22 februarie 2012

INVITAȚIE

Ministerul Mediului și Pădurilor - Direcția Biodiversității și Centrul Național pentru Dezvoltare
Durabilă organizează în perioada 5 – 9 martie, sesiunea de instruire destinată personalului de
specialitate din cadrul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului și Agențiilor pentru
Protecția Mediului din regiunea de dezvoltare Nord-Vest. Scopul instruirii este îmbunătățirea
pregătirii personalului de mediu în ceea ce privește aplicarea procedurii de evaluare adecvată,
esenţială pentru implementarea prevederilor comunitare prin care se asigură starea favorabilă de
conservare pentru speciile sălbatice şi habitatele naturale din siturile Natura 2000.
Sesiunea este organizată în cadrul proiectului InfoNatura2000 - Campanie Națională de
Conștientizare privind Importanța conservării Biodiversității prin Rețeaua Natura 2000 în
România, finanțat prin POS Mediu – Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de
Management pentru Protecţia Naturii”. În perioada februarie-martie 2012 vor avea loc 8 sesiuni
de instruire pentru personalul agențiilor de mediu din toata țara.
Una dintre componentele principale ale Proiectului a constituit-o elaborarea Manualului de
aplicare a Ghidului privind evaluarea adecvată a impactului planurilor/proiectelor asupra
obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000. Acesta cuprinde o detaliere a modului în care
trebuie realizată evaluarea adecvată a impactului planurilor/proiectelor asupra speciilor sălbatice
şi habitatelor naturale din cadrul rețelei Natura 2000, în acord cu procedurile europene și
internaționale pentru implementarea prevederilor alineatelor (3) şi (4) ale art. 6 din Directiva
Consiliului 92/43/CEE şi a prevederilor Convenţiei privind Diversitatea Biologică. Manualul
constituie baza teoretică pentru desfășurarea cursurilor.
Sesiunea de instruire se desfăsoară în Oradea, jud. Bihor și include o vizită în Parcul Național
Apuseni. Participanții vor primi Manualul, precum și alte materiale de curs (mape, blocnotes,
pixuri, prezentări, etc.). Toate cheltuielile (cazare, transport, masă) sunt acoperite din bugetul
proiectului. Cazarea este asigurată în incinta Hotelului Continental (Aleea Ștrandului nr. 1),
Oradea.
Sesiunea este structurată conform AGENDEI atașate, iar cursurile vor fi susținute de către
specialiști ai firmei de consultanță SC NATURA MANAGEMENT SRL care a elaborat și Manualul.
Înscrierea

participantilor

se

realizează
prin
intermediul
site-ului:
http://infonatura2000.cndd.ro/Regiunea_Vest.html creat special pentru evenimentele din cadrul
proiectului sau prin fax: 021-313.80.35.

Proiectul InfoNatura2000 “Campanie naţională de conştientizare privind importanța conservării
Biodiversităţii prin Rețeaua Natura 2000 în România”– SMIS-CSNR 17609 este co-finanțat din
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Sectorial Mediu –
Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.
Bugetul total al proiectului este de 14.036.402 lei, dintre care: 11.543.466 lei (finanţare
nerambursabilă din FEDR şi bugetul de stat) și 2.492.936 lei contribuţia beneficiarului. Durata
proiectului este de 27 de luni, între 14 decembrie 2010 - 14 martie 2013.
Vă mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat în realizarea acestei activității din cadrul
proiectului.

Cu considerație,

Alina FRIM – Director
Ministerul Mediului și Pădurilor - Direcția Biodiversității

Radu VĂDINEANU – Manager de proiect
Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă

CONTACT:
Pentru informații referitoare la înscriere și desfașurarea sesiunii de instruire:
Adriana Ioan – coordonator organizare sesiuni de instruire, tel: 021-312.38.35, fax: 021-313.80.35,
mail: adriana.ioan@dccom.ro.
Pentru informații generale referitoare la desfășurarea campaniei InfoNatura2000:
Radu Vădineanu – manager de proiect, tel. 021 310 33 20, mail: radu.vadineanu@cndd.ro.

Detalii suplimentare privind proiectul InfoNatura 2000 : http://infonatura2000.cndd.ro.

