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Anexa 9.5 
 

Proiecte privind implementarea Directivei Habitate 92/43/CEE şi Directivei Păsări 
79/409/CEE 

 
Managementul eficient şi restaurarea siturilor din reţeaua Natura 2000 necesită investiţii 

semnificative. Necesarul de finanţare pentru Natura 2000 se referă la o gamă largă de 
măsuri pentru managementul eficient al siturilor. 

În programul LIFE+, sunt aprobate 4 proiecte care se axează în principal pe conservarea 
habitatelor şi a speciilor protejate. Printre beneficiari se numără autorităţi naţionale şi locale, 
ONG-uri. 

În Programul Operaţional Infrastructură Mare au fost aprobate 3 proiecte care vizează în 
principal elaborarea planurilor de management sau a măsurilor de management pentru 
speciile şi habitatele protejate, informare şi conştientizare, refacerea habitatelor degradate. 

Acestor principale surse de finanţare li se adaugă şi cele accesate de către administratorii 
de arii naturale protejate din diferite fonduri disponibile la nivel naţional şi internaţional. 
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                   Proiecte finanţate în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020  

Nr. crt. Titlu proiect Beneficiar 
Valoarea totală 

proiect 
(Euro) 

1. Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul 
Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest 
care vizează reconstrucția ecologică a habitatelor 4070* 
Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium, 
9260 Vegetaţie forestieră cu Castanea sativa, 91E0* Păduri 
aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior, și 3240 
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor 
montane 

ASOCIATIA "CAMERA DE COMERT 
SI INDUSTRIE ROMANIA - 
JAPONIA" 

4647259 

2. Management eficient şi participativ pentru situl Natura 2000 
ROSCI0432 Prunişor 

APM Mehedinti 236098 

3. Elaborarea planului de management pentru situl de 
importanţă comunitară  ROSCI0405  

ASOCIATIA REGIONALA PENTRU 
DEZVOLTARE ANTREPRENORIALA 
OLTENIA (ARDA OLTENIA) - APM 
Mehedinti  

171334  

Valoare totală proiecte aprobate ABA Jiu : 5054691 euro 

 

 

 

               Proiectele finanţate în cadrul Programului LIFE+ 

 

Titlu proiect Perioada 
Valoare 

totală (euro) 
Contribuţia UE 

(euro) 
Numărul 

proiectului 
Arii naturale protejate 

Realizare pasaje de 
trecerea 
ihtiofaunei/migratie pe 
raul Gilort in cadrul 
proiectului FISH FOR 
LIFE 

2018-2021 1173877 704366,2 53 ROSCI0362 -  Râul Gilort 

Valoare totală proiecte aprobate ABA Jiu: 48169512 euro 


