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Au început filmările la primul serial documentar despre siturile Natura 2000 din România 

 
Asocierea S.C. Humboldt Spirit S.R.L. si S.C. Relief Media S.R.L. va realiza în perioada 2011 – 2012 un serial 
documentar pentru prezentarea siturilor Natura 2000, activitate în cadrul proiectului “Campanie 
Națională de conștientizare privind importanța conservării Biodiversității prin Rețeaua Natura 2000 în 
România”. 
 
Serialul va avea 7 episoade info-documentare, fiecare a câte 52 de minute. Primul episod va introduce 
conceptul de biodiversitate, istoricul rețelei Natura 2000 în țara nostră și va prezenta siturile din 
bioregiunea Pontică. Urmatoarele 5 episoade vor prezenta bioregiunile Continentală, Panonică, Stepică și 
Alpină. Ultimul episod va fi unul de sinteză prezentând relația dintre dezvoltare durabilă și biodiversitate. 
Serialul va cuprinde prezentarea generală a bioregiunilor, interviuri cu specialiști și reprezentanți ai 
comunităților locale, prezentarea habitatelor și a speciilor sălbatice, importanța, starea de conservare și 
particularitățile siturilor, prezentarea unor activități economice care nu afecteaza calitatea siturilor, etc.           

Scopul realizării și difuzării serialului documentar este formarea unei opinii favorabile unor bune practici 
de utilizare a capitalului natural în siturile Natura 2000.  

Regizorul serialului documentar este Jon Grig iar scenariul este scris de Dan Mihai Vasiliu. Serialul va fi 
difuzat pe un canal TV generalist în cursul anului 2012 și va putea fi vizionat și pe site-ul 
http://biodiversitate.mmediu.ro/. 

Contractul de achiziție publică a fost acordat Asocierii S.C. HUMBOLDT SPIRIT S.R.L. si S.C. RELIEF 
MEDIA S.R.L de către Fundația Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă care a câștigat licitația 
deschisă organizată în perioada decembrie 2010-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: 
Adresa: Str. Dr. Burghelea, nr. 16, București, sector 2, Tel.: + 40 (21) 3103320; Fax: + 40 (21) 3103321; Persoană 
contact: Roxana Mazilu – Ofițer Relații Publice,  E-mail: roxana.mazilu@ncsd.ro.         
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