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Titlul proiectului: Managementul integrat al siturilor Natura 2000 Munţii
Făgăraş şi Piemontul Făgăraş
Solicitantul: ASOCIAŢIA MUNŢII FĂGĂRAŞ
Valoarea totală a proiectului: 17.371.453,32 Lei / 4.126.235,94 Euro

Durata proiectului: 36 luni

Localizarea proiectului

• Situl de importanță comunitară Munții Făgăraș (ROSCI0122) și Aria
de protecție specială avifaunistică Piemontul Făgăraș (ROSPA0098)
• 21 de arii naturale protejate de interes național
• 4 județe
•27 de unități administrativ teritoriale
Suprafaţa: 243.610,75 ha (SCI Munții Făgăraș: 198.495 ha, SPA
Piemontul Făgăraș: 71.256,3 ha; suprafața de intersecție a celor două
situri: 26.140,55 ha).

Obiectivele proiectului

Obiectivul general: Dezvoltarea premiselor aplicării unui management
eficient în vederea menținerii/îmbunătățirii statutului de conservare al
speciilor și habitatelor de interes comunitar și național din interiorul
siturilor Natura 2000 Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș
Obiectivul nr. 1: Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de
conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar, în vederea
elaborării și implementării unui management integrat eficient

Obiectivele proiectului
Obiectivul nr. 2: Elaborarea transparentă și participativă a planului de
management integrat al siturilor Natura 2000 Munții Făgăraș și
Piemontul Făgăraș
Obiectivul nr. 3: Informarea, conștientizarea și implicarea
comunităților locale și a altor factori interesați cu privire la importanța
conservării speciilor și habitatelor de interes comunitar și național, în
vederea elaborării și aplicării planului de management integrat
Obiectivul nr. 4: Instruirea și creșterea capacității instituționale a
administratorilor siturilor Natura 2000 Munții Făgăraș și Piemontul
Făgăraș, în vederea aplicării unui management integrat eficient.

Activitățile proiectului
Activitățile proiectului se încadrează la categoriile A, E și F
Activități de tip A
Activitatea A.1. - Elaborarea și actualizarea continuă a bazei de date
electronice necesare pentru elaborarea planului de management
integrat al SCI Munții Făgăraș și SPA Piemontul Făgăraș
Activitatea A.2. - Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de
conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar din cadrul SCI
Munții Făgăraș și stabilirea măsurilor de management specifice

Activitățile proiectului
Activități de tip A
Activitatea A.3. - Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de
conservare a habitatelor neforestiere de interes comunitar din cadrul
SCI Munţii Făgăraş şi stabilirea măsurilor de management specifice

Activitate A.4. - Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de
conservare a speciilor de plante de interes comunitar din cadrul SCI
Munţii Făgăraş și stabilirea măsurilor de management
Activitatea A.5. - Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de
conservare a faunei de interes comunitar din cadrul SCI Munții
Făgăraș și stabilirea măsurilor de management specifice

Activitățile proiectului
Activități de tip A
Activitatea A.6. - Evaluarea populaţiilor speciilor de păsări de interes
comunitar din cadrul SPA Piemontul Făgăraş, evaluarea stării de
conservare şi stabilirea măsurilor de management specifice

Activitatea A.7. - Elaborarea planului de management integrat al
siturilor Natura 2000 Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș
Activitatea A.8. - Procedura specifică de avizare/aprobare a planului
de management integrat al siturilor Natura 2000 SCI Munții Făgăraș și
SPA Piemontul Făgăraș

Activitățile proiectului
Activități de tip E

Activitatea E.1 - Implementarea planului de comunicare pentru
promovarea SCI Munţii Făgăraş şi SPA Piemontul Făgăraş în vederea
creșterii nivelului de conștientizare a principalilor factori interesați
-acțiuni de conștientizare pentru elevi – Caravana Naturii
-grupuri de lucru pentru elaborarea planului de management
-5 clipuri de câte 2 minute despre speciile și habitatele de interes comunitar
din cele două situri

-panouri de informare în fiecare UAT
Activitatea E.2. - Activități de informare privind proiectul și rezultatele
acestuia

Activitățile proiectului
Activități de tip F
Activitatea F.1. - Organizarea de sesiuni de instruire pentru creșterea
competențelor personalului din structura de management a SCI Munții
Făgăraș și SPA Piemontul Făgăraș

Activitatea F.2. – Întărirea capacităţii instituționale a structurii de
administrare a SCI Munţii Făgăraş şi SPA Piemontul Făgăraş prin
achiziția de echipamente, software şi mijloace de transport, în scopul
realizării unui management eficient

Rezultate
O bază de date funcțională și actualizată permanent privind
habitatele și speciile de interes comunitar și starea de conservare a
acestora
Studii privind distribuția speciilor și habitatelor de interes comunitar
din cele două situri
Studii privind starea de conservare a speciilor și habitatelor de
interes comunitar

Studii privind amenințările potențiale pentru starea de conservare a
speciilor și habitatelor de interes comunitar

Rezultate
Seturi de măsuri de conservare pentru speciile și habitatele de
interes comunitar
Planuri de monitorizare pentru speciile și habitatele de interes
comunitar

Hărți privind distribuția speciilor și habitatelor de interes comunitar,
starea de conservare a acestora, precum și diverse hărți tematice
(geologice, geomorfologice, tipul de proprietate, modul de utilizare a
terenurilor etc)
Planul de management integrat avizat și aprobat conform
prevederilor legale

Rezultate
Seminarii, grupuri de lucru, conferințe, materiale promoționale,
clipuri video menite să crească gradul de conștientizare și informare a
factorilor interesați asupra importanței habitatelor și speciilor de interes
comunitar
Personal al structurii de administrare instruit în diferite domenii cum
ar fi interpretarea naturii, comunicare și gestionarea conflictelor,
monitorizare, GIS etc.
Softuri și echipamente necesare pentru întărirea capacității
instituționale a structurii de administrare a siturilor Natura 2000 Munții
Făgăraș și Piemontul Făgăraș

