
 

 

27.11.2017

Conferinţă de lansare a proiectului
„Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia  

(fără suprafaţa care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea-Dunăre)  
și ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu”

Asociaţia Operatorilor din Agricultura Ecologică Bio-România, custode al sitului Natura 2000, ROSCI0088 Gura Vedei-Șai-
ca-Slobozia (fără suprafața care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea – Dunăre) și ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu, care 
se găsește de-a lungul Dunării, în judeţele Teleorman, Giurgiu și Călărași, vă invită să participaţi la Conferinţa de lansare 
a proiectului  „Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia (fără suprafaţa 
care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea-Dunăre) și ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu”, ce are ca obiectiv principal 
Elaborarea planului de management al sitului, dar și conștientizarea comunităţilor locale și judeţene despre participa-
rea activă la elaborarea planului de management. Un alt obiectiv major al acestui proiect este acela de a sensibiliza 
opinia publică, autorităţile locale și judeţene, precum și autorităţile centrale cu atribuţii în domeniu, despre valorile 
florei și faunei existente în habitatele protejate în cadrul Sitului Natura 2000, dar și despre vulnerabilităţile existente, 
precum și soluţii de remediere a acestora.
Sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai primăriilor, școlilor, precum și orice persoane, formatori de opinie sau cu acti-
vităţi de protecţia mediului de pe raza comunelor Frumoasa, Bragadiru, Năsturelu, Pietroșani, Giurgiu, Gostinu, Oinacu, 
Prundu, Chirnogi, precum și persoanele responsabile de acest domeniu din cadrul Prefecturilor și Consiliilor Judeţene 
Teleorman, Giurgiu și Călărași.
Rezultatele proiectului vizează elaborarea Planului de management pentru siturile Natura 2000 vizate, informarea, edu-
carea și conștientizarea factorilor interesaţi și dezvoltarea capacităţii administrative a custodelui siturilor Natura 2000 
vizate. Planul de Management al sitului, ce va fi elaborat, urmează să fie avizat de Ministerele Agriculturii, Educaţiei, 
Dezvoltării Regionale, Culturii, precum și de Direcţia generală Păduri, din cadrul Ministerului Mediului. Ulterior avizării 
de către aceste ministere, Planul de Management va fi aprobat de către Ministerul Mediului prin Ordin de Ministru și 
publicat în Monitorul Oficial.
Invităm toate persoanele cu atribuţii în domeniul Protecţiei Mediului, dar și al domeniilor conexe, care vor trebui să 
avizeze viitorul Plan de Management al Sitului Natura 2000  ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia și ROSPA0090 Ostrovu 
Lung-Gostinu, să fie alături de noi la Conferinţa de lansare a Proiec tului, ce va avea loc în data de 4.12.2017 ora 12, în 
Municipiul Giurgiu, în sala de conferinţe a Hotelului Sud–Giurgiu.
Vă așteptăm cu mult drag și cu speranţa că împreună vom lăsa copiilor noștri natura la fel de frumoasă precum am 
moștenit-o și noi!

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 
2014 – 2020.

Ø  Proiectul se va implementa pe o perioada de 24 luni, de la 01.01.2017 pâna la 31.12.2018.
Ø  Valoarea totală a proiectului este 2.070.420,82 Lei din care: 1.759.857,70 Lei FEDR și 310.563,12 Lei Buget National.

Date de contact:
ASOCIAŢIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICĂ BIO ROMÂNIA
Adresa: Loc. Sâmbăta de Sus, Mânăstirea C-tin Brâncoveanu, judeţul Brașov, România
Tel.: 0746.111.888, fax: 021.319.54.34
E-mail: programe@bio-romania.org


