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“Măsuri de eficientizare a managementului  

conservativ şi participativ în zona 

Munţilor Măcinului” 

 

 

Uniunea Europeană finanţează proiectul “Măsuri de eficientizare a managementului conservativ 
şi participativ în zona Munţilor Măcinului”, finantat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS 
Mediu) – Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”, 
proiect care se derulează pe o durată de 18 luni, cu finalizare la 06.07.2011, implementat de Fundatia 
Centrul National pentru Dezvoltare Durabila. Valoarea totala a proiectului “Măsuri de eficientizare a 
managementului conservativ şi participativ în zona Munţilor Măcinului” este de 2.840.726,93 lei în 
conformitate cu Ordinul ministrului mediului nr.1459/02.11.2009, din care: 2.407.112,70 lei (finanţare 
nerambursabilă din FEDR şi buget de stat) si 433.614,23 lei contribuţia beneficiarului.  

 

Obiectivul general al proiectului: Conservarea biodiversităţii prin valorificarea de o manieră durabilă 
a capitalului natural din zona Munţilor Măcinului. 

Obiective specifice: 

• Realizarea documentelor strategice şi ştiinţifice necesare implementării eficiente a unui plan de 
management participativ; 

• Creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei locale şi a potenţialilor vizitatori cu 
privire la valoarea patrimoniului natural şi a importanţei conservării acestuia. 

 

Grupurile ţintă vizate de proiect sunt:  

• Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului; 

• Administraţiile publice locale; 

• Comunităţile locale; 

• Sectorul economic; 

• Turişti şi vizitatori. 
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Principalele activităţi:  

• Realizarea strategiei şi a planului de acţiune pentru conservare a biodiversităţii şi utlizarea durabilă a 
componentelor sale în Munţii Măcinului; 

• Evaluarea capacităţii de suport a sistemelor ecologice din zona Munţilor Măcinului; 

• Realizarea materialelor de informare şi conştientizare a vizitatorilor cu privire la importanţa 
conservării biodiversităţii din zona Munţilor Măcinului; 

• Publicitatea aferentă proiectului; 

• Managementul proiectului; 

• Auditul proiectului. 

 

 

Pentru informaţii suplimentare referitoare la implementarea acestui proiect vă rugăm să contactaţi:  

Fundatia C.N.D.D. 

Adresa: Str. Dr. Burghelea nr. 16, Bucuresti, sector 2 

Tel.: + 40 (21) 3103320 ; Fax: + 40 (21) 3103321 E-mail: office@ncsd.ro 

Persoană contact: Radu VADINEANU – Manager de Proiect 


