
                                             

          

                       
 

MONITORIZAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI HABITATELOR  

DIN ROMÂNIA ÎN BAZA ARTICOLULUI 17 DIN DIRECTIVA HABITATE  

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

 

16 noiembrie 2015, ora 13.00 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

(Sala de Consiliu) 
 

Institutul de Biologie Bucureşti – Academia Română în parteneriat cu Ministerul Mediului, 

Apelor şi Pădurilor – Direcţia Biodiversitate a implementat proiectului naţional “Monitorizarea 

stării de conservare a speciilor şi habitatelor din România în baza articolului 17 din Directiva 

Habitate”.  

Proiectul a fost finanţat din Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, Axa Prioritară 4 - 

Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniul major de 

intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea 

biodiversităţii şi reţelei Natura 2000, sesiunea nr. 3/2009.  

Obiectivul general al proiectului l-a constituit protecţia biodiversităţii şi a patrimoniului natural 

şi îmbunătăţirea calităţii mediului natural prin monitorizarea adecvată a stării de conservare a 

speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România, în vederea fundamentării politicilor de 

mediu pentru conservarea biodiversităţii, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de 

mediu, respectiv întocmirea raportului naţional conform prevederilor Articolului 17 al Directivei 

Habitate 92/43/CEE, precum şi implementarea reţelei Natura 2000 la nivel naţional ca urmare a 

concluziilor raportului şi a activităţilor de diseminare a informaţiilor.  

Conferința de presă la închiderea proiectului are ca scop prezentarea rezultatelor proiectului și 

diseminarea celor 9 ghiduri de monitorizare pentru speciile și habitatele de interes comunitar, 

precum și a cărţii Raportul sintetic privind starea de conservare a speciilor şi habitatelor de interes 

comunitar din România. 

Comunicări: 

Doamna Anne JUGĂNARU, Secretar de Stat (Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor) – 

Raportarea României către Comisia Europeană în baza Articolului 17 din Directiva Habitate. 

Domnul Acad. Octavian POPESCU, Director (Institutul de Biologie Bucureşti-Academia Română) – 

Implementarea proiectului ”Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din 

România în baza articolului 17 din Directiva Habitate”. 

Doamna Dr. Simona MIHĂILESCU, Manager de proiect (Institutul de Biologie Bucureşti-Academia 

Română) – Prezentarea rezultatelor proiectului ”Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi 

habitatelor din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate”. 

 
Detalii suplimentare puteti obține de la beneficiarul proiectului Institutul de Biologie Bucureşti – Academia 

Română, la tel. 0212219202, fax: 0212219071 sau email: biologie@ibiol.ro.  

Persoană de contact: Dr. Simona Mihăilescu – manager de proiect (e-mail: biodiversitateibb@gmail.com). 
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