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Rețeaua Natura 2000 din România va avea un nou site web de prezentare 

 
 

S.C. Frank Communications S.R.L. va realiza în perioada 2011 – 2013 secțiunea web destinată 

rețelei Natura 2000 în România pe site-ul http://biodiversitate.mmediu.ro/, activitate în cadrul 

proiectului “Campanie Națională de conștientizare privind importanța conservării Biodiversității prin 

Rețeaua Natura 2000 în România”. 

Secțiunea va cuprinde o pagină de deschidere și 381 subpagini, câte una pentru fiecare sit 

Natura 2000. Acestea vor conține informații actualizate referitoare la situri, hărți, Formularele Standard,  

fotografii reprezentative, filme, broșura sitului, planul de management (acolo unde există), informații și 

noutăți (evenimente, proiecte derulate, etc.). Prin dezvoltarea website-ului vor fi incluse și secțiuni de 

interes general precum legislația națională și comunitară în domeniul protecției naturii, managementul 

siturilor Natura 2000, surse de finanțare, etc. Secțiunea va conține publicațiile ”Catalogul siturilor 

Natura 2000” și ”Albumul siturilor Natura 2000” precum și serialul documentar în 7 episoade ”Natura 

2000 în România”, realizate în cadrul “Campaniei Naționale de conștientizare privind importanța 

conservării Biodiversității prin Rețeaua Natura 2000 în România”. 

Website-ul va cuprinde și un motor specializat de căutare pentru facilitarea accesului la 

informația dorită și va avea o secțiune în limba engleză pentru prezentarea informațiilor cu caracter 

general.  

Contractul de achiziție publică a fost acordat societății S.C. Frank Communications S.R.L. de către 

Fundația Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă ca urmare a participării la cererea de ofertă 

deschise în martie 2011.  

”Campania Națională de conștientizare privind importanța conservării Biodiversității prin Rețeaua 

Natura 2000 în România” este finanțată de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 

Operaţional Sectorial Mediu – Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management 

pentru Protecţia Naturii”, proiect care se derulează pe o durată de 27 de luni, în intervalul 14.12.2010-

14.03.2013. Proiectul este implementat de Fundația Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă în 

parteneriat cu Ministerului Mediului și Pădurilor - Direcția Biodiversitate. Valoarea totală a proiectului 

este de 14.036.402 lei, din care: 11.543.466 lei (finanţare nerambursabilă din Fondul European de 

Dezvoltare Regională şi bugetul de stat) și 2.492.936 lei contribuţia beneficiarului.  

 

 

Pentru informaţii suplimentare referitoare la implementarea acestui proiect vă rugăm să contactaţi Fundația 

Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă, Str. Dr. Burghelea, nr. 16, București, sector 2, Tel.: + 40 (21) 

3103320; Fax: + 40(21)3103321, Persoană de contact: Roxana Mazilu – Ofițer Relații Publice,  

E-mail: roxana.mazilu@ncsd.ro.   
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