
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Raport de eveniment 

 
"Biodiversitatea si Natura in arii naturale protejate"  

„Celebrarea a 100 de ani de la Marea Unire a Romaniei” 

30-31 Mai 2018 
 

 
in cadrul proiectului LIFE11 NAT/RO/825  

- NORTHWESTGORJ – 
 

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

 
Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj - beneficiar coordonator in 

Proiectul Conservativ al Habitatelor 4070* si 9260 in ROSCI 0129 Nordul 
Gorjului de Vest, judetul Gorj, in data de 30 mai 2018 a organizat actiuni 

si evenimente dedicate sarbatoririi “ 25 de ani de la crearea Zilei 

NATURA 2000”, si „Zilei Europene a Parcurilor Nationale", precum 
si “Celebrarea a 100 de ani de la Marea Unire a Romaniei”, 

Workshopul "Biodiversitatea & Natura in arii naturale 
protejate",activitati implementate in cadrul campaniei de comunicare si 

diseminare a rezultatelor obtinute in proiectul LIFE+ 11NAT/RO/825, 
proiect finantat prin Programul LIFE+ Natura & Biodiversitate al Comisiei 

Europene. 
 

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

proiect cu finantare europeana, de interes local si national, promovand 
bune practici în domeniul biodiversitatii .  

 
Obiectivele principale ale  proiectului :   refacerea padurilor de 

castani din Habitatul 9260 – Castanea sativa ce inconjoara localitatea 

Tismana, cat si refacerea Habitatului prioritar 4070* Tufarisuri cu 
Pinus mugo si Rhododendrom myrtifolium amplasament situat in 

Masivul Muntelui Oslea,  A.P.M. Gorj actioneaza in parteneriat  cu 
Administratia SCI-ului Nordul Gorjului de Vest prin Camera de Comert si 

Industrie Romano- Japoneza, dar si cu Institutul de Cercetari si Amenajari 
Silvice (INCDS) din Brasov. 
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Alaturi de reabilitarea si stabilirea masurilor de conservare pentru 
habitatele 9260 - Castanea sativa si 4070* - Pinus mugo si Rhododendron 

myrtifolium, printre obiective se situeaza si reducerea impactului negativ 
al turismului asupra zonelor restaurate, in principal prin crearea 

infrastructurilor de mici dimensiuni pentru vizitatori, in scopul controlului 
ecosistemului, prin modernizarea unor trasee turistice ce vor conduce la 

facilitati pentru turistii care doresc sa cunoasca in principal rezultatele 
acestui grandios proiect precum si pentru acei turisti care vor sa apreciere 

valorile capitalului natural mirific al muntilor nostrii. 
 

Comunicarea directa cu publicul larg este necesara in principal din 
perspectiva transmiterii catre acesta a actiunilor si rezultatelor obtinute in 

cadrul acestor tipuri de proiecte, menite sa contribuie la informarea si 
constientizarea grupurilor tinta asupra protectiei si conservarii 

biodiversitatii, a capitalului natural specific fiecarei zone, a asigurarii unui 

management adecvat si implementind totodata  principiul “ dezvoltarii 
durabile”, ceea ce corespunde cerintelor europene si mondiale. 

 
  “Dezvoltarea durabila” principiu ce trebuie facut cat mai 

cunoscut,este important sa se adopte atat masuri pentru stabilirea unor 
programe educaţionale in scopul conservarii si utilizarii durabile a 

resurselor biodiversitatii, cat si masuri de promovare si diseminare a 
importantei acestora. Cresterea constientizarii publicului privind 

conservarea naturii este parte importanta a principiului de 
“dezvoltare durabila”. 

 
Un rol foarte important creat prin acest tip de proiecte este ca 

implementarea actiunilor din  proiectul Life 11NAT/RO/825, informarea, 
constientizarea si responsabilizarea trebuie sa se faca tuturor factorilor 

interesati: de la autoritati publice locale, judetene si centrale , pana la 

publicul larg – localnici,  turisti si in special tinerei generatii. 
 

Actiunile ce s-au desfasurat in perioada 30-31 mai 2018 s-au 
derulat sub sloganul de baza din proiect: „ Schimba-ti atitudinea, 

ocroteste natura!" cu transmiterea acestui mesaj ca un laitmotiv pe 
toate materialele vizuale si de promovare realizate, prezentate 

participantilor, mesaj ce a intentionat sa comunice i sa transmita celor 
prezenti necesitatea unor masuri si a unui comportament absolut real de 

protectie si conservare a capitalului natural din zona si nu numai, 
biodiversitatea mondiala fiind “suportul vietii pe pamant”, 

biodiversitatea din Romania fiind intr-adevar reprezentativa prin prezenta 
a celor 5 bioecoregiuni . 

 
Actiunile celor 2 zile au debutat cu un pragram artistic sustinut de 

elevii scolilor din localitatea Novaci, in “amfitetrul in aer liber” de la 

Pensiunea “Casuta din Padure” localitatea Runcu, judetul Gorj. 
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Parca desprinsi din stramosii zonei, cu frumoase costume populare, 
au prezentat cantul, dansul, portul popular specific gorjenesc. 

Au dedicat aceste momente atat aniversarii nationale “ 100 de ani 
de la Marea Unire”, cat si “aniversarii a 25  de ani a zilei europene 

NATURA 2000, in contextul in care viata acestor copii este “natura”, 
sunt crescuti, educati, in zona masivului Parangul Mare – Ranca.  

Ca si organizatori, am oferit copiilor cat si cadrelor didactice insigne 
create special pentru aceste momente aniversare, cat si pachete cu 

dulciuri. 
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Actiunile au continuat cu un “workshop “ din care nu au lipsit 

prezentarile cu stadiul de implementare al activitatilor din proiectul Life 
11NAT/RO/825, avand in vedere si faptul ca am avut fericita ocazie de a 

prelungii perioada de implementare cu inca 18 luni prin acordul C.E., prin 
Adendumul nr. 3/2017. 

Activitatile principale ale proiectuli Life 11NAT/RO/825 sunt activitati 
de reabilitare habitate prioritare ceea ce in tehnologia silvica necesita 

perioade mai mari in a realiza starea de masiv a acestora, iata deci unul 
din motivele care au sustinut prelungirea perioadei de implementare si 

apoi avem posibilitatea finalizarii la toate actiunile propuse in % asumate 
prin proiect si chiar mai mari. 

 

 
 

A fost o mare satisfactie in a prezenta celor prezenti: autoritati 

publice judetene si locale, autoritati centrale de mediu, autoritati locale de 
mediu, partenerii din proiect, garda de mediu, experti in biodiversitate, 

administratori/custozi de arii naturale protejate, administratori de fonduri 
cinegetice, operatori economici, colegi ce implementeaza alte proiecte Life 

din Romania, cadre didactice etc. rezultatele finale la lucrarile de plantat 

si tratamente biologice la castan, urmand doar lucrarile de completari si 
intretineri anuale. 

Si aici cei prezenti au primit o serie de materiale obtinute in cadrul 
proiectului. 

Prefectul judetullui Gorj a felicitat echipa UIP a benefiarului 
coordonator si a partenerilor asociati pentru eforturi, implicare si 

rezultate. 
A vorbit apoi despre “Celebrarea a 100 de ani de la Marea 

Unire”, un moment istoric deosebit pentru poporul roman. 
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Invitati care au participat la eveniment ca si profesori universitari au 

adresat celor prezenti felicitari intr-un moment aniversar pentru tara 
noastra, am aniversat astfel 2 evenimente deosebite. 

Au fost prezentari ale partenerilor asociati pentru activitatile 
implementate de acestia, respectiv INCDS Brasov , activitatea C2 – 

tratamente biologice la cancerul de scoarta al castanului, cu rezultate ce 
au depasit chiar si asteptarile noastre. 

Din partea Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman si Agentiei 
pentru Protectia Mediului Olt au prezentat d-na Luiza Teodorescu si d-nul 

Ion Croitoru - proiectul LIFE 07 NAT/RO/000681 "Conservarea 
transfrontaliera a speciilor de cormoran mic si rata rosie in siturile cheie 

din Romania si Bulgaria". 
Workshopul s-a incheiat dupa dezbateri de specialitate pe temele 

prezentate, pe rezultatele aproape finale ale proiectului si mai ales pe 
experienta reala in reabilitarea habitatelor, pe actiunile importante de 

mare valoare privind informarea si constientizarea privind biodiversitatea, 

pe nevoile imediate si de viitor ale generatiilor umane. 
 Am continuat evenimentele aniversare in localitatea Pades, la 

Centrul de informare al Pesterii Closani unde programul celei de a 2-a zi a 
fost reprezentativ, educativ si cu un impact major asupra tinerei generatii 

prezente intr-un numar de mai bine de 150 de elevi carora li s-au adaugat 
cadre didactice, parinti, specialistii la nivel national. 

 

 
 

Evenimentul fiind dejafoarte cunoscut in zona,  ca in fiecare an  s-a 

bucurat de o participare foarte numeroasa , fiind prezenti reprezentantii 
Ministerului Mediului, reprezentantii legali ai autoritatii publice judetene si 

locale, specialistii in biodiversitate din agentiile judetene pentru protectia 

mediului din regiunea Oltenia, specialisti care implementeaza proiecte Life 
in Romania, administratori parcuri nationale si Situri Natura 2000, 

administratori fonduri cinegetice, cadre didactice impreuna cu cei doi 
parteneri  Administratia SCI-ului Nordul Gorjului de Vest si INCDS Brasov, 
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alaturi de operatori economici care isi desfasoara activitatea in SCI-ul 

Nordul Gorjului de vest, cca. 80 de invitati. 

 
 

O participare de o reala valoare a fost prezenta a peste 150 de elevi 

impreuna cu cadrele didactice care le coordoneaza activitatea, acestia 
fiind din zonele de implementare proiect: Tismana, Pades,  cat si din 

vecinatate Baia de Arama,  spunem participare de o reala valoare 
deoarece acestia au purtat frumoase costume populare specifice zonei in 

care locuiesc, prezentand astfel continuitatea traditiei populare, costumele 
purtand parca amprenta trecutului, costume valoroase cu imprimeuri 

florale parca atunci culese din natura.  
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Prezenta tinerei generatii in numar asa de mare la asemenea actiuni 

denota interesul comun al scolii romanesti coroborat cu sprijinul 
autoritatilor locale si judetene in a transmite tinerei generatii dragostea 

locurilor natale, dragostea pentru portul popular, portul bunicilor si 
srtabunicilor nostri care reprezinta de fapt protectia neconditionata a 

inaintasilor pentru valorile naturale pe care le-am primit in dar si le lasam 
mostenire generatiilor viitoare, implementand de fapt principiul  

“dezvoltarii durabile”. 

 
 Frumusetea evenimentului si valoarea acestuia a fost ridicata de 

locul ales in aer liber, unde la deschiderea oficiala s-a vorbit cu atata 
suflet de *istoria romanilor* de Cei 100 de ani aniversari, care au 

dat celor prezenti un sentiment unic de respect pentru simbioza *natura 
&istorie*, amfiteatrul fiind simbolic pavoazat cu cregi de stejar, 

Tricolorul Romanesc si steagul U.E. 
In cuvintul de deschidere Managerul proiectului ing. jr. Elisabeta 

Juveloiu a adresat tuturor participantilor salutul de „Bine ati venit la 
aceste evenimente” , a salutat prezenta unui numar asa de mare de 

participanti, a multumit totodata pentru respectul creat in zona la aceste 
evenimente anuale si intr-o atmosfera emotionanta si-a anuntat 

finalizarea activitatii si retragerea din activitate, predand *stafeta* celor 
trei colegi care vor duce pe mai departe organizarea de actiuni si 

evenimente , au avut loc scurte alocutiuni  ale reprezentantilor prezenti: 

Institutia prefectului Gorj, APM Gorj, parteneri proiect. 
 

Natura a fost astfel sarbatorita la ea acasa: elevii prezenti la 
eveniment au purtat frumoasele costume  populare gorjenesti  specifice 
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zonei Gorjului si in cadrul programelor prezentate au recitat poezii 

romanesti prin care au omagiat natura, traditiile si frumusetea vietii si au 
cantat cantece specifice zonei, prezentand astfel obiceiurile satului 

gorjean in traditia populara, atitudine ce a dat zilei o conotatie de bucurie, 
de implinire sufleteasca, de liniste umana si respect pentru *natura*. 

 
Actiunile s-au desfasurat pe sectiuni, unde un juriu de specialisti au 

notat si apreciat fiecare concurent pe sectiunea la care a participat si la 

finalul actiunii a urmat festivitatea de premiere si primirea cadourilor 
pregatite de organizatori. Au fost cele mai asteptate momente iar 

castigatorii concursurilor : „cea mai buna recitare”, „cel mai frumos 
costum popular”,” cel mai bun interpret”, „cel mai bun gradinar”, 

„cel mai frumos desen”, „cel mai bun mestesug”,” precum si cel 
mai bun ansamblu artistic” au fost premiati cu diplome si mici cadouri 

din sticla oferite de mesterii gorjeni. Elevii participanti au primit pachetele 
cu dulciuri,  baloanei si stegulete U.E . 
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D-na Elisabeta Juveloiu, manager de proiect Life – prin Comunicate 

de presa a informat  posturilor de televiziune si radio locale despre 
actiunile intreprinse in cadrul Proiectului Life11 NAT/RO/825, diseminarea 

actiunilor fiind un suport real al promovarii valorilor capitalului natural si 
uman, acestea fiind interesare de eveniment si  de manifestari, 

rementionandu-se intentia de a implica tot mai mult publicul, indeosebi 
tanara generatie spre informare, constientizare si responsabilizare pentru 

intreaga comunitate locala. 
 

Un indemn permanent a fost facut cu aceasta ocazie prin care s-a  
accentuat necesitatea accesarii fondurilor europene, prioritate in 

componenta Natura & Biodiversitate pentru salvarea si mentinerea 
habitatelor deteriorate sau pe cale de disparitie, a speciilor de flora si 

fauna salbatica, un exemplu constituind statele membre U.E. , natura 
fiind “suportul vietii umane”, natura fiind unica sursa de supravietuire, 

de recreere de existenta umana. Si grija pentru *natura* trebuie sa fie o 

prioritate in Marile Programe de guvernare imbinata cu sustinerea 
financiara necesara creerai unui echilibru si mentinerii tuturor verigilor 

naturale. 

 
 

Prezenta autoritatilor publice centrale, judetene si locale la aceste 

evenimente reflecta importanta si rolul deosebit pe care il are 
componenta NATURA in viata si activitatea noastra, prezenta ce denota 

interes, grija si promovare a unor zone cu valoare naturala deosebita, ce 
necesita promovare si atragerea de turisti. 

Diseminarea rezultatelor  proiectului a fost  facuta in mod special de 
echipa APM Gorj – beneficiar coordonator impreuna cu cei doi parteneri – 

Administratia SCI-ului Nordul Gorjului de Vest si INCDS (ICAS) Brasov de 

la care toti participantii interesati au putut afla detalii despre evenimente, 
informatii despre evolutia proiectului si modul in care implementarea 

acestuia poate fi de folos comunitatii locale, in mod individual sau 
comunitar, au fost mentionate in mod detaliat rezultatele obtinute pana in 
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prezent, rezultate considerabile, mult asteptate, eforturile echipelor UIP in 

implementare fiind ff. mari, deoarece actiunile propuse spre implementare 
sunt aplicate direct in mediul inconjurator , care in ultima perioada se 

confrunta cu schimbari majore climatice: seceta, temperaturi caniculare 
sau in contradictoriu cu precipitatii abundente care schimba si ciclul 

normal al serviciior silvice specifice prezentului proiect. 
 Primirea invitatilor s-a facut prin distribuire de materiale 

informative, printre care  mape care au inclus programul manifestarilor 
derulate in cadrul acestor evenimente, brosura generala de prezentare a 

proiectului, handbook-uri copii, notesuri, pixuri, etc. 
 Finalul actiunii pentru elevi cu diplome si daruri. 
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CONCLUZII: 

 
La finalul intalnirii s-a  recunoastut de catre participanti ca NATURA 2000 

reprezinta viitorul biodiversitatii, ca numai cu eforturi comune putem 
mentine ceea ce avem, putem reabilita ceea ce este distrus si in acelas 

timp putem reintroduce ceea ce am pierdut. Eforturile sunt reale, insa 
rezultatele depasesc intotdeauna greutatile. 

Doar implicarea, si asumarea responsabilitatilor ne asigura o continuitate. 
 

Crearea  siturilor Natura 2000 reprezinta dovada ca zonele 
respective au o valoare naturala deosebita, ceea ce noi trebuie sa 

informam si sa constientizam cu orice pret, ca valoarea lor sa fie sub 
protectie si conservare, monitorizata permanent si conduit fata de aceste 

valori trebuie sa fie in concordanta  cu nevoile . 
 

Natura 2000 nu este doar un sistem de rezervatii strict protejate, 

activitatile umane nefiind 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; 
Oamenii trebuie sa invete ca printr-un bun control al ecosistemului 

in teritoriu se pot genera implicit venituri din ecoturism si alte activitati 
asociate, spre cresterea economica si prosperitatea cat mai multor zone, 

spre cunoasterea valorilor pe care le reprezinta. 
Dedicam intreaga activitate “tinerei generatii” carora le suntem 

datori cu “un mediu curat” si o biodiversitate bogata. 
 

 

 
Manager Proiect 

Ing.Jr. Elisabeta JUVELOIU 
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