Anexa 9.6
Lista proiectelor dezvoltate pentru implementarea cerintelor
Directivei 79/409/CEE privind conservarea pasarilor salbatice
(Directiva Pasari)

PROIECTE PHARE pentru domeniul protecţia naturii – Reteaua natura 2000
Proiecte realizate:
 Phare 2004 „Implementarea Reţelei Natura 2000 în România” (09.01.2007-28.02.2008, buget
1.497.270 euro)care a avut ca scop dezvoltarea unei baze de date privind speciile şi habitatele de
interes comunitar existente la nivelul României şi realizarea distribuţiei acestora în format GIS,
organizarea unor workshop-uri şi expoziţii, precum şi instruirea.
 Phare 2004 – “Investiţii în imagini orto-rectificate de înaltă rezoluţie la nivel naţional pentru
realizarea hărţilor GIS a constat în achiziţia de orto-foto-planuri necesare pentru delimitarea la o
precizie foarte bună a limitelor tuturor ariilor naturale protejate.
 Phare 2005 „Investiţii în sprijinul deciziilor de protecţia mediului prin sistemul GIS”
(30.11.2007-30.11.2008, buget 3.797.803 euro). Scopul proiectului constă în realizarea
următoarelor obiective: sprijinirea autorităţilor de mediu responsabile în procesul de luare a
deciziilor, achiziţionarea şi instalarea echipamentului IT, inclusiv GIS, la nivel central şi local,
instruirea personalului.
Proiecte in derulare:
 Phare 2005 “Asistenţă tehnică în elaborarea hărţilor GIS în domeniul protecţiei mediului”
(contractat la data de 30.11.2007 - a fost extins până în luna februarie a anului 2009, buget
2.703.500 euro). Scopul proiectului constă în realizarea următoarelor obiective: sprijinirea
autorităţilor de mediu la nivel central, regional şi local în procesul de luare a deciziilor prin
folosirea hărţilor GIS şi instruirea personalului care utilizează hărţile de mediu digitale.
 Phare 2005 “Asistenţă tehnică pentru pregătirea Portofoliului de proiecte” (proiectul a început în
12.10.2007, buget 5.495.120 euro). Scopul proiectului constă în realizarea următoarelor
obiective: îmbunătăţirea infrastructurii de mediu conform standardelor UE în domeniul
managementului deşeurilor, protecţiei naturii şi încălzirea zonală în scopul creşterii calităţii
condiţiilor de viată şi definirea unui program de investiţie pe termen lung pentru 3 axe prioritare
din cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu ( axele 2, 3 şi 4. Pentru axa prioritară 4
„Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” propunerile
pentru realizarea infrastructurii de mediu se referă la proiectarea mai multor tipuri de centre de
vizitare pentru parcuri naturale sau naţionale şi situri Natura 2000.
 Phare 2006 „Implementarea şi aplicarea acquis-ului de mediu cu accent pe protecţia naturii” –
ARPM Sibiu se va finaliza în toamna anului 2009.

Proiecte propuse
 Phare 2006 “Sprijinirea investiţiilor pentru implementarea reţelei Natura 2000” cu o valoare
estimata fara TVA la 1.991.850 euro. Obiectivul proiectului este achizitionarea de echipamente si
softuri pentru dotarea structurilor de management ale siturilor Natura 2000, în scopul unei bune
implementari a retelei Natura 2000 în România, precum si instruirea personalului în utilizarea
echipamentelor si softurilor achizitionate
 „Cresterea gradului de constientizare a publicului privind conservarea naturii si a valorilor
reprezentate de siturile Natura 2000” cu o valoare estimata fara TVA 1.000.000 euro.

Proiecte din cadrul Programului LIFE
În perioada 2004-2008 au fost derulate sau se află în derulare 3 proiecte Life Natura cu un
buget total de 2.138.666 euro.
 LIFE05NAT/RO/000169 „Salvarea Pelicanului creţ din Delta Dunării” (01.11.2005–
30.09.2009, buget 656.928 euro). Obiectivele proiectului sunt: menţinerea efectivelor şi protecţia
populaţiei de Pelecanus crispus din Delta Dunării; desemnarea a cinci locaţii ca arii de Protecţie
specială avifaunistică; măsuri de conservare care vor îmbunătăţi condiţiile de cuibărire.
 LIFE05 NAT/RO/000155 “Reconstrucţie ecologică a Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului
Inferior” (01.11.2005-30.10.2009, buget 824.710 euro). Obiectivul proiectului este de a
îmbunatati starea de conservare a speciilor si habitatelor din Parcul Natural Lunca Joasa a
Prutului prin intermediul unor interventii strategice care cuprind inventarierea stiintifica, activitati
de reconstructie si de monitorizare, constientizarea publicului, elaborarea unui plan de
management, crearea unei structuri administrative a parcului si desemnarea de Arii Speciale de
Protectie Avifaunistica în cadrul retelei Natura 2000.
 LIFE04 NAT/RO/000220 “Îmbunătăţirea condiţiilor de iernat pentru specia Branta ruficollis la
Techirghiol” (01.07.2004-31.12.2007, buget 657.028). Scopul proiectului este menţinerea şi
protecţia populaţiei de Branta ruficollis, specie aflată în anexele Directivei Păsări, pe Lacul
Techirghiol şi împrejurimile sale, inclusiv desemnarea lacului ca arie de protecţie specială
avifanistică, parte a reţelei Natura 2000 în România.

