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Conferința regională pentru regiunea Sud-Vest organizată în cadrul proiectului 

„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” 

 

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunţă organizarea Conferinței regionale pentru 

regiunea Sud-Vest din cadrul proiectului „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”, în data de 01 octombrie 

2015, începând cu orele 10.30, la  Hotel Lido, Craiova. 

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul 

Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013” şi se desfăşoară pe o perioadă de 35 de luni, începând 

cu data de 1 februarie 2013.  

Prin intermediul acestui proiect, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor urmăreşte revizuirea 

limitelor pentru ariile naturale protejate din România şi siturile Natura 2000 în vederea creşterii 

preciziei acestora şi asigurării conformităţii lor cu cerinţele Directivei INSPIRE.  

 
Scopul acestui proiect îl reprezintă creşterea gradului de protecţie a biodiversităţii şi a 

patrimoniului natural al României prin realizarea de seturi de date în conformitate cu 

specificaţiile tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate în concordanţă cu legislaţia 
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comunitară, inclusiv a siturilor Natura 2000, în vederea optimizării managementului ariilor 

naturale protejate şi a expunerii seturilor de date spaţiale aferente ariilor naturale protejate în 

format INSPIRE, conform legislaţiei în vigoare. 

 

Obiectivele proiectului sunt următoarele: 

- Realizarea de seturi de date în conformitate cu specificaţiile tehnice INSPIRE şi creşterea 

gradului de disponibilitate a acestora, pentru ariile naturale protejate de interes naţional, conform 

specificaţiilor tehnice disponibile la nivelul CE, conform Directivei INSPIRE, prin realizarea 

unui studiu pentru realizarea de seturi de date în conformitate cu specificaţiile tehnice INSPIRE 

pentru ariile naturale protejate prin trasarea detaliilor topografice a acestora, în contextul 

îndeplinirii obligaţiilor/ cerinţelor CE asumate prin Tratatul de aderare şi realizarea seturilor de 

date spaţiale. 

- Creşterea gradului de conştientizare a factorilor de interes cu privire la necesitatea realizării de 

seturi de date în conformitate cu specificaţiile 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 Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, 

Apelor şi Pădurilor, în vederea creşterii competenţelor privind managementul ariilor naturale 

protejate din România. 

 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Direcţia Biodiversitate are calitatea de beneficiar al 

proiectului şi asigură coordonarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului.  

 

Persoana de contact: Diana Mihaela Cocai – manager de proiect, Direcţia Biodiversitate, 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, tel/ fax: 021 316 02 87, e-mail: 

diana.cocai@mmediu.ro 
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