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Finalizarea proiectului ”Implementarea Planului de Management 
pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii”                 

cod SMIS 103689   
 

EPMC Consulting SRL, în calitate de beneficiar în cadrul contractului de finanțare 
semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 
anunță finalizarea implementării proiectului “Implementarea Planului de Management 
pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii” cod SMIS 103698.  

Proiectul s-a derulat timp de 48 de luni, începând cu data de 1 noiembrie 2017, fiind 
cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de 
conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor 
poluate istoric, Obiectivul Strategic 4.1 Creșterea gradului de protecție și de conservare a 
biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate. 

Valoarea totală a proiectului este de 3.344.286,32 lei, finanțarea nerambursabilă din 
Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 
este de 2.565.759,82 lei, iar contribuția din bugetul național este de 452.781,14 lei. 

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat conservarea biodiversităţii în situl 
de interes comunitar ROSCI0263 Valea Ierii prin implementarea planului de management al 
sitului. 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: asigurarea conservării speciilor și 
habitatelor pentru care a fost declarată aria naturală protejată, în sensul menţinerii stării 
de conservare favorabile a acestora; actualizarea bazei de informaţii referitoare la speciile 
și habitatele pentru care a fost declarată aria naturală protejată; creșterea nivelului de 
conștientizare pentru grupurile interesate, prin acţiuni de conservare a biodiversităţii; 
întărirea capacităţii administrative a solicitantului de finanţare.  

Proiectul a contribuit la reglementarea activităților desfășurate în cadrul ROSCI0263 
Valea Ierii prin aplicarea măsurilor de conservare din planul de management al ariei naturale 
protejate, precum și prin reactualizarea informaţiilor legate de speciile și habitatele de 
interes comunitar. De asemenea, proiectul a contribuit la atingerea obiectivelor și 
rezultatelor de program (Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020): stare de 
conservare îmbunătățită/menținută pentru 7 habitate și 11 specii din ROSCI0263 Valea Ierii, 
6.239 ha. de suprafață a habitatelor sprijinite în vederea unui stadiu de conservare mai bun, 
precum și un sit Natura 2000 cu administrator/custode operațional. 
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