
    

 
 

COMUNICAT FINALIZARE PROIECT 

 

 

Asociația Grupul de Acţiune Locală  Microregiunea Someş-Codru anunță finalizarea implementării 

proiectului cu titlul: “Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa 

pădurilor în contextul actual al schimbărilor climatice” realizat în parteneriat cu Grupul de Acţiune 

Locală Majjistral din Malta şi Grupul de Acţiune Locală Prespa Resen din Macedonia de Nord. 

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul 

Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub-Măsura 19.3B - IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR DE 

COOPERARE ALE GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ SELECTATE. 

Proiectul s-a derulat în perioada 01.09.2021 – 30.09.2022 iar finanțarea nerambursabilă alocată GAL Microregiunea Someş-Codru în cadrul 

proiectului a fost de 59.786,69 Euro (291.059,54 lei). 

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat conştientizarea unui număr cât mai mare de locuitori din teritoriilor celor 3 GAL-uri 

partenere în cadrul proiectului asupra efectelor schimbărilor climatice asupra dezvoltării rurale şi a rolului pădurilor în combaterea 

acestui fenomen. 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:  

 Conştientizarea populaţiei cu privire la cauzele şi efectele schimbărilor climatice   

 Acumularea de cunoștințe cu privire la mijloacele de combatere şi adaptare la efectele schimbărilor climatice în agricultură 

 Conştientizarea populaţiei cu privire la importanţa pădurilor în combaterea efectelor schimbărilor climatice 

 Încurajarea populaţiei pentru participarea la activităţi de voluntariat în aer liber cu caracter de mediu. 

 Încurajarea cooperării între diferiţi actori implicaţi în dezvoltare rurală 

În urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate: 

 Realizarea unui studiu la nivelul fiecărui teritoriu GAL cu privire la efectele schimbărilor climatice şi rolul pădurilor în combaterea 

acestui fenomen. Aceste studii vor sta la baza elaborării politicilor viitoare de combatere şi adaptare la efectele schimbărilor 

climatice care vor trebui luate în vedere atunci când se vor elabora noi strategii de dezvoltare durabilă a teritoriilor. De asemenea, 

prin realizarea acestor studii s-a urmărit evidenţierea rolului pe care îl au pădurile în combaterea efectelor schimbărilor climatice. 

În prezent, una dintre cele mai eficiente şi puţin costisitoare metode de a combate fenomenul schimbărilor climatice o reprezintă 

plantarea de noi copaci iar acest lucru trebuie promovat prin orice mijloace.    

 Realizarea și diseminarea a 900 broșuri (300 broşuri în fiecare teritoriu GAL) prin care s-a urmărit conştientizarea populaţiei cu 

privire la faptul că efectele schimbărilor climatice sunt resimţite pretutindeni iar în vederea ameliorării şi combaterii acestui 

fenomen sunt necesare eforturi colective în zone diferite din Europa.  

 Susținerea unei instruiri pentru 20 de agricultori din cele trei teritorii GAL cu privire la mijloacele de combatere şi adaptare la 

efectele schimbărilor climatice în agricultură și a 4 ateliere de lucru pentru 20 de reprezentanți ai GAL-urilor implicate în proiect. 

Rolul instruirilor şi a atelierelor de lucru a fost acela de a îmbunătăţi cunoştinţele celor care au participat la acestea cu privire la 

tematica proiectului. Aceste cunoştinşe vor fi ulterior diseminate de către participanţi colegilor lor, rezultând, astfel, în timp, pe 

cele trei teritorii practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul înconjurător şi o rezilienţă mai mare în faţa schimbăr ilor 

climatice. 

 Implementarea unei campanii de conştientizare în şcoli cu privire la beneficiile copacilor pentru bunăstarea umanității, precum și 

importanța acestora în contextul schimbărilor climatice, scopul acestei activităţi fiind acela de a îmbunătăţi abilităţile elevilor şi 

de a mări capacitatea lor de a răspunde la problemele schimbărilor climatice ca viitori cetăţeni. 

 Organizarea a trei schimburi de experiență în cadrul cărora participanţii au putut să schimbe informaţii, cunoştinţe şi să înveţe din 

experienţele celorlaţi cu scopul de a obține o viziune locală mai largă și de a aduce cunoștințe noi în zonele lor pentru a îmbunătăți 

metodele de combatere a efectelor schimbărilor climatice. 

 Organizarea a două activități de plantare copaci în care au fost implicați aproximativ 150 de voluntari atât adulţi cât şi copii. Prin 

această activitate s-a urmărit promovarea voluntariatului în rândul populaţiei în vederea participării la activităţi de mediu. 

Cultivarea entuziasmului, a dorinţei de a face bine, a satisfacţiei că laşi ceva în urma ta dar şi evidenţierea faptului că fiecare 

poate să contribuie la ameliorarea situaţiei actuale au fost câteva deziderate ale acestei activităţi. 

 Realizarea unor documentare video despre schimbările climatice și activitățile întreprinse pentru a ajuta mediul prin acest proiect, 

câte unul de către fiecare partener din proiect care au fost postate pe paginile proprii de internet şi facebook. 

 

Persoana de contact: 

BRATOSIN Adrian Paul 

E-mail: galmsomescodru@gmail.com 

Adresă site: www.galsomescodru.ro 

Echipa de implementare a proiectului: 

BRATOSIN Adrian Paul – GAL Microregiunea Someș-Codru 

VELLA Gerald – GAL Majjistral 

VOLKANOVSKI Jovica – GAL Prespa Resen 


