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Spațieri impuse

Spațierea față de alte logo-uri

Pentru a avea impactul și vizibilitatea maxime, nu este obligatoriu ca logo-ul să fie foarte mare. Este suficientă 
prezența unui spațiu alb în jurul semnăturii grafice, pentru a o individualiza și a o separa de elementele din jur 
(marginea paginii, alte logo-uri, elemente grafice etc.).
Spațiul liber trebuie să respecte indicațiile din imaginea alăturată. Unitatea de măsură o reprezintă litera-simbol 
“O” din “Regio”. Se recomandă folosirea logo-ului împreună cu sloganul. În cazuri speciale se poate folosi și fără 
slogan, păstrându-se aceleași proporții de spațiere.

RAPORT LAYMAN

LIFE 11/NAT/RO/825
Managementul conservativ al habitatelor 4070* și 9260 în ROSCI Nordul Gorjului de vest, județul Gorj



Proiectul Life 11NAT/RO/825 - Manage-
mentul conservativ al habitatelor 4070* și 
9260 în ROSCI Nordul Gorjului de Vest, 
județul Gorj a fost finanțat de către Comisia 
Europeană prin Programul Life Natura& 
Biodiversitate și cofinantarea proiectului a 
fost asigurată de către Ministerul Mediului 
din România.

Arealul Proiectului:
 Situl Natura 2000 – Nordul Gorjului
 de Vest, judetul Gorj
Perioada de implementare:
 01.07.2012 – 31.12.2018
Beneficiar:
 Agenția pentru Protecția Mediului Gorj
Parteneri:
 Administrația sitului Nordul Gorjului 
        de Vest – CCIRJ
 INCDS Marin Dracea Brașov
Bugetul total:
 1.987.742 euro
Contribuția Comisiei Europene:
 993.871 euro
Contribuția Ministerului Mediului:
 Cofinanțare 993.871 euro

LIFE 11/NAT/RO/825
Managementul conservativ al habitatelor 4070* și 
9260 în ROSCI Nordul Gorjului de vest, județul Gorj
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Dezvoltarea economică la nivel mondial a cunoscut o 
ascensiune istorică, însă, impactul asupra zonelor 
naturale este direct proporțional cu % de dezvoltare, 
ceea ce a condus în ultimul secol la dispariția a 
numeroase specii de floră și faună sălbatică, la 
dispariția diferitelor tipuri de habitate, sau reducerea 
considerabilă a suprafețelor acestora, uneori chiar 
dispariția lor în totalitate, ceea ce ne îngrijorează din 
ce în ce mai mult.

Iată deci un motiv pentru care am pornit la scrierea 
și implementarea unui proiect ce denotă sacrificii 
umane și financiare mari, tocmai pentru menținerea 
unor tipuri de habitate în echilibrul ecologic chiar în 
suprafețe relativ reduse.

Crearea Rețelei Ecologice Europene NATURA 2000 a 
fost o decizie binevenită, agreată de statele europene 
care prin crearea unui statut special asupra teritoriilor 
din prezenta rețea, cu regim de protecție și 
conservare specială, împreună cu programele de 
finanțare lansate, asigură garanția protecției și 
conservării biodiversității pe termen lung.

Programul Life + componenta Natura&Biodiversitate 
asigură finanțarea unor proiecte de bune practice și 
proiecte demonstrative ce contribuie la implemen-
tarea *Directivei Habitate* și *Directivei Păsări*, 
asigură consolidarea și implementarea *Convenției 
pentru Diversitate Biologică*.

România prin aderare la Uniunea Europeană în anul 
2007, a adus o contribuție majoră la Rețeua Natura 
2000 Europeană, datorită valorii ridicate a bio-
diversității de pe teritoriul său. 

CUVANT ÎNAINTE
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Arealul de implementare al proiectului este situat în 
zona de nord, zona montană a județului Gorj, 
remarcabilă prin prezența habitatelor forestiere din 
zona alpină și subalpină de interes comunitar și 
național, areal cuprins în SCI Nordul Gorjului de Vest, 
județul Gorj.

Situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest include o 
mare diversitate biologică şi ecologică, care conţine 
6 tipuri de ecosisteme – păduri (păduri şi tufişuri), 
pajişti, saxicoles, ape (luciu de ape) riverane şi peşteri.

Situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest reprezintă 
unul din siturile cu o valoare ridicată a biodiversității 
din România. Din păcate, părți din această zonă sunt 
degradate sau deja distruse. Lipsa activităţiilor de 
management a habitatelor vizate a dus la degradarea 
şi pierderea habitatelor naturale cu valoare ecologică 
ridicată.

Actiunile principale au vizat:

 - Reabilitarea habitatului 4070* - Tufărișuri de 
Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium: acţiunea 
ce a constat în plantarea cu Pinus mugo a zonei 
distruse de gestionarea necorespunzătoare a 
păşunilor. Metoda este una folosită cu succes în 
alte zone protejate (parcuri naţionale).

 - Reabilitarea pădurilor distruse – habitatul 
9260 - Vegetatie forestiera de Castanea sativa: 
acţiunea s-a bazat pe experienţa europeană 
în dezvoltarea şi punerea în aplicare de 
control biologic al castanului dulce afectat de 
ciuperca asiatică - Cryphonectria parasitica. 
Controlul chimic al ciupercii nu este eficient şi 
hibridizarea de castan dulce cu specii asiatice 
rezistestente, nu este permisă în habitatele 
protejate, metoda de control eficientă fiind 
numai biologică, acțiunea s-a desfășurat 
pentru o suprafață de 60 de ha. Au fost create 
și suprafețe demonstrative.

OBIECTIVELE ȘI REZULTATELE  PROIECTULUI LIFE 11NAT/RO/825
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Reconstructia habitatului de castan pe o suprafață de 
25 ha prin plantare totală pe suprafețele distruse 
complet de *cancerul de scoarță*, constă în plantarea 
cu Castanea stativa (după tăierea pădurii vechi) folosind 
pepiniere de puieți castan create în cadrul proiectului.

 - Dezvoltarea infrastructurii adecvate pentru 
protecția și controlul turismului, în scopul de 
a atenua/elimina impactul negativ al turis-
mului de masă și al pășunatului necontrolat. 

Din aceste motive au fost construite două puncte de 
informare situate pe cele două văi unde s-au 
restaurat habitatele prin prezentul proiect. Traseele 
turistice au fost marcate și s-au realizat zone de 
camping corespunzătoare.

 - Creşterea gradului de conştientizare, prin parti-
ciparea publicului la protecţia naturii, referitor la 
procesul de luarea deciziilor şi de conservare a 
habitatelor de importanţă comunitară a fost 
consolidat printr-o mulţime de evenimente şi 
întâlniri desfăşurate pe parcursul implementării 
proiectului (festivalul castanulului şi mesei ro-

tunde cu participarea largă a comunităţii locale şi 
a turiștilor) care au fost organizate anual.

Rezultate așteptate:
 - reconstrucția ecologică a 10 ha distruse de 

habitat 4070* Tufărișuri cu Pinus mugo și 
Rhododendron myrtifolium;

 - reconstruţia ecologică a 60 ha de pădure cu 
habitatul 9260 – Vegetație forestieră cu 
Castanea sativa, prin metode biologice (şi 
silvice) prin tratarea cancerului de scoarță;

 - reconstrucția habitatului 9260 – Vegetație 
forestieră cu Castanea sativa prin plantaţii de 
castani pentru o suprafata de 25 ha;

 - infrastructura adecvată de conservare a 
habitatelor restaurate, inclusiv infrastructura 
la scară mică de vizitatori pentru controlul 
turismului pe aceste domenii;

 - materiale informative;

 - 10 evenimente de proiect, inclusiv lansarea 
Festivalului Castanului și Conferința Finală.

OBIECTIVELE ȘI REZULTATELE  PROIECTULUI LIFE 11NAT/RO/825
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Lucrările de refacere a habitatului 4070* Tufărişuri 
cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium din 
Masivul Oslea (la peste 1.900 m altitudine) au fost 
executate conform metodologiei silvice. 

A fost refăcută prin plantare o suprafață de 10,35 
ha, pentru care au fost s-au produs 60.034 puieți de 
jneapăn în solarul Peștișani, din care 45.000 puieți 
au fost aclimatizați în pepiniera montană Geamănu, 
iar 15.034 au fost transplantați fără aclimatizare 
(demonstrativ) direct în Masivul Oslea. 

În final, în plantație au fost utilizați (pentru plantare și 
completările anuale ale pierderilor de puieți cauzate 
de problemele de aclimatizare, șocul transplantării 
și mistreților) 56.000 de puieți de jneapăn. Starea 
plantației la finele proiectului este bună, puieții 
dezvoltându-se normal, iar starea de sănătate a 
puieților care au supraviețuit este bună.

Lucrările propuse au fost realizate în totalitate, fiind 
înregistrate chiar unele depășiri la suprafața totală 
a plantației (10,35 ha față de 10 propuse), numărul 

de puieți de jneapăn produși (60.034 față de 50.000 
propuși), suprafața pepinierei montane (15 ari față 
de 10 propuși) etc. Depășirea numărului de puieți 
a fost asumată din precauție, pentru acoperirea 
eventualelor pierderi (care au și apărut pe parcurs), 
acest tip de cultură având un grad ridicat de risc, 
din cauza dimensiunilor mici ale plantelor, a 

     HABITAT 4070* JNEAPĂN – CE AM REALIZAT,   CE AM ÎNVĂȚAT – POTENȚIAL DE APLICARE
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     HABITAT 4070* JNEAPĂN – CE AM REALIZAT,   CE AM ÎNVĂȚAT – POTENȚIAL DE APLICARE

complexității tehnice a operațiunilor (producerea 
succesivă în solar la mică altitudine, transplantare 
în pepiniera montană pentru aclimatizare și apoi 
plantarea în gol alpin) și a condițiilor extreme 
climatice în care s-au plantat (altitudine foarte 

mare, la limita vegetației forestiere). O parte din 
puieți nu a fost repicat în pepiniera montană ci a 
fost transplantat direct din solar în zona alpină, 
demonstrativ pentru a înțelege mai bine importanța 
fiecărei etape de cultură.
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Lucrările de refacere a stării de conservare a 
habitatului 9260 - Castanea Sativa prin combaterea 
biologică a ciupercii invazive Cryphonectria parasitica 
au fost efectuate integral. Cryphonectria parasitica 
care a provocat uscarea în masă a castanului, starea 
de conservare a habitatului fiind total nefavorabilă la 
începutul proiectului. 

Evaluările finale au confirmat că procesul de 
vindecare al castanului, indus prin combaterea 
biologică (inoculare micovirusului specific CHV1), 
este prezenta în toate suprafețele inoclate în 2013-
2018, pe o suprafață de 305,35 ha (mult mai mare 
față de cele 60 ha asumate prin proiect).

Eficacitatea tratamentelor a fost direct proporțională 
cu ponderea (numărul) castanilor care au fost 
inoculați în fiecare suprafață (în funcție de numărul 
de exemplare disponibile / potrivite pentru tratare 
din fiecare suprafață): vindecări în masă pe 55,1 ha, 
vindecări frecvente pe 42,5 ha, vindecări sporadice 
pe 52,3 ha, inoculări preventive în plantații noi 

pe 43,55 ha, inoculări de diseminare pe 41,3 ha și 
inoculări insuficiente cu uscări active pe 70,6 ha.

Suprafețele netratate au castanii uscați, iar lăstarii 
lor continuă să se usuce sub presiunea cancerelor 
active ale tulpinilor hipervirulente pe 103,5 ha. 

Lucrările de refacere a habitatului de castan prin 
plantarea de puieți de castan au fost efectuate în 
întregime: producerea a 141.785 puieți de castan 
(față de 125.000 propuși), care au fost plantați 
pe o suprafață efectivă de 27,22 ha (față de 25 ha 
propuse), prin care au fost refăcute 47.06 ha de 
habitat cu castan (arboretele cuprindeau și alte 
specii forestiere). Numărul de puieți produși a fost 
depășit din precauție, pentru acoperirea uscărilor 
și nereușitelor (germinarea castanelor este slabă în 
practica silvică, primele plantații au fost afectate de 
uscări puternice din cauza climatului excesiv secetos 
și călduros). La sfârșitul proiectului starea de sănătate 
a castanilor din toate plantațiile efectuate este bună, 
habitatele refăcute fiind (cel puțin deocamdată) 

         HABITAT 9260 CASTAN – CE AM REALIZAT,  CE AM ÎNVĂȚAT – POTENȚIAL DE APLICARE
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         HABITAT 9260 CASTAN – CE AM REALIZAT,  CE AM ÎNVĂȚAT – POTENȚIAL DE APLICARE
stabile. Infecțiile cu Cryphonectria parasitica vor 
apărea în anii următori.

Lucrările efectuate în suprafețele demonstrative, au 
depășit numărul și tematica celor propuse inițial prin 
proiect ca urmare a reacției partenerilor la problemele 
apărute în timpul desfășurării proiectului (germinația 
castanelor a fost foarte scăzută, obținându-se un 
număr prea mic de puieți în pepiniere; uscările au 
fost mari în plantațiile din primul an). În final, au 
fost efectuate 9 suprafețe demonstrative (față de 
5 suprafețe propuse). Suprafața totală a celor 9 
suprafețe demonstrative este ușor mai mică decât 
cea propusă (peste 4 ha față de 5 ha propusă), pentru 
că în seră și pepinieră, culturile silvice au dimensiuni 
mult mai mici (distanța între puieți este de cca 2-10 
cm față de distanța dintre arbori de 0,5-5 m).

Ținând cont de realizările demonstrate prin 
proiectul de față, se consideră necesară continuarea 
activităților de refacere a suprafețelor cu castan prin 

plantații și combaterea biologică a ciupercii invazive, 
pentru ca habitatul să fie refăcut în întregime, 
iar starea lui de conservare să fie refăcută la cea 
dinaintea apariției ciupercii Cryphonectria parasitica.
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Prin proiectul Life 11NAT/RO/825 a fost prevăzută 
și realizarea unei infrastructuri pentru conservarea 
habitatelor refăcute în cadrul proiectului, respectiv 
pentru controlul păşunatului excesiv şi a activităţilor 
turistice care afectează situl Natura 2000 ROSCI0129, 
şi în special habitatele 4070* şi 9260, o modalitate 
de a pune în valoare patrimonial natural al zonei, un 
patrimoniu valoros.

Această infrastructură cuprinde: 2 puncte de informare, 
Tismana - Padeș, aferente zonelor reabilitate prin 
proiect, amenajarea a 6 locuri de campare și belvedere 
pentru habitatele 4070* și 9260 ce dispun de toate 
dotările necesare cu amplasare în zone cu acces la 
apă, drum de acces. Acestea sunt situate pe Valea 
Bistriței, Valea Tismanei și Valea Motrului

INFRASTRUCTURA DE TURISM
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S-au refăcut și cele două trasee turistice ce duc la 
suprafețele de habitate reabilitate, respectiv traseul 
spre zona Tismana (schitul Cioclovina) cu o lungime 
de circa 15 km și traseul spre Masivul Oslea zona de 
refacere a habitatului cu jneapăn cu o lungime de 
circa 41 km.

PUNCT PLECARE:  SAT PEȘTIȘANI 260 m
PUNCT FINAL ÎN JUDEȚUL GORJ:  VF. COADA OSLEI 1899 m
PUNCT FINAL TRASEU:  CÂMPUȘEL,  JUD. HUNEDOARA
STARE MARCAJ:  BUNĂ
LUNGIME (Km): 45,2 DURATĂ (ORE): 10

PUNCT PLECARE:  MĂNĂSTIREA TISMANA 280 m
PUNCT FINAL ÎN JUDEȚUL GORJ:  LAC VALEA MARE  490 m
PUNCT FINAL TRASEU:  LAC VALEA MARE  490 m, JUD. GORJ
STARE MARCAJ:  ÎN CURS DE AMENAJARE
LUNGIME (Km): 16,5 DURATĂ (ORE): 5,5 - 6,5

Agenţia pentru  
Protecţia Mediului Gorj

Camera de Comerţ şi 
Industrie Romania Japonia

Institutul de Cercetare şi 
Amenajări Silvice Braşov

TRASEE TURISTICE
P E Ș T I Ș A N I  -  VA L E A B I S T R I Ț E I  - 

Ș A U A G R O A PA N E D E U Ț I  -  M T.  C O A D A O S L E I

T I S M A N A -  L A C  VA L E A M A R E
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Prin acțiunile implementate prin proiect, am fost 
mereu aproape de oamenii locului, cu speranta că 
putem demonstra și convinge că numai împreună 
ne vom putea construi viitorul în armonie cu natura. 
Acest fapt a servit drept cauză în demararea unor 
acțiuni de informare/conștientizare a cetățenilor 
învecinați, sau domiciliați chiar, în interiorul sitului 
Natura 2000 Nordul Gorjului de Vest, măsurile lor de 
gospodărire afectând într-un fel direct conservarea 
habitatelor din zonă.

Pe fondul necesității de a disemina informația tematicii 
acțiunilor din proiect într-o manieră eficientă au fost 
desfășurate anual câte 2 evenimente de tip workshop 
cu participarea autorităților publice locale și județene, 
elevi, studenți, cadre didactice, administratori SCI-uri, 
specialist mediu și evident mass media.

Timp de 6,5 ani la cele două evenimente anuale au 
participat sute de elevi și specialiști care au beneficiat 

de prezentările de specialitate și evoluția imple-
mentării proiectului, au beneficiat de materialele 
informative distribuite rezultate ale proiectului, 
dialogul fiind o susținere a progresului.

ACȚIUNI DE INFORMARE ȘI CONSTIENTIZARE
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ACȚIUNI DE INFORMARE ȘI CONSTIENTIZARE

De asemenea, în anul 2017 a avut loc o importantă 
acțiune dedicată aniversării a 25 de ani a Programului 
Life definite „Caravana a 25 de ani Life”, bucurându-
ne de prezența unui reprezentant al CE de la 
Bruxelles, acțiune ce s-a desfășurat timp de 4 zile 
cu participarea a peste 500 de elevi și specialiști.

Conferința finală 2018 a reunit un număr record de 182 
de persoane cu putere de decizie la nivel național în 
domeniul mediului (directori APM-uri, comisari generali 
județeni ai Gărzii Naționale de mediu) specialiști, 
autorități locale și județene, operatori economici etc. 
Diseminarea rezultatelor fiind făcută la scară națională, 
diseminare ce a inclus și distribuirea de materiale 
produse prin proiectul LIFE 11NAT/RO/825.
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• Mape;

• Pixuri;

• Broșuri;

• Calendare;

• DVD-uri;

• Tricouri+șepci;

• Leporello;

• Bloc notes-uri;

• Ghidul de ecoturism;

• Serviete/rucsaci;

• Handbook-uri copii;

• Stegulețe CE/tricolor;

• Panouri informative;

• Raport Layman;

• Ghidul de management habitate;

• www.lifegreenhabitatsgorj.ro.

MATERIALE DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE 
ELABORATE PE PARCURSUL PROIECTULUI

Managementul conservativ al

habitatelor 4070* și 9260 în ROSCI 0129

Nordul Gorjului de Vest, Județul Gorj

NORTHWESTGORJ LIFE+11 NAT/RO/825

GHID DE ECOTURISM
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Spațieri impuse

Spațierea față de alte logo-uri

Documentul de față se referă la regulile de utilizare ale siglei atunci când aceasta este folosită 
împreună cu sigla Guvernului României. Pentru utilizarea de sine stătătoare a siglei Guvernului, 
vă invităm să parcurgeți manualul dedicat acesteia. Identitatea vizuală a Centenarului poate fi 
utilizată și separat (fără sigla Guvernului), de către companii și parteneri de comunicare în 
evenimentele aniversare ce vor avea loc. Pentru astfel de situații, vă rugăm să studiați regulile 
care se aplică, acolo unde este cazul, în paginile ce vor urma.

Vă invităm să parcurgeți prezentul material și să descoperiți în amănunt identitatea vizuală a 
Centenarului României. Sperăm ca informațiile să vă ajute în comunicarea cât mai eficientă a 
evenimentelor prin care vom celebra, împreună, 100 de ani de la Marea Unire.

IMPORTANT!

În prezentul Ghid, sigla Guvernului este folosită cu titlu de exemplu pentru cazurile în care identitatea vizuală a Centenarului este 
folosită de instituții publice. Aceasta va fi înlocuită cu sigla proprie, cu respectarea regulilor privind amplasarea logoului Centenarului.

Bun găsit!

În paginile documentului de față, vom 
urmări dezvoltarea și implementarea 
corectă a identității vizuale a 
Centenarului – Aniversarea a 100 de ani 
de la Marea Unire din 1918.

Dezvoltarea siglei Centenarului a pornit 
din nevoia de a comunica unitar și 
coerent sărbătoarea celor 100 de ani 
marcați într-un moment pe care îl 
considerăm propice din punct de vedere 
geopolitic pentru Statul Român în 
echilibru și la ajuns la maturitate.

Folosită pe materialele de comunicare 
ale Statului și instituțiilor acestuia, cât și 
pe diferite materiale conexe, sigla 
Centenarului are scopul de a unifica 
toate aceste materiale și de a crea un 
simbol aniversar memorabil și ușor 
identificabil pentru evenimentele legate 
de sărbătoarea Marii Uniri.

INTRODUCERE

CENTENARUL MARII UNIRI | 1918-2018
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utilizată și separat (fără sigla Guvernului), de către companii și parteneri de comunicare în 
evenimentele aniversare ce vor avea loc. Pentru astfel de situații, vă rugăm să studiați regulile 
care se aplică, acolo unde este cazul, în paginile ce vor urma.

Vă invităm să parcurgeți prezentul material și să descoperiți în amănunt identitatea vizuală a 
Centenarului României. Sperăm ca informațiile să vă ajute în comunicarea cât mai eficientă a 
evenimentelor prin care vom celebra, împreună, 100 de ani de la Marea Unire.

IMPORTANT!

În prezentul Ghid, sigla Guvernului este folosită cu titlu de exemplu pentru cazurile în care identitatea vizuală a Centenarului este 
folosită de instituții publice. Aceasta va fi înlocuită cu sigla proprie, cu respectarea regulilor privind amplasarea logoului Centenarului.

Bun găsit!

În paginile documentului de față, vom 
urmări dezvoltarea și implementarea 
corectă a identității vizuale a 
Centenarului – Aniversarea a 100 de ani 
de la Marea Unire din 1918.

Dezvoltarea siglei Centenarului a pornit 
din nevoia de a comunica unitar și 
coerent sărbătoarea celor 100 de ani 
marcați într-un moment pe care îl 
considerăm propice din punct de vedere 
geopolitic pentru Statul Român în 
echilibru și la ajuns la maturitate.

Folosită pe materialele de comunicare 
ale Statului și instituțiilor acestuia, cât și 
pe diferite materiale conexe, sigla 
Centenarului are scopul de a unifica 
toate aceste materiale și de a crea un 
simbol aniversar memorabil și ușor 
identificabil pentru evenimentele legate 
de sărbătoarea Marii Uniri.
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identificabil pentru evenimentele legate 
de sărbătoarea Marii Uniri.

INTRODUCERE
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Spațieri impuse

Spațierea față de alte logo-uri

Documentul de față se referă la regulile de utilizare ale siglei atunci când aceasta este folosită 
împreună cu sigla Guvernului României. Pentru utilizarea de sine stătătoare a siglei Guvernului, 
vă invităm să parcurgeți manualul dedicat acesteia. Identitatea vizuală a Centenarului poate fi 
utilizată și separat (fără sigla Guvernului), de către companii și parteneri de comunicare în 
evenimentele aniversare ce vor avea loc. Pentru astfel de situații, vă rugăm să studiați regulile 
care se aplică, acolo unde este cazul, în paginile ce vor urma.

Vă invităm să parcurgeți prezentul material și să descoperiți în amănunt identitatea vizuală a 
Centenarului României. Sperăm ca informațiile să vă ajute în comunicarea cât mai eficientă a 
evenimentelor prin care vom celebra, împreună, 100 de ani de la Marea Unire.

IMPORTANT!

În prezentul Ghid, sigla Guvernului este folosită cu titlu de exemplu pentru cazurile în care identitatea vizuală a Centenarului este 
folosită de instituții publice. Aceasta va fi înlocuită cu sigla proprie, cu respectarea regulilor privind amplasarea logoului Centenarului.

Bun găsit!

În paginile documentului de față, vom 
urmări dezvoltarea și implementarea 
corectă a identității vizuale a 
Centenarului – Aniversarea a 100 de ani 
de la Marea Unire din 1918.

Dezvoltarea siglei Centenarului a pornit 
din nevoia de a comunica unitar și 
coerent sărbătoarea celor 100 de ani 
marcați într-un moment pe care îl 
considerăm propice din punct de vedere 
geopolitic pentru Statul Român în 
echilibru și la ajuns la maturitate.

Folosită pe materialele de comunicare 
ale Statului și instituțiilor acestuia, cât și 
pe diferite materiale conexe, sigla 
Centenarului are scopul de a unifica 
toate aceste materiale și de a crea un 
simbol aniversar memorabil și ușor 
identificabil pentru evenimentele legate 
de sărbătoarea Marii Uniri.
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Prin implementarea acestui proiect european, am 
reuşit să aplicăm o serie de acţiuni demonstrative şi 
de bune practici atât pentru reabilitarea habitatului 
de jneapăn cât şi pentru reabilitarea habitatului de 
castan prin cele 2 tipuri de acţiuni utilizate, respectiv 
prin tratamente biologice cât şi prin plantare.

Am demonstrat posibilitatea reabilitării habitatelor 
comunitare şi menţinerea lor prin măsuri de 
monitorizare şi conservare în arealul lor natural.

Prin acţiunile permanente de informare/conştientizare 
am dovedit caracterul de bună practică, impactul 
acestora fiind analizat prin chestionare 
de opinie aplicate la începutul şi finalul 
proiectului.

Promovarea importanţei siturilor 
NATURA 2000 şi beneficiile populaţiei 
locale din interiorul sitului sau 
vecinătatea acestuia a constat în 
îmbunătăţirea imaginii la nivelul 
populaţiei locale privind grija şi 
beneficiile zonelor reabilitate, în special 
zona de refacere a castanului, acesta 
fiind un simbol al zonei Tismana, 
odinioară o mare sursă de venituri 
pentru localnici.

Evenimentele desfăşurate în mod 
permanent în perioada de implementare 
a proiectului au crescut gradul de 
informare al generaţiilor participante, 

creând astfel lecţii de apreciere a *naturii* pentru 
generaţiile tinere cu exemple concrete de muncă şi 
rezultate.

Materialele informative care au însoţit evenimentele 
au creat şi o imagine de viitor pentru rezultatele 
obţinute, participanţii au apreciat mereu pozitiv 
prezentările concrete şi rezultatele bune obţinute.

Prezenţa în număr tot mai mare al participanţilor la 
evenimente sunt mărturia interesului personal şi 
profesional pentru acţiuni de mare valoare în protecţia 
şi conservarea *naturii* suportul vieţii pe pământ.

CONCLUZII FINALE

Deviza sub care s-au desfășurat acțiunile proiectului Life 11NAT/RO/825:
SCHIMBĂ-ȚI ATITUDINEA, OCROTEȘTE NATURA!



BENEFICIAR COORDONATOR:

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj
Str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, jud. Gorj
e-mail: office@apmgj.anpm.ro
tel.: 0253/2125382
fax: 0253/212892

BENEFICIARI ASOCIAȚI:

Administrația SCI 0129 Nordul Gorjului de Vest – CCIRJ
Str. Traian, nr. 1, Târgu Jiu, jud. Gorj
e-mail: office@rezervatiagorjului.ro
tel.: 0253/211478
fax: 0253/211477

INCDS Marin Dracea BRAȘOV
Str. Cloșca, nr.13, Brașov, jud. Brașov
e-mail: florichr@yahoo.com
tel.: 0268/419936
fax: 0268/415338
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Spațieri impuse

Spațierea față de alte logo-uri

Pentru a avea impactul și vizibilitatea maxime, nu este obligatoriu ca logo-ul să fie foarte mare. Este suficientă 
prezența unui spațiu alb în jurul semnăturii grafice, pentru a o individualiza și a o separa de elementele din jur 
(marginea paginii, alte logo-uri, elemente grafice etc.).
Spațiul liber trebuie să respecte indicațiile din imaginea alăturată. Unitatea de măsură o reprezintă litera-simbol 
“O” din “Regio”. Se recomandă folosirea logo-ului împreună cu sloganul. În cazuri speciale se poate folosi și fără 
slogan, păstrându-se aceleași proporții de spațiere.


