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Stimati Doamni,
Stimate Domn,

Agentia pentru Protecfia Mediului Timig, in colaborare cu Agentia pentru Protectia Mediului Carag -
Severin are pldcerea de a vi invita in perioada 22 - 23 mai 2017 la evenimentul prilejuit de Gelebrarea a 25
ani de la lansarea Programului LIFE 9i a Directivei privind proteclia habitatelor, inclusiv infiinlarea Relelei
Natura 2000, eveniment organizat in cadrul proiectului LIFE 13 NAT /RO/001488 Conservarea habitatului
8310 din Situl Natura 2000 Gheile Nerei- Beugnita:

- 22Mai2O17
o ora 10:00 Cdminul Cultural din localitatea Sasca Rom6nd - deschiderea evenimentului $i

prezentarea proiectelor Ll FE;
o ora 12:00-12:30 Conferintd de presd
o ora 14:00 Vizitarea habitatului 8310 din aria proiectului LIFE 13 NAT /RO/001488

Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei - Beugnita, Pegtera
Ponor Uscat;

- 23 Mai 2017 - vizite in teren dedicate specialigtilor de mediu:
o Ora 9:00 Deplasare in aria de implementare a proiectul LIFE 10NAT/RO/740, activitate

demonstrativd in Aria de Protec(ie SpecialS Avifaunisticd Pojejena - Divici
o Ora 12:00 Vizitarea habitatului 8310 din Parcul Natural Portile de Fier - Pegtera Gaura cu

Musci.

ln cadrul evenimentului se va realiza o retrospectivd a proiectelor Qerulate prin Programul LIFE, a
modului in care acestea au contribuit la protejarea gi imbundtSfirea calitdlii mediului, la oprirea tendinlei de
declin al biodiversitifi i, precum gi la punerea in aplicare a politicilor gi a legislafiei Uniunii in domeniul mediului
g ia lc l ime i .

Scopul evenimentului este de informare a factorilor interesati cu privire la impactul activititi lor
antropice asupra patrimoniului natural, o mai buni informare a societifi i civile, a ONG-urilor 9i a actorilor
locali, precum 9i transmiterea de informa[ii de citre Ministerul Mediului, in calitate de Punct Nalional de
Contact privind accesarea / implementarea programului LIFE, la nivel nalional, citre un num6r c6t mai mare
de beneficiari.

Vi rugdm sd confirmali participarea dumneavoastrd la numdrul de fax 0256.201.005 sau pe adresa
de e - mail: oeorqeta.titan@apmtm.anpm.ro p6ni la data de 16 mai 2017. Pentru informalii suplimentare vd
rugim si contacti organizatorul evenimentului, persoana de contact Georgeta TITAN, mobil: 0746211536 sau
pe adresa de e - mail indicata mai sus.

Av6nd speranta cd vetida curs invitaliei noastre, vi mullumim!

Manager proiect,
Georseta T54*
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