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ANEXE 

 

Mapa participantului cuprinzand:  

- agenda „Festivalul castanului „ 

- prezentarile PowerPoint ale lectorilor conform agendei de desfasurare 

- brosura prezentare 

- bloc notes si pix 

 

Comunicat de presa 

Invitatie participare 

Lista invitati 

Lista participantilor 

 

Extrase din presa locala privind organizarea „Festivalul castanului’’  

 

 1. Prezentarea generala a obiectivelor proiectului 



 

Proiectul “Managementul conservativ al habitatelor 4070* si 9260 in 

ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest, judetul Gorj”, este implementat 

de catre Agentia pentru Protectia Mediului Gorj in calitate de Beneficiar 

coordonator impreuna cu ICAS Brasov- Beneficiar asociat si CCIRJ 

Administratia sitului Nordul Gorjului de Vest, in calitate de Beneficiar 

asociat, in perioada 02.07.2012 – 30.06.2017. 

Evenimentul a avut drept scop prezentarea obiectivelor si rezultatelor 

asteptate a fi obtinute in cadrul proiectului si a fost  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 natural protejate Nordul Gorjului de Vest, 

si in special populatiei locale in zonele de amplasament a implementarii: 

Pades, Pestisani si Tismana .  

Acesta s-a  desfasurat in orasul Tismana, locatia amplasamentului de 

reabilitare a habitatului 9269 Castanea sativa.  

Proiectul vizeaza ca obiective principale: 

 Reabilitarea habitatului distrus 4070* - Tufarisuri cu Pinus mugo si 

Rhododendron myrtifolium; 

 Reabilitarea habitatului distrus 9260 Castanea sativa; 

 Stabilirea masurilor de conservare pentru habitatele restaurate; 

 Reducerea impactului negativ al turismului asupra zonelor 

restaurate, inclusiv infrastructurile de mici dimensiuni de vizitatori 

pentru controlul ecosistemului; 

 Cresterea constientizarii publicului privind conservarea naturii, ca 

parte a conceptului de dezvoltare durabila. 

 

2. Organizarea „ Festivalul castanului”  

 

Festivalul castanului , activitate E4 de implementare in proiectul  LIFE 11 

NAT/RO/825 deschiderea acestuia s-a desfasurat in Centrul civic al 

orasului Tismana , prezentarile specialistilor au avut loc in caminul cultural 

al localitatii,  in data de 18.10.2013 – si o vizita in teren la primul 

amplasament in care partenerul ICAS Brasov a efectuat primele 



tratamente in vara anului 2013, in vederea observarii  rezultatelor in 

habitatul 9260  de Castanea sativa . 

La acest eveniment au fost transmise 100 invitatii si au participat 95 de 

persoane, din toate domeniile de activitate, precum: Reprezentanti ai 

Parlamentului din Romania, Reprezentanti ai Ministerului Mediului si 

Schimbarilor Climatice, ANPM Bucuresti, ICAS Brasov, Autoritati publice 

locale, Consiliul judetean Gorj, Proprietari de terenuri, Gestionari de 

fonduri cinegetice, Administratorii ariiilor naturale protejate din Gorj si 

regiunea Oltenia, reprezentantii APM-rilor din regiunea Oltenia, Agentii de 

mediu ce implementeaza programe Life, experti in protectia mediului si 

firme care isi desfasoara activitatea in aria protejata  RO SCI 0129 NGV 

vizate de proiect.  

 

3. Instrumentele de comunicare şi vizibilitate realizate 

 

A fost realizat si lansat un comunicat de presa (Anexa). 

Au fost afisate cele 2 bannere tip Rollap realizate prin proiect, cat si 

posterele de prezentare.  

Pentru „Festivalul castanului” , au fost realizate materiale de diseminare 

respectiv: 2 bannere, 10 postere format A0 (care vor fi ulterior afisate si la 

alte evenimetele de diseminare a proiectului), 100 mape de prezentare a 

proiectului cuprinzand un material cu o descriere sumara a proiectului 

care contin imagini sugestive cu cele 2 habitate 4070* si 9260 care vor fi 

reabilitate, sigla Life+ si Cod identitate proiect: Life+ 11 NAT/RO/825, 100 

bucati Brosura prezentare castan in cadrul Congresului castanului de la 

Debrecen-Ungaria, 100 bucati notes-uri cu imgini sugestive din zone ale 

SCI-ului NGV, 100 pixuri. 

Prin Mapa de prezentare (Anexa) au fost puse la dispoziţia grupurilor ţintă 

identificate: obiectivele proiectului, progresul, cunoştinţele şi abilităţile 

dobândite prin implementarea proiectului, cit si, de asemenea, beneficiile 

protejarii naturii ca rezultat al implementării proiectului LIFE+. 

Materialele prezentate au fost personalizate cu sigla CE, Sigla LIFE+, 

sigla NATURA 2000, imagini din arhiva A.P.M. Gorj cu habitatele supuse 

reconstructiei. Fiecare participant a primit la deschiderea Festivalului  

“Mapa” cu materiale de diseminare ale proiectului, realizate de catre 

A.P.M. Gorj, cu urmatorul continut: 



 Prezentare sumara proiect LIFE+ 11 NAT/RO/825; 

 Brosura –  Prezentarea habitatului de Castanea sativa din Proiect       

LIFE+ NATt/RO/825; 

 Bloc-notes; 

 Pix-uri 

Materiale de identitate vizuala realizate pentru „Festivalul castanului”  

 

4.  Desfasurarea “ Festivalul castanului” 

Deschiderea oficiala a acestui eveniment a avut loc in centrul civic al 

orasului Tismana, in aer liber, in Parcul din fata Primariei Tismana, de 

catre Primarul orasului Tismana d-l Marian SLIVILESCU. 

Prezenti in numar foarte mare  oficialitati ale judetului Gorj: Presedintele 

CJ – d-l Ioan Calinoiu, Prefect – Radu Teodorescu, Vicepresedinti CJ – 

Ciprian Florescu si Madalina Ciolocoi, partenerii de proiect – ICAS Brasov 

si NGV ROSCI0129 , cadre didactice Tismana, Directia silvica Gorj, alaturi 

de ei beneficiarul coordonator APM Gorj. 

Prezenti au fost localnici, impreuna cu elevii scolilor din zonele unde se 

implementeaza proiectul, de asemenea au participat numerosi specialist 

in domeniul mediului, silviculturii, experti in studii de impact si evaluare 

adecvata, O.N.G.-uri, administrator/custozi SCI-uri , etc. 

Dupa deschiderea oficiala unde au luat cuvintul invitatii, a avut loc un 

spectacol in aer liber cu o tema sugestiva” NATURA – in poezia , cantecul 

si dansul popular ” sustinut de ansambluri artistice ale zonei de 

implementare a proiectului, actiune finalizata cu impartirea de pachete 

pentru copiii participant. 

Specialistii prezenti, au participat timp de cca. 4 ore in sala Caminului 

Cultural Tismana la prezentari ale proiectului sustinute de : 

- Beneficiarul coordonator APM Gorj – Manager proiect Ing.Jr. 

Elisabeta Juveloiu Elisabeta  

A fost prezentat  proiectul LIFE 11+NAT/RO/825 cu obiectivele sale 

si rezultatele asteptate, cat si stadiul realizarilor .  

 

- Beneficiar asociat ICAS Brasov – Dr.Ing. Dan Chira – s-au prezentat 

rezultatele implementarii actiunilor proprii 

 

- Beneficiar asociat NGV –ROSCI0129 – Jr. Bogdan Gatej - s-au 

prezentat rezultatele implementarii actiunilor proprii 



 

Au sustinut prezentari si invitati – specialisti in biodiversitate, beneficiari 

proiecte LIFE : 

APM OLT – Life +07NAT/RO/000681 – Luiza Teodorescu 

APM Teleorman – Life+07NAT/RO/000681 – Ion Croitoru  

APM Caras-Severin – Manager proiect Life +10NAT/RO/740 

Ziua a 2-a a fost marcata prin deplasarea in teren, a specialistilor prezenti, 

in zona de refacere habitat Castanea sativa, cu tratamente biologice, 

tratamente efectuate in vara anului 2013 de catre partenerii ICAS Brasov, 

la O.S. Tismana, zona afectata de catre ciuperca Cryphonectria 

parasitica. 

Au fost evaluate primele rezultate ale tratamentelor, scoarta arborilor 

tratati incepuse cicatrizarea zonelor unde a fost aplicat tratamentul, 

partenerii ICAS Brasov, dand explicatiile necesare celor prezenti privind 

actiunile realizate si asteptarile lor. 

In continuare, s-a discutat punctual cu privire la obiectivele concrete ale 

proiectului, rezultatele asteptate, beneficiile pentru habitatele tinta si 

pentru mediul inconjurator. 

Majoritatea invitatilor au luat cuvintul salutind aceasta initiativa si asigurind 

echipa proiectului de sprijin in implementarea acestuia. 

Acest proiect este primul de acest fel in judetul Gorj, este o provocare, iar 

rezultatele asteptate sunt practice, respectiv refacerea unor habitate unice 

in zona, amenintate cu disparitia, masuri de protectie si conservare a 

biodiversitatii in zona, astfel incat la finalul implementarii activitatilor 

propuse sa fie obtinute rezultatele prevazute. 

 

5. Impactul evenimentului pe plan local, regional si national 

Festivalul Castanului eveniment marcat in cadrul  proiectului LIFE +11 

NAT/RO/825 a fost incheiata prin interviuri date presei prezente de catre 

managerul de proiect, cat si de catre reprezentantii beneficiarilor asociati. 

Prezentarea in presa locala s-a realizat si prin comunicate de presa cat si 

prin participarea managerului de proiect la emisiuni radio - TV – posturi 

locale si regionale. 

Impactul acestei activitati a fost unul pozitiv, in sensul ca toti participantii, 

in special cei cu putere de decizie, ne-au asigurat de sustinere in vederea 



implementarii actiunilor propuse, caci, rezultatele propuse constituie un 

pas inainte pentru protectia si conservarea biodiversitatii Gorjului cat si 

crearea unui ecoturism necesar si civilizat, o relationare europeana pe 

masura asteptarilor si o mai buna cunoastere a zonei. Reconstructia celor 

doua habitate: jneapan si castan, reprezinta un exemplu de urmat pentru 

continuitate biodiversitate, mentinerea echilibrului ecologic al zonei,  

orientare practica in costuri foarte ridicate pentru reconstructia 

biodiversitatii deteriorate, comparativ cu nevoile de protectie si conservare 

permanente. 

Instrumentele de comunicare şi vizibilitate realizate şi-au atins scopul cu 

succes aceasta activitate fiind mediatizata in presa locala , nationala prin 

numeroase articole de presa cat si prin posturile radio-TV locale, invitat 

fiind Managerul de proiect. Dintre cele mai reprezentative mentionam: 

Articole presa Festivalul castanului 18-19.10.2013 in cadrul Proiectului 

LIFE 11/NAT/RO/825 

 

- http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/foto-festivalul-castanului-editie-

1_5261908ec7b855ff56521fdf/index.html 

-http://www.gds.ro/Actualitate/2013-10-

17/Festivalul+castanului++la+Tismana 

- http://www.gorjtv.ro/Articole/Eveniment/16277/Festivalul-Castanului-la-

Tismana 

-http://www.gorjexclusiv.ro/cotidian/tismana-gazda-pentru-festivalul-

castanului.html 

-http://www.gorjeanul.ro/economie/workshop-al-apm-gorj-la-festivalul-

castanului-de-la-tismana 

- http://www.tvsud.ro/festivalul-castanului-la-tismana.html 

-http://www.pandurul.ro/Diverse/2013-10-

21/Sarbatoare+dedicata+unui+pom+care+renaste+castanul+ 

 

 

 

  

 



Galerie Festivalul castanului 18-19.10.2013 

 

 

 

 

 

                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


