
 

 

REZULTATELE PROIECTULUI 

Decembrie 2010 – Decembrie 2013 

 

Întâlniri de instruire și de conștientizare  

• 8 sesiuni de instruire regionale a funcționarilor Agențiilor de Protecție a Mediului cu 

durata de 5 zile (februarie – aprilie 2012) 

• 8 seminare de informare regionale cu durata de 1 zi (mai-iunie 2013)   

• 1 conferință națională "Natura 2000 – opțiunea verde pentru bunăstarea Romaniei" în 

București la Palatul Parlamentului  (21 mai 2013) 

• 2 conferințe de presă pentru lansarea (2011) și încheierea proiectului (2013)  

 

Persoane care au participat la întâlniri 

• 243 funcționari ai Agenților pentru Protecția Mediului instruiți în Evaluare Adecvată a 

Impactului asupra Mediului.   

• 103 de participanți la conferința națională: parlamentari, reprezentanți ai Administrației 

Prezidențiale, Guvernului României, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Gărzii 

Naționale de Mediu, Administrației Fondului pentru Mediu, Administrației Naționale 

Apele Române și mass-media. 

• 726 de participanți la seminare regionale: experți de mediu, autorități locale, ong-uri, 

instituții de învățământ și cercetare și mass-media.  

• 50 de participanți la conferințele de lansare și încheiere.  

 

Video 

• 1 serial documentar în 7 episoade x 52 minute care prezintă rețeaua de situri Natura 2000 

din cele 5 regiuni biogeografice de pe teritoriul României: Continentală, Alpină, Stepică, 

Pontică, Panonică.    



 

 

  

Publicații    

• Manualul de aplicare a Ghidului privind evaluarea adecvată a impactului 

planurilor/proiectelor asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000 și a 

procedurii de emitere a avizului custozilor/administratorilor (2011) – 636 exemplare 

• Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor Natura 2000 în România (2013) – 12.703 

exemplare 

• Albumul Natura 2000 în România (2012) - 12.703 exemplare 

• Agenda Natura 2000 în România 2013 – 2014 –  22.503 exemplare  

Internet 

• Secțiunea web http://natura2000.mmediu.ro  

 

Studii și strategii 

• 2 cercetări sociologice naționale realizate în 2011 asupra publicului și în 2013 asupra 

publicului și a factorilor interesați.    

• Strategia națională de conștientizare a publicului cu privire la rețeaua europeană Natura 

2000 în România (2013)  

Parteneriate  

• 5 Acorduri de parteneriat între factorii interesaţi de la nivel local pentru asigurarea 

fluxului de informaţii necesar unui management adaptativ performant al siturilor Natura 

2000 

 

 

Toate materialele sunt disponibile pe site-ul http://infonatura2000.cndd.ro 


