
 

 
 
Anunț stadiu implementare proiect ” Revizuirea Planului de Manahement integrat al 
Parcului Național Buila-Vânturarița, al siturilor ROSCI0015- Buila-Vânturarița și 
ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturarița, precum și al rezervațiilor incluse în acestea”, cod 
SMIS 152274 și obiective urmărite în realizarea proiectului 

  
Data 28.11.2022 

 
RNP Romsilva-Administrația Parcului Național Buila-Vânturarița continuă procedurile în 

vederea achițiilor necesare realizării planului de management prin proiectului „Revizuirea 
Planului de Management integrat al Parcului Național Buila- Vânturarița, al siturilor 
ROSCI0015-Buila-Vânturarița și ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturarița, precum și al rezervațiilor 
naturale incluse în acestea”, cod SMIS 152274. 

Astfel, au fost finalizate achizițiile în vederea realizării consultanței în domeniul 
achizițiilor, a activităților de comunicare, informare și consultare,respectiv achiziția materialelor 
de informare și comunicare, de publicitate în cadrul proiectului (anunțuri și comunicate de presă), 
celor privind organizarea activităților de comunicare (închiriere sală și catering), de realizare și 
întreținere a paginii web, achiziția privind realizarea serviciilor de audit. Sunt într-o fază avansată 
derularea achizițiilor serviciile de elaborare a studiilor de fundamentare necesare realizării 
planului de management integrat, a hărților și a bazei de date GIS, a achiziției de echipamente 
electronice și licențelor necesare precum și a furnizării echipamentelor de teren. 

Valoarea totală eligibilă a Contractului de finanțare este de 8.126.508,09 lei, din care co-
finanțarea FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) este de 6.907.531,93 lei, iar 
1.218.976,16 lei reprezintă contribuția de la Bugetul de Stat. 

Termenul de implementare a proiectului: Decembrie 2023 
În urma implementării proiectului RNP Romsilva-Administrația Parcului Național Buila 

Vânturarița urmărește: realizarea unui nou plan de management, acesta fiind unul  integrat la 
nivelul Parcului Național Buila Vânturarița, a rezervațiilor naturale din interiorul parcului precum 
și a siturilor de interes european: ROSCI0015-Buila-Vânturarița și ROSPA0025 Cozia-Buila-
Vânturarița, un nou regulament de funcționare a parcului care să țină cont de condițiile 
economice, sociale și culturale ale comunităților locale, precum și de particularitățile regionale și 
locale ale zonei, în concordanță cu obiectivele de management ale Parcului Național Buila 
Vânturarița, a siturilor NATURA 2000 și a rezervațiilor naturale incluse în acestea, o revizuire a 
strategiei de turism care să țină cont de așteptările turiștilor,dar și de dezvoltarea  
ecoturismului, respectiv a unui turism făcut într-o manieră responsabilă și durabilă,cu accent pe 
conservarea ariei naturale protejate, oferindu-le turiștilor posibilitatea de a explora natura. 

Prin realizarea planului de management integrat RNP Romsilva-Administrația Parcului 
Național Buila-Vânturarița urmărește: 

Pe de o parte, realizarea documentului de bază prin care se descrie și evaluează situația 
actuală a Parcului Național Buila Vânturarița, a siturilor Natura 2000 și a rezervațiilor incluse în 
acestea, definește obiectivele generale și trasează acțiunile de conservare necesare și 
reglementează activitățile umane ce se pot desfășura pe suprafața acestei arii naturale protejate, 
în conformitate cu obiectivele de management.  

Pe de altă parte, prin realizarea planului de managemnet integrat RNP Romsilva și RNP 
Romsilva-Administrația Parcului Național Buila Vânturarița își îndeplinesc una din obligațiile  
legale și contractuale privind realizarea managementului Parcului Național Buila Vânturarița, 
respectiv gestionarea durabilă a ariilor naturale protejate asigurând  conservarea biodiversității 
acestora. 


