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„Măsuri de management conservativ al biodiversităţii Parcului Naţional Munţii Rodnei, 

sit Natura 2000” cod SMIS-CSNR 1300 
 
Beneficiar: Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei 
 
Perioada de implementare: 01.04.2010 – 30.09.2013 
 
Sursa de finanţare: Programul Operaţional Regional Sectorial Mediu, Axa 4 – Implementarea sistemelor 
adecvate de management pentru protecţia naturii, cofinantare de catre FEDR si Guvernul Romaniei; 
Contract de finantare nr. 97778/23.03.2010.  
 
Buget total: 2.200.000 lei (594.595 euro) 
(din care 1.169.040 lei alocați din Fondul European de Dezvoltare Regională, 292.260 lei din bugetul de stat 
și 738.700 lei cofinanțare din partea Regiei Naționale a Pădurilor RNP Romsilva.) 
 
Descrierea proiectului: 
Proiectul urmăreşte armonizarea planului de management al Parcului Naţional Munţii Rodnei cu obiectivele 
sitului Natura 2000 şi Rezervaţiei Biosferei. În acest sens se vor desfăşura activităţi de cartare a habitatelor 
de interes comunitar din parc, cartarea speciilor de interes comunitar, evaluarea stadiului de conservare a 
acestora, precum şi pregătirea planurilor de monitorizare a stadiului de conservare a habitatelor şi speciilor 
comunitare. 

Proiectul urmăreşte crearea unei infrastucturi minimale destinate managementului conservativ şi 
monitorizării habitatelor şi speciilor de interes comunitar. Se vor urmări, secundar o serie de activităţi 
privind cartarea speciilor considerate alohtone, invadatoare (Marmota marmota, Salmo trutta din lacurile 
glaciare) şi propunerea unor măsuri de management adaptat. 

Pentru fiecare specie şi habitat de interes conservativ se vor identifica măsuri specifice pentru 
management şi monitorizare. Se va crea o bază de date electronică privind habitatele şi speciile cartate, 
precum şi realizarea hărţilor de distribuţie ale speciilor, informaţia urmând a fi compatibilă cu cea la nivel 
naţional (bază de date în format BIMS, proiectare GIS). 

În cadrul proiectului se vor organiza seminarii şi workshop-uri cu factorii de interes, experţi în 
implementarea planurilor de management şi armonizarea activităţilor în lumina principiilor programului 
Natura 2000 şi a Rezervaţiei Biosferei. În vederea îmbunătăţirii capacităţii instituţionale, membrii 
Administraţiei Parcului şi ai echipei de implementare a proiectului vor participa la cursuri de instruire în 
domeniul managementului ariilor protejate şi se vor derula schimburi de experienţă cu alte situri Natura 
2000 care implementează un plan de management asemănător. 

Se va organiza o campanie de conştientizare publică în comunităţile limitrofe Parcului privind 
importanţa sitului Natura 2000 şi obiectivele de management ale acestuia. O atenţie aparte va fi direcţionată 
spre identificarea şi promovarea oportunităţilor de dezvoltare durabilă relevante pentru comunităţile locale, 
presupuse de existenţa unui sit Natura 2000 Va fi realizat un set complet de materiale de informare constând 
din: broşuri, pliante, postere, hărţi turistice, resurse electronice, precum şi o monografie a parcului ce va 
avea un caracter ştiinţific. 

Prin implementarea acestor obiective şi activităţi, proiectul contribuie la îmbunătăţirea standardelor 
de mediu şi participă substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la Uniunea 
Europeană cu privire la protecţia mediului, creându-se un sistem de monitorizare adecvat pentru habitatele 
şi speciile de interes comunitar, prezente în această arie protejată. 
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Obiectivele proiectului 
 

Obiectivul general al proiectului constă în elaborarea şi implementarea unui sistem performant şi 
eficient de conservare a biodiversităţii în Parcul Naţional Munţii Rodnei (sit Natura 2000 şi Rezervaţie a 
Biosferei) prin implicarea unor Institute de cercetare, ONG-urilor, muzee şi a factorilor de interes local. 
 
Obiective specifice 
 

1. Evaluarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar din Parcul Naţional 
Munţii Rodnei – sit Natura 2000 (Sit de Importanţă Comunitară şi Arie de Protecţie Specială 
Avifaunistică). 

2. Stabilirea unui sistem de monitorizare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din Parc.  
3. Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a Parcului. 
4. Diseminarea rezultatelor privind managementul Parcului Naţional Munţii Rodnei – sit Natura 2000. 

 
Principalele rezultate 
 

• 1 hartă privind distribuţia celor 27 habitate comunitare; 
• 1 hartă geologică, 1 hartă pedologică, 1 hartă hidrobiologică; 
• 1 hartă cu habitatele comunitare detaliată cu evidenţierea microhabitatelor; 
• 1 hartă a zonelor de risc pentru conservarea habitatelor comunitare; 
• 74 hărţi de distribuţie pentru speciile comunitare; 
• 1 bază de date privind evaluarea stării de conservare pentru 74 specii comunitare; 
• 10 hărţi populaţionale; 
• 101 planuri de monitorizare pentru specii şi habitate comunitare; 
• 10 specii comunitare monitorizate; 
• 10 habitate comunitare monitorizate activ; 
• 1 sesiune de instruire privind tehnicile de monitorizare a speciilor şi habitatelor comunitare; 
• 6 module de instruire GIS; 
• materiale de informare şi conştientizare publică; 
• 8 km traseu tematic marcat; 
• 10 panouri informative simple cu habitate de interes comunitar; 
• 2 panouri complexe cu specii şi habitate; 
• 1 schimb de experienţă cu alte situri Natura 2000 din Europa. 

 
 
Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei 
tel. 0263 377 715, fax 0263 377 181 
www.parcrodna.ro  

 

http://www.parcrodna.ro/�

