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1. Proiecte implementate in anul 2013: 

 

1.1. InfoNatura2000 ”Campanie nationala de constientizare privind 

importanta conservarii biodiversitatii prin Reteaua Natura 2000 in 

Romania” – cod de proiect 17609 SMIS-CSNR, aprobat prin ordinul 

Ministrului Mediului si Padurilor nr. 2206/07.12.2010. 

Website: http://infonatura2000.cndd.ro 

 

Proiectul este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Sectorial Mediu; 

Axa prioritara 4: "Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia 

Naturii"; Domeniu Major de Interventie: "Dezvoltarea Infrastructurii si a Planurilor de 

Management pentru Protejarea Biodiversitatii si Retelei Natura 2000".  

 

Durata: 36 luni, intre 14 decembrie 2010 – 31 decembrie 2013. 

 

Valoare totala: 14.036.402 lei, in conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului nr. 

2206/07.12.2010, din care: Valoarea eligibila este de 11.543.466 lei (finantare 

nerambursabila din FEDR si buget de stat); Valoarea, alta decat cea eligibila 2.492.936 lei din 

care 2.482.136 lei reprezinta valoarea TVA aferenta valorii eligibile a proiectului. 

 

Obiectiv general: conservarea biodiversitatii in siturile Natura 2000 din Romania prin 

cresterea gradului de constientizare al autoritatilor centrale si locale si a publicului larg si 

prin intarirea capacitatii institutionale necesare implementarii acquis-ului comunitar in 

domeniul protectiei naturii.  

 

Localizare: nivel national, cele 381 de situri Natura 2000 declarate in anul 2007 

 

Activitati desfasurate in anul 2013:  

 

• Ianuarie – Decembrie – Difuzarea Serialului documentar „Natura 2000 în România” 

de  o televiziunea națională: TV-H Bucuresti și de 13 televiziuni locale: Agro TV Cluj, 

TV Vest Reșița, TV Sighet, N-SAT TV Tg. Jiu, Campus TV Buzau, Absolut TV Mioveni, 

TV-Parang Petrosani, Kapital TV Petrosani, Tele M Iasi, TV Kit Onesti, TV Fagaras, TV 

Neamt si TV Neptun Constanta.  http://infonatura2000.cndd.ro/Serial_Documentar.html  

• Mai: Organizarea Conferintei nationale "Natura 2000 - optiunea verde pentru 

bunastarea Romaniei" - 21 mai 2013, Palatul Parlamentului 

http://infonatura2000.cndd.ro/Conferinta_nationala_2013.html  
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• Mai – Iunie:  Organizarea a 8 Seminarii regionale "Natura 2000 - optiunea verde 

pentru bunastarea Romaniei" http://infonatura2000.cndd.ro/Evenimente.html  

• Mai – Noiembrie: Distribuirea la nivel national a 47.909 exemplare din volumele:  

o AGENDA Natura 2000 in Romania (2013 – 2014)  

            http://infonatura2000.cndd.ro/documents/agenda_infonatura2000.pdf 

o CATALOGUL habitatelor, speciilor si siturilor Natura 2000 in Romania  

             http://infonatura2000.cndd.ro/documents/Catalog_Infonatura2000.pdf 

o ALBUMUL Natura 2000 in Romania  

            http://infonatura2000.cndd.ro/documents/album_infonatura2000.pdf  

• Iulie: Desfasurarea concursului „Bloggerii sustin biodiversitatea”  realizat în 

parteneriat cu platforma Blogal Initiative. Provocarea a fost ca bloggerii să aleagă 

una dintre zonele Natura 2000 și să scrie câteva cuvinte despre acesta, transmițând 

cititorilor mesajul că biodiversitatea trebuie protejată. Au fost acordate 7 premii care 

au constat în seturi cu cele 3 volume Natura 2000 în România. În concurs s-au înscris 

23 de bloggeri cu 24 de articole 

http://blogalinitiative.ro/campanii/bloggerii-sustin-biodiversitatea  

• August: Evaluarea activitatilor de comunicare si informare privind Reteaua Natura 

2000 - opinia stakeholderilor - cercetare sociologica  

http://infonatura2000.cndd.ro/documents/Anexa-1-Evaluare-activitati-comunicare-

informare-InfoNatura2000-august-2013.pdf    

Septembrie:  Masurarea sprijinului public pentru protectia biodiversitatii - studiu 

sociologic la nivel national http://infonatura2000.cndd.ro/documents/Anexa-2-Masurare-

sprijin-public-conservare-biodiversitate-septembrie-2013.pdf  

• Noiembrie:   

o Incheierea a 5 Acorduri de parteneriat între toti factorii interesati de la nivel 

local pentru asigurarea fluxului de informatii necesar unui management 

adaptativ performant pentru 7 situri Natura 2000 din fiecare bioregiune: Cefa 

si Pescaria Cefa-Padurea Radvani (Panonica),  Apuseni si Muntii Apuseni-

Vladeasa (Alpina), Lacul Beibugeac (Stepica),  Vama Veche - 2 Mai (Pontica), 

Grădiştea - Căldăruşani – Dridu (Continentala).     

o Realizarea „Strategiei naționale de conștientizare a publicului cu privire la 

rețeaua europeană Natura 2000 în România” 

http://infonatura2000.cndd.ro/documents/Strategie-constientizare-n2000-nov-

2013.pdf  

o Conferinta de incheiere InfoNatura 2000 - 21 noiembrie 2013, Spatiul Public 

European, Bucuresti.  

http://infonatura2000.cndd.ro/Conferinta_de_incheiere_2013.html  
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1.2. ”Sistemul national de gestiune şi monitorizare a speciilor de pasari din 

Romania in baza articolului 12 din Directiva Pasari” - cod proiect SMIS-

CSNR 36586, conform Ordinului Ministrului Mediului si Padurilor nr. 2901 

din 16.12.2011. Website: http://monitorizareapasarilor.cndd.ro 

 

Proiectul este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Sectorial Mediu; 

Axa prioritara 4: "Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia 

Naturii"; Domeniu Major de Interventie: "Dezvoltarea Infrastructurii si a Planurilor de 

Management pentru Protejarea Biodiversitatii si Retelei Natura 2000" si implementat de 

catre Fundatia Centrul National pentru Dezvoltare Durabila, Bucuresti, Romania. 

 

Durata:  39 luni, intre 6 februarie 2012 – 31 mai 2015. 

 

Valoarea totala: 24.448.125 lei, in conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor 

nr. 2901/16.12.2011, din care: Valoarea eligibila este de 19.950.144 lei (finantare 

nerambursabila din FEDR si buget de stat); Valoarea, alta decat cea eligibila este de 

4.497.981 lei si reprezinta valoarea TVA aferenta valorii eligibile a proiectului. 

 

Obiectivul general: Monitorizarea populatiilor de pasari de interes comunitar din Romania, 

si intocmirea raportului national conform prevederilor Articolului 12 al Directivei Consiliului 

Europei 79/409 EEC privind conservarea pasarilor salbatice. 

 

Localizare: pe intreg teritoriul national al Romaniei, la nivelul celor 8 regiuni administrativ-

teritoriale, atat in interiorul ariilor naturale protejate, cat si in afara acestora.  

 

Activitati desfasurate in anul 2013:  

• Februarie: Elaborarea drafturilor Protocoalelor Standard de Monitoring pentru 

următoarele grupe de specii de păsări: aglomerări de iarnă ale păsărilor de apă 

inclusiv specii marine. 

• Martie: Colectarea datelor conform protocoalelor standard de monitoring pentru 

aglomerări de iarnă ale păsărilor de apă inclusiv specii marine. 

• Mai: Elaborarea drafturilor Protocoalelor Standard de Monitoring pentru 

următoarele grupe de specii de păsări:  specii de răpitoare de zi şi de noapte, specii 

caracteristice zonelor agricole, păsări cântătoare, păsări de țărmuri, ciocănitori, 

migraţia păsărilor; Organizarea programului naţional de consultare şi încorporarea în 

Protocoalele Standard de Monitoring a comentariilor relevante formulate de 

specialişti pe parcursul programului naţional de consultare; Prelucrarea pachetelor 

de hărţi necesare în vederea sectorizării teritoriului României; Colectarea parțială a 
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datelor conform protocoalelor standard de monitoring pentru: migraţia de 

primăvară a păsărilor. 

• Iulie:  Finalizarea colectării datelor conform protocoalelor standard de monitoring 

pentru: migraţia de primăvară a păsărilor. 

• Septembrie: Colectarea datelor conform protocoalelor standard de monitoring 

pentru: specii de apă şi de ţărmuri inclusiv specii marine, ciocănitori, specii de 

răpitoare de zi şi de noapte, specii caracteristice zonelor agricole, păsări cântătoare. 

Analiza statistica preliminară a datelor brute  colectate. 

• Octombrie  – Conferinta de lansare a proiectului ”Sistemul national de gestiune si 

monitorizare a speciilor de pasari din Romania in baza articolului 12 din Directiva 

Pasari”, 2 octombrie 2013, Hotel Capital Plaza, Bucuresti  

• Noiembrie: Colectarea datelor conform protocoalelor standard de monitoring 

pentru: migraţia de toamnă a păsărilor.  

 

2. Buget 

Venituri din activități fără scop patrimonial: 13.872.989 lei 

 

3. Surse de finantare  

Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu)  

 

4. Echipa 

Membrii Consiliului Director: 

• Angheluță Vădineanu – Preşedintele Consiliului Director, profesor la Facultatea de 

Biologie, Universitatea din Bucureşti  

• Nicoleta Geamănă – Director Executiv al Centrului Național pentru Dezvoltare 

Durabilă  

• Ruxandra Băndilă – Director de Strategie, Dezvoltare si Relații Instituționale, Lafarge 

România 

• Eugen Dijmărescu – Director al Fondului de Garantare al Depozitelor Bancare 

 

Personalul fundației: 

• Nicoleta Geamănă – Director Executiv 

• Radu Vădineanu – Manager de Proiect 

• Olivia Toancă  – Ofițer de Proiect / Expert IT 

• Rucsandra Cheaburu – Asistent de Proiect 

• Roxana Mazilu – Ofiter Relații Publice 

• Nicoleta Cojoianu – Asistent Relații Publice  

• Simona Sauciuc – Expert Financiar 


