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„Realizarea de seturi de date spaţiale în conformitate cu specificaţiile tehnice INSPIRE pentru ariile 

naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000, având în vedere optimizarea facilităţilor de 

administrare a acestora” 

- SMIS – CSNR 43380 – 

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

Axa prioritară 4: “Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecția Naturii” 

Domeniu Major de Intervenție: “Dezvoltarea infrastructurii și a planurilor de management pentru protejarea 

biodiversității și rețelei Natura 2000” 

Proiectul este implementat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Direcția Biodiversitate. 

Durata proiectului este de 35 de luni, perioada de implementare fiind 1 februarie 2013 - 31 decembrie 2015. 

Valoarea totală a proiectului: 40.679.022 lei (inclusiv TVA) în conformitate cu Acordul de Implementare nr. 

4076/ 2012, din care:  

- 40.500.586 lei, inclusiv TVA (finanțare nerambursabilă din FEDR și bugetul de stat) 

- 178.436 lei, inclusiv TVA (contribuția beneficiarului). 

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea gradului de protecţie a biodiversităţii şi a patrimoniului 

natural al României prin realizarea de seturi de date în conformitate cu specificațiile tehnice INSPIRE pentru 

ariile naturale protejate în concordanță cu legislația comunitară, inclusiv a siturilor Natura 2000, în vederea 

optimizării managementului ariilor naturale protejate și a expunerii seturilor de date spațiale aferente ariilor 

naturale protejate în format INSPIRE, conform legislației în vigoare. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

 Realizarea de seturi de date în conformitate cu specificațiile tehnice INSPIRE și creșterea gradului de 

disponibilitatea a acestora,  pentru ariile naturale protejate de interes naţional, conform specificațiilor 

tehnice disponibile la nivelul CE, conform Directivei INSPIRE, inclusiv pentru siturile Natura 2000, în 



vederea asigurării unui suport actual și complet necesar managementului ariilor naturale protejate, 

precum și a raportării conform Directivei INSPIRE,  

 Creșterea gradului de conştientizare a factorilor de interes cu privire la necesitatea realizării de seturi 

de date în conformitate cu specificațiile tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate din România 

în concordanţă cu legislaţia comunitară, cu respectarea specificaţiilor tehnice disponibile la nivelul CE, 

conform Directivei INSPIRE, 

 Întărirea capacităţii instituţionale a Direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor, în vederea creşterii competenţelor privind managementul ariilor naturale protejate din 

România.  

Localizarea proiectului:  

 Proiectul este localizat pe întreg teritoriul României, la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare, atât în 

interiorul ariilor naturale protejate, cât şi în afara acestora. 

Distribuția ariilor naturale protejate la nivel național 

             

Descrierea zonei vizate de proiect: 

 Denumirea ariei/zonei protejate: Proiectul este localizat pe întreg teritoriul aflat sub jurisdicţie 

naţională a României. 



 Denumire administrator/custode (dacă există) ): Având în vedere că în proiectul propus sunt incluse 

cel puţin 1400 de arii naturale protejate din România, forma acestora de administrare diferă, unele 

fiind luate în custodie, altele având structură de administrare. 

 Suprafaţa (ha): 57.000 kilometri  pătraţi corespunzând unui minim de 1400 de arii naturale protejate 

care beneficiază de realizarea de seturi de date in conformitate cu specificatiile tehnice INSPIRE pentru 

ariile naturale protejate. 

 Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale (cu menţionarea actului normativ prin care 

s-a instituit regimul de protecţie): sit Natura 2000 (se va specifica codul şi dacă site-ul este SPA şi/sau 

SCI), arie protejată de interes naţional, alt statut  de protecţie conform legislaţiei 

naţionale/internaţionale în vigoare. 

Factorii interesați: 

 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - coordonează activitatea de implementare a directivelor 

Uniunii Europene din domeniul “Protecţia naturii”şi activitatea de conservare a naturii, elaborează 

politicile şi strategiile de conservare a diversităţii biologice şi utilizare durabilă a componentelor sale; 

 Autoritățile publice centrale împreună cu instituțiile din subordine; 

 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei 

din domeniul protecţiei mediului împreună cu instituțiile din subordine; 

 Administrația Națională Apele Române; 

 Autorități locale: consilii județene, primării, consilii locale; 

 Academia Română;  

 Organizații non – guvernamentale; 

 Persoane fizice/ juridice (administratori, custozi, proprietari de terenuri, investitori). 

Activitățile principale ale proiectului: 

 Elaborarea de studii privind analiza trasării limitelor ariilor naturale protejate din România şi realizarea 

de seturi de date în conformitate cu “Specificaţiile tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate” 

prin trasarea detaliilor topografice a acestora; 

 Informare şi publicitate referitoare la asistenţa financiară nerambursabilă; 

 Dezvoltare şi implementare Sistem Acces Date Spatiale INSPIRE pentru Ariile Naturale Protejate 

(S.A.D.S.I.A.N.P);  



 Achiziţionare echipamente şi infrastructură de bază pentru Sistem Acces Date Spatiale INSPIRE pentru 

Ariile Naturale Protejate; 

 Dezvoltare  şi implementare Sistem Acces Date Spatiale INSPIRE pentru Ariile Naturale Protejate 

(S.A.D.S.I.A.N.P); 

 Încărcare periodică şi adaptare a informaţiilor generate în S.A.D.S.I.A.N.P.; 

 Activităţi de management al proiectului (MP): 

 - Planificare, organizare, achiziţii, coordonare, monitorizare, control si raportare a proiectului;  

 - Auditul financiar al proiectului. 

Rezultatele aşteptate (cuantificate): 

 1 studiu privind realizarea de seturi de date în conformitate cu specificațiile tehnice INSPIRE pentru ariile 
naturale protejate din România conţinând date geospațiale conform specificațiilor INSPIRE pentru minim 
1400 de arii naturale protejate;  

 1 studiu privind analiza trasării limitelor ariilor naturale protejate din România; 
 1 raport de notificare a ANCPI asupra realizării de seturi de date în conformitate cu specificațiile tehnice 

INSPIRE pentru ariile naturale protejate, emis în vederea facilitării raportării către CE a seturilor de date 
spațiale; 

 1 set de date geospațiale pentru minim 1400 de arii naturale protejate, conform specificațiilor INSPIRE; 
 1 anunţ de presă privind lansarea proiectului, publicat; 
 1 anunţ de presă privind finalizarea proiectului, publicat; 
 2 conferinţe de presă naţionale, organizate; 
 7 conferinţe regionale organizate cu privire la închiderea proiectului; 
 450 de persoane informate cu privire la prezentul proiect; 
 materialele de informare și publicitate prevăzute în cadrul proiectului, realizate; 
 Echipamente şi infrastructură de bază livrate şi instalate; 
 1 sistem informatic dezvoltat şi implementat; 
 2 rapoarte intermediare de audit financiar, realizate; 
 1 raport final de audit financiar, realizat. 

 

 

   


