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2007:  381 situri Natura 2000 (108 SPA + 273 SCI) 

2011:  530 situri Natura 2000 (148 SPA +382 SCI) 
23% din suprafaţa României
42% din populaţie



Reactualizare: Strategia de conștientizare 
privind Reţeaua Natura 2000 (2007) 

Comunicare VS conștientizare – o altă etapăComunicare VS conștientizare – o altă etapă



Obiective

Creșterea gradului de familiarizare cu conceptul de biodiversitate

Creșterea notorietăţii Reţelei europene Natura 2000

Înţelegerea și capitalizarea avantajelor și particularităţilor traiului Înţelegerea și capitalizarea avantajelor și particularităţilor traiului 
într-un sit Natura 2000



Provocări 2007 – 2013

Volatilitatea instituţională

Instrumente-vedetă: întâlniri pentru specialiști, activare și network, 
comunicare online și social media, concursuri de creaţie pentru tinericomunicare online și social media, concursuri de creaţie pentru tineri

Segmentarea grupurilor ţintă – focus pe stakeholderi (factori 
interesaţi)

Abordare de tip educaţional



Cercetare cantitativă – populaţia din situri 
(2011-2012)

Cercetare cantitativă – naţional (2013)

Cercetare stakeholderi (2013)
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Nu au auzit niciodată de Natura 2000

75% afirmă că protecţia mediului este importantă

71% sunt nemulţumiţi de grija faţă de mediu



Termeni cunoscuţi

54% Biodiversitate (ceva cu animale, natura, protejarea
mediului, alimentaţie sănătoasă)

71% Sit natural protejat

Nu există diferenţe între locuitorii din situri și cei din 
exterior în ceea ce privește gradul de cunoaștere cu 
privire la termeni, sau cu privire la proximitatea unui sit



28% știu că locuiesc într-un sit protejat

Există diferenţe de atitudine între cei ce știu că locuiesc 
într-un sit protejat și cei ce nu știu

Cunosc avantajele de a locui într-un sit protejat, și le 
consideră mai importante decât dezavantajeleconsideră mai importante decât dezavantajele

28% este prea puţin



Surse de informare, în ordine

1. Televiziune
2. Internet
3. Ziare / radio 
4. Publicaţii / afișe4. Publicaţii / afișe
5. Autorităţi
...
n.   Întâlniri (stakeholderi)



Familiarizare

Informare

Comunicare
(dialog)

Cunoaștere
(înțelegere)

Participare

Implicare / 
asumare



Grup ţintă / obiectiv

A. Public larg / familiarizare
Public larg din situri / informare, înţelegere, 

asumare

B. Stakeholderi / comunicare, înţelegere, 
implicare în comunicare

C. Media, bloggeri / implicare în comunicare



Campania InfoNatura2000

Stakeholderi

Autorităţi centrale
Autorităţi locale
Autorităţi de mediuAutorităţi de mediu
ONG-uri de mediu
Universităţi, cercetare
Fermieri, GAL-uri, antreprenori din zona rurală
Școli/licee, profesori, asociaţii pentru tineret, inspectorate școlare
Comunitatea de afaceri, parteneri sociali și comunitari



Campania InfoNatura2000

Canale de comunicare Grupuri țintă

Televiziune Public larg, tineri

Online ONG-uri, academic/cercetare, tineri, comunitatea de 
afaceri, partaneri sociali, media, public larg

Ziare / radio Public larg, fermieri

Publicații / afișe Academic/cercetare, autorități, școli/profesori/tineri, 
fermieri, public larg, media

Autorități Public larg, comunitatea de afaceri, fermieri, media

Întâlniri Stakeholderi



Campania InfoNatura2000

Abordare strategică 

Accent pe avantajele oferite de Reţeaua Natura 2000

Focus pe stakeholderi

Implicarea stakeholderilor în efortul de comunicare cu propriile grupuri

Realizarea de produse standardizate la dispoziţia stakeholderilor

Accent pe vizual și online

Accent pe tineri și programe educaţionale, competiţii și interactivitate

Simplificarea limbajului și etapizarea comunicării



Instrumente – vedetă (1)

Signalistică situri (identitate vizuală + promovare intensă)



Instrumente – vedetă (1)

Signalistică situri (identitate vizuală + promovare intensă)



Instrumente –
vedetă (1)

Signalistică situri (identitate vizuală 
+ promovare intensă)



Instrumente – vedetă (2)

Consolidarea reţelei de experţi (ONG-uri de mediu, autorităţi de 
mediu, academic/cercetare) prin întâlniri organizate de reţea 
(schimburi de bune practici, sesiuni de formare profesională, instruire 
în comunicare), prin aplicarea la o finanţare dedicatăîn comunicare), prin aplicarea la o finanţare dedicată



Instrumente – vedetă (3)

Programe educaţionale, de angrenare a profesorilor (materiale 
documentare) și a tinerilor (concursuri de creaţie)



Instrumente – vedetă (4)

Bancă de date de video / foto, ce pot fi folosite 
pentru realizarea de materiale. 

Realizarea băncii de date va fi realizată prin 
competiţii (pentru care se pot constitui linii de 
finanţare dedicate), iar premierile sezoniere se pot finanţare dedicate), iar premierile sezoniere se pot 
transforma într-un program separat (“Oscarurile 
biodiversităţii”)



Instrumente
– vedetă (5)

Actualizarea catalogului siturilor 
și a bazei de date online 



De ce Natura 2000? 
Reţeaua Natura 2000 oferă un cadru care permite desfășurarea 
activităţilor economice “prietenoase cu mediul” simultan cu protecţia 
biodiversităţii, fără a interzice activităţile economice, libera 
circulaţie a persoanelor sau a limita dreptul la proprietate. 

Siturile Natura 2000 oferă oportunităţi:

1. ecoturism 
2. dezvoltarea agriculturii ecologice, plante medicinale  
3. produse alimentare cu valoare ridicată 
4. dezvoltarea meșteșugurilor tradiţionale
5. mediu curat, sănătate



Ce este un sit? 

Un ansamblu la care omul și natura au contribuit în mod egal pentru a crea 
o unitate și o armonie. Cel mai adesea el reprezintă o utilizare 

judicioasă, aproape artistică a naturii de către om. Ceea ce este natural se 
întrepătrunde cu ceea ce este construit. 

Frumuseţea unui sit nu stă doar în elementele lui naturale. Amenajând 
peisajul prin eforturile lor milenare, ţăranii au creat un joc de forme și de 

culori a cărui frumuseţe datorează mult omului. 

Această moștenire a trecutului pe care suntem chemaţi să o păstrăm sau să 
nu o desfigurăm este, de cele mai multe ori, un cadru de viaţă. Ea exprimă 

un moment al existenţei umane, cu mijloacele ei, cu resursele, cu 
credinţele, cu ideile și cu organizarea ei. –

Edouard Bonnefous, Omul sau natura?, 1970



http://infonatura2000.cndd.ro


