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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

 
 

Miercuri, 07 iunie 2017, cu  începere de la ora 13:00, Biblioteca Națională a României 
găzduiește evenimentul de închidere al Caravanei aniversare 25 de ani de Program LIFE, în 
prezența viceprim-ministrului, ministrul mediului, Grațiela Gavrilescu. 
 
Evenimentul va debuta cu un Flash Mob cu circa 80 de copii, după care va avea loc predarea 
ștafetei Caravanei, reprezentată de un puiet de castan comestibil. Caravana a pornit pe 15 
mai 2017 la Novaci – jud. Gorj, din zona habitatului castanului reabilitată prin proiectul 
LIFE+ 11/NAT/ RO/825 - Managementul conservativ al habitatelor 4070* și 9260 din ROSCI 
0129 Nordul Gorjului de Vest. Ajuns la București, puietul va fi plantat în spațiul verde de la 
Biblioteca Națională a României. 
 
Pe agenda mai sunt incluse activități interactive pe teme de mediu cu copiii, vor fi 
prezentate filme realizate în proiectele LIFE, iar beneficiarii și potențialii beneficiari de 
proiecte LIFE din România vor avea ocazia să facă schimb de experiență în ceea ce privește 
implementarea proiectelor cu finanțare LIFE.  
 
În holul Bibliotecii Naționale a României va fi organizată o expoziție fotografică cu tematică 
LIFE, iar pe parcursul vizitării acesteia se vor discuta oportunitățile și domeniile pe care pot 
fi depuse aplicații pentru sesiunea septembrie 2017 a Programului LIFE.  
 
Seria evenimentelor dedicate Programului LIFE se va încheia pe 08 iunie 2017, cu începere 
de la ora 09:30, la Grădina Botanică din București, cu LIFE INFO DAY organizată de 
Ministerul Mediului în calitate de Punct Național de Contact și de beneficiar al Proiectului 
LIFE Creșterea capacității instituționale – LIFE 14CAP/RO/000007. 
 
 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
 
Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la inițierea Programului LIFE în Europa, eveniment 
celebrat la nivelul Uniunii Europene de fiecare Stat Membru, prin organizarea unor campanii 
de informare cu privire la beneficiile aduse conservării biodiversității și protejării mediului.  
În acest context, Ministerul Mediului, în calitate de Punct Național de Contact pentru 
Programul LIFE, organizează în perioada 15 mai – 07 iunie 2017, la nivel național, o serie 
de evenimente, concepute sub formă de Caravană.  
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Caravana a trecut prin localitățile Târgu-Jiu, Oravița, Brașov și s-a desfășurat după 
următorul program: 

15 – 19 mai 2017: Novaci/Târgu Jiu/Tismana/Padeș, jud. Gorj 
22 – 23 mai 2017: Oravița, jud. Caraș Severin 
30 – 31 mai 2017: Brașov, jud. Brașov 
 

 

 
 
 


