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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Ministerul Mediului marchează împlinirea a 25 de ani de la lansarea Programului 

LIFE în Europa printr-o serie de evenimente dedicate 
 
 

Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la inițierea Programului LIFE în Europa, eveniment 
celebrat la nivelul Uniunii Europene de către fiecare Stat Membru, prin organizarea unor 
campanii de informare cu privire la beneficiile aduse conservării biodiversității și protejării 
mediului. 
 
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 
dedicate celebrării a 25 de ani de la inițierea Programului LIFE în Europa. Concepute sub 
formă de Caravană, activitățile debutează luni, 15 mai 2017, la Novaci, jud. Gorj și se 
încheie la București, în perioada 07 – 08 iunie 2017. 
 
Caravana trece prin localitățile Târgu-Jiu, Oravița, Brașov și București și se desfășoară după 
următorul program: 

15 – 19 mai 2017: Novaci/Târgu Jiu/Tismana/Padeș, jud. Gorj 
22 – 23 mai 2017: Oravița, jud. Caraș Severin 
29 – 30 mai 2017: Brașov, jud. Brașov 
07 – 08 iunie 2017: București  
 

Toate evenimentele au ca scop diseminarea, pe o scară cât mai largă, a prevederilor și 
beneficiilor Programului LIFE prin care Uniunea Europeană oferă șansa finanțării în comun a 
unor proiecte integrate, care funcționează pe o scară teritorială extinsă. De-a lungul celor 
patru săptămâni vor fi prezentate atât proiectele cu finanțare LIFE pe care țara noastră le-a 
derulat sau le are în implementare, cât și exemple de bune practici, astfel încât potențialii 
beneficiari ai programului să acceseze fondurile disponibile cunoscând posibilitățile oferite 
prin LIFE, realizându-se un transfer de cunoștințe direct între aplicanți și beneficiari. 
 
Programul LIFE este un instrument de finanțare la nivelul Comisiei Europene, dedicat 
mediului și acțiunilor care privesc schimbările climatice, care contribuie la dezvoltarea 
durabilă și la realizarea țintelor și obiectivelor Strategiei Europa 2020. Proiectele 
implementate prin LIFE vizează punerea în aplicare a politicii privind mediul și clima, 
precum și o mai bună integrare a acestor obiective în alte domenii. 
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Atașat se găsește programul săptămânii 15 – 19 mai 2017, cu acțiunile din județul Gorj. 
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