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de praful și agenții chimici pe care exploatarea
agricolă a solului o presupun.
Pentru ocrotirea pădurii și a luncii
împotriva acestor factori nocivi, soluția
adoptării acestui proiect reprezintă alternativa
cea mai fezabilă din punct de vedere financiar,
orice altă soluție presupunând costuri mult
superioare precum și o eficiență nedemnă de
luat în calcul, considerând toți factorii
prejudicioși existenți.

Protecția
Arealului
Forestier
GARDURI VERZI MENITE SĂ
PROTEJEZE
BIODIVERSITATEA ZONEI
ÎMPĂDURITE ȘI PE CEA A
LUNCII
Unul dintre proiectele pe care vrem să
le implementăm în arealul vizat, îl reprezintă
crearea unor garduri verzi, de protecție, în
jurul pădurii și al luncii. Rolul acestor garduri
este de îmbogățire a faunei, protejarea zonei
atât de poluarea fonică cât și de distrugerile
umane și delimitarea acesteia. în aceeași
măsură are și un rol de protecție pentru fauna
sălbatică din respectivul areal.

Finanțare
În vederea realizării acestui proiect avem în
vedere:
-

Oportunitatea amplasarii acestor
perdele verzi a fost discutată de către membri
asociației, considerând ca fiind o soluție
necesară în vederea realizării unei protecții
reale a florei și faunei locale, în fața
manifestărilor nocive ale speciilor invazive și a
omului.

-

Programul Interregional V-A RomâniaUngaria,
IPA
Cross
border
cooperation
Romania-Serbia Programe,
Programul Operational Infrastructura
Mare 2014-2020
Horizon 2020
Urban Inovative Actions
LIFE Nature and Biodiversity

Investiție

Aceste fragmente de garduri verzi vor
facilita păstrarea habitatelor naturale, oferind
zonelor pe care le delimitează, caracteristicile
unor incubatoare de biodiversitate locală.

Investiția urmărită se ridică la o valoare de
aproximativ 300.000,00 Euro.

Un alt argument valid propunerii
acestui proiect îl reprezintă și terenurile
învecinate Pădurii Bistra, și anume terenurile
agricole ce împrejmuiesc arealul forestier.
Aceste garduri verzi urmând a proteja habitatul

Durata de realizare a proiectului este stabilită
în funcție de data lansării liniei de finanțare
precum și de limitele impuse de fiecare linie în
parte.
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Preconizăm ca durata de elaborare a
proiectului este de până la 3 luni de zile,
aceasta incluzând atât scrierea efectivă cât și
realizarea studiilor necesare si elaborarea
proiectului tehnic.
Finalizarea investiției este dorită până la finalul
anului 2019.
Persoane Implicate
Personalul responsabil cu realizarea acestui
proiect este personalul angajat al ADI Pădurea
Bistra.
Activitățile ce impun calificare specială (ex.
proiectare, studiu de mediu) vor fi
externalizate iar costurile vor fi decontate în
cadrul proiectului.

0722 296 681

•

office@padureabistra.ro

•

padureabistra.ro

