
 

 
 

 
  
 
 
 
 

6 octombrie 2022 

 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunță rezultatele proiectului  

ʺCompletarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de 

monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România 

și raportarea în baza Articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CEʺ – SMIS  119428 

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a organizat joi, 6 octombrie 2022 în București la hotel 

Marshal Garden conferința de încheiere a proiectului ʺCompletarea nivelului de cunoaștere a 

biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor 

de păsări de interes comunitar din România și raportarea în baza Articolului 12 al Directivei 

Păsări 2009/147/CEʺ – Cod SMIS 2014+ 119428. 

 

Obiectivul general al proiectului a fost monitorizarea speciilor de păsări de interes comunitar 

din România prezente pe lista de referință, estimarea mărimii populațiilor, a distribuției acestora 

și a tendințelor pe termen scurt și pe termen lung cu scopul elaborării raportului național 

conform prevederilor Articolului 12 al Directivei 2009/147/CE privind conservarea păsărilor 

sălbatice.  

 

Obiective specifice: Actualizarea, completarea și îmbunătățirea metodologiei de monitorizare 

și evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România; 

Estimarea efectivelor populaționale, a distribuției și a tendințelor pe termen scurt și lung a 

speciilor de păsări de interes comunitar din România; Realizarea raportului de țară în baza 

prevederilor Articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE; Întărirea capacității 

administrative a autorităților de mediu la nivel național și local (MMAP-DB, ANANP, ANPM, 

APM) cu privire la implementarea măsurilor/metodologiilor de monitorizare/raportare a stării 

de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar; Informarea publicului țintă asupra 

speciilor de păsări de interes comunitar, a distribuției şi tendinţelor populaţionale ale păsărilor 

în România. 

 

Pentru îndeplinirea obiectelor au fost  realizare următoarele activități: 1. Actualizarea, 

completarea și îmbunătățirea metodologiei de monitorizare pentru speciile de păsări de interes 

comunitar din România prezente pe lista de referință; 2. Realizarea monitorizării în vederea 

estimării efectivelor populaționale, a distribuției și a tendințelor pe termen scurt și lung a 

speciilor de păsări de interes comunitar din România; 3. Realizarea raportului de țară în baza 

prevederilor Articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE. 4. Întărirea capacității 

administrative a autorităților de mediu la nivel național și local (MMAP-DB, ANANP, ANPM, 

APM) cu privire la implementarea măsurilor/metodologiilor de monitorizare/raportare a stării 

de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar (7 sesiuni de instruire); 5. Informarea 

și conștientizarea publicului pentru cunoașterea speciilor de păsări de interes comunitar din 

România (ex. 3000 de seturi cu 8 ghiduri metodologice; 3000 exemplare din Atlasul păsărilor 



 

de interes comunitar (ed a 2-a); 1 portal pentru diseminarea rezultatelor și implicarea grupurilor 

țintă; 2 conferințe pentru informarea comunității stiințifice și a factorilor de decizie); 6. 

Activități de informare și publicitate ale proiectului (obligatorii); 7. Managementul proiectului: 

planificarea, implementarea și monitorizarea și evaluarea activităților. 8. Auditul financiar al 

proiectului. 

Principalele rezultate obținute prin proiect sunt:  

• Elaborarea Listei Roșii Naționale a speciilor de păsări;  

• Elaborarea Listei speciilor de interes comunitar pentru care România are o 

responsabilitate mare în asigurarea conservării;  

• Elaborarea Raportului național al României în baza articolului 12 din Directiva Păsări, 

transmis Comisiei Europene în luna iulie 2020;   

• Realizarea și distribuirea a 3000 de seturi cu cele 8 Ghiduri standard de monitorizare a 

speciilor de păsări cu cele 17 protocoale de monitorizare și a Metodologiei de 

identificare și evaluare a presiunilor și amenințărilor;  

• Realizarea și distribuirea a 3000 de exemplare din ”Atlasul păsărilor de interes 

comunitar din România” (ediția a 2-a);  

• Organizarea în perioada mai-august 2022 a 7 sesiuni de instruire a personalului MMAP, 

ANANP și Serviciile teritoriale, ANPM și APM în Iași (regiunea Nord-Est), Sovata 

(regiunea Centru), Sinaia (regiunea Sud), Oradea (regiunea Nord-Vest), Băile 

Herculane (regiunea Vest), Tulcea (regiunea Sud-Est) și Băile Govora (regiunea Sud-

Vest Oltenia).   

• Organizarea în București a 2 evenimente pentru informarea și conștientizarea grupurilor 

țintă: Conferința națională pentru informarea comunității stiințifice (16 iunie 2022) și 

Conferința națională pentru informarea factorilor de decizie (23 iunie 2022). 

• Realizarea portalului www.monitorizare-pasari.ro pentru diseminarea rezultatelor și 

implicarea grupurilor țintă;  

 

Proiectul ʺCompletarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului 

de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România și 

raportarea în baza Articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CEʺ este implementat de 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (Beneficiar) și Fundația Centrul Național pentru 

Dezvoltare Durabilă (Partener) pe o perioadă de 55 de luni, între 02.05.2018 - 30.11.2022. 

 

Proiectul se desfășoară în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 

prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea 

calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific (OS) 4.1 

„Creşterea gradului de protecţie și conservare a biodiversităţii prin măsuri de management 

adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”. Valoarea totală a Contractului de finanțare este 

de 44.351.003,29 lei, dintre care 37.622.956,05 lei finanțare nerambursabilă din FEDR.  

 

 

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  

prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.  

 

 

Contact: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  

Adresa: B-dul Libertății, nr.12, sector 5, București 

tel: 021.408.96.04, fax: 021.316.37.04   
 

http://www.monitorizare-pasari.ro/

