
 
 

 

  

 

 

Raport de eveniment 

 

”Biodiversitatea si Natura in arii protejate” 

22-23 Mai 2014 

 

in cadrul proiectului LIFE11 NAT/RO/825 

- NORTHWESTGORJ –  

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

 

 
Sub organizarea 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 zilele de 22 si 23 mai 2014 s-au derulat 
actiuni si evenimente dedicate sarbatoririi ”Zilei Biodiversitatii” si „Zilei 

Europene a Parcurilor Nationale”, precum si Workshopul  ”Biodiversitatea 

si Natura in arii protejate”, activitati  implementate in cadrul campaniei de 
comunicare si diseminare a rezultatelor obtinute in proiectul LIFE+ 
11NAT/RO/825, proiect finantat prin Programul LIFE+ 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 
protectiei mediului.  

 
Pentru atingerea obiectivelor din proiect si in special a obiectivului 

principal – de refacere a padurilor de castani din habitatul ce inconjoara 
localitatea Tismana, APM Gorj actioneaza in parteneriat atat 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 (ICAS) din Brasov.  
 

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. 
 
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.  
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Este important sa se adopte atat masuri pentru stabilirea unor programe 
educationale in scopul conservarii si utilizarii durabile a biodiversitatii biologice si 
ecologice, cat si masuri de promovare si diseminare a importantei acestora. 
Cresterea constientizarii publicului privind conservarea naturii este parte 
importanta a conceptului de dezvoltare durabila. 
Iar transmiterea rezultatelor proiectului, informarea, constientizarea si 
responsabilizarea trebuie sa se faca tuturor factorilor interesati: de la autoritati 
pana la  publicul larg  - localnici si turisti. 
 

Actiunile din zilele de 22 si 23 mai 2014 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. 
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Evenimentul principal dedicat sarbatoririi ”Zilei Biodiversitatii” si „Zilei 

Europene a Parcurilor Nationale”, zile ce fac parte din Calendarul de mediu si 
sunt marcate în fiecare an de catre APM Gorj, s-a desfasurat la Centrul de 
informare al Pesterii Closani aflat sub administrarea Institutului Speologic 
Bucuresti. 

 

   
 

Au fost prezenti reprezentantii legali ai autoritatilor publice locale si 
judetene, dar si specialisti in biodiversitate din Agentiile de Protectia Mediului din 
regiunea Oltenia, colaboratori ce implementeaza proiecte LIFE+, specialisti in 
silvicultura si biodiversitate, administratori de parcuri nationale si arii naturale 
protejate, de Situri Natura 2000, alaturi de partenerii din proiect – Administratia 
SCI-ului Nordul Gorjului de Vest si ICAS Brasov. 

In egala masura evenimentele au fost factor de interes pentru operatori 
economici ce activeaza in interiorul ariei naturale protejate Nordul Gorjului de 
Vest, pentru turistii ocazionali si mai ales pentru elevii si cadrele didactice din 
zona de implementare a proiectului. 
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In festivitatea de deschidere a manifestarilor a fost mentionat scopul 
principal de a serba Ziua Biodiversitatii si Ziua Europeana a Parcurilor Nationale 
si in egala masura de a readuce in atentia publicului larg proiectul Life a carei 
implementare se deruleaza in aceasta zona. Au fost prezentate pe scurt 
obiectivele si stadiul proiectului de reabilitare a habitatelor afectate de castan, 
jneapan si rhododendron, dupa care s-a dat startul activitatilor si concursurilor 
artistice intr-un spectacol folcloric deosebit in mijlocul naturii.  

 

 
 

   
 

La aceste actiuni au participat aproximativ 140 de elevi ai scolilor rurale 
din Comuna Pades, impreuna cu ansamblul Roua si ansamblul Tisa din  
localitatea Tismana, alaturi de cadrele didactice ce i-au coordonat. 

Natura a fost astfel sarbatorita la ea acasa: copiii si tinerii prezenti la 
eveniment au purtat costume populare specifice 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.  
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De asemenea, au fost expuse numeroase desene artistice dedicate naturii 
si Zilei Biodiversitatii, alaturi de mestesuguri realizate de copii si mesteri 
populari. 

 
 

   
 

In paralel cu programul artistic s-au acordat de catre oficiali participanti la 
eveniment si in mod special de catre reprezentantul APMGorj d-na Elisabeta 
Juveloiu, manager de proiect Life - interviuri posturilor de televiziune si radio 
locale prezente si interesate de manifestari, rementionandu-se intentia de a 
implica tot mai mult publicul, indeosebi tanara generatie spre informare, 
constientizare si responsabilizare pentru intreaga comunitate locala. 

A fost accentuata necesitatea interventiei prin implementarea acestui 
proiect pentru salvarea padurilor de castani din zona, spre innoirea, conservarea 
si perenitatea acestor plantatii, atat de pe terenurile populatiei cat si din cele ale 
ocolului silvic.  
 

   
 

Autoritatile locale si-au manifestat entuziasmul pentru organizarea unor 
asemenea evenimente ce fac cunoscuta zona si potentialul natural deosebit, cu 
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promisiunea stradaniei pentru ecologizarea acesteia spre asigurarea unui mediu 
curat si sanatos ce va atrage cu siguranta mai multi turisti. 

 

Informatii despre aceste manifestari au fost redate in direct sau ulterior in 
programele de stiri si/sau publicate on-line - atat de GorjTV, cat si de Gorjeanul, 
Impact in Gorj, TV Sud, Verticalonline.ro, accestv.ro, ecomagazin.ro etc. 
 

De activitatile de diseminare a rezultatelor din proiect s-a ocupat in mod 
special echipa APMGorj 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. 

 
 

Invitatilor le-au fost distribuite materiale informative, printre care si mape 
incluzand programul manifestarilor derulate in cadrul acestor evenimente, 
notesuri, pixuri etc. 
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Dupa incheierea programelor artistice, in finalul intalnirii de la Pades a fost 
organizata o festivitate de premiere a celor mai talentati participanti si s-au 
acordat premii in diplome si cadouri pentru 6 sectiuni diferite (recitare, desene, 
mestesuguri, port popular, datina si cantec). 
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In continuarea actiunilor dedicate ”Zilei Biodiversitatii” si „Zilei 

Europene a Parcurilor Nationale”, specialistii s-au deplasat la “Casuta din 
Padure”, pensiune din localitatea Runcu (Gorj) in a carei sala de conferinte a 
avut loc sesiunea de comunicari. 

Sub forma unei mese rotunde cu tema „Biodiversitatea si Natura in 

arii protejate”, au avut loc pe rand prezentarile evolutiilor si dezbateri pe tema 
problematicilor intalnite in proiectele Life derulate de participanti, in scopul 
gasirii solutiilor pentru o implementare cat mai eficienta si durabila a acestor 
proiecte. 

 

 
 

 

   
 

In prima parte a Workshop-ului, atat Beneficiarul coordonator Agentia de 
Protectia Mediului Gorj, prin d-na Ing. Jr. Elisabeta Juveloiu – manager de 
proiect, cat si beneficiarii asociati – Administratia SCI-ului Nordul Gorjului de 
Vest, prin d-nul dir. Bogdan Gatej si ICAS Brasov prin d-nul dr. ing. Dan Chira 
au prezentat evolutia si stadiul implementarii activitatilor din proiectul LIFE+ 
11NAT/RO/825 – NORTHWESTGORJ. 
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Au urmat Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin care in 

parteneriat cu Administratia Parcului Portile de Fier, Universitatea Bucuresti – 
prin Centrul de Cercetare a Mediului si Evaluare a Studiilor de Impact alaturi de 
Muzeul de Istorie Naturala „Grigore Antipa“ din Bucuresti, au prezentat prin d-na 
Toma Carmen (APM Resita) - proiectul LIFE + 10NAT/RO/740 – „Imbunatatirea 
statutului de conservare pentru speciile si habitatele prioritare din zonele umede 
ale Portilor de Fier“, proiect ce se deruleaza in perioada 1 septembrie 2011 – 15 
decembrie 2015. 
 

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 LIFE07 NAT/RO/000681 "Conservarea transfrontaliera a speciilor de 
cormoran mic si rata rosie in siturile cheie din Romania si Bulgaria". 

 

   
 
Experientele acumulate si impartasite de participanti la forumul de discutii 

din cadrul Workshop-ului se dovedesc exemple instructive si utile in derularea pe 
mai departe a tuturor celorlalte proiecte, spre asigurarea durabilitatii si pentru  
promovarea rezultatelor tehnice obtinute de specialisti in habitatele protejate, 
spre folosul intregii societati umane.  
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Recunoasterea habitatelor ca situri Natura 2000 reprezinta dovada ca 

zonele respective au o valoare naturala deosebita.  
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. 

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. Recomandarea ca activitatile 
economice sa se mentina in aceste situri cu accent special pe conservarea 
speciilor si habitatelor pentru care au fost declarate este extrem de importanta, 
spre mentinerea si protejarea biodiversitatii naturii si mediului inconjurator. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Daniela Comsa 
Manager de proiect  

C&N Advertising SRL 


