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Protecţia, îmbunătăţirea şi conservarea biodiversităţii din
Aria protejată Pădurea Gârboavele.

�Elaborarea Planului de management pentru Aria protejată
Pădurea Gârboavele;

�Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei pentru
conservarea biodiversităţii din Aria protejată Pădurea
Gârboavele.



�ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT ŞI APROBAREA ACESTUIA
DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ;

�REALIZAREA DE ACŢIUNI DE CONŞTIENTIZARE PRIVIND
CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ARIEI PROTEJATE PĂDUREA
GÂRBOAVELEGÂRBOAVELE

- Evaluarea gradului de conştientizare privind conservarea biodiversităţii
Ariei protejate Pădurea Gârboavele;

- Organizarea unor activităţi dedicate zilelor şi evenimentelor festive
pentru protecţia naturii şi a biodiversităţii;

- Mediatizarea informaţiilor despre Aria protejată Pădurea Gârboavele;



� PROMOVAREA SPECIFICĂ A PROIECTULUI “SALVAŢI ARIA
PROTEJATĂ PĂDUREA GÂRBOAVELE”;

� CONSULTAREA PUBLICĂ AFERENTĂ PROCEDURII DE ELABORARE ŞI
APROBARE A PLANULUI DE MANAGEMENT AL ARIEI PROTEJATEAPROBARE A PLANULUI DE MANAGEMENT AL ARIEI PROTEJATE
PĂDUREA GÂRBOAVELE;

� MANAGEMENTUL PROIECTULUI “SALVATI ARIA PROTEJATĂ
PĂDUREA GÂRBOAVELE”;

� AUDIT.



� un Plan de management întocmit pentru Aria protejată Pădurea
Gârboavele (sit Natura 2000 ROSCI0151);

� un sondaj al opiniei publice realizat pe teritoriul municipiului
Galaţi (4000 chestionare completate/2 etape);

� un concurs pe teme de protecţia mediului; o conferinţă cu
ocazia Zilei Internaţionale a Biodiversităţii; o acţiune dedicatăocazia Zilei Internaţionale a Biodiversităţii; o acţiune dedicată
Zilei Mediului; 10 panouri pentru afişare - colaje cu mesaje
sugestive pentru Pădurea Gârboavele; 3 panouri pentru afişare
cu imagini; un panou de atenţionare; materiale publicitare
(câte 500 tricouri, şepci, semne de carte şi pixuri); 5650
pliante; 1000 afişe; 10 articole/reportaje în ziar; un anunţ
publicitar (40 apariţii);



� un link pe site-ul Consiliului Judeţului Galaţi dedicat Ariei
protejate Pădurea Gârboavele cu legătură către instituţiile
relevante (APM Galaţi, ADR Sud Est şi Universitatea “Dunărea
de Jos” Galaţi);

� 2 conferinţe de presă organizate pentru lansarea şi închiderea
oficială a proiectului; 9 comunicate de presă ce se vor publica
în mass – media; un banner; două sedinţe de dezbatere publică;

� rapoarte de progres tehnice şi financiare, intermediare şi finale
pentru activităţile desfăşurate în cadrul proiectului;

� 3 calculatoare; o multifuncţională (copiator, scaner, printer,
imprimantă); un aparat de legat cu spirale; 1 raport de audit.





Persoană de contact:
LAURA - DELIA ANGHELUŢĂ – Manager proiect

CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI
Galaţi, strada Eroilor nr. 7, cod poştal 800119

Telefon: 0236 417222 / 413031 / 470264
Fax: 0236 470264

E-mail: directiadezvoltare@yahoo.com

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


