
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020 

Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și 
decontaminarea siturilor poluate istoric, Obiectiv specific - 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a 

biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate 

Pentru informații suplimentare:  

RNP – Romsilva Administrația Parcului Naţional Munții 

Măcinului RA,  

tel./fax: 0240517718, e-mail: parcmacin@gmail.com 

www.muntiimacin.org 

Invitație 

RNP – Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A. vă invită să luați parte în 

data de 4.04.2022, la ora 15.00, la întâlnirea publică din cadrul proiectului „Implementarea de măsuri 
active de conservare pe teritoriul Parcului Național Munții Măcinului pentru îmbunătățirea stării de 

conservare a habitatelor forestiere de cvercinee și a habitatelor de pajiste stepică și îmbunătățirea 

infrastructurii de management și informare a vizitatorilor”, care se va desfășura în Sala de ședințe a 
Primăriei Jijila.

Proiectul are o valoare de 14.517.111,87 lei, din care 12.339.545,14 lei valoare nerambursabilă din 
Fondul European de Dezvoltare Regională și 2.177.566,73 lei din bugetul național. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor forestiere de 

cvercinee și a habitatelor de pajiște stepică din Parcul Național Munții Măcinului și informarea/

conștientizarea factorilor interesați și dezvoltarea capacității Administrației Parcului Național Munții 

Măcinului.  

Vă așteptăm cu drag! 
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Agendă eveniment 

Aprox. 5 min Cuvânt de bun venit 

Aprox. 30 min • Informarea comnunității cu privire la rolul  reconstrucției  ecologice  a

habitatelor vizate de proiect din Parcul Național Munții Măcinului, cât și despre

viitoarele măsurile de management necesare

• Informarea comnunității cu privire la importanța respectării măsurilor de

management în vederea asigurării succesului reconstrucțiilor ecologice ale

habitatelor vizate de proiect

• Dezbaterea problemelor/ amenințărilor care au dus la degradarea acestor

habitate dar și despre eventuala implicare activă a comunităților locale în

procesul de plantare și de monitorizare a plantării după finalizarea proiectului

• Informarea comnunității cu privire la aspectele de dezvoltare durabilă a zonei.

Aprox. 15 min Întrebări şi răspunsuri. Discuţii libere. 

Coffe-break și gustare (fursecuri dulci şi sărate). 

Fiecare participant va primi următoarele materialele promoţionale: 

- Mape de prezentare a proiectului;

- Pixuri cu însemnele proiectului;

- Broșuri de prezentare a proiectului;

- Tricouri cu însemnele proiectului;

- Șepci cu însemnele proiectului;

- Sacoșe cu însemnele proiectului.
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