
 
 

Comunicat de presă 
 

Targu Jiu, 18 Mai  2015 

Workshop anual privind protectia si conservarea ariilor naturale protejate  

 in cadrul proiectului LIFE11 NAT/RO/825   

Managementul  Conservativ al  Habitatelor  4070* si 9260  

in ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest, judetul Gorj 

 

 

In data de 21 - 22 Mai  2015, incepind cu ora 11
00 

 Agentia pentru protectia Mediului Gorj in calitate 

de Beneficiar coordonator impreuna cu Administratia SCI-ului Nordul Gorjului de Vest, Beneficiar 

asociat, organizeaza  cea de a 7-a editie  a evenimentelor “Ziua Biodiversitatii ”, „ Ziua Europeana a 

Parcurilor Nationale” si workshopul " Natura & Biodiversitatea in arii naturale protejate" in cadrul 

proiectului „ Managementul Conservativ al Habitatelor  4070* si 9260 in ROSCI 0129 Nordul 

Gorjului de Vest”   proiect finantat de Comisia Europeana, in cadrul programului Life+ Natura & 

Biodiversitate și de Guvernul României prin intermediul Ministerului Mediului Apelor si Padurilor . 

Acest eveniment se va desfasura  la Centrul de Informare Speologica al Pesterii Closani - Pades si 

Casuta din Padure  din localitatea Runcu , judetul Gorj. 

Activitatile se vor desfasura in amfiteatrul amenajat in aer liber si  constau in expozitii de desene, 

expozitii cu mestesuguri locale, spectacole dedicate naturii – natura in poezia romaneasca, in cantecul 

popular romanesc si dansuri populare specifice zonei. 

Specialistii invitati din toata tara, in special cei care implementeaza programe Life, vor prezenta in 

cadrul unui workshop , propriul proiec, rezultatele implementarii acestora. 

De asemenea impreuna cu acestia vom avea o deplasare in teren in zona de implementare a 

proiectului Life+11NAT/RO/825, respectiv in zona de refacere habitat 9260 Castea sativa (am plantat 

deja 12 ha din cele 25 ha propuse), in zona de tratamente biologice la habitatul 9260 – Castanea 

sativa in zona Tismana, vizitatea Punctelor de Informare/constientizare si a celor 6 puncte de 

campare, realizate in cadrul proiectului. 

Vizitarea pepinierei intermediare cu puieti de jneapan , in localitatea Pestisani – Geamanu, puieti 

produsi pentru reabilitare habitat prioritar 4070* Pinus Mugo, zona amplasata in Muntele Oslea.. 

Evenimentul are drept scop prezentarea obiectivelor si rezultatelor proiectului, stadiul actual al 

activitatilor derulate, in special in ceea ce priveste reabilitarea habitatului de castan.  Workshop-ul este 

dedicat autoritatilor publice centrale, regionale si judetene de mediu, administratorilor/custozilor ariilor 

naturale protejate, administratorilor fondurilor cinegetice, specialistilor in silvicultura si biodiversitate, 

autoritatilor publice judetene si locale, operatori economici cu activitate pe amplasamente in interiorul 

ariei naturale protejate Nordul Gorjului de Vest.  

Va avea loc deasemenea o parada a portului popular romanesc. 

In final va urma o festivitate de premiere a elevilor prezenti pe sectiuni in care vor primi diplome, 

pachetele cu dulciuri si obiecte artizanale specifice zonei.  

Pentru informatii suplimentare:  
ing. jr. Elisabeta JUVELOIU – Manager proiect LIFE11 NAT/RO/825. 
Tel 0253/215384 fax 0253/212892  
Mobil 0745/533290 
e-mail la adresa elisabetaj@yahoo.com 
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