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Anul acesta se implinesc 25 de ani de la inilierea Programului LIFE in Europa, eveniment
celebrat la nivelul Uniunii Europene de cdtre fiecare Stat Membru. Ministerul Mediului marcheazd
acest an aniversar printr-o serie de evenimente denumite generic'CARAVANA 25 ANI LIFE" care
evidenliazi beneficiile aduse conservdrii biodiversitilii 9i protejirii mediului. in perioada 15 mai - 7
iunie 2017 Caravana va trece prin localitdlile Tdrgu-Jiu, Sasca Rom6nd, Bragov gi Bucuregti gi se
desfdgoard dupd urmitorul program:

o 15 - 19 mai 2017: Novaci/ T6rgu Jiu/ Tismana/ Padeg, jud. Gorj
o 22 - 23 mai 2017:.Sasca Rom6ni, jud. Carag-Severin;
o 29 - 30 mai 2017: Bragov, jud. Bragov;
c 7 -  8 iun ie2017:  Bucuregt i

Agentia pentru Protectia Mediului Timig, in colaborare cu Agenfia pentru Protectia Mediului
Carag - Severin va desfdgura in perioada 22 - 23 mai 2017 un eveniment prilejuft de Celebrare a
25 ani de la lansarea Programului LIFE gi a Directivei privind protectia habitatelor, inclusiv
infiintarea Retelei Natura 2000.

Evenimentul, organizat in cadrul proiectului LIFE 13 NAT /RO/001488 Conseruarea
habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei - Beugnita, va avea loc in Sasca Romdnd,
fiind urmat de vizitarea habitatului 8310 din aria proiectului - Pegtera Ponor Uscat. A doua zi
evenimentul va continua cu deplasarea in aria de implementare a proiectului LIFE I0NAT4ROE40
lmbunitilirea statutului de conseruarc pentru speciile gi habitatele prioritare din zonele
umede ale Portilor de Fier pentru o activitate demonstrativd in Aria de Proteclie Speciald
Avifaunisticd Pojejena - Divici gi vizitarea habitatului 8310 din Parcul Natural Portile de Fier -
Pegtera Gaura cu Muscd.

ln cadrul evenimentului se va realiza o retrospectivd a proiectelor derulate prin Programul
LIFE, a modului in care acestea au contribuit la protejarea 9i imbundtdlirea calitdlii mediului, la
oprirea tendin{ei de declin al biodiversitifii, precum gi la punerea in aplicare a politicilor gi a
legislatiei Uniunii in domeniul mediului 9i al climei.

Scopul evenimentului este de informare a factorilor interesati cu privire la impactul
activitdtilor antropice asupra patrimoniului natural, o mai bund informare a societdlii civile, a ONG-
urilor 9i a actorilor locali, precum gi transmiterea de informafii de cdtre Ministerul Mediului, in calitate
de Punct Nalionalde Contact privind
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