
       
 

 

 
 

 

 

  Anunţ conferință presă lansare proiect 
25.03.2019 

Anunț conferință presă lansare proiect „Asigurarea unui management integrat, 

conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrare de Județul Neamț“ 

 

În data de  28 martie 2019, ora 11.00, va avea loc la sala Mezanin de la Grand Hotel 
Ceahlău din Piatra Neamț, Strada Piața Ștefan cel Mare, nr.3, Conferința de Lansare a 
proiectului „Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale 
protejate administrare de Județul Neamț“. 

Beneficiarul proiectului este Unitatea Administrativ Teritorială Județul Neamț, în 
calitate de administrator al ariilor naturale protejate: siturile Natura 2000 ROSPA0129 
Masivul Ceahlău și ROSCI0024 Ceahlău, Parcul Național Ceahlău, împreună cu rezervațiile 
naturale 2.642. Cascada Duruitoarea, 2.641. Polița cu Crini și 2.661. Lacul Izvorul Muntelui. 

Obiectivul general al proiectului este menținerea și îmbunătățirea stării de 
conservare a speciilor de interes conservativ din siturile ROSPA0129 Masivul Ceahlău, 
ROSCI0024 Ceahlău, Parcul Național Ceahlău și din rezervațiile naturale 2.642. Cascada 
Duruitoarea, 2.641. Polița cu Crini, 2.661. Lacul Izvorul Muntelui, în cadrul unui proces 
participativ ce vizează elaborarea unui Plan de management și informarea/conștientizarea 
factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării acestora. 

Rezultatele proiectului: 
- îmbunătățirea managementului ariilor naturale protejate vizate de proiect, în 

scopul conservării favorabile a speciilor și habitatelor de pe teritoriul acestora; 
- creșterea nivelului de conștientizare și informare a populației cu privire la 

necesitatea protejării și conservării resurselor naturale din ariile vizate de proiect, cu 
respectarea principiilor dezvoltării durabile; 

- întărirea capacității administrative și a competențelor personalului responsabil cu 
administrarea ariilor naturale protejate în vedere asigurării stării favorabile de conservare 
a biodiversității din aria proiectului.   

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR) şi are o valoare totală de 12.431.214,26 lei, din care 85% valoare eligibilă 
nerambursabilă din FEDR (10.566.532,12 lei) și 15% valoarea eligibilă nerambursabilă din 
bugetul național (1.864.682,14 lei). 

Dată începere proiect: 12.06.2018 
Dată finalizare proiect: 31.12.2020 
Cod SMIS 117007 
 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. 
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