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S-a finalizat proiectul “Managementul conservativ şi participativ al
sitului ROSCI0190 PENTELEU”
Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de beneficiar al proiectului “Managementul
conservativ şi participativ al sitului ROSCI0190 PENTELEU”, anunţă organizarea
conferinţei de presă în cadrul evenimentului pentru închiderea oficială a proiectului la data
de 16 iulie 2013, ora 12.00, la Sala „D. Filipescu”.
Acest proiect a fost finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
POS Mediu 2007 – 2013, Axa prioritară 4 – “Implementarea sistemelor adecvate de
management pentru protecţia naturii”, Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea
infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei
Natura 2000.
Valoarea totală a proiectului a fost de 1.142.918,00 lei, din care:
Contribuţia financiară Comunitară solicitată (FEDR): 705.511 lei
Contribuţia financiară din bugetul de stat: 176.378 lei
Contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Buzău: 49.450 lei, din care, TVA aferent: 7.176
lei.
Obiectivele proiectului, îndeplinite integral, au fost următoarele: Realizarea
documentelor necesare unui management eficient al ROSCI0190 PENTELEU; Informarea şi
conştientizarea populaţiei locale din comuna Gura Teghii cu privire la importanţa
conservării biodiversităţii din ROSCI0190 PENTELEU au fost îndeplinite integral.
Rezultate obţinute:
Planul de management al sitului a fost realizat, avizat de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Buzău şi transmis spre aprobare la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
Au fost inventariate speciile şi habitatele de interes comunitar conservativ, fiind creată
baza de date privind biodiversitatea din ROSCI0190 PENTELEU;
A fost realizat şi avizat sistemul de monitorizare a stării de conservare a speciilor
sălbatice şi a habitatelor naturale de interes conservativ;
A fost realizată Strategia de vizitare pentru ROSCI0190 PENTELEU;
A fost realizat un sistem unitar de evidenţă a regimului de proprietate al terenurilor şi
construcţiilor permanente în interiorul sitului, asigurându-se cunoaşterea cu exactitate a
limitelor ariei naturale protejate şi a regimului de proprietate al terenurilor;
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A fost finalizată documentaţia tehnico-economică pentru realizarea infrastructurii de
vizitare;
A fost realizat un site web pentru promovarea şi publicitatea proiectului dar şi pentru
informarea populaţiei cu privire la importanţa conservării biodiversităţii din ROSCI0190
PENTELEU. Adresa este www.rezervatie-penteleu.ro ;
A fost realizat un set de suporturi de curs de ecologie şi ghiduri pentru profesori (1.000
buc.) pentru şcolile din comuna Gura Teghii, acoperind ciclul primar (I-IV) şi gimnazial (VVIII);
Au fost realizate şi distribuite 2.500 de broşuri cu titlul „ROSCI0190 PENTELEU” cu
tematică ecologică, ce cuprind informaţii privind obiectivele de conservare ale sitului
Natura 2000, oportunităţile şi constrângerile de dezvoltare, problemele comunităţilor locale
generate de statutul de arie naturală protejată şi soluţiile posibile, inclusiv poveşti de
succes din regiuni similare.
Materialele de mai sus, în format electronic, sunt încărcate pe site-ul www.rezervatiepenteleu.ro
Perioada de derulare a proiectului : 45 de luni: 06.01.2010 – 30.09.2013.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Buzău, manager proiect
– dl. Dragoş Cojocea, telefon/fax 0238/712.570.

