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“Campanie Națională de conștientizare privind importanța conservării 
Biodiversității prin Rețeaua Natura 2000 în România” 

 
 

 

Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regionala finanţează proiectul 
”Campanie Națională de conștientizare privind importanța conservării Biodiversității prin Rețeaua 
Natura 2000 în România”, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS 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 (CNDD) în parteneriat cu 
Ministerului Mediului și Pădurilor - Direcția Biodiversitate. Valoarea totala a proiectului “”Campanie 
Națională de conștientizare privind importanța conservării Biodiversității prin Rețeaua Natura 2000 
în România” este de 14.036.402 lei, din care: 11.543.466 lei (finanţare nerambursabilă din FEDR şi 
bugetul de stat) și 2.492.936 lei contribuţia beneficiarului.  

 

Obiectivul general:  

Conservarea biodiversităţii în siturile Natura 2000 din România prin creşterea gradului de  
conştientizare al autorităţilor centrale şi locale şi a publicului larg in vederea întăririi capacităţii 
instituţionale necesare implementării acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei naturii – care 
asigura corelarea cu Obiectivul general al programului PHARE 2006/018-147.03.03. 
 
 
Obiectivele specifice: 

o Creşterea gradului de conştientizare al autorităţilor de la nivel central şi local dar şi a 
publicului larg cu privire la importanţa conservării biodiversităţii în cadrul reţelei europene 
Natura 2000;  

o Creşterea capacităţii instituţionale pentru implementarea corespunzătoare a măsurilor de 
conservare a biodiversităţii în cadrul reţelei europene Natura 2000;  

o Creşterea vizibilităţii în media a importanţei conservării biodiversităţii şi rolul reţelei 
ecologice europene Natura 2000. 
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Grupurile ţintă vizate de proiect sunt:  

o Personal din ANPM, ARPM-urilor, APM-urilor, Apele Române, Garda Națională de Mediu, 
Consilii Judeţene, Agenţiile pentru Dezvoltare Regională, Direcţiile Silvice, Direcţii Agricole, 
Administraţiile publice locale din situri, Președintie, Parlament, Guvern, Ministerul Mediului 
şi Pădurilor, Administraţia Fondului de Mediu; 

o ONG-uri; 
o Universităţi de profil acreditate; 
o Institute de cercetare şi muzee de profil; 
o Camerele de comerţ; 
o Custozii/administratorii siturilor Natura 2000; 
o Mass-media; 
o Publicul larg. 

 

Principalele activităţi:  

o Realizarea Manualului de aplicare a Ghidului privind evaluarea adecvată a impactului 
planurilor/proiectelor asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000 şi a 
procedurii de emitere a avizului custozilor/administratorilor; 

o Organizarea de evenimente de conştientizare pentru autorităţile responsabile de la nivel 
central, regional şi local (pachetul informaţional ce va fi distribuit în cadrul acestei conferinţe 
va cuprinde: Catalogul „Natura 2000”, Albumul „Natura 2000” şi Agenda „Natura 2000”); 

o Realizarea şi difuzarea unui serial documentar privind siturile Natura 2000 din România 
o Dezvoltarea site-ului web destinat reţelei Natura 2000 în România; 
o Reactualizarea Strategiei naţionale de conştientizare a publicului cu privire la reţeaua 

europeană Natura 2000 din România; 
o Reactualizarea Strategiei naţionale de conştientizare a publicului cu privire la reţeaua 

europeană Natura 2000 din România; 
o Instruirea pesonalului responsabil cu evaluarea adecvată a planurilor şi proiectelor din 

cadrul ANPM, ARPM, APM; 
o Publicitatea aferentă proiectului; 
o Managementul proiectului; 
o Auditul proiectului. 
 

 

Pentru informaţii suplimentare referitoare la implementarea acestui proiect vă rugăm să 
contactaţi:  
 
 
 
Fundația C.N.D.D. 
Adresa: Str. Dr. Burghelea, nr. 16, București, sector 2 
Tel.: + 40 (21) 3103320; Fax: + 40 (21) 3103321 E-mail: roxana.mazilu@ncsd.ro   
Persoană contact: Roxana Mazilu – Ofițer Relații Publice 


