
Proiect  Finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial Mediu

Proiect co-finatat din Fondul European de Dezvoltare Regionala

Axa prioritară 4: “Implementarea Sistemelor Adecvate de Management 

pentru Protecţia Naturii”

Domeniu Major de Interventie: “Dezvoltarea Infrastructurii si a Planurilor de Management 

pentru Protejarea Biodiversitatii si Retelei Natura 2000”

“Sistemul național de gestiune și monitorizare 
a speciilor de păsări din România 

în baza articolului 12 din Directiva Păsări”
- 36586 SMIS-CSNR -



Beneficiar:  

Fundația Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă

București, România

Partener: 

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice – Direcția Biodiversității, 

Durata proiectului: 36 luni 



Valoarea proiectului:

Valoarea totală a proiectului: 24.358.596 lei,

în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr.2901/16.12.2011 

si Contractul de Finantare nr. 127883/06.02.2012 

din care:

• 19.877.943 lei (finanţare nerambursabilă din FEDR şi buget de stat)

• 4.480.653 lei (contribuţia beneficiarului)



Obiectivul general al proiectului

Monitorizarea populaţiilor de păsări  de interes comunitar din Romania, 

şi intocmirea raportului național conform prevederilor Articolului 12 al Directivei 

Consiliului Europei 79/409 EEC privind conservarea păsărilor sălbatice. 



Obiectivele specifice ale proiectului: 

� Crearea și implementarea unui sistem unitar de monitoring a speciilor de păsări 

de interes comunitar la nivel național în vederea realizării raportului de țară în 

baza prevederilor articolului 12 al Directivei Consiliului Europei 79/409 EEC;

� Informarea publicului larg asupra speciilor de păsări de interes comunitar, 

a distribuției şi tendinţelor populaţionale ale păsărilor în România.



Grupurile ţintă:

� Autorităţile centrale, regionale şi locale de mediu;

� Instituţiile de cercetare în domeniul conservarii biodiversităţii din România, 
administratori/custozi ai ariilor protejate;

� Publicul larg.



Activităţile principale ale proiectului sunt:

� Elaborarea Protocoalelor Standard de Monitoring pentru speciile de păsări de interes 
comunitar de pe lista  de referință elaborată de CE și alcătuită din specii de pe 

anexele I, II, III, ale Directivei Păsări și transpuse în legislația natională în 
OUG57/2007 Anexele 3,4B, 5C, 5D si 5E;

� Colectarea datelor cu privire la populațiile de păsări de interes comunitar de pe lista 
de referință - Monitoringul  speciilor de  pasari de interes comunitar în România ce 

sunt cuprinse pe Listele de Referinţă;

� Informarea publicului larg cu privire la rezultatele proiectului, a stării populațiilor de 
păsări din Romania, în vederea următoarelor raportări către Comisia Europeană.

Publicitatea aferentă proiectului;

� Managementul proiectului;

� Auditul proiectului.



Activitati desfasurate

� Infiintarea Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP)  

si stabilirea procedurilor de functionare ale UIP;

� Finalizarea procedurii de achizitie pentru toate contractele din cadrul 

planului de achizitii – echipamente IT, birotica, audit, monitorizare pasari, tiparituri si 
servicii aferente – 5 contracte semnate;

� Elaborarea Raportului de inceput;

� Formulare completate pe teren pentru: aglomerări de iarnă ale păsărilor de apă, 
migrația de primăvară a speciilor de păsări;

� Conferința de început – octombrie 2013.



Rezultate preconizate (I)

� 7 Protocoale Standard de Monitoring elaborate şi susţinute de comunitatea 
ştiinţifică;

� Baza de date cu 100.000 intrari;

� Hărți elaborate cu distribuția speciilor de păsări;

� Măsuri de conservare elaborate pentru speciile aflate în declin;

� Raportul ce reprezintă o obligaţie a României către CE 
va fi elaborat şi trimis înainte de sfârşitul lui 2013.



Rezultate preconizate (II)

� 2 conferinţe naţionale pentru informarea reprezentantilor comunitatii stiintifice si a 

factorilor de decizie de la nivel central cu privire la importanţa monitorizarii 

speciilor de pasarii de interes comunitar;

� 2 conferinte de informare a publicului larg – de lansare si finalizare a proiectului;

� 3000 Atlas pasari – specii de interes comunitar;

� 1000 Tool-kit (Ghidul de monitorizare pasari);

� 20 autocolante si placute;

� 4 bannere roll-up.



Persoane de contact: 

Radu VADINEANU – Manager de Proiect

Roxana MAZILU – Asistent de Proiect / Relatii Publice

Fundatia C.N.D.D.

Adresa: Str. Dr. Iacob Felix,  nr. 87, et.3, Bucuresti, sector 1

Tel.: + 40 (21) 310 33 20; Fax: + 40 (21) 310 33 21 

E-mail: office@cndd.ro ; Web: www.cndd.ro

Va multumim!


