
Demonstrarea și promovarea valorilor naturale pentru a sprijini procesul decizional în 

România 

 

Finanțare 

Finanțat prin Mecanismului Financiar 2009-2014 al Spaţiului Economic European (SEE) în 

cadrul Programului RO02 – Biodiversitate şi Servicii Ecosistemice 

 

Obiective 

O1. Asigurarea realizării matricei serviciilor ecosistemice pentru ecosistemele din România prin 

furnizarea de informaţii privind: 

a. Parametrii care definesc fiecare indicator, 

b. Metode de analiză utilizate pentru stabilirea parametrilor (ex. Statistice, estimări 

bazate pe documente de referinţă sau opinia expertului) , 

c. Disponibilitatea datelor oficiale pentru fiecare indicator. 

O2. Asigurarea realizării matricei serviciilor ecosistemice pentru ecosistemele din România prin 

furnizarea de informaţii cantitative privind indicatorii în scopul încadrării fiecărui indicator faţă 

de parametrii respectivii. 

O3. Asigurarea suportului și consultanței privind activităţile realizate de Grupul de Proiect 

a. Selecția ecosistemelor cheie și a serviciilor cheie ale acestora prin analiza de 

politicii publiceublice, 

b. Harta localizării ecosistemelor la nivel naţional (Location Map), 

c. Evaluarea biofizică bazată pe analiza cantitativă şi semicantitativă, 

d. Sistemul de suport al deciziilor (DSS – Decision Support System), 

e. Determinarea valorii serviciilor de ecosisteme. 

 

Calendarului de prestare a serviciilor si de livrare a produselor 
Deadline 

 

Nr. 

Înainte de 

prima întâlnire 

La prima întâlnire Între prima 

și a-doua 

întâlnire 

La a-doua 

întâlnire 

La a-treia 

întâlnire 

La a-patra întâlnire 

1 Stabilirea 

parametrilor 

pentru indicatori 

     

2 Stabilirea 

metodelor de 

analiză utilizate 

pentru stabilirea 

parametrilor 

     

3 Identificarea 

disponibilitatea 

datelor oficiale 

pentru fiecare 

indicator 

     

4  Discutii si agreere 

privind metodele si 

disponibilitatea 

datelor precum si 

privind propunerea 

pentru selectia 

ecosistemelor si 

serviciilor 

ecosistemice cheie ca 

rezultat al analizei de 

politicii publice 

    



5   Furnizarea 

de 

informaţii 

cantitative 

privind 

indicatorii 

   

6    Discutii si 

agreere privind 

cuantificarea 

indicatorilor 

  

7     Discutii si 

feedback 

privind harta 

ecosistemelor 

 

8      Discutii si feedback 

privind sistemul asistat 

de luare a deciziilor 

(DSS) precum si 

evaluarea economica a 

serviciilor ecosistemice 

cu focus pe cele selectate 

9      Discutii si feedback 

despre recomandarile 

privind sistemul de buna 

guvernare a capitalului 

natural propus dupa 

rezultatele hartari si 

analizei de politicii 

publice 

Produs  Matricea serviciilor 

ecosistemice 

completata cu 

parametri 

indicatorilor, metode 

de analiza, 

disponibilitatea 

datelor 

 

Punct de vedere 

privind propunerea 

pentru selectia 

ecosistemelor si 

serviciilor 

ecosistemice 

 Matricea 

serviciilor 

ecosistemice 

completata cu 

indicatori 

cuantificati 

 

Punct de 

vedere privind 

harta 

ecosistemelor 

din Romania 

Punct de vedere privind 

sistemul asistat de luare 

a deciziilor (DSS), 

evaluarea economica a 

serviciilor ecosistemice 

cu focus pe serviciilor 

selectate si 

recomandarile privind 

sistemul de buna 

guvernare a capitalului 

natural propus dupa 

rezultatele hartari si 

analizei de politicii 

publice 
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