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pentru Protecţia Naturii” 
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“Sistemul național de gestiune și monitorizare a 

speciilor de păsări din România în baza articolului 12 

din Directiva Păsări” 

- 36586 SMIS-CSNR - 



Beneficiar:   

 

 

Partener:  

 

 

în parteneriat cu  

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Biodiversitate  

Durata proiectului: 6 februarie 2012 - 31 decembrie 2015 

 



 

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.  

 

 

Valoarea totală: 24.358.596 lei, din care: 

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

4.480.653 lei (contribuţia beneficiarului) 

 



 

 

 

 

REZULTATELE PRINCIPALE  



 

7 Protocoale Standard de Monitoring elaborate şi susţinute de 

comunitatea ştiinţifică 
 
 

 

 

Protocoalele au fost realizate pentru următoarele grupe: 

 

1. aglomerări de iarnă ale păsărilor  inclusiv specii marine 

2. specii caracteristice zonelor agricole 

3. specii cuibăritoare de ţărmuri/maluri și acvatice   

4. specii de ciocănitori  

5. specii de răpitoare de zi şi de noapte  

6. migraţia de toamnă și primăvară  

7. păsări cântătoare  



 
 
 

 

 

Monitoringul  speciilor de  pasari de interes comunitar în România ce sunt cuprinse 

pe Lista de Referinţă 

 

Colectarea datelor conform Protocoalelor Standard de Monitoring.  

 

Transferul  datelor colectate din teren  intr-un format compatibil cu cel al sistemului 

informatic dezvoltat de IBB– BAZĂ DE DATE CU 158.000 DE INTRARI  

 

Analiza statistica a datelor brute  pentru stabilirea densității (grafice) speciilor de pasari 

pe teritoriul Romaniei.  

 

Reprezentarea vizuală prin folosirea de harți cu contururi  a densității și distributiei 

speciilor de pasari pe teritoriul României. 

 

Elaborarea unui set de masuri pentru conservarea speciilor de păsări de importanță 

comunitară.  



 

Raportul național al României în baza articolului 12 din Directiva Păsări 

transmis Comisiei Europene în data de 1 aprilie 2014  

 

Comisia Europeană solicită, pentru raportarea din 3 în 3 ani, în conformitate 

cu Articolul12 un raport bazat pe anumite criterii și care să conțină informații 

generale cu privire la punerea în aplicare a Directivei. 

 

Raportul României poate fi consultat pe portalul Agenției Europene de Mediu 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_12/Reports_2013/Member 

_State_Deliveries    

 

 
 
 
 



Ghidul standard de monitorizare  

a speciilor de păsări de interes 

comunitar din România  

(2014) 

(parte din Toolkitul de monitorizare)     

 

1.000 exemplare  

 

Ghidul este disponibil online: 

http://monitorizareapasarilor.cndd.ro

/ghid_monitorizare.html  

http://monitorizareapasarilor.cndd.ro/ghid_monitorizare.html
http://monitorizareapasarilor.cndd.ro/ghid_monitorizare.html
http://monitorizareapasarilor.cndd.ro/ghid_monitorizare.html


 

 

Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar  

din România (2015) – 3.000 exemplare  

                    



 

 

 

  

 

DVD cu sunetele păsărilor 

 

 

Atlasul și aplicația cu sunete 

sunt disponibile online: 

http://monitorizareapasarilor.cndd.ro/

atlasul_pasarilor.html  

 

                    

http://monitorizareapasarilor.cndd.ro/atlasul_pasarilor.html
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2 Conferințe naționale pentru prezentarea rezultatelor    

Conferința pentru comunitatea științifică - 29 mai 2015  

Conferința pentru factorii de decizie  -11 iunie 2015 

 

 



 

 

Distribuirea volumelor:  Atlasul păsărilor și Toolkit de monitorizare 

- activitate în desfășurare -   

 

• Custozi/Administratori de situri 

Natura 2000 

• Universități cu facultăți de profil  

• Institute de cercetare 

• Muzee de profil  

• ONG-uri de profil  

• Mass-media  

• Biblioteca Națională  

 

• Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor 

• Agenția Naționala pentru Protecția 

Mediului 

• Agențiile Județene pentru 

Protecția Mediului 

• Garda Națională de Mediu  

• Direcții Agricole Județene 

• Delegația Comisiei Europene în 

România 

• Ambasadele statelor membre UE 

 

 



 

 

Contact:  

Radu VĂDINEANU – Manager de Proiect 

 

Website proiect: http://monitorizareapasarilor.cndd.ro/  

 

Fundația Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă 

Adresa: Str. Hatmanul Arbore,  nr. 21, 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! 
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