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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
A doua etapă a Caravanei 25 de ani LIFE  

a avut loc la Sasca Română, județul Caraș-Severin 
 
 

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. Ministerul Mediului 
marchează acest an aniversar printr-o serie de evenimente denumite generic “CARAVANA 25 
ANI LIFE” care evidențiază beneficiile aduse conservării biodiversității și protejării mediului.  
 
Prima etapă a Caravanei s-a desfășurat în județul Gorj, în perioada 15 – 19 mai 2017, și a 
fost dedicată zonei de Sud a țării, respectiv tuturor beneficiarilor și posibililor beneficiari de 
proiecte LIFE din județele Gorj, Olt și Teleorman.  
 
Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului 
Caraș – Severin au organizat a doua etapă a Caravanei, în perioada 22 – 23 mai 2017, la 
Sasca Română, județul Caraș – Severin. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului LIFE 
13 NAT /RO/001488 Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – 
Beușnița.  
 
Cu acest prilej s-a realizat o retrospectivă a proiectelor derulate prin Programul LIFE, a 
modului în care acestea au contribuit la protejarea și îmbunătățirea calității mediului, la 
oprirea tendinței de declin a biodiversității, precum și la punerea în aplicare a politicilor și a 
legislației Uniunii Europene în domeniul mediului și al climei. 
 
De asemenea, participanții au vizitat habitatul 8310 din aria proiectului, respectiv Peștera 
Ponor Uscat și aria de implementare a proiectului LIFE 10NAT/RO/740 Îmbunătățirea 
statutului de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede ale 
Porților de Fier unde s-a desfășurat o activitate demonstrativă în Aria de Protecție Specială 
Avifaunistică Pojejena – Divici. La evenimente au participat reprezentanți ai Ministerului 
Mediului și ai autorităților publice locale, precum și ai a societății civile, ONG-urilor, posibili 
beneficiari de proiecte LIFE. 
 
Ștafeta Caravanei aniversare 25 de ani de Program LIFE a fost predată către regiunea 
Centru, zonă în care va avea loc cea de a treia etapă a acestei serii de evenimente. 
Manifestările se vor desfășura la Brașov, jud. Brașov, în perioada 30 - 31 mai 2017.  
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