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• Durata proiectului: 36 luni. 

• Finalizare: 28 februarie 2014

• Buget total proiect:17.222.374,50 Lei / 4.073.216,62 Euro

• Proiectul va fi implementat în:
– Regiunea: 2 SE Galaţi
– Judeţul: Tulcea
– Localitatea: Greci, Luncaviţa, Măcin
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UNITATEA  DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (UIP)

• Manager Proiect
• Manager Adjunct
• Coordonator comunicare şi intrerpretare
• Asistent comunicare, educaţie şi secretariat 
• Contabil
• Responsabil achiziţii publice 
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Obiectivele proiectului

• Obiectiv general: Conservarea habitatelor specifice bioregiunii stepice si a 
populaţiilor speciilor reprezentative din PNMM şi siturile Natura 2000 (SPA-
Macin-Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) 

• Obiectiv specific 1: Asigurarea unei dezvoltări durabile a zonei inclusă în 
PNMM şi siturile Natura 2000 (SPA Măcin – Niculiţel şi SCI Munţii 
Măcinului) din bioregiunea stepică.

• Obiectiv specific 2: O mai bună protecţie a habitatelor şi populaţiilor 
speciilor din PNMM şi siturile Natura 2000 adiacente prin realizarea 
infrastructurii necesare de informare –vizitare.

• Obiectiv specific 3: Promovarea bioregiunii stepice şi a elementelor 
naturale specifice din PNMM, SPA Măcin – Niculiţel şi SCI Munţii 
Măcinului
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ACTIVITĂŢI PREVĂZUTE
A. Elaborarea Planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi 

integrarea prescripţiilor de management pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul 
Măcin - Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM

• 1. A.1. Identificarea categoriilor de folosinţă a terenurilor şi evidenţierea tipului de 
proprietate pentru SCI.

• 2. A.2. Cartarea habitatelor şi stabilirea valorilor de referinţă ale stării favorabile de 
conservare a acestora din SCI.

• 3. A.3. Determinarea distribuţiei speciilor de păsări şi stabilirea valorilor de referinţă 
ale stării favorabile de conservare la speciile de păsări pentru care a fost desemnat 
SPA-ul.

• 4. A.4. Studiu ştiinţific pentru fundamentarea reconstrucţiei ecologice a tipurilor 
naturale fundamentale de pădure de Quercinee (afectate prin substituirea de specii 
cu o capacitate mai mare de regenerare: Tilia tomentosa, Tilia cordata, Tilia 
platyphilos).

• 5. A.5. Elaborarea planului de management integrat.
• 6. A.6. Realizarea studiului SEA pentru aprobarea Planului de Management integrat.
• 7. A.7. Studiu pentru identificarea şi marcarea unui traseu tematic pe Valea Jijilei în 

PNMM.
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ACTIVITĂŢI PREVĂZUTE

B. Construirea şi amenajarea infrastructurii de vizitare cu rol în informarea 
vizitatorilor asupra elementelor naturale unice ale bioregiunii stepice în 

zona Munţilor Măcin
• 8. B.1. Construirea Centrului de Informare - Vizitare de la Greci şi amenajarea 

acestuia
o Rolul acestui centru este de a oferi vizitatorilor informaţii despre habitatele şi

speciile caracteristice bioregiunii stepice, interpretate astfel încât rezultatele
ştiinţifice să fie transpuse într-un mod atractiv şi uşor de asimilat pentru
vizitatori.

o Din punct de vedere al organizării spaţiale, clădirea este alcătuită din două corpuri cu
funcţiuni specifice: unul paralel cu strada principală ce adăposteşte la parter spaţiile
destinate pentru o parte din expoziţiile tematice permanente şi temporare iar la etaj
spaţii tehnice; cel de-al doilea este corpul principal, care asigură la parter acces în
spaţiile de recepţie, în alte spaţii expoziţionale tematice, în zonele destinate întâlnirilor
sau în sala de clasă, iar la etaj sunt spaţiile destinate personalului.
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ACTIVITĂŢI PREVĂZUTE

• B.2. Semnalizarea traseelor de vizitare pentru SCI şi SPA, conectarea cu 
traseele de vizitare din PNMM şi amplasarea elementelor adecvate necesare 
interpretării fiecărui traseu: 
– 9. B.2.1. instalarea a 30 de semne de orientare în punctele cheie de pe 

traseele din PNMM; 
– 10. B.2.2. instalarea a 4 panouri informative pe traseul tematic Valea 

Jijilei
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ACTIVITĂŢI PREVĂZUTE
E. Creşterea vizibilităţii ariei protejate prin diseminarea informaţiei prin media

• 11. E.1. Prezentare informaţiei privind patrimoniul natural prin intermediul a 3 soft -
touch screen-uri.

• 12. E.2. Realizarea de hărţi cu zonarea funcţională din PNMM, SCI şi SPA cu 
prezentarea activităţilor permise, restricţionate şi interzise.

• 13. E.3. Calendar anual cu imagini specifice din Munţii Măcinului.
• 14. E.4. Realizarea a 7 broşuri tematice referitoare la grupele taxonomice 

caracteristice (floră, insecte, amfibieni, reptile, păsări, mamifere, habitate) din Munţii 
Măcinului.

• 15. E.5. Broşură privind activităţile economice tradiţionale prietenoase mediului.
• 16. E.6. Atlasul PNMM şi a siturilor Natura 2000 ce se suprapun/adiacente acestuia.
• 17. E.7. Dezvoltarea site-ului web a PNMM cu extensie pe aria de implementare a 

proiectului (SCI Munţii Măcinului şi SPA Măcin – Niculiţel).
• 18. E.8. Publicarea unui newsletter (hard copy şi on-line) trimestrial adresat populaţiei 

locale cu referire la calendarul activităţilor derulate de APNMM.
• 19. E.9. Realizarea a 3 Bannere roll-up (sigle, biodiversitate, hărţi ale Munţilor Măcin).
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ACTIVITĂŢI PREVĂZUTE

F. Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a PNMM

• 20. F.1. Cursuri de instruire pentru acordarea primului ajutor pentru 
accidente survenite în parc

• 21. F.2. Cursuri de tehnici de monitoring şi inventariere a biodiversităţii 
pentru personalul de teren.

• 22. F.3. Curs de management al conflictelor de mediu pentru personalul 
administrativ al PNMM

• 23. F.4. Instruire privind integrarea planului de management în GIS (soft 
CMS 07) în vederea implementării acestuia.
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