea publicului in funcţie de nevoile de comunicare se face 
prin înţelegerea diferenţelor între grupurile şi sub-grupurile ţintă alese; desi 
tema va rămâne aceeaşi, conţinutul mesajelor, forma lor si alegerea canalului 
media vor fi diferite. 

Alegerea canalelor de comunicare şi media trebuie sa fie cele optime spre 
eficienta în atingerea şi influenţarea publicului ţintă. Canalele de comunicare 
trebuie sa se combine spre sustinere reciproca.  

In mod frecvent, in campanii e necesara repetarea mesajelor, eficienta 
crescand atunci când susţinerea se face pe perioada mai lunga de timp, cel puţin 
pe durata derulării proiectului. 
 
 

3. Elaborarea si dezvoltarea mesajului / testari preliminare 
 

Elaborarea si confirmarea mesajului trebuie să se bazeze pe analiza şi 
conceptul realizate în primele două etape.  
Conceptul porneste de la propuneri si prezentări preliminare, gasirea de cuvinte 
si fraze intr-o anume tematică, cu pre-testarea sloganurilor cu ajutorul 
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grupurilor sau reprezentanţilor auditoriului (inclusiv cu imagini şi alte materiale 
vizuale), spre a evita ulterioare posibile neînţelegeri; 

Pre-testarea mesajelor şi materialelor este necesară pentru înţelegere, pentru 
reamintire si recunoastere, pentru a identifica punctele slabe şi punctele tari ale 
acestuia, pentru a observa relevanţa mesajului la nivelul personal, toate acestea 
realizându-se împreună cu auditoriul reprezentativ ales pentru elaborarea 
materialelor finale. 
Ulterior va fi necesara retestarea materialelor existente înainte ca acestea să fie 
reproduse. 

Mesajele trebuie să se adreseze nevoilor şi preocupărilor auditoriului ales 
şi trebuie să fie potrivite nivelului său de cunoaştere şi gradului de 
conştientizare.  Acestea trebuie să fie: simple şi uşor de înţeles, potrivite din 
punct de vedere cultural şi social, corecte din punct de vedere tehnic, scurte, 
relevante, practice, pozitive. 

Etapa de pre-testare a materialelor elaborate este un pas important 
înainte de a se trece la producerea acestora şi va economisi bani şi timp, 
determinând audienţa ţintă să înţelegă mesajele, să vadă şi să comenteze ceea 
ce li se transmite prin materialele vizuale sau audiovizuale, uşor şi repede, sa 
înţeleaga esenta informatiei din cadrul materialelor de diseminare, să regăsească 
ca agreabile si educationale imaginile din aceste materiale. 

Materialele audio-vizuale trebuie să fie atât captivante cât şi informative, 
si mai ales e important ca imaginile şi mesajele sa fie transmise conform 
specificului local.  

Echipa implicata in proiect pentru elaborarea planului de comunicare trebuie 
să fie flexibila şi disponibila pentru modificări in strategie ca urmare a testarilor 
efectuate pe parcursul proiectului. 
 

4. Implementare, monitorizare, evaluare 
 

Implementarea este de obicei etapa cea mai costisitoare a programului de 
comunicare, etapele acesteia fiind detaliate de urmatoarele: 

- producerea mesajelor finale şi materialelor de diseminare pe baza 
rezultatelor pretestărilor; 

- programarea în timp şi distribuirea integrată pe canale potrivite pentru 
obţinerea unui impact maxim; 

- instruirea acelora care vor utiliza materialele, dacă este necesar; 
- distribuirea graficelor de implementare şi rapoartelor pe scară largă în 

vederea exploatării alienţelor constituite. 
 

Monitorizarea va consta in: 
- monitorizarea volumului producerii de materiale de diseminare; 
- monitorizarea distribuirii informatiei prin canalele media şi inter-

personale; 
- monitorizarea planului de activitati; 
- monitorizarea şi întărirea relaţiilor cu alte organizatii implicate direct sau 

indirect in activitatile studiate in proiect; 
- efectuarea revizuirilor necesare. 
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In vederea evaluării  trebuie avute in vedere urmatoarele: 
- evaluarea şi urmărirea creşterii nivelului de informare, intelegere si 

conştientizare si mobilizare practica in urma experientelor dobandite; 
- eventuala utilizare a tehnicilor de cercetare posibile în vederea obţinerii 

unui feed-back imediat; 
- rezultatele analizei în raport cu obiectivele specifice; 
- efectuarea revizuirilor necesare. 

 
Procesele de monitorizare şi evaluare ar trebui să fie privite ca şi componente 

esenţiale pentru o îmbunătăţire efectivă şi nu ca teste ale performanţelor staff-
ului si trebuie sa se materializeze in rapoarte anuale de implementare a planului 
de comunicare.  

 
Evaluarea necesită şi o analiză a impactului şi aplicarea acestor analize în 

vederea planificării viitoarelor activităţi. 
Paşii necesari in aceasta directie sunt: 
- revizuirea şi analiza informaţiilor acumulate în fiecare etapă a procesului 
- analiza impactului proiectului asupra publicului propus, organizaţiilor ce 

sponsorizează şi altor persoane implicate 
- identificarea modificărilor semnificative în protecţia mediului la nivel 

naţional 
- estimarea resurselor viitoarelor fonduri 
- reschiţarea continuă a activităţilor de comunicare. 

Evaluarea şi monitorizarea se pot suprapune. 

Odată ce publicul ţintă şi populaţia sunt motivate şi mobilizate să reacţioneze 
este importantă continuarea completării programului de comunicare prin 
extinderea eforturilor pentru susţinerea interesului.   

Seminarii şi sesiuni de instruire pe tema comunicării şi a abilităţilor inter 
personale vor folosi la îmbunătăţire a eforturilor de atingere şi de transmitere a 
informaţiilor către întreaga reţea. 

Specialiştii în comunicare trebuie să fie implicaţi -în toate etapele- în 
planificarea, implementarea şi continuarea proiectului. 

Procesul de comunicare este unul continuu.  Operaţiunile atinse la toate etapele 
derulării proiectului ajută la concretizarea direcţiei pe care se va merge.  
Modificările semnificative de atitudine şi comportament necesită timp şi eforturi 
repetate.  Acest proces este periodic, ajustându-se nevoilor de schimbare ale 
publicului şi construindu-se sistematic pe baza experienţelor trecute. 
Strategia trebuie sa creeze o comunicare dinamica interna si externa, facand 
informatia mai accesibila si mai cuprinzatoare pentru specialisti si cetateni, si sa 
schiteze masurile care sa genereze constientizarea anumitor grupuri tinta, si mai 
ales trebuie sa fie in conformitate cu politicile de mediu si cu strategia generala 
de comunicare a programului LIFE. 
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Tipuri de mijloace de comunicare,  
mesaje utilizate pe categorii de grupuri tinta 
 
Mesajele efective sunt cele care se adreseaza direct grupurilor tinta, care sa fie 
in concordanta cu adevaratele necesitati identificate pentru fiecare categorie de 
public. 

Cat priveste materialele de diseminare, acestea trebuie sa fie materiale 
personalizate, iar sub forma materialelor promotionale ele reprezinta elemente 
de baza ale oricarei strategiei de marketing.  

In mod absolut necesar, orice promovare online sau cea desfasurata prin mediile 
traditionale ca radio, TV sau presa scrisa trebuie sa fie completate aproape 
natural de materialele promotionale si/sau tiparite, create in orice proiect in asa 
fel incat sa-i reflecte imaginea. 

Oricat de spectaculoasa ar fi evolutia metodelor de promovare, un loc 
important in strategiile elaborate de companii sunt elementele traditionale ce nu 
au disparut ci au urmat o dezvoltare in stransa concordanta cu cea a mijloacelor 
tehnologice de productie. Astfel, print-ul s-a impus de-a lungul timpului si 
diversificarea suporturilor pe care poate fi realizat, fapt ce atrage in continuare 
companiile si popularizarea proiectelor in aceasta directie.  

Materialele promotionale au fost si raman elementul de legatura tangibil 
intre companie, proiect si publicul sau. Daca o reclama poate trece neobservata, 
un obiect folositor clientului potential, promotional personalizat, reprezinta un 
magnet pentru atragerea sa catre oferta companiei respectiv mesajul proiectului 
care i se adreseaza, oferindu-i ceva in schimb. 

Prin utilitatea lor, materialele promotionale abordeaza clientul potential la nivel 
personal si construiesc o relatie cu acesta. Prin utilizarea practica in viata de zi 
cu zi, clientul potential creeaza o relatie cu obiectele promotionale si implicit, la 
nivel subconstient, cu brandul si mesajul pe care aceste obiecte il reprezinta. 

Acesta este motivul pentru care alaturi de materialele informative tiparite 
sau in format electronic, propunem spre personalizare si diseminare si alte 
materiale care sa poarte mesajul campaniei dezvoltate in proiect.  

Mesajele transmise trebuie sa sintetizeze cat mai mult din informatiile si 
asteptarile asociate proiectului. Insotite de o strategie coerenta si bine gandita, 
mesajul campaniei de popularizare poate avea un binemeritat succes in a 
convinge publicul de beneficiile proiectului promovat, contribuind decisiv la 
decizia de implicare si aducand plusvaloare. 

Pentru imaginea proiectului si materialele de diseminare si comunicare 
este esentiala asocierea unui concept grafic aerisit, ingrijit, cu o paleta de culori 
bine alese si cu o aranjare in pagina bine gandita care va fi pe plac intotdeauna 
in fata altora abundente de texte nerelevante si culori neinspirat combinate. Prin 
combinarea priceputa de mesaje, culori si imagini se pot da nastere in final la 
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stari de spirit, emotii, ganduri si dorinte ce se vor materializa apoi in produse, 
respectiv in materialele de comunicare necesare. 

Sustinerea considerabila a proiectului se face printr-un concept vizual 
atractiv si oportun temei proiectului si trebuie sa fie un concept unitar care sa 
duca la recunoastere atat de catre specialisti cat si de catre publicul larg.      El 
este primul element de impact cu care utilizatorul intra in contact, iar daca 
elementul vizual nu provoaca o reactie, destinatarul mesajului va uita brandul 
care i s-a adresat sau mesajul care i s-a transmis. Layoutul materialelor trebuie 
sa ajute cititorul sa inteleaga si sa sustina proiectul. 

E obligatoriu ca in conceptul grafic pentru materialele de diseminare sa fie 
cuprinse elementele de identificare - logo-urile partenerilor financiari – Life, CE si 
Natura, dar si logo-ul de proiect, titlul proiectului in romana sau bilingv, 
impreuna cu siglele partenerilor tehnici, optional alaturi de sloganul campaniei, 
datele de contact si site-ul unde pot fi gasite mai multe detalii, totul intr-un 
layout original, specific, unitar, intarit de imagini caracteristice temei abordate 
impuse de beneficiar prin acest proiect.  

De asemenea, la mentionarea specifica a beneficiarului de proiect, va 
trebui stipulat in materiale sprijinul acordat de catre Uniunea Europeana. 

Elaborarea materialelor de diseminare in proiect trebuie sa se faca pe 
baza informatiilor prezentate de beneficiarul si partenerii de proiect dar si de 
experienta altor grupuri din tara sau din UE care desfasoara proiecte sau 
programe de educatie ecologica, la recomandarea autoritatii contractante. 

Tinand seama de materialele elaborate pana in prezent in cadrul 
proiectului si puse la dispozitie de beneficiarul de proiect, putem spune ca se 
poate continua prin dezvoltare si accentuare mesajul transmis in etapa de 
initiere a proiectului, respectiv pastrarea sloganului “Schimba-ti atitudinea, 
ocroteste natura!” 

Avand in vedere ca partenerii din proiect au hotarat mentinerea si 
utilizarea ocazionala a sloganului “Schimba-ti atitudinea, ocroteste natura!”, 
acest mesaj propunem sa il utilizam de-a lungul campaniei de interactiune, 
informare si constientizare in materialele ce se adreseaza in special publicului 
larg. 

Dincolo de slogan, mesajul vizual trebuie structurat conform obiectivelor 
mentionate: concepere unitara si atractiva a vizualului pentru materialele de 
informare si promovare in proiect, spre informarea secundara si sensibilizarea 
cetateanului, constientizarea lui si stimularea de a participa la conservarea 
mediului spre perpetuarea campaniei. 

Mesajul vizual si informativ al materialelor de diseminare in proiect trebuie 
sa ofere beneficiarilor finali intelegerea corecta intr-un mod atractiv asupra 
obiectivelor proiectului, in scopul obtinerii de beneficii pentru o dezvoltare 
durabila.  
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Construirea conceptului si realizarea lui trebuie sa se bazeze pe echilibrul 
intre continutul informativ, tehnic, serios si o prezentarea grafica atractiva si 
necesara a materialelor de diseminare in proiect.  

Pentru noua imagine trebuie refacuta identitatea vizuala a proiectului si 
creata o imagine noua, conturandu-se astfel imaginea –concept pentru modul de 
identificare a proiectului, intr-un format original. 

E nevoie de un concept tematic special care sa intruneasca imbinarea 
elementelor caracteristice proiectului intr-un fundal agreabil, modern si 
consonant cu tema data, localizand in acelasi timp spatial si recognoscibil 
regiunea geografica in care se regasesc habitatele supuse studiului, conservarii 
si refacerii ecologice. 

Referinta trebuie sa graviteze in jurul imaginii speciei / speciilor protejate 
(ex. castan) ce fac obiectul studiului si scopului proiectului.  

Ulterior se poate stabili si structura materialelor, identitatea grafica (de la 
asociere logo-uri existente la setul de elemente grafice care-i dau personalitate 
si unitate), precum si ritmul si prioritizarea materialelor spre realizare grafica in 
scopul executiilor efective.  

Creatia materialelor de diseminare tine cont in continuare de componenta 
eficienta dorita de beneficiar, spre informare, educare si comunicare, contribuind 
la succesul proiectului prin atingerea si acoperirea adecvata a publicului tinta: 
atat autoritati si institutii publice direct sau indirect interesate, dar si potenţialii 
turişti si agenţiile de turism interesate, precum si locuitorii din zona ariilor 
naturale protejate, conform strategiilor dedicate pentru fiecare grup-tinta. 

 
In functie de evenimentul pentru care se prelucreaza informatia de 

transmis si mesajul specific, conceptul grafic propus trebuie sa fie unul flexibil si 
armonic in acelasi timp, permitand adaptarea corespunzatoare scopului solicitat. 
 

Prin imaginea propusa campania poate avea un pronuntat caracter 
interactiv, incurajand publicul larg sa participe la recunoastere si provocandu-l la 
sustinerea proiectului prin atitudine - exemplul unor “actiuni de strada” in 
perioada conferintelor, pentru popularizarea speciilor protejate in proiect si 
indemn la ocrotire si consideratie.  

Imaginea promovata nu trebuie uitata repede, nicidecum neluata in 
seama si neglijata de catre populatie. 

 Interactiunea cu publicul larg in principal printr-o imagine bine conturata 
– ne aduce sau readuce in atentie beneficiarii efectivi ai unei nature sanatoase si 
ocrotite incepand cu si prin aceste proiecte, intr-un mod cu adevarat eficient. 
 

Mesajul general transmis prin grafica si personalizarea materialelor de 
diseminare este foarte important si trebuie sa fie simplu si usor de inteles, 
adecvat din punct de vedere cultural şi social, corect din punct de vedere tehnic, 
scurt, relevant, practic si pozitiv. 
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Planul de diseminare /Activitatile de diseminare  
pentru proiectul LIFE11 NAT/RO/825 - NORTHWESTGORJ –  
Managementul Conservativ al Habitatelor 4070* si 9260 
Acţiuni proprii legate de asigurarea unei diseminari cât mai largi a 
informaţiilor  
 
 

Orice coordonator de proiect trebuie sa se gandeasca inca din momentul 
scrierii proiectului cum poate sa genereze „publicitate” pentru proiect si sa nu 
astepte ca proiectul sa fie finalizat pentru a incepe diseminarea acestuia.  
 
Iar pentru a creste eficacitatea programului LIFE, recomandarea expresa a 
oficialilor europeni este de a imbunatati difuzarea si reproducerea rezultatelor 
proiectelor de mediu implementate cu succes. 
 

Asa cum s-a mai mentionat, organizarea activităţilor de informare şi 
publicitate privind proiectul trebuie sa se faca in paralel cu popularizarea 
contribuţiei Uniunii Europene la dezvoltarea infrastructurii de mediu din România 
şi a domeniilor ce pot fi finanţate din fonduri europene.  

Aceste activitati includ de la corespondenţa scrisă purtată cu potenţialii 
beneficiari si partenerii din proiect, pana la elaborarea şi tipărirea de materiale 
informative (broşuri, pliante, afişe etc) si diseminarea acestora, inclusiv in 
întâlniri la nivel local, national şi international cu specialisti si părţi interesate. 
 

Inca de la inceputul proiectului se vor derula activitati care sa informeze 
permanent si eficient atat grupurile tinta cat si publicul larg, potentialii 
beneficiari ai rezultatelor proiectului. 

 
Diseminarea scopurilor, obiectivelor si rezultatelor trebuie realizata pe tot 

parcursul proiectului. 
Planul de diseminare trebuie sa implice toti partenerii proiectului, nu doar 

coordonatorul. Fiecare institutie poarta responsabilitatea diseminarii in propria 
retea de contacte si in domeniul in care activeaza. Numai asa se poate produce 
un efect de multiplicare.  
 

Actiunile de diseminare a rezultatelor si a bunelor practici se vor face in 
parteneriat, spre informare si publicitate, sub forma diverselor: 

- conferinte si reuniuni consultative; 
- campanii sociale de informare locala - care sa isi propuna constientizarea 

populatiei si schimbarea mentalitatilor cu privire la finantarea de proiecte 
din fonduri europene. 

Organismele intermediare vor fi de asemenea implicate in activitati de 
informare si publicitate, planificate si evidentiate in planul de comunicare. 

 
Beneficiarul de proiect este responsabil cu informarea publicului si in ce 

priveste asistenta obtinuta din fondurile europene, astfel ca va trebui sa o faca 
cunoscuta prin afisare vizibila pe panouri sau placi explicative, semnificative ca 
dimensiuni, mentionand contributia publica si finantarea CE, tipul si numele 
operatiunii, emblema UE in conformitate cu standardele grafice si referinta la 
fondul din care s-a realizat finantarea, respectiv programul LIFE. 
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Raportul anual de implementare si raportul final vor contine un capitol de 

evaluare a masurilor de informare si publicitate, si vor prezenta gradul de 
vizibilitate si constientizare, alaturi de rolul jucat de CE. 
Orice justificare corecta a banilor europeni eficient cheltuiti va aduce valoare 
adaugata acestui proiect. 
 

Strategia de diseminare va trebui sa ia in considerare nevoile utilizatorilor 
proiectului si toate celelalte parti interesate in proiect (incluzand si Comisia 
Europeana).  

 In functie de necesitati, planul trebuie sa fie suficient de flexibil pentru a 
permite integrarea mai multor subgrupuri tinta si /sau a altor grupuri ce pot 
deveni interesate pe perioada derularii proiectului.  
 

Conform utilizatorilor identificati, beneficiarii de proiect din publicul tinta - 
cu nevoi si interese personale - pot fi cu mult mai multi si din categorii diferite, 
astfel ca pot disemina la randul lor rezultatele proiectului in domeniile de interes 
ce conflueaza cu cel al proiectului. 

Evaluarea acestora trebuie facuta sistematic, pentru asigurarea ca 
proiectul continua sa raspunda nevoilor grupului tinta. 
In majoritatea proiectelor europene, alaturi de studii specifice si consultari cu 
partile interesate in proiect, pentru cercetare, instrumente utile sunt sondajele si 
chestionarele, spre realizarea analizei de cerinte. 
  

Daca rezultatele concrete ale proiectului sunt si produse finale, 
perceptibile si deci usor de promovat, prin explicarea avantajelor lor - prin 
metode traditionale de diseminare si exploatare – vor fi usor de comunicat catre 
beneficiari.  

Insa daca rezultatele proiectului constau, bineinteles si subiectiv, in 
experiente umane sau ale organizatiilor, valorizarea lor trebuie facuta cumva 
diferit.  
  

Partenerii din proiect dobandesc experienta prin participarea la proiectul 
respectiv dar nu sunt singurii: si alte persoane care vin in contact cu ideea si 
activitatile proiectului pot spune ca invata ceva. Se intampla prin evenimentele 
culturale, schimbul de informatii si bune practici, prin contactele informale create 
in proiect. 
  

Cunostintele informale, ca experiente, sunt mai greu de diseminat prin 
mijloace traditionale – publicatii, pagini web, CD-uri, buletine informative 
electronice... Alte mijloace electronice care pot fi utile: canalul YouTube ce 
permite postarea de scurte filme pe site, filme ce se pot insera ulterior si pe 
pagina web a proiectului.  
  

Forumurile online ofera si ele posibilitati de diseminare, facilitand atat 
discutarea experientelor cat si cererea/primirea de feedback.  
Conferintele, seminariile si workshop-urile sunt utile, prin organizarea unui 
forum de discutii in cadrul conferintelor, in care participantii sa-si povesteasca 
experientele si sa impartaseasca cu ceilalti ce au invatat din aceste experiente.  
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Mentinand in vedere strategiile dedicate pentru grupurile tinta – autoritati, 
turisti, populatie locala si tanara generatie, activitatile de diseminare se pot 
detalia sub forma urmatoarelor: 
 

1. initiere sau inregistrare pe o platforma de internet, respectiv pe un site de 
proiecte Life, ca actiune declarativa de apartenenta la „comunitatea” LIFE 

o aici, pe parcursul proiectului, pot fi trimise 3-4 mailuri de diseminare in 
retelele partenere 

o de ex, inscriere /banner promo cu link si pe 
http://www.lifenatura2000.ro, sau pe 
http://www.incdpm.ro/production/ro/proiecte/proiecte-in-derulare, 
http://www.ecomagazin.ro/eco/proiecte/, http://www.patrulaeco.ro/ 
etc.  

- fie cu inscriere/prezentare proiect, fie link cu banner de net 
 

1*. site web dedicat proiectului, pe care sa se posteze obiectivele, „produsul” 
final, criterii si grup de participanti, cu pagini actualizate in timp real cu 
stadiul proiectului, (respectiv cu nivelul rezultatelor in raport cu asteptarile si 
masurile adaptative corespunzatoare), cu imagini din proiect si mentionarea 
materialelor si actiunilor de diseminare 

• etapele actuale si rezultatele proiectului vor fi afisate pe site astfel 
incat publicul larg sa aiba posibilitatea de a descarca gratis rezultatele 
proiectului chiar si in scopuri practice. Pe langa rapoartele despre 
proiect se vor prezenta partenerii proiectului si link-uri catre site-urile 
lor. De asemenea, pe pagina home a fiecarui partener se va face 
referire la proiect – astfel se faciliteaza accesul la proiect a unui numar 
mare de persoane.  

• site-ul va prezenta link-uri cu proiecte EU similare, respectiv cu 
persoane cu capacitate de decizie si experti (inclusiv universitati, 
institutii publice si de training, institutii tehnice pentru studii 
superioare).  

• pagina creata va fi activa on-line minim 3 ani dupa terminarea 
proiectului. 

• optional dar recomandat: sa se dezvolte casuta de e-mail in cadrul 
site-ului si formular de contact sau forum de discutii pentru 
interactivitate cu publicul tinta si feedback din partea acestuia; toate 
persoanele responsabile din proiect, din partea beneficiarului 
coordonator si a beneficiarilor asociati sa aiba posibilitatea comunicarii 
de pe adrese nominale dezvoltate pe domeniul de proiect. Se creaza 
astfel o mai buna impresie profesionala in comunicarea cu partenerii  si 
colaboratorii intalniti pe parcursul derularii proiectului. 

Internetul reprezinta instrumentul de diseminare preferat de milioane de 
persoane si organizatii. Dupa construirea site-ului de proiect acesta trebuie 
promovat activ – prin link-urile mentionate sau cele de pe pe site-uri 
similare, prin promovarea paginii in comunitatea blogger-ilor, prin adaugarea 
unui buton de RSS feed etc. 
Pentru a disemina rezultatele in randul intreprinderilor inovative si al 
studentilor/ absolventilor, se recomanda utilizarea instrumentelor web 2.0 
(pagini de socializare - Facebook, Twitter), si chiar YouTube. 
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Adresa de internet a website-ului proiectului va apărea pe toate materialele 
editate ale proiectului, in comunicatele de presă si corespondenţă etc. 

De preferinta este ca website-ul sa fie prevazut cu un contor de acces pentru 
a putea monitoriza numarul de persoane ce acceseaza pagina. 
 
2. comunicate de presa, respectiv discutii de specialitate dupa fiecare 

workshop sau reuniune de proiect, anunturi  
• materiale scrise concis, intr-o maniera care sa faciliteze preluarea lor 

ca atare de catre jurnalisti. 
• dupa sau la fiecare reuniune: conferinta de presa sau discutie de 

specialitate pentru a aduce la cunostinta publicului interesat stadiul 
actual al proiectului (inclusiv info publicate pe net sau in ziare pentru 
clienti si angajati, in ziare de specialitate, discutii de specialitate la 
universitati, centre de formare profesionala etc.). 

o organizare de minim 2 ori pe an de conferinţă de presă pt 
anunţarea stadiului proiectului, cu participarea a min. 10 ziarişti 
din presa scrisă şi audio-vizuală locala dar si nationala. 

o achiziţionarea de spaţii publicitare în cotidiene naţionale şi 
regionale/locale în vederea publicării anunţului de initiere, 
respectiv incheiere a derularii proiectului. 

o trebuie facute toate eforturile pentru a obtine publicitate gratuita 
 in mass-media. In acest scop e nevoie ca materialele distribuite 
presei sa fie captivante si sa scoata in evidenta punctele tari ale 
proiectului.  

� De gasit calea de colaborare cu televiziuni locale pentru  
difuzarea filmului de prezentare de proiect - cu obiective 
si rezultate obtinute in cadrul acestuia – spre vizionare si 
de catre populatia ce nu are acces la vizionarea filmului 
pe DVD sau pe pagina de net. 

 
3. conferinte si workshop-uri cu participarea grupurilor tinta: autorităţi 

publice centrale si locale - reprezentanti din primării, prefecturi, consilii 
locale şi judeţene, administratori /custozi ai ariilor naturale protejate, 
administratori ai fondurilor cinegetice, direcţii silvice si specialisti in 
silvicultura si biodiversitate, ONG-uri active în domeniul mediului la nivel 
regional, Agenţiile Regionale de Dezvoltare, Agenţii Locale de Protecţia 
Mediului, operatori economici cu activitate pe amplasamente in interiorul 
ariei naturale protejate Nordul Gorjului de Vest  - reuniuni trimestriale sau 
semestriale... 

• Organizare locala de evenimente de promovare a proiectului, sub 
forma unor festivaluri populare, cel putin anuale (ex. Festivalul 
Castanului toamna), spre incurajarea publicului la cunoastere si 
participare, la implicare si responsabilitate ecologica.  

In cadrul acestor evenimente se vor desfasura workshopuri 
profesionale dedicate, cu mediatizarea de proiect – obiective, 
strategii si parteneri implicati (cu sesiuni de informare si 
dezbateri), in paralel cu spectacole si concerte in aer liber, vizite 
in teren –in habitatele restaurate si expozitii de produse 
traditionale specifice zonei.  
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In discutiile mediate din finalul prezentarilor, participantii pot 
ridica in discutie problematica din teren si particularitatile 
fiecarei situatii. 
Fiecare workshop va fi anuntat ca parte din evenimentul public 
printr-un comunicat de presa ce va include prezentarea sumara 
a proiectului si a partenerilor implicati, a obiectivelor si 
rezultatelor intermediare, stadiul actual al activitatilor derulate, 
in special reabilitarea habitatului de castan.                                    
La evenimente vor fi invitati parlamentari de Gorj, MMSC 
Bucuresti, ANPM Bucuresti, Consiliul judetean Gorj, Prefectura 
Gorj, Inspectoratul scolar Gorj, autoritati judetene, autoritati 
locale, specialisti din agentii judetene de mediu la nivel national, 
ICAS Brasov, Administratii de arii natural protejate, alti 
reprezentanti oficiali si specialisti, alaturi de localnici si elevii din 
zona de implementare a proiectului.  
Evenimentele vor fi realizate in conformitate cu programul 
propus si vor fi mediatizate in presa locala si nationala, inclusiv 
la posturile Radio-TV. 

Prin aceste evenimente se realizeaza necesara intărire a participării 
publice cu scopul de a atinge un grad ridicat de participare în proiect. 
Scopul evenimentelor va fi informarea şi participarea publică în 
implementarea proiectului. 
o Insasi lansarea ghidului/ brosurii de proiect poate fi motiv de 

organizare eveniment, cu elaborarea şi tipărirea de pliante şi afişe, 
avand in vedere participarea potenţialilor beneficiari şi mass-media. 

 

Exemple de evenimente derulate deja in cadrul proiectului si in linia carora 
vin si recomandarile de mai sus: 

o Conferinta de lansare a proiectului LIFE 11 NAT/RO/825  
desfasurata in Sala de Conferinte a Pensiunii “Casa Danielescu” in 
Municipiul Tg-Jiu, judetul Gorj, in data de 17.09.2012; 

o Masa rotunda „Casuta din poveste” – 23 mai 2013 - Runcu 

o Festivalul Castanului si Workshopul anual privind protectia si 
conservarea ariilor naturale protejate in cadrul proiectului LIFE11 
NAT/RO/825 - din data  de 18–19 octombrie 2013 - Tismana 

o Actiuni dedicate Zilei Biodiversitatii – 27 mai 2013 - Pades etc. 

 
  

4. newsletter pe email, cu ultimele actualizari de informatii de pe site, catre 
principalii actori din proiect, parteneri directi sau indirecti, autoritati si 
specialisti, factori de decizie etc. 
• email de grup catre organizatii relevante, experti, organe de decizie 

grupate in lista de destinatari (minim 20 contacte - baza de date de 
persoane, organizatii si proiecte cheie, care pot ajuta la diseminarea 
proiectului sau pot fi interesate de rezultatele acestuia). Fiecare 
partener de proiect sa fie responsabil de informarea periodica a 
contactelor privind derularea proiectului. Astfel proiectul e promovat si 
contactele ajuta la diseminare calitativa. 
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5. Materiale informative generale si pe categorii de grupuri tinta: Mapa de 
prezentare proiect, Afise /postere, Banner roll-up si Banner orizontal, 
Template personalizat pentru prezentarile din proiect, Invitatii si 
Programele workshop-urilor /intalnirilor din cadrul proiectului, Ecusoane 
personalizate, Instrumente de scris personalizate, DVD-uri personalizate, 
Ghid de promovare eco-turism Nordul Gorjului de Vest, Brosura 
(handbook) pentru copii, “Sa conservam ariile protejate” – manual 
ecologic, pliante cu “Masuri de management al habitatelor in judetul Gorj”, 
Panouri de identitate vizuala / panouri de informare habitate, “Raport de 
popularizare proiect” , Ghid privind Managementul Habitatelor 9260 si 
4070*  - brosura de prezentare proiect, coala cu antetul proiectului, carti 
de vizita personalizate pentru membrii echipelor de implementare,  plicuri  
personalizate, insigna personalizata, notes, mouse-pad personalizat, 
placute identificare la sediul partenerilor din proiect, pliante de informare 
si constientizare catre publicul larg, geanta de conferinta, alte materiale 
considerate oportune....  
Printre acestea - buletinele informative, cu aparitii regulate, continand 
informatii actualizate si etapele de lucru din proiect, redate pentru 
specialisti, in format structurat pentru tipar dar si pentru inserare ca 
publicatie on-line pe site-ul proiectului  

• vor include prezentarile celor mai importante evolutii si publicari ce 
s-au realizat in proiect, ultimele realizari ale acestuia sau vor 
anunta etape viitoare din cadrul proiectului. 

• informatiile vor fi in lb romana si engleza  
 

6. tiparirea altor materiale si realizarea de obiecte promotionale spre 
diseminare pe tot parcursul proiectului, corespunzator necesarului si 
planificarii  
• se va realiza designul şi editarea unui set de materiale promoţionale 

despre rezultatele proiectului şi despre Programul Life, inclusiv 
informaţii educative, fotografii de calitate şi date despre importanţa 
habitatelor naturale şi a speciilor ce fac obiectul proiectului. Aceste 
materiale se vor distribui comunităţilor locale, autorităţilor locale, ONG-
urilor din zona proiectului şi tuturor celor interesaţi – specialisti si 
public larg.  

o Ex.: elaborarea unei broşuri de informare privind proiectul - 
destinată informării potenţialilor beneficiari şi a publicului larg, 
tipărită în cel putin o editie, in lb romana si engleza, min. 500 de 
exemplare. Broşura poate fi diseminată la nivelul Autorităţii de 
Management şi partenerilor din proiect, dar si în cadrul unor 
seminarii/instruiri organizate în vederea diseminării de informaţii 
şi promovării proiectului pe toata durata desfasurarii lui. Broşura 
de informare prezintă pe scurt proiectul si oferă informaţii privind 
instituţiile responsabile, obiectivele proiectului, priorităţi şi 
realizări, strategie etc.  

o pentru o mai bună informare şi promovare a proiectului, alături de 
broşură se recomanda elaborarea şi a altor materiale informative 
suport: mape pentru documente (in cantitati corespunzatoare 
numarului de participanti la evenimentele tip conferinta si 
seminarii organizate in proiect), pixuri (de asemenea coresunzator 
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cantitativ numarului de participanti mentionati mai devreme), 
afişe şi bannere (corespunzatoare necesarului spre buna 
vizibilitate si marcare a evenimentelor de orice tip din proiect, 
toate inscripţionate cu siglele de proiect si alte partenerilor 
finantatori, corespunzator suprafetelor permise spre 
personalizare. 

• Realizare de  pliante de promovare proiect – spre distributie cu 
precadere publicului larg, adresabilitate in cadrul evenimentelor  de 
popularizare a proiectului si/sau inainte de acestea – spre mediatizarea 
respectivelor evenimente 
  

7. participarea la conferinte si seminarii interne de profil si pe tema 
proiectului, la simpozioane stiintifice, la congrese interne si internationale 
– in schimb de experienta intre beneficiarii proiectelor LIFE si cu intentie 
de diseminare rezultate proprii 
• permite promovarea proiectului unui public de specialitate mai larg, 

mai ales specializat in domeniul cercetarii. Proiectul trebuie promovat 
si prin prelegeri si expuneri in comisii de specialitate si Universitati.  

• contact permanent al participantilor la proiect prin natura activitatii 
profesionale 

• actiuni de networking 
 

8. aparitii in revista de specialitate /revista stiintifica tiparita, sau initierea 
unei asemenea reviste – cu articole preluate din actualizarile mentionate 
in buletine informative sau site, si rezultate prezentate comparativ cu cele 
obtinute in proiecte similare pentru alte habitate si chiar din alte tari – cu 
adresabilitate specialistilor din tara si studentilor din domeniu 
• publicarea proiectului pe coperta unei reviste de specialitate poate fi o 

activitate deosebita de diseminare 
 

9. aplicarea rezultatelor in activitatile partenerilor de proiect 
 
10.drepturi de proprietate intelectuala 

 
11.videoclip de prezentare habitate cu etapele de evolutie pe parcursul 

derularii proiectului 
• este cunoscut faptul ca doar ca texte scrise, informatia transmisa are 

un efect mai putin important si memorabil asupra publicului targetat, 
acesta reactionand mai ales la completarile vizuale si mai mult la 
materiale audio si video; astfel ca prin promovare video - in acest 
concept se vor reda nu numai continuturile si obiectivele proiectului ci 
si dinamica obiectului de activitate in mod autentic.  

•  Recomandare pentru versiune romana/engleza, sau versiune unica cu 
subtitrare.  

• Poate fi incarcat pe pagina web si trimis in email pool. 
 
12. integrarea rezultatelor in training pentru specialisti si voluntari 

• elevi, studenti şi profesorii acestora pot fi implicaţi în activitatea de 
plantare a castanilor ce urmeaza sa restaureze habitatul distrus. 



 

  31  

• de asemenea, comunităţile locale pot participa la înlocuirea 
specimenelor bolnave si intretinerea plantaţiilor ca si la repararea 
potecilor de vizitare si/sau la construirea de facilităţi de vizitare. Aceste 
facilităţi vor putea fi utilizate in viitor pentru activităţi de eco-turism şi 
educaţionale. 

• cursuri de instruire pt ghizi independenti in scopul largirii cunostintelor 
si constientizarii privitor la ariile protejate ca si info pentru operatorii 
din turismul rural / ferme de vacanta 

o Actiuni de instruire profesionala si informare, cu transmiterea 
cunostintelor stiintifice si a practicii inovatoare adresate 
persoanelor din diverse sectoare 

• pregatirea profesionala a administratorilor de arii protejate cu privire la 
valorile naturale ale peisajului si mediului local 

 
13.Discutii cu potentiali investitori 

• incurajarea activitatilor din turism � situl Natura 2000 promovat 
prin brosura pentru marketing turistic 

 
Premisa de diseminare poate fi asigurata si prin activitatea partenerilor din 

proiect ei fiind deja activi in domeniile respective de specialitate sau in cercetare. 
Baza activitatilor de diseminare este planul proiectului in care sunt expuse 
cerintele implementate pe parcursul proiectului sau activitatile suplimentare. 
 

Strategia trebuie sa se bazeze atat pe actiuni inovative - abordare 
integrată, unică pentru teritoriu a unor probleme existente, cat si pe actiuni de 
cooperare - criteriu de selectie /prioritizare fiind cooperarea între localitati sau cu 
alte teritorii.  
In concluzie, proiectul poate fi orientat spre practica si ofera posibilitatea prin 
parteneri de a dezvolta si folosi rezultatele obtinute atat cu efect de promovare 
cat si cu potential enorm de exploatare ulterioara.  
Popularizarea proiectului este estimata ca benefica. 
 

Promovarea valorilor naturale si culturale locale este esentiala si de bun 
augur in asociere cu desfasurarea proiectului in  zona. 
Avem aici in vedere in principal sansa existentei Ansamblul Monumental de la 
Tg-Jiu – opera lui C-tin Brancusi, bun cultural de valoare exceptionala universala 
inscris in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. 
 

De asemenea, important de mentionat ca in situl Natura 2000 Nordul 
Gorjului de Vest, sunt incluse urmatoarele: 
- monumente ale naturii: Piatra Andreaua, Peştera Gura Plaiului şi Izvoarele 
Izvarna, de la Tismana; Izbucul Jaleşului de la Runcu; Dealul Gornăcelu 
(Gornicelu), de la Schela; 
- rezervaţii naturale: Cotul cu Aluni, Rezervaţia botanică Cioclovina, Cornetul 
Pocruiei, Pădurea Răchiţeaua, Dumbrava Tismanei şi Pădurea Tismana -Pocruia, 
de la Tismana; Muntele Oslea, de la Tismana- Padeş; Cheile Sohodolului, Cheile 
şi Peştera Pătrunsa, Cheile Gropului sec, de la Runcu; Piatra Boroştenilor, de la 
Peştişani; Pădurea Gornicel, de la Bumbeşti -Jiu. 
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Incurajarea intreprinzatorilor din turismul eco pentru promovarea 
bogatiilor naturale si culturale locale ca potential pentru dezvoltarea turismului 
durabil reprezinta un sprijin pentru dezvoltare economica si imbunatatirea 
serviciilor de turism sau crearea de servicii noi cu valoare sporita. 
 
Actiunile de turism, servicii publice pentru populatie sau valorificare a 
patrimoniului natural si cultural sunt încurajate să fie realizate în cooperare. 

Dezvoltarea si promovarea zonelor ce cuprind habitatele studiate se 
realizeaza si prin valorificarea turistică a biodiversităţii, a patrimoniului natural, 
cultural, social, istoric şi a tradiţiilor, creşterea atractivităţii turistice şi a 
varietăţii ofertelor, în scopul creşterii ponderii sectorului de servicii turistice în 
economia zonei şi integrarea în circuitul national si internaţional: 
- promovarea obiectivelor turistice existente (naturale, istorice, culturale, 
religioase), reabilitarea şi amenajarea atracţiilor turistice din teritoriu 
- sprijinirea iniţiativelor de turism prin dezvoltarea capacităţilor existente şi 
stimularea implementării de noi iniţiative 
- dezvoltarea de forme noi de turism (culinar, cultural, istoric, religios, de 
tradiţii) 
 

Sustinere poate veni si prin inventarierea si promovarea valorilor locale, a 
muzeelor si mesterilor populari, organizarea unor expozitii de fotografie, inclusiv 
cu particularitatile habitatelor restaurate (expo ref. la patrimoniul natural legat 
de situl Natura 2000),  

Pentru realizarea scopurilor strategiei de dezvoltare locala este necesara 
existenta / crearea de centre regionale pentru mediu - centre de informare cu 
materiale educative privind reteaua Natura 2000. 

Cu ocazia zilelor ce marcheaza evenimente legate de protectia mediului si 
a naturii (vezi anexa Calendar evenimente de mediu) pot fi organizate sub 
auspiciile partenerilor din proiect – intalniri cu localnicii si turistii pe raza sitului 
Natura2000 si se pot organiza puncte atractive de informare in perioadele si 
zonele de aflux maxim de turisti.  

Spre monitorizarea activitatii de informare si publicitate in proiect, se pot 
crea spre analiza ulterioara – caiete de impresii si sugestii ale turistilor, in 
punctele  Infoturist sau de la sediile pensiunilor si /sau cabanelor din zona. 
 

Campania de comunicare si informare ce se adreseaza populatiei si tinerei 
generatii din scoli, in colaborare eventuala cu centrele de cercetare, presupune 
participare interactiva: 
- excursii tematice de monitorizare a biodiversitătii 

o ex. de identificare si recunoastere a speciilor de flora si fauna, sub 
coordonarea unui specialist 

- implicarea cluburilor de elevi în conservarea biodiversitătii 
o  utilizand si aplicand informatiile obtinute in teren, sub forma 

activitatilor practice de plantare si curatare a zonelor vizate 
o realizarea de fotografii in habitate, insotite de mesaje gandite de 

copii - pot fi grupate si promovate sub titulatura proiectului in 
expozitii in scoli si la targurile si evenimentele locale pentru 
populatie 

- eventual organizarea de tabere ecologice in zona sau in localitati limitrofe 
siturilor. 
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Materialele educative ce se vor pregati in proiect pentru diseminare 
tinerilor pot fi sub forma posterelor in scoli si a brosurilor educative si vor 
prezenta particularitatile speciilor si habitatelor protejate, masurile de 
conservare si interactiunea cu comunitatea locala, respectiv modul in care copiii 
si tinerii se pot implica in activitatile cu rol in conservarea naturii in ariile 
protejate. 

Prin implicarea elevilor sub îndrumarea cadrelor didactice, vor beneficia 
atât elevii cât si îndrumătorii de activităti inedite în mijlocul naturii, de 
monitorizare a unor aspecte legate de biodiversitatea din habitate, de educatie 
de mediu cu un caracter practic si durabil.  

Pot fi stimulate / incurajate infiintari de cluburi scolare care sa trezeasca si 
sa dezvolte în rândul elevilor interesul si dragostea pentru natură si în primul 
rând pentru locurile natale, pentru a-i forma ca viitori sustinători ai zonei si ai 
activitătilor întreprinse aici, educandu-i în spiritul respectului pentru natură si 
traditii locale, oferindu-le un cadru organizat în care să-si pună în valoare 
cunostintele, talentele si creativitatea. 
In cadrul acestor cluburi in natura se pot desfasura activităti tematice în teren cu 
elevi, sub îndrumarea cadrelor didactice dar si a specialistilor voluntari. 

Crearea si derularea unui program educational de sensibilizare la 
problemele de mediu si de imbunatatire a calitatii vietii reprezinta esenta 
formarii noilor generatii responsabile si pastratoare a biodiversitatii. 

 
Facilitatile pentru accesul public pot fi intretinute in scopuri de educatie, 

ecoturism sau avantaje pentru mediu.  
Intretinerea /modernizarea infrastructurii existente pentru accesul public poate 
consta in: 

- imbunatatirea potecilor existente si a drumurilor de acces,  
- instalare de marcaje si placute informative;  
- creare de marcaje de trasee, garduri, trasee educative in interiorul sitului, 
- crearea de trasee turistice pentru drumetii si ciclism,  
- creare de popasuri si adaposturi pentru turisti si de spatii de parcare 
- amenajarea infrastructurii pentru uz public (ex. expo de produse locale 

etc.) 
Scop: Incurajarea protectiei si management comun al mediului. 
La nevoie – facilitatea colaborarii cu regiuni invecinate. 
 

Măsuri pentru asigurarea durabilităţii proiectului, spre promovarea 
rezultatelor tehnice obtinute de specialisti in habitatele mentionate: 
- intalniri intre parteneri in vederea prezentarii experientei acumulate in urma 
participarii la proiect; 
- valorificarea plasamentului in ceea ce priveste regulile de conduita personala si 
profesionala dobandita in context european, 
- valorificarea pregătirii profesionale 
-  mediatizarea rezultatelor finale din proiect in presa locala si la televiziunile 
locale; 
-  prezentarea rezultatelor in cadrul comisiilor de specialitate 
-  prezentarea rezultatelor proiectului in cadrul unor intalniri cu agentii economici 
la nivel local in vederea dezvoltarii unui parteneriat durabil de colaborare  
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Pentru asigurarea evaluării proiectului pot fi de luat in calcul urmatoarele 
masuri: 
- interviuri şi discuţii de grup cu publicul tinta; 
- aplicarea de chestionare publicului tinta, 
- motivaţia de a se implica în alte activităţi organizate pentru asigurarea 
durabilităţii proiectului,  
- realizarea unei analize SWOT a stagiului de evolutie a proiectului şi a 
rezultatelor obtinute in proiect. 
 

Propuneri materialele de diseminare: 

Materialele ce vor fi diseminate in cadrul evenimentelor proiectului vor fi 
corelate ca numar cu publicul tinta participant. 

Propuneri: 

1. Mapa de prezentare proiect 
 

– suport personalizat si reprezentativ pentru proiect,  
- continand elemente grafice obligatorii: denumirea si sigla de proiect 

incadrata de logo-urile partenerilor financiari (LIFE, Natura 2000 si CE) 
- ilustratia color specifica conceptului grafic original trebuie sa fie intarita 

prin imagini ale speciei protejate propuse spre conservare, completata 
ca o subliniere prin mesajul de campanie “Schimba-ti atitudinea, 
ocroteste natura!” - esential ca sugestie pentru orice alta coperta de 
material informativ din proiect 

- material de sustinere si grupare a altor materiale necesare in cadrul   
evenimentelor organizate pe intreaga durata de derulare a proiectului 

- destinate partenerilor din proiect si participantilor /invitatilor la 
evenimentele, conferintele si workshop-urile din proiect, de preferinta 
bilingv (romana / engleza) 

 
2. Afise / postere 

 

- reprezentative pentru conceptul vizual propus in proiect,  
- reproducand imaginea stabilita ca unitara pentru fetele materialelor de 

diseminare principale  
- trebuie sa contina elementele grafice obligatorii: numele evenimentului, 

denumirea si sigla de proiect incadrata de logo-urile partenerilor financiari 
(LIFE, Natura 2000 si CE), in layout asemanator celui de mapa, purtator 
de mesaj mobilizator 

- pentru anuntarea evenimentelor si/sau ca afise generale in proiect  
- destinate spre afisare la sediile partenerilor de proiect, in institutiile 

publice sustinatoare ale demersului promovat de acesta, la evenimente, 
conferinte si workshop-uri  

 
3. Banner roll-up  

 

– sistem vertical personalizat pentru semnalizare proiect in spatii interioare  
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- purtatoare in grafica la tema, de denumire si sigla de proiect incadrate de 
logo-urile partenerilor financiari (LIFE, Natura 2000 si CE), de preferinta atat 
in romana cat si in engleza 
– ca afisare la sediile partenerilor din proiect sau ale unitatilor de 
implementare, dar si la evenimentele si conferintele din cadrul proiectului 
- adresabilitate tuturor segmentelor detinute de publicul tinta 
 

4. Banner orizontal  
 

- recomandat spre afisare la inaltime in incaperile unde au loc conferintele / 
evenimentele, sau - in varianta outdoor – spre afisare in afara cladirilor, la 
intrare sau in imediata apropiere a locatiilor unde au loc respectivele 
evenimente din proiect  

- scopul si grafica materialului vor fi similare roll-upului ca informatie si 
elemente grafice 

- spre recunoastere si reamintire 
- adresabilitate tuturor categoriilor de public tinta 
 

5. Template personalizat pentru prezentarile din proiect  
 

– spre utilizare in format electronic sau printat, adaptabil oricarei dimensiuni 
necesare in functie de caz - caracteristic proiectului, in aceeasi linie grafica 
mentionata 
- ca fundal de lucru pentru prezentarile oficiale realizate in proiect de catre 
beneficiarul coordonator si partenerii implicati 

 
6. Invitatii si Programele workshop-urilor /intalnirilor din cadrul proiectului  

  

- spre expediere in format electronic, pe e-mail, sau in format tiparit, prin 
posta sau curier 
- in layout caracteristic proiectului, in baza conceptului grafic recomandat, cu 
informatiile necesare furnizate de beneficiarul de proiect, alaturi de partenerii 
financiari 
- adresabilitate ca material de lucru pentru beneficiarul coordonator si 
partenerii din proiect 
 

7. Ecusoane personalizate 
 

– pe fundal specific conform conceptului grafic mentionat si cu informatiile   
de baza din proiect, 
- insotit spre purtare de lanyard /snur textil albastru personalizat cu numele 

si numarul proiectului si logo-ul LIFE, spre recunoastere 
- destinate participantilor la evenimente / workshopuri / conferinte din 

cadrul proiectului 
 

8. Instrumente de scris personalizate 
 

- pentru utilizarea in special in cadrul conferintelor /workshopurilor 
/evenimentelor din cadrul proiectului 

- recomandare pentru culorile alb sau albastru, spre personalizare cu 
denumirea si numarul proiectului alaturi de logo LIFE 

- destinate participantilor la evenimente / workshopuri / conferinte din cadrul 
proiectului 
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9. DVD-uri personalizate 

 

- pentru clipurile video de prezentare a habitatelor si conservare a naturii in 
NGV (Video prezentare habitate 4070 si 9260 -  jneapan si castan; clip cu 
conservarea naturii in NGV) si /sau pentru prezentarile din proiect  
- tinand cont de format, vor include in personalizare siglele LIFE, de proiect, 
Natura 2000 si CE, denumirea/numarul proiectului si adresa de web 
corespunzatoare, dar si siglele partenerilor, totul in layout caracteristic 
- adresabilitate relativa publicului tinta in functie de mesajul si informatiile 
purtatoare 

 
10. Panouri de identitate vizuala / panouri de informare habitate 

 

- pentru marcarea celor doua habitate refacute si pentru mica infrastructura 
de turism la nivelul sit-ului Nordul Gorjului de Vest  

- amplasarea lor în punctele importante din zona de implementare a 
proiectului 

- informatiile spre cunostinta si recunoastere vor include elementele grafice 
caracteristice in template-ul propus, obligatoriu cu siglele si mentionarea 
partenerilor financiari si tehnici din proiect, denumirea acestuia, valoarea 
de proiect si finantarea sa 

 
11. “Raport de popularizare proiect”  
 
12. coala cu antetul proiectului  

 

- baza pentru comunicarile din cadrul proiectului si tip de notes interior 
pentru workshopuri si alte evenimente 

 
13. carti de vizita personalizate pentru membrii echipelor de implementare       

 
14. plicuri  personalizate 

 

- baza pentru ambalare si transmitere comunicari scrise prin curier sau posta 
 
15. insigna personalizata 

 

- ca obiect de recunoastere a proiectului si asumare a mesajului “Schimba-ti 
atitudinea, ocroteste natura!”, spre distributie catre publicul larg, localnici sau 
turisti 
- cu sigla si denumirea de proiect alaturi de logo LIFE si Natura 2000, 
mesajul “Schimba-ti atitudinea, ocroteste natura!”, pe fundalul specific 
 

16. notes  
 

– suport personalizat pentru notite  
– ca obiect inclus alaturi de mapa si colile cu antet, necesar participantilor in 
cadrul evenimentelor organizate in proiect 
- copertile vor contine elementele grafice obligatorii, respectiv mentionarea 
siglei si denumirii de proiect precedate de logo-urile partenerilor financiari 
(LIFE, Natura 2000 si CE) iar ilustratia specifica reprezentata de imagini ale 
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speciei protejate si propuse spre conservare va fi completata de mesajul de 
campanie “Schimba-ti atitudinea, ocroteste natura!”  
 

17. mouse-pad personalizat 
 

- obiect util cu mesaj aproape de permanenta pentru utilizatorii de computer 
cu mouse  
– este un material recomandat pentru toti cei implicati in proiect, in mod 
direct sau indirect 
- esentiale in grafica vor fi spre reprezentare sigla si denumirea de proiect 
alaturi de logo LIFE si Natura 2000, mesajul “Schimba-ti atitudinea, ocroteste 
natura!”, cu background-ul recunoscut 

18. placute identificare la sediul partenerilor din proiect  
 

- pentru recunoasterea locatiei/sediului / birourilor Unitatilor de implementare 
proiect LIFE+11Nat/RO/825 
- vor contine denumirea detaliata a proiectului si beneficiarul coordonator sau 
partener din proiect, corespunzator 

 
19. geanta de conferinta  

 

– suport personalizat si reprezentativ  
– ca obiect de sustinere a materialelor de lucru si studiu realizate pentru 
participantii directi la evenimentele din proiect 
Etape aferente elaborarii, validarii si implementarii strategiei de diseminare si 
a planului de comunicare. 

 
Materiale dedicate pe grupuri tinta 

20. Ghid privind managementul habitatelor 9260 si 4070  - brosura de 
prezentare proiect 
- destinată informării potenţialilor beneficiari şi a publicului larg, tipărită în 

cel putin o editie, in lb romana si engleza, min. 500 de exemplare. 
Broşura poate fi diseminată la nivelul Autorităţii de Management şi 
partenerilor din proiect, dar si în cadrul unor seminarii/instruiri organizate 
în vederea diseminării de informaţii şi promovării proiectului pe toata 
durata desfasurarii lui. Broşura de informare prezintă pe scurt proiectul si 
oferă informaţii privind instituţiile responsabile, obiectivele proiectului, 
priorităţi şi realizări, strategie etc.  

- se vor mentiona bineinteles in grafica color – siglele partenerilor financiari 
si tehnici, sigla, denumirea si numarul de proiect, mesajul dorit spre 
transmitere. 

Se poate gandi tiparirea ei in editii periodice, cu completarea fiecarei povesti 
de restaurare, de la statutul iniţial, metode, hărţi şi rezultate, în detaliu 

 
21. pliante cu “Masuri de management al habitatelor in judetul Gorj”  
 
22. pliante de informare si constientizare catre publicul larg  

 

- informatia continuta si redata intr-un mod eficient, atractiv spre informarea 
si sensibilizarea cetateanului, constientizarea lui si stimularea de a participa 
la conservarea si ocrotirea mediului  
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- designul grafic trebuie sa regaseasca elementele obligatorii spre 
recunoastere, pe fundalul specific creat pentru acest proiect. 
- cu grafica color, recomandare de editare pentru fiecare activitate de – 
statut iniţial, metode aplicate, hărţi, rezultate etc. 

 
23. Ghid de promovare eco-turism Nordul Gorjului de Vest  

 

- sub forma unei brosuri ghid in policromie, insotita de imagini deosebite 
din habitatele mentionate, cu informatii atractive 

- in personalizarea de coperti se vor regasi siglele LIFE, de proiect, Natura 
2000 si CE, denumirea proiectului si adresa de web corespunzatoare, totul 
in layoutul specific subliniat de mesajul “Schimba-ti atitudinea, ocroteste 
natura!” 

- adresabilitate pentru potentialii turisti si agentiile de turism interesate  
 

24. Brosura (handbook) pentru copii, “Sa conservam ariile protejate” – manual 
ecologic 

 

- continand informatii educative intr-un layout atractiv, pornind de la 
conceptul creativ mentionat si dezvoltat intr-un mod jucaus cu imagini sau 
fundaluri asociate, toate concluzionate de mesajul “Schimba-ti atitudinea, 
ocroteste natura!” 

- pe tema importanţei speciilor habitatelor prioritare aflate in restaurare 
prin acest proiect, spre distributie in scolile generale din judet 

- sugestie de mentionare proiect si de zona a habitatelor protejate, pentru 
recunoastere 
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Elaborarea rapoartelor de monitorizare a activitatilor de diseminare din 
cadrul proiectului  

Expertii nostri vor monitoriza toate activitatile de diseminare cuprinse in 
cadrul proiectului, inclusiv alocarea de resurse propusa in vederea masurarii 
impactului asupra grupurilor tinta. 

Se va propune luarea de masuri pentru cresterea gradului de 
constientizare si de implicare a grupurilor tinta, acolo unde este sesizata aparitia 
de probleme si eventuale riscuri in ceea ce priveste atingerea obiectivelor si 
rezultatelor propuse in cadrul proiectului. 
 
 

Participare directa la evenimentele organizate in cadrul proiectului in 
vederea monitorizarii prevederilor din strategia de diseminare si din 
planul de comunicare 

Reprezentantii nostri vor participa la evenimentele organizate in cadrul 
proiectului, vor colabora cu reprezentantii partenerilor pentru a analiza impactul 
prezentarilor sustinute cu ocazia evenimentelor, precum si al materialelor de 
diseminare elaborate. 

Se va analiza si impactul diseminarii informatiilor prin intermediul website-
ului proiectului. 
 
 

Toate acţiunile de diseminare si materialele realizate in proiect trebuie sa 
aiba la bază strategia de comunicare elaborată si fundamentată prin cercetări 
sociologice, precum şi ca urmare a rezultatelor consultărilor cu partenerii 
instituţionali. Această strategie, concretizată în Planul de Comunicare pentru 
acest proiect este prezentată şi detaliată in format tabelar. 

Diseminarea informatiei este esentiala in atingerea obiectivelor 
proiectului, spre imbunatatirea directa si indirecta a starii de conserrvare a 
speciilor vizate in proiect si a habitatelor din care acestea fac parte.  

Informatiile diseminate pot fi utilizate si in alte proiecte similare astfel ca gradul 
de informare, constientizare si actiune al unui public cat mai larg va creste. 
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Anexa calendar evenimente de mediu 
Calendarul evenimentelor ecologice / de mediu 
 

Ziua Evenimentul Aniversat 

02 Februarie Ziua Mondiala a Zonelor Umede, Conventia Ramsar 

12 Mar Ziua Garzii Nationale de Mediu 

15 Martie - 15 Aprilie Luna Padurii 

22 Martie Ziua Mondiala a Apei 

23 Martie Ziua Mondiala a Meteorologiei 

01 Aprilie Ziua Pasarilor 

17 Aprilie Ziua Mondiala a Sanatatii 

22 Aprilie Ziua Pamantului 

24 Aprilie Ziua Mondiala a Protectiei Animalelor de Laborator 

6 Mai Ziua Internationala a Permaculturii 

10 Mai Ziua Pasarilor si Arborilor 

12 Mai “Let’s Do It Romania!” – Ziua de Curatenie Nationala 

14 Mai Saptamana Nationala a Voluntariatului 

15 Mai Ziua Internationala de Actiune pentru Clima 

22 Mai Ziua Internationala a Biodiversitatii 

23 Mai Ziua Parcurilor din Carpati 

24 Mai Ziua Europeana a Parcurilor Nationale 

05 Iunie Ziua Mondiala a Mediului 

08 Iunie Ziua Mondiala a Oceanelor 

17 Iunie Ziua Mondiala pentru Combaterea Desertificarii 

21 Iunie Ziua Soarelui 

11 Iulie Ziua Mondiala a Populatiei 

09 August Ziua Gradinilor Zoologice 

16-22 Sep. Saptamana Mobilitatii Europene 

16 Septembrie Ziua Internationala a Stratului de Ozon 

18 Septembrie Ziua Mondiala a Geologilor 

23 Septembrie Ziua Mondiala a Curateniei 

26 Septembrie Ziua Mondiala a Muntilor Curati 

01 Octombrie Ziua Mondiala a Habitatului 

3 Oct. Ziua Mondiala a Mersului pe Jos 

04 Octombrie Ziua Mondiala a Animalelor 

08 Octombrie Ziua Mondiala pentru Reducerea Dezastrelor Naturale 

16 Octombrie Ziua Internationala a Alimentatiei 

17 Octombrie Ziua Internationala pentru Eradicarea Saraciei 

31 Octombrie Ziua Internationala a Marii Negre 

08 Noiembrie Ziua Internationala a Zonelor Urbane 

5 Dec. Ziua Internationala a Voluntarilor  
10 Decembrie Ziua Drepturilor Omului 

11 Decembrie Ziua Internationala a Muntilor 
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Anexa evenimente de mediu si festivaluri tematice 2014-2016*: 
 

Propunere de inscriere a Festivalului Castanului pe 
http://www.tastingeurope.com/fairs-festivals sau a evenimentelor din proiect pe 
http://roconferinte.ro/, 
http://www.calendarevenimente.ro/evenimente_generale.php 
 
Exemple asemanatoare de evenimente  spre inspiratie/schimb de 
experienta, si/sau colaborare: 
 
The Chesnut Festival -October in Arna (Locania, Peloponnese), Greece 
 Wednesday, 1 October, 2014 to Friday, 31 October, 2014 
 

Chestnut Festival 
Date:  October23 -24, 2014 Unconfirmed, Location:  Mourjou, France 
 

"Marunada" Festival of Chestnuts 
Date:  October12 -28, 2014 Unconfirmed, Location:  Lovran, Croatia 
 

Chestnut Festival (Fiera dia Castagna) 
Date:  December7 -9, 2014 Unconfirmed, Location:  Bocognano, France 
 

Chestnut Festival 
Date:  October16 -16, 2014 Unconfirmed, Location:  Morbio Superiore, 
Switzerland 
 

Madeira: Chestnut Festival (Festa da Castanha) – Curral das Freiras – 2-3 
November 
               Chestnut Festival (Festa da Castanha da Serra) – Serra do 
Campanário Ribeira Brava – 10th November 
 
 
Evenimente internationale pe profil sau pe teme de ecologie /mediu: 

33 World Nut and Dried Fruit Congress- Melbourne Australia, 20-22 mai 
2014 

vezi  http://ethnobiology.net/ise-network/ 
http://ethnobiology.net/what-we-do/international-congresses/future-
congresses/#2016 
 

http://www.ishs.org/nuts-and-mediterranean-climate-fruits 
 
VI International Chestnut Symposium - Location Atakum, Samsun 
(Turkey) Begin date September 26, 2016 End date September 30, 2016 
http://www.ishs.org/symposium/444 
 

II International Workshop on Bacterial Diseases of Stone Fruits and 
Nuts - Location Izmir (Turkey) Begin date April 21, 2015 End date April 
24, 2015 
 

VI International Chestnut Symposium - Location Atakum, Samsun 
(Turkey) Begin date September 26, 2016 End date September 30, 2016 
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Alte evenimente supuse atentiei pentru 2014: 

Conferința Internațională AQUALIRES 2014 “New tools for sustainable 
management of aquatic living resources”, 17-18 ianuarie 2014 

Conferinţa Internaţională de protecţie a mediului – Clean World 
Conference 2014  - 130 de reprezentanţi ai organizaţiilor de mediu din peste 
40 de ţări au dezbătut viitorul mişcării globale Let’s Do It! în timpul 
conferinţei internaţionale Clean World 2014 - Kosovo - 6 şi 9 Februarie 
2014 

Conferința Internațională ”Performanța Ecologică într-o Economie 
Competitivă” (PEEC 2014), 6-7 martie 2014, București 

Conferința Internațională NATURA-ECON, 7 martie 2014, Sfântu 
Gheorghe 

ROMENVIROTEC - Expozitia internationala pentru tehnologii si 
echipamente de protectie a mediului - ROMEXPO 26 – 29 martie - sub 
patronajul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, a reunit agenti 
economici din tara si din straintate, din tari precum: Austria, Belgia, Franta, 
Germania, Portugalia si Ungaria. Evenimentul isi propune sa fie nu numai un 
spatiu de expunere dar si un prilej de discutii si noi parteneriate in dezvoltarea 
acestui domeniu. 

Simpozionul Naţional al Studenţilor Geografi - 28-30 martie 2014, 

Conferința internațională ”Turism și dezvoltare durabilă”, 3-5 aprilie 
2014, Timisoara  

Forumul International pentru Turismul Responsabil, Targu-Jiu, Gorj -    
4-6 Aprilie 2014 
 
Ziua Nationala a Turismului Rural Romanesc - Fundata, Brasov - 12-13 
Aprilie 2014 

SIMPOZION NAŢIONAL "TEHNICA ŞI MEDIUL - EFECTE ŞI BENEFICII” 26 
Aprilie 2014, organizator LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE FILIŞANU", FILIAŞI, 
DOLJ.  

Zilele Ştiinţifice Studenţeşti 8 - 10 Mai 2014 Facultatea de Inginerie Chimică 
şi Protecţia Mediului, Iaşi – România  

Conferința internațională ”BIOATLAS 2014”, 15-17 mai 2014, Brașov. 

Simpozionul Internaţional Studenţesc "IFIMCAD" al Universităţii de Știinţe 
Agronomice și Medicină Veterinară din București, Facultatea de Îmbunătăţiri 
Funciare şi Ingineria Mediului, 16 - 17 mai 2014, Bucureşti, România 
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Simpozionul Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, 
conștientizare și acțiune”, 16-18 mai 2014, București - Brașov 

Conferința Internațională ”Geografie, mediu și GIS”, 22-24 mai 2014, 
Târgoviște. 

Colocviul român-algerian-francez ”Direcții contemporane în studiul 
teritoriului”, 27 mai 2014, București. 

Simpozion stiintific international FHS 2014 “Biodiversitatea, fundament 
al dezvoltării durabile în horticultură şi silvicultură” - 29-30 mai 2014 - 
Facultatea de Horticultura si Silvicultura din Timisoara 

Simpozionul Național de Geomorfologie, 29-31 mai 2014, Orșova.  

Conferința Internațională ”Spațiu rural și dezvoltare locală”, 23-27 iulie 
2014, Cluj-Napoca. 

Simpozion dedicat Zilei Mondiale a Apei, 18 martie 2014, București 

OPEN DAYS 2014 – A XII-a Saptamana a Regiunilor si Oraselor Europei 
Bruxelles 6-9 octombrie 2014 

Seminarul Geografic Internațional DIMITRIE CANTEMIR, ediția a XXXIV-a, 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (România) cu sprijinul Asociației 
Științelor Regionale De Limbă Franceză (ASRDLF), 17-19 Octombrie, 2014, 
Iași, ROMÂNIA 

al 60-lea Simpozion ştiinţific internaţional organizat de Facultatea de 
Horticultură din Iaşi, “Horticultura - Ştiinţă, Calitate, Diversitate şi Armonie” -  
23-25 octombrie 2014  
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Diverse alte manifestari de interes: 
 

 
 
* propunerile de participare sau urmarire a evenimentelor de mediu sau tematice - 
utile spre comparatie, studiu si dezvoltare, implementare si diseminare rezultate 
proiect - vor fi completate/ actualizate pe durata desfasurarii proiectului, pe masura ce 
se vor anunta altele noi. 
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Anexa 
Evenimente de mediu si manifestari stiintifice de interes 

la nivel national si international in 2014 
- completare - 

 
 

Simpozionul Internațional CRIOSFERA 2014, 15-18 Mai 2014, 
București, organizatori: Univeristatea Populară “Emil Racoviţă”, Casa de 
Cultură a Sindicatelor Piatra-Neamţ, Facultatea de Geografie, Departamentul 
de Geomorfologie-Pedologie-Geomatică 

 
EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2014 -  LECCE, ITALY, 15-

18 May 2014 
 
7th Planta Europa Conference, Orthodox Academy of Crete and Museum 

of Cretan Flora Kolympari, Chania, Crete, Greece, May 21 - 25, 2014 
 
Simpozionul “Conservarea diversitatii plantelor” – 22-24 Mai 2014, 

Gradina Botanica (Institut) a ASM- Republica Moldova 
 
Mese rotunde – Partajarea colectiva a competentelor de la 

cercetatori la fermieri pentru o exploatare durabila si ecologica a 
protectiei agricole si mediului – Institutul de Chimie al ASM, Rep. Moldova 
– mai si noiembrie 2014 

 
The Annual International Conference of the Romanian Society of 

Biochemistry and Molecular Biology, Baile Felix, 5-7 June, 2014, 
Universitatea din Oradea -Facultatea de Protectia Mediului - Conf. dr. ing. 
Vicas Simona, Facultatea de Medicina si Farmacie - Prof. dr. Muresan Mariana 

XIII Meeting of the Working Group Biological control of fungal and 
bacterial plant pathogens - Biocontrol of Plant Diseases: “From the field to 
the laboratory and back again” 15-18 June 2014, SLU - Uppsala, Sweden 

The Plant Biology Europe FESPB/EPSO 2014 Congress - Dublin, 
Ireland – June 22-June 26, 2014 

 
The 3rd International Conference on Biodiversity & Sustainable 

Energy Development - June 24-26, 2014 Valencia, Spain 

2nd International Conference "Physics and Biological Systems 
2014", 24-27/06/14, Gif-sur-Yvette, Paris 

 
BES and DICE Joint Symposium Considering the Future of 

Conservation 25 – 27 June 2014 University of Kent, UK - Annual 
Symposium with Durrell Institute of Conservation and Ecology  
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1st South East European Conference on Sustainable Development of 
Energy, Water and Environment Systems - SEE SDEWES Ohrid 2014 29 
June - 3 July, 2014,  Ohrid, Republic of Macedonia 

 
Global Genome Biodiversity Network CONFERENCE, 30 June 2014 - 

01 July 2014, London, UK  
 
Simpozionului ştiinţific studenţesc ,,Protecţia Mediului – prezent şi 

viitor". Editia a IV-a - Universitatea din Oradea Facultatea de Protecţia 
Mediului - iulie 2013 -Dep. Ingineria Mediului - prof. univ.dr.ing. Domuta 
Cornel 

 
The International Statistical Ecology Conference 2014, Montpellier 

(France), 1-4 July 2014. Pre-conference workshops will take place 28 
June - 30 June 

 
3rd International Conference on Biodiversity & Sustainable Energy 

Development, 09 July 2014 - 11 July 2014, Valencia, Spain  
 
BIOGEOMON 2014 - 8th International Symposium on Ecosystem 

Behavior, July 13th – 17th, 2014 University of Bayreuth, Germany 
 
The 10th International Mycological Congress (IMC10) 3-8 August 

2014, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand  
 
Al 22-lea Colocviu anual al Uniunii Geografice Internaţionale – 

Comisia de dezvoltare durabilă a sistemelor rurale (Commission on the 
Sustainabilty of Rural Systems, International Geographical Union) cu titlul: 
Rural Life and Rural Systems between Tradition and Integrated Urban-Rural 
Development - 24 August - 3 Septembrie 2014 

 - Organizatori: Commission on the Sustainabilty of Rural Systems – 
IGU;  Universitatea din Bucureşti – Centrul de Cercetări Avansate asupra 
Dinamicii Teritoriale şi Asociaţia Profesională a Geografilor din România; 
Persoană de contact: Prof. univ. dr. Ioan IANOŞ   
 

The XIIIth ESA Congress, 25-29 August 2014 -hosted by the Centre 
for Agricultural and Applied Economic Sciences of the University of Debrecen, 
Hungary,   

1st INPPO World Congress 2014 in Hamburg, Germany, August 31st 
to September 4th, 2014, University of Hamburg, 

 
  Land-uses conflict and their environmental impact in human 

settlements, Septembrie 2014 
- Organizatori: Facultatea de Geografie, Departamentul de 

Geografie Regională şi Mediu 
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 Conferinta internationala: Pro Mountains: tourism, environment, 
sustainable development "Nature and people: interactions, conflicts, 
consequences, solutions", 5-7 Septembrie 2014, Drobeta Turnu Severin 

- Organizatori: Facultatea de Geografie, Centrul pentru analize 
regionale de turism, mediu şi dezvoltare durabila,  Prefectura Judetului 
Mehedinti 

  
ECO**2 Symposium 8 – 10 September 2014 BMA House, London - 

‘…exploring the fundamental links between ecology and economics’  
 
The Conference Wetlands Biodiversity and Services: Tools for Socio-

Ecological Development - Huesca, Spain, 14-18 September 2014 
  
A 8-a editie a Conferintei "Colloque Franco-Roumain de Chimie 

Appliquee" (COFrRoCA 2014) - Societatea de Chimie din ROMANIA =co-
organizator al celei de-a 8-a editii COFrRoCA 2014, intre 15 si 18 
septembrie 2014, la Montpellier (FRANTA) 

 
Sesiunea anuală a Şcolii Doctorale „Simion Mehedinţi”, 20 

Septembrie 2014, organizatori: Şcoala Doctorală Simion Mehedinţi – 
Facultatea de Geografie  

 ICIME 2014 - International Conference in Integrated Management of 
Environment, September 25-28, 2014, Hammamet, Tunisia 

 EMBL Conference - Frontiers in Fungal Systems Biology - EMBL 
Heidelberg, Germany, 28 September -30 September 2014 

 
a XXXIII-a Conferinta Nationala de Chimie, in perioada 01-03 
octombrie 2014, Caciulata, judetul Valcea. 

- cu participare internationala, organizata de Centrul de Cercetare 
Oltchim, Academia Romana - Sectia de Stiinte Chimice si Societatea de 
Chimie din Romania 

XXIV IUFRO World Congress - Sustaining Forests, Sustaining People. 
The Role of Research - October 5-11, 2014, The Salt Palace Convention 
Center in Salt Lake City, Utah, USA 

18th IFOAM ORGANIC WORLD CONGRESS ICEC, 13-15 October 2014, 
İstanbul 

 
Simpozionul “Sisteme informationale geografice in evaluarea si 

gestionarea starii mediului” – Institutul de Ecologie si Geografie al ASM, 
Rep. Moldova, 17-19 octombrie 2014 
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Conferinta Nationala de Geografie Istorica si Toponimie Geografică, 
24 Octombrie 2014, organizatori: Facultatea de Geografie, Departamentul 
de Geografie Umană şi Economică 

  
,,Factori de risc pentru mediul înconjurător şi siguranţa 

alimentară” Hotel Continental, noiembrie 2013, Universitatea din Oradea, 
Facultatea de Protecţia Mediului 

 
Conferinta Anuala de Comunicări Stiintifice a Facultatii de Geografie 

( UB) - Changing Geographies and Societies, 15-16 Noiembrie 2014, 
organizatori: Facultatea de Geografie, Departamentul de Meteorologie şi 
Hidrologie  

First Global Soil Biodiversity Conference - Assessing soil biodiversity 
and its role for ecosystem services, 2-5 December 2014 | Palais des 
Congrès, Dijon, France 

 
2014 Annual Meeting British Ecological Society and Société 

Française d’Ecologie, 9 – 12 December, Grand Palais, Lille, France  
 
 
 
 


