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Proiect predat – în faza de evaluare
FONDURILE ALOCATE PRIN:
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL "MEDIU"
Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor
adecvate de management pentru protecŃia
naturii
Domeniu major de intervenŃie - Dezvoltarea
infrastructurii şi a planurilor de
management pentru protejarea
biodiversităŃii şi reŃelei Natura 2000

Solicitarea de proiecte nr. 4/2010

Informaţii generale
Beneficiar
Consiliul Judeţean Harghita
Partener
Administraţia Parcului Naţional Cheile Bicazului Hăşmaş
Durata de realizare: - 3 ani
Finanţare
Valoare totală: 2.986.313,31 lei, din care:
- 2.430.053,62 lei, valoarea eligibilă a proiectului
- 480.221,69 lei, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile
- 76.038,00 lei, cofinanţare beneficiar (neeligibil)
Obiectiv: Asigurarea unui management eficient,
Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş în
conservării biodiversităţii, a habitatelor naturale, a
de floră şi faună sălbatică existente în aria
protejată.

adecvat
vederea
speciilor
naturală

OBIECTIVE SPECIFICE
A.

Eficientizarea managementului Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş
(PNCB-H), prin revizuirea planului de management, orientată spre protecţia
speciilor şi habitatelor şi introducerea conceptului de Natura 2000 în planul de
management, pe baza datelor actualizate, obţinute din studiile efectuate pe
teren, care privesc starea şi distribuţia speciilor şi a habitatelor din sit;
B. Fundamentarea revizuirii Planului de Management al Parcului Naţional Cheile
Bicazului-Hăşmaş prin elaborarea de studii, evaluări şi recomandări privind
speciile şi habitatele vizate de proiect ;
C. Conservarea biodiversităţii şi peisajului la standarde ridicate printr-o
monitorizare adecvată, permiţând studierea factorilor care-i ameninţă, a
dinamicii şi structurii acestora;
D. Crearea oportunităţilor de sensibilizare a grupurilor ţintă, cu privire la existenţa
şi necesitatea protejării biodiversităţii din Parcul Naţional Cheile BicazuluiHăşmaş, prin realizarea unui traseul eco-didactic;
E. Întărirea capacităţii instituţionale a administraţiei ariei prin participarea la
activităţi de instruire.

.
ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE
A.1. Inventarierea şi cartarea celor 13 specii de interes comunitar conform cărora
Parcului NaŃional Cheile Bicazului-Hăşmaş a fost declarat sit Natura 2000-ROSCI0027,
respectiv inventarierea şi cartarea celor 15 specii de păsări de interes comunitar conform
cărora Parcului NaŃional Cheile Bicazului-Hăşmaş a fost declarat sit Natura 2000ROSPA0018 şi identificarea altor posibile specii de interes comunitar pe suprafaŃa sitului
A.2. Inventarierea şi cartarea celor 17 habitate de interes comunitar şi identificarea altor
posibile habitate de interes comunitar pe suprafaŃa sitului.
A.3. Elaborarea măsurilor şi planului de conservare pentru speciile şi habitatele de
interes comunitar.
A.4. Elaborarea Studiului de evaluare detaliată a impactului antropic asupra Sitului
Natura2000.
A.5. Revizuirea planului de management al ariei protejate şi propunerea spre aprobare
către autoritatea naŃională care răspunde de protecŃia naturii.
B.1. Realizare facilităŃi outdoor în Parcului NaŃional Cheile Bicazului-Hăşmaş, respectiv
traseul eco-didactic "Arborele VieŃii" dintre Bălan şi Lacul Roşu.
C2.1: Elaborare, avizare metodologie şi plan de monitorizare pentru speciile şi habitatele
de interes comunitar existente pe suprafaŃa sitului.
C2.2: Monitorizarea speciilor, habitatelor şi achiziŃionarea echipamentelor, respectiv
mijloacelor necesare.

ConvergenŃa proiectului cu strategia turistică a
judeŃului Harghita:
Valorificarea potenŃialului de resurse naturale
existente (peşteri, ape minerale, rezervaŃii naturale) şi
promovarea obiectivelor naturale în scopul dezvoltării
ecoturismului .
Valorificarea potenŃialului turistic montan prin
crearea condiŃiilor necesare pentru organizarea şi
dezvoltarea turismului activ.
•Dezvoltarea resurselor naturale şi antropice, respectiv
transformarea lor în atracŃii unice.
•Promovarea unei imagini distincte, atractive şi bine
conturate a łinutului Secuiesc ca destinaŃie turistică
principală.
•Creşterea numărului de turişti, înnoptări, duratei
mediu de sejur.

Viata este mai frumoasă cu un mediu mai curat!
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