
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

[14.03.2019] 
 

Ministerul Mediului va derula un proiect cu fonduri europene 
pentru implementarea sistemului de monitorizare a stării de 
conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din 
România și elaborarea raportului către CE în baza articolului 

17 al Directivei Habitate 92/43/CEE 
 
 
 
Viceprim-ministrul Grațiela-Leocadia Gavrilescu, Ministrul Mediului, a semnat 
contractul de finanțare a proiectului „Completarea nivelului de cunoaștere a 
biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de 
conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și 

raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE”, cod SMIS 
120009. Ministerul Mediului urmează să implementeze proiectul, în calitate de 
Beneficiar, pe o perioadă de 36 luni, alături de alți 11 parteneri. Valoarea totală a 
proiectului este de 63.656.968,05 lei. 

Proiectul este co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 - Protecţia 
mediului prin măsuri de con-servare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului 
şi decontaminare a siturilor poluate is-toric, Obiectivul Specific (OS) 4.1 „Creşterea 
gradului de protecţie și conservare a biodiversi-tăţii prin măsuri de management 
adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă monitorizarea stării de conservare a 
speciilor și habitatelor de interes comunitar din România, întocmirea raportului de 
țară în baza prevederilor Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE și 
actualizarea sistemului național de monitoring a speciilor și habitatelor de interes 
comunitar. 

Proiectul îsi propune realizarea evaluării stării de conservare a speciilor și 
habitatelor de interes comunitar din România. În acelasi timp, proiectul asigură 

pregătirea necesară susținerii raportării programată pentru sfârșitul lunii aprilie 2019 
conform prevederilor articolului 17 al Directivei Habitate (Directiva 92/43/CEE a 
Parlamentului European și a Consiliului, privind conservarea habitatelor naturale și 



 

a speciilor de fauna și flora salbatică). De asemenea, proiectul îsi propune și 
actualizarea sistemului național de monitoring a speciilor și habitatelor de interes 
comunitar conform noului format de raportare, pentru îndeplinirea obligațiilor 
asumate privind raportarea către Comisia Europeana, de către autoritatea publică 
centrală pentru protecția mediului. Activitățile de diseminare și de crestere a 
nivelului conștientizării în scopul prezentării proiectului și a rezultatelor acestuia se 

adresează atât publicului larg, cât și autorităților locale și investitorilor în sectorul 
economic. 

Pentru îndeplinirea obiectivului general au fost propuse 4 obiective specifice, 
formulate în strânsă legatura cu activitățile prevăzute în proiect. 

I. Obiectivul specific 1: Evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de 
interes comunitar din România în baza noului format de raportare către CE prin 
implementarea unor metodologii unitare de monitorizare a stării de conservare 
a speciilor și habitatelor de interes comunitar în vederea elaborării raportului de 
țară conform asumării obligațiilor de raportare de către autoritatea publică 
centrală pentru protecția mediului. 

Activitatea 1. Evaluarea stării de conservare în baza noului format de raportare către 
CE a speciilor de mamifere de interes comunitar din România (cu excepția 
chiropterelor). 
Activitatea 2. Evaluarea stării de conservare în baza noului format de raportare către 
CE a speciilor de chiroptere de interes comunitar din România. 
Activitatea 3. Evaluarea stării de conservare în baza noului format de raportare către 
CE a speciilor de amfibieni și reptile de interes comunitar din România. 

Activitatea 4. Evaluarea stării de conservare în baza noului format de raportare către 
CE a speciilor de pești de interes comunitar din România. 
Activitatea 5. Evaluarea stării de conservare în baza noului format de raportare către 
CE a speciilor de nevertebrate de interes comunitar din România. 
Activitatea 6. Evaluarea stării de conservare în baza noului format de raportare către 
CE a speciilor de plante de interes comunitar din România. 
Activitatea 7. Evaluarea stării de conservare în baza noului format de raportare către 
CE a speciilor marine de interes comunitar din România. 
Activitatea 8. Evaluarea stării de conservare în baza noului format de raportare către 
CE a habitatelor marine și costiere de interes comunitar din România. 
Activitatea 9. Evaluarea stării de conservare în baza noului format de raportare către 
CE a habitatelor de sărături de interes comunitar din România. 
Activitatea 10. Evaluarea stării de conservare în baza noului format de raportare 
către CE a habitatelor de dune continentale de interes comunitar din România. 
Activitatea 11. Evaluarea stării de conservare în baza noului format de raportare 
către CE a habitatelor de apă dulce de interes comunitar din România. 
Activitatea 12. Evaluarea stării de conservare în baza noului format de raportare 
către CE a habitatelor de tufărișuri de interes comunitar din România. 

Activitatea 13. Evaluarea stării de conservare în baza noului format de raportare 
către CE a habitatelor de pajiști de interes comunitar din România. 
Activitatea 14. Evaluarea stării de conservare în baza noului format de raportare 
către CE a habitatelor de mlaștini și turbării de interes comunitar din România. 
Activitatea 15. Evaluarea stării de conservare în baza noului format de raportare 
către CE a habitatelor de grohotișuri și stâncării de interes comunitar din România. 



 

Activitatea 16. Evaluarea stării de conservare în baza noului format de raportare 
către CE a habitatelor de peșteri de interes comunitar din România. 
Activitatea 17. Evaluarea stării de conservare în baza noului format de raportare 
către CE a habitatelor forestiere de interes comunitar din România. 

II. Obiectivul specific 2: Întărirea capacității administrative a autorităților de mediu 
la nivel național și local (MM-DB, ANANP, ANPM, APM) cu privire la implementarea 

măsurilor/metodologiilor de monitorizare/raportare a stării de conservare a 
speciilor și habitatelor de interes comunitar. 

Activitatea 1. Întărirea capacității administrative. 
Subactivitatea 1.1. Reconfigurarea SIMSHAB conform noului format de raportare 
și realizarea metadatelor aferente seturilor de date produse în cadrul proiectului 
și a serviciilor asociate metadatelor, în conformitate cu prevederile Directivei 
INSPIRE pentru harțile de distribuție a speciilor și habitatelor de interes 
comunitar. 
Subactivitatea 1.2. Contractarea de asistență tehnică cu scopul verificării calității 
și coerenței la nivel național a datelor și rapoartelor realizate de către partenerii 
din cadrul proiectului pentru grupurile de specii și tipurile de habitate vizate de 
raportarea conform art. 17 al Directivei Habitate. 
Subactivitatea 1.3. Realizarea metadatelor aferente seturilor de date produse în 
cadrul proiectului și a serviciilor asociate metadatelor, în conformitate cu 
prevederile Directivei INSPIRE pentru hărțile de distribuție a speciilor și 
habitatelor de interes comunitar. 
Subactivitatea 1.4. Instruirea personalului din cadrul MM-DB, ANANP, ANPM si APM 

cu privire la acțiunile specifice de implementare a prevederilor Directivei 
92/43/CEE - Lider MM. 
Subactivitatea 1.5. Achiziție de echipamente pentru colectare date din teren - 
Lider MM. 

III. Obiectivul specific 3: Informarea si constientizarea factorilor interesați cu privire 
la importanța Rețelei Natura 2000 în contextul raportării solicitate de către 
Directiva Habitate și fundamentarea elementelor necesare implementării 
Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității. 

Activitatea 1. Informarea și constientizarea publicului pentru cunoasterea speciilor 
și habitatelor de interes comunitar din Romania. 

Subactivitatea 1.1. Realizarea Ghidurilor cu protocoalele de monitorizare și 
metodologiile unitare de monitorizare a stării de conservare a speciilor și 
habitatelor de interes comunitar. 
Subactivitatea 1.2. Realizarea unui portal pentru diseminarea informațiilor legate 
de desfățurarea și rezultatele proiectului și implicarea directă a grupurilor ținta 
în procesul de monitorizare. 
Subactivitatea 1.3. Realizarea ”Atlasului speciilor și habitatelor de interes 
comunitar din România” 

Subactivitatea 1.4. Publicarea unui anunț de presă cu ocazia raportării naționale 
conform art 17. 

Activitatea 2. Activități de informare și publicitate ale proiectului (obligatorii). 
Subactivitatea 2.1. Elaborarea materialelor informative și promoționale ale 
proiectului. 



 

Subactivitatea 2.2. Organizarea și desfășurarea conferinței de lansare a 
proiectului și publicarea anunțului în presă. 
Subactivitatea 2.3. Organizarea și desfășurarea conferinșei de încheiere a 
proiectului și publicarea anunțului în presa. 
Subactivitatea 2.4. Consultare publică online prin care factorii interesați să poată 
transmite observații/propuneri privind informațiile raportate la nivelul fiecarei 

specii/habitat de interes comunitar. 

IV. Activitatea A. Managementul proiectului (planificarea, implementarea și 
monitorizarea / evaluarea activităților). 
Subactivitatea A.1. Activitatea membrilor Unității de Implementare a Proiectului 
Subactivitatea A.2. Activități administrative 
Subactivitatea A.3. Achiziție bunuri necesare funcționării UIP 

Activitatea B. Auditul financiar al proiectului. 
Subactivitatea B.1. Realizarea Raportului intermediar de audit 1 
Subactivitatea B.2. Realizarea Raportului intermediar de audit 2 
Subactivitatea B.3. Realizarea Raportului intermediar de audit 3 
Subactivitatea B.4. Realizarea Raportului final de audit 

 
In acest mod, proiectul se încadrează în categoriile de activități aferente Axei 
Prioritara 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, 
monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric - 
Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creșterea gradului de protecție conservare a 
biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor 

degradate” și anume implementarea unei acțiuni de tip C - Acțiuni de completare a 
nivelului de cunoastere a biodiversității și ecosistemelor (monitorizarea și evaluarea 
speciilor și habitatelor, cunoasterea factorilor de presiune exercitați asupra 
biodiversității, inclusiv a speciilor invazive etc.). 
 
 
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020 

 

 

 

Date de contact: Ministerul Mediului – Direcția Biodiversitate 

Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti 

Tel. +40 21 408 95 43, Fax. +40 21 316 02 82 

E-mail: roxana.ionescu@mmediu.ro  
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