
 

 

 

Data: 4.03.2022 

Semnarea contractului de finanțare aferent 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” 

   
În data de 07.02.2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de 
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și RNP 
Romsilva-Administrația Parcului Național Buila-Vânturarița , în calitate de beneficiar 
al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură 
Mare , au semnat contractul de finanțare în cadrul 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 MYSMIS 152274, cu perioada de 
implementare de 22 luni, între 07.02.2022-31.12.2023 
 
 Obiectivul implementării acestui proiect constă în revizuirea Planului de 
Management integrat al Parcului Național Buila Vânturarița,precum și a siturilor 
ROSCI0015- Buila Vânturarița, ROSPA0015-Cozia-Buila-Vânturarița și a rezervațiilor 
natural incluse în acestea în conformitate cu prevederile legislației ariilor natural 
protejate.  
 
Realizarea proiectului constă în realizarea de studii științifice și de cercetare, 
realizarea unui studio socio-economic și cultural în conformitate cu Ghidul de 
realizare al planurilor de management prevăzut în Ordinul 304/2018 al Ministrului 
Mediului Apelor și Pădurilor,revizuirea  strategiei de turism a parcului , elaborarea 
hărților și bazei de date , elaborarea planului de management integrat, desfășurarea 
unor activități  de comunicare, informare și consiliere a comunităților 
locale/factorilor interesați și educația tinerei generații cu privire la importanța 
conservării elementelor caracteristice ariilor natural protejate vizate de proiect, 
consultarea comunităților locale/factorilor interesați cu privire la necesitatea 
revizuirii PM integrat, achziționarea unor bunuri necesare derulării și implementării 
proiectului    

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. 

Proiect este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și îndeplinește obiectivele specifice ale 
Axei Prioritare 4 (AP) 4 ”Protecţia mediului prin măsuri de conservare a 
biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate 
istoric” 

 
Date de contact: Administrația Parcului Național Buila Vânturarița, tel/fax 
0250/860.157, www.buila.ro, pnbuila@yahoo.com, Str. Pieței Nr.7, Horezu, Vâlcea, 
245800. 


