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Consultantul va avea sarcina de a elabora, pe baza documentelor dezvoltate și 
informațiilor centralizate în cadrul proiectului ConnectGREEN, o foaie de 
parcus (roadmap) conținând pașii necesari și recomandările de acțiuni 
propuse pentru perioada de referință, cu scopul de a îmbunătății integrarea 
coridoarelor ecologice în politicile, legislația și procesele de planificare 
teritorială și de a consolida cooperarea trans-sectorială între conservarea 
biodiversității/ conectivitatea ecologică, pe de o parte și amenajarea 
teritorială, pe de altă parte, în România.  

Cadrul general al activităților  
Regiunea Dunăre-Carpați reprezintă una dintre ultimele enclave de sălbăticie din 
Europa pentru speciile de carnivore mari precum lupul, râsul, ursul brun. 
Dezvoltarea economică din regiune atrage însă după sine și o extindere urbană și 
de infrastructură care creează noi bariere de-a lungul coridoarelor ecologice de 
deplasare a animalelor sălbatice și contribuie la fragmentarea habitatelor. 

În cadrul proiectului ConnectGREEN au fost identificate lacune în ceea ce privește 
atât cadrul de politici publice al conservării biodiveristății, cât și cel al planificării 
teritoriale din România, cauzate în primul rând de lipsa unor reglementări în 
domeniul conservării biodiversității care să definească, identifice și desemneze 
coridoarele ecologice și în final să permită o integrare ușoară a acestora în 
sistemele de planificare teritorială. 

Elaborarea unei foi de parcurs (roadmap) integrativă pentru politica de planificare 
ecologică-teritorială este necesară pentru a îmbunătăți această situație, împreună 
cu consolidarea cooperării trans-sectoriale între cele două sectoare: conservarea 
biodiversității și amenajarea teritorială. 

Contextul proiectului  
Prin proiectul ConnectGREEN parteneri din țări și domenii variate de activitate 
(planificare teritorială, cercetare științifică, mediul guvernamental, conservarea 
naturii) și-au unit forțele pentru a crește capacitatea de identificare a coridoarelor 
ecologice și pentru a diminua conflictul dintre dezvoltarea teritorială și 
conservarea speciilor de animale sălbatice. 

Menținerea și refacerea coridoarelor ecologice pot menține populații viabile de 
carnivore mari în Munții Carpați și pot asigura supraviețuirea unuia dintre cele mai 
mari ecosisteme funcționale de pe continent. Mai mult decât atât, această nouă 
abordare comună este menită să faciliteze procesele de implementare a mult-
așteptatelor proiecte de infrastructură din regiune, în condițiile în care, din cauza 
neconformării la standardele de siguranță și de mediu, acestea riscă să fie 
amânate. 
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Scopul proiectului ConnectGREEN (2018-2021) este de a menține, respectiv de a 
îmbunătăți conectivitatea ecologică între habitatele naturale, în special dintre 
siturile Natura 2000 și alte arii protejate de relevanță transnațională în eco-
regiunea carpatică, respectiv Republica Cehă, Ungaria, România, Slovacia și 
Serbia. În mod specific, proiectul are trei mari obiective: 

• Dezvoltarea de soluții inovatoare și recomandări pentru a identifica 
coridoarele ecologice și breșele de conectivitate într-un mod armonizat 
pentru ecoregiunea carpatică.  

• Implicarea managementului ariilor naturale protejate și a siturilor Natura 
2000, a specialiștilor în conservarea naturii, a responsabililor de planificare 
teritorială și a altor actori cheie, într-o abordare integrată pentru întărirea 
capacității de a identifica și de a asigura managementul coridoarelor 
ecologice.  

• Reconcilierea conservării naturii, planificării teritoriale și dezvoltării 
economice în zonele coridoarelor ecologice și în siturile Natura 2000 prin 
identificarea și utilizarea de direcții strategice, instrumente și bune practici.  

Rezultatele așteptate 
Consultantul trebuie să realizeze următoarele activități: elaborarea unei foi de 
parcurs (roadmap), incluzând prezentarea și dezbaterea nevoilor și 
propunerilor/recomandărilor de acțiuni în cadrul unui atelier de lucru 
organizat de către WWF România ca parte a proiectului până cel mai târziu la 
data de 1 septembrie 2021.  
 
Elaborarea foii de parcurs (roadmap) va conține pașii necesari și recomandări 
de acțiuni propuse pentru factorii relevanți de decizie, pentru perioada de 
referință, cu scopul de a îmbunătății integrarea coridoarelor ecologice în 
sistemele de planificare teritorială și a consolida cooperarea trans-sectorială 
între conservarea biodiversității și amenajarea teritoriului.  

Elaborarea Foii de parcurs se va baza pe informațiile colectate și materialele 
elaborate până în prezent în cadrul proiectului, precum “State of the Art Report”, 
“GAP analysis report on the identification of the needs for improving the planning 
processes and tools”, sau “Guideline on harmonising the interests between nature 
conservation and different land uses”, minutele și prezentările din cadrul 
atelierelor organizate la nivel național în cadrul proiectului, și alte informații și 
materiale relevante puse la dispoziție de către WWF România. Aceasta va 
evidenția acțiunile cheie pentru consolidarea capacității și dialogului intersectorial 
(ecologic-dezvoltare teritorială) pentru a îmbunătăți conectivitatea ecologică prin 
mecanisme de politici publice și legislative unitar coordonate. 

Foaia de parcurs va fi distribuită de către WWF România factorilor de decizie din 
ambele sectoare, dar mai ales experților în planificare teritorială care își vor putea 
îmbunătății cunoștințele și practicile în ceea ce privește importanța și integrarea 
coridoarelor ecologice în proiectele de planificare teritorială. 
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Foaia de parcurs va fi, de asemenea, utilizată ca instrument de comunicare și 
suport pentru a promova inițiative de politici publice și inițiative legislative 
integrate. 

Aceasta presupune:  

- cercetare documentară pe baza informațiilor și materialor puse la dispoziția 
consultantului de către WWF România cu scopul elaborării foii de parcurs; 

- participarea la discuții de clarificare cu reprezentanții WWF România, în 
funcție de necesități; 

- participarea la 2 ateliere de lucru cu factorii de decizie și interes la nivel 
național organizate de WWF România ca parte a proiectului: participarea la 
primul atelier de lucru (preconizat pentru data de 20 aprilie 2021) va avea doar 
scop informativ, pentru familiarizarea cu contextul proiectului; în cadrul celui 
de-al doilea atelier de lucru (a cărui data va fi stabilită de comun acord cu 
consultantul și în funcție de calendarul proiectului), consultantul va coordona 
o sesiune privind foaia de parcurs, conținând o prezentare și facilitarea 
dezbaterii cu participanții.  

- elaborarea primului draft al foii de parcurs, prezentarea și dezbaterea acesteia 
în cadrul celui de-al doilea atelier de lucru. 

- elaborarea raportului/minutei pentru sesiunea organizată în cadrul celui de-al 
doilea altelier de lucru. 

- integrarea în versiunea finală a foii de parcurs a observațiilor primite de la 
reprezentanții WWF România și de la participanții la atelierele de lucru. 
 

 
Livrabile: prima versiune (draft) a foii de parcurs, 1 raport/minută (pentru sesiunea 
organizată de consultant în cadrul celui de-al doilea atelier de lucru) și versiunea 
finală a foii de parcurs (roadmap).  

Calificări  
Consultantul trebui să facă dovada expertizei în domeniul legislativ și al politicilor 
publice (analiză, sinteză, elaboare), un avantaj fiind reprezentat de expertiza 
specifică într-unul din cele două sectoare (biodiversitate sau planificare teritorială). 
De asemenea, trebuie îndeplinite următoarele condiții specifice în ceea ce 
privește calificările: 
- experiență dovedită în efectuarea unor studii pe teme similare sau conexe; 
- bună cunoaștere a cadrului instituțional din România, a proceselor de 

elaborare a actelor normative, inclusiv din perspectiva facilitării și/ sau 
participării în grupuri de lucru interministeriale/ intersectoriale, platforme 
multi-stakeholder; 

- bună comunicare în scris și verbal; 
- aptitudini analitice şi conceptuale solide şi capacitatea de a gândi critic; 
- atenția la detalii, capacitatea de a sintetiza un volum mare de date cantitative 

şi informații calitative şi de a reda o imagine de ansamblu coerentă; 
- bună cunoaștere a limbii engleze (o parte din documentele ce vor fi puse la 

dispozitie sunt în limba engleză).	
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Confidențialitate și copyright  
Nici o informație pentru care există drept de proprietate, şi nici o informație 
privată obținută de consultant de la WWF România şi de la terțe părți, inclusiv de 
la partenerii din proiectul ConnectGREEN, nu va fi dezvăluită sau utilizată în alt 
mod, pentru alte scopuri decât conținutul foii de parcurs (roadmap). 
Drepturile faţă de orice conținut, inclusiv conținutul foii de parcurs, sunt rezervate 
şi vor fi tratate în conformitate cu regulile şi cerințele Programului Transnațional 
Dunărea şi ale proiectului ConnectGREEN.       

Orizontul de timp și locul de desfășurare pentru activități  
Activitatea se va desfășura pe parcursul proiectului ConnectGREEN, debutând cu 
semnarea contractului și finalizându-se la da predării versiunii finale a foii de 
parcurs de către consultant, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2021. Atelierele de 
lucru vor fi organizate online prin intermediul platfomei Zoom (luând în 
considerare și opțiunea de a organiza ultimul atelier în format hibrid, în contextul 
relaxării restricțiilor aferente pandemiei Covid 19).  

Termen limită pentru depunerea ofertelor  
Ofertele tehnice și financiare vor  fi trimise la adresa de email: rdan@wwf.ro, până 
la data limită 08.04.2021. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Asociației WWF România, AFI 
TECH PARK, Str. Tudor Vladimirescu nr. 29, sector 5, tel. 021 317 49 96, fax 021 317 49 
97 sau prin email: rdan@wwf.ro. Persoană de contact: Raluca Dan – Manager 
Proiect, WWF România. 
 

 

 

 


