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Finalizarea 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 şi Pădurilor anunţă finalizarea 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”, al cărui beneficiar este Direcţia Biodiversitate din cadrul instituţiei proprii. 

 

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul 

Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 şi s-a desfăşurat pe o perioadă de 35 de luni, începând cu 

data de 1 februarie 2013. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) a fost de  40.679.022 lei. 

 

Prin intermediul acestui proiect, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a urmărit 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 l-a reprezentat 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 

comunitară, inclusiv a siturilor Natura 2000, în vederea optimizării managementului ariilor 
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naturale protejate şi a expunerii seturilor de date spaţiale aferente ariilor naturale protejate în 

format INSPIRE, conform legislaţiei în vigoare. 

 

Obiectivele proiectului au fost 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 Comisiei Europene, 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 Comisiei Europene 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 Comisiei Europene, conform Directivei INSPIRE; 

- Întărirea capacităţii instituţionale a Direcţiei Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, 

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

protejate din România. 

 

Rezultatele obținute în urma derulării acestui proiect sunt: 

 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 Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară asupra 

realizarii de seturi de date în conformitate cu specificațiile tehnice INSPIRE pentru ariile 

naturale protejate, emis în vederea facilitării raportării către Comisia Europeană a 

seturilor de date spațiale; 

 1 set de date geospațiale pentru minim1400 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; 

 materiale publicitare pentru promovarea proiectului (1 placă pentru amplasare 

permanentă postată la sediul proiectului, 450 de mape de prezentare realizate și 

distribuite participanților la conferințele organizate prin proiect, 1.000 de flyere, 8 

bannere, 50 de afişe, 30 etichete autocolante realizate pentru echipamentele achiziţionate 

în proiect); 

 Echipamente şi infrastructură de bază livrate şi instalate; 
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 1 sistem informatic dezvoltat şi implementat; 

 2 rapoarte intermediare de audit financiar; 

 1 raport final de audit financiar. 

 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Direcţia Biodiversitate a avut calitatea de 

beneficiar al proiectului şi a asigurat coordonarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului.  

 

Persoana de contact: Diana Mihaela Cocai – Șef Serviciu, Serviciul arii naturale protejate, 

Direcţia Biodiversitate, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, tel: 021 408 95 46, e-mail: 

diana.cocai@mmediu.ro 
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