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Miercuri, 07 iunie 2017, s-a desfășurat la Biblioteca Națională a României evenimentul de 

închidere a Caravanei aniversare 25 de ani de Program LIFE, în prezența ministrului Culturii 

și Identității Naționale, Ionuț VULPESCU și a secretarului de stat din Ministerul Mediului, Ion 

Cîmpeanu. Din partea Ministerului Mediului au mai participat la eveniment secretarul 

general Teodor Dulceață și directorul Direcției Accesare Fonduri Externe, dar și secretarul 

general al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Lilian Onescu. 

 

Evenimentul a debutat cu un Flashmob efectuat de peste 80 de copii, de la școli și licee din 

București și Târgoviște. Al doilea moment al zilei a fost marcat de predarea ștafetei 

Caravanei, reprezentată de un puiet de castan comestibil adus 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. Doi puieți au fost plantați 

în spațiul verde de la Biblioteca Națională a României. 

 

Ministrul Culturii a apreciat în mod deosebit momentul Flashmob creat de copii și a spus, în 

calitate de gazdă a evenimentului: ”Astăzi am lansat tot aici, la Biblioteca Națională, 

Barometrul Cultural 2016 și doresc să subliniez că voi sunteți, în acest moment, barometrul 

nostru pentru viitor, pentru un mediu curat și sănătos. Acțiunile voastre de azi și implicarea 

pe care o arătați ne bucură și, în egală măsură, ne obligă să protejăm mediul în care 

trăim”. Totodată, Ionuț Vulpescu i-a îndemnat pe copii să viziteze cât mai des Biblioteca 

Națională, atât pentru a se documenta, cât și pentru a îngriji cei doi puieți de castan 

comestibil care au fost plantați în spațiul verde.  

 

La rândul său, secretarul de stat Ion Cîmpeanu a salutat sosirea Caravanei 25 ani de LIFE la 

București și și-a exprimat bucuria de a vedea atât de mulți copii iubitori de natură. ”Mă 
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bucur să vă văd prezenți în număr atât de mare la un eveniment care celebrează natura și 

viața – căci asta este, de fapt LIFE, viață - și vă asigur că Ministerul Mediului face tot ceea 

ce este necesar pentru conservarea și protejarea mediului, a florei și faunei fără de care nu 

putem exista, astfel încât să vă asigurăm vouă, tânăra generație, un mediu favorabil 

dezvoltării sănătoase și armonioase”. 

 

Agenda evenimentului a inclus activități interactive pe teme de mediu cu copiii, au fost 

prezentate filme documentare despre natură realizate în proiectele LIFE, iar beneficiarii și 

potențialii beneficiari de proiecte LIFE din România au dispus de cadrul adecvat pentru a 

face schimb de experiență în ceea ce privește implementarea proiectelor cu finanțare LIFE.  

 

În holul Bibliotecii Naționale a României a fost organizată o expoziție fotografică cu 

tematică LIFE, spațiu în care experții de mediu au  discutat oportunitățile și domeniile pe 

care pot fi depuse aplicații pentru sesiunea septembrie 2017 a Programului LIFE.  

 

 

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, a organizat în perioada 15 mai – 07 iunie 2017, la nivel național, o serie de 

evenimente, concepute sub formă de Caravană.  

 

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 
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