BIOREGIO CARPAȚI
Termeni de referință

Proiect:

”Managementul integrat al diversită
ții biologice
și de peisaj pentru
dezvoltarea regională durabilă şi conectivitatea ecologică în Carpaţi”, în
cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei

Cod:

SEE/B/0010/2.3/X

Prezentul caiet de sarcini vizează contractarea unui expert pentru alcătuirea unui raport privind
mecanismele și instrumentele financiare inovatoare aplicate in aria protejata Parcul National Piatra
Craiului.

1. Context general al proiectului:
Proiectul”BIOREGIO Carpați - Managementul integrat al diversită
ții biologice și de peisaj
pentru dezvoltarea regională durabilă şi conectivitatea ecologică în Carpaţi” este un proiect
finanțat, în principal, din fonduri europene prin Programul de Cooperare Transnațională Sud-Estul
Europei.
Proiectul vizeaza imbunatatirea sistemului de management integrat al resurselor naturale si a
ariilor protejate carpatice intr-un vast context transnational, avand ca rezultat sporirea atractivitatii
regiunii. Prin acest proiect se promoveaza armonizarea masurilor manageriale aplicate resurselor
naturale si ariilor protejate inclusiv siturile Natura 2000 din arealul carpatin in conformitate cu
reglementarile deja existente precum si pe baza cooperarii stabilite in cadrul Conventiei Carpatice
dar si a altor retele si initiative transnationale.
Proiectul va fi implementat in 36 de luni si reuneste parteneri din 9 ță ri: Austria, Italia, Republica
Cehă, Romania, Serbia, Ucraina, Ungaria, Polonia si Slovacia.
Grupul tintă al proiectului este unul extrem de vast: politicieni, institutii administrative,
managerii ariilor protejate, oficii de turism, fermieri, proprietari de teren, factori decizionali in diferite
politici sectoriale (agricultura, turism, infrastructura,etc.).
2. Context - Pachetul de lucru nr. 4 - BIOREGIO Carpați:
Proiectul BIOREGIO Carpați este structurat pe 7 pachete de lucru. Dintre acestea, pachetul nr.
4 are ca obiectiv general Managementul integrat al ariilor protejate
și re
surselor naturale din
Carpați. Una dintre cele 2 acțiuni a le pachetului de lucru se axează, printre altele, pe identificarea
și testarea mecanismelor financiare inovatoare aferente resurselor naturale si ariilor protejate și pe
elaborarea unui studiu ce are ca obiect analiza accesibilitatii acestor instrumente financiare în
vederea asigurării unui management eficient al resurselor naturale și al ariilor protejate din Carpați
si dupa finalizarea proiectului BIOREGIO Carpați . Studiul se va baza pe informa
țiile de ordin
social, economic si ecologic colectate iar grupurile țintă ale studiului vor fi diverși factorii de decizie,
managerii de arii protejate și comunitățile locale.
Rezultat final al pachetului de lucru nr. 4,țiunea
ac
2
: Studiu privind mecanismele și
instrumentele financiare/economice aferente ariilor protejate și resurselor naturale din Carpați, in
format pdf, ce va fi uploadat pe site-ul proiectului și distribuit părților interesate.
Conform Cererii de finanțare a proiectului BioREGIO Carpați, acest studiu va include si un raport
dezvoltat de Administratia Parcului Național Piatra Craiu lui pe baza rezultatelor obtinute in cadrul

proiectului, a mecanismelor financiare adoptate (in speta aplicarea taxei de intrare in aria
protejata).
Prin urmare, este necesară asigurarea de asistență de specialitate în elaborarea unui raport ce va
fi parte integrantă din studiul elaborat de partenerul extern (UNEP Vienna - Secretariatul Interimar
al Convenției Carpatice) si care va viza intreg arealul carpatin.
Sarcinile ce trebuiesc îndeplinite în cadrul contractului:
-

-

-

-

-

Analizează datele și informațiile colectate la nivelul Parcului National Piatra Craiului tinand
cont de cuprinsul studiului privind finantarea in ariile protejate din Carpați ce a fost stabilit
de către partenerul austriac din proiect (Anexa 1 - în limba engleză);
Colectează informații suplimentare, interpreteaza datele furnizate de echipa APNPC in
urma implementarii taxei de vizitare si analizeaza metodele prin care managementul
financiar al ariei protejate este si poate fi imbunatatit pe termen lung;
Compilează o listă și o descriere detaliată a surselor și instrumentelor de finanțare pentru
activitățile ce se desfășoară în aria protejata sau care sunt în strânsă legătură cu resursele
naturale de pe teritoriul acesteia;
Analizează exemplele de bune practici care pot fi aplicate cu succes si in celelalte arii
protejate carpatice;
Cooperează cu expertul extern și furnizează către acesta în mod constant toate informațiile
necesare privind elaborarea studiului;
Lucrează în strânsă legătură cu echipa de implementare a BIOREGIO Carpați în vederea
elaborării raportului respectându-se prevederile Cererii de finan
țare a proiectului și
prevederilor contractului de servicii;
Implică specialiști din cadrul diverselor organizații (dacă este cazul), a căror expertiză este
considerată a fi necesară și care au o bună cunoaștere a mecanismelor de finantare a
ariilor protejate în completarea informatiilor primite de la echipa APNPC.

Durata contractului:
Contractul va intra in vigoare la data semnării contractului de cătreți păr . Sarcinile mai susmenționate vor fi duse la îndeplinire în intervalul octombrie 2013 – 30 noiembrie 2013, de preferat
într-o locație ce permite un contact facil cu contractorul, cu UNEP Vienna – Secretariatul Interimar
al Convenției Carpatice (Austria) și cu expertul extern angajat de UNEP Vienna.
Rezultat final:
Raport (în limba engleză) despre:
-

instrumente și mecanisme financiare/surse de finantare implementate in Parcul National
Piatra Craiului in cadrul proiectului BioREGIO Carpati;

Raportul va putea fi elaborat ținându -se seama de diferite termene-limită după cum se va
considera a fi necesar de către expertul extern contractat de catre UNEP Vienna ISCC și care este
responsabil pentru forma finala a acestui studiu.
Experții și responsabilitățile acestora:
La documentele de calificare se vor anexa CV-urile expertului/experților, conform precizărilor de
mai jos.
Prin expert se țelege
în
o persoană cu experiența în domeniul de activitate solicitat. Profilul
minimal, orientativ, al experților pentru acest contract este prezentat mai jos.

Calificări și aptitudini:
-

Studii superioare;
Experiență în implementarea de proiecte în domeniul ariilor protejate sau conex;
O bună cunoaștere a surselor de finanțare în Romania și mai ales in ariile protejate de pe
teritoriul țării;
Experiență în domeniul ariilor protejate și al resurselor naturale din Romania;
Abilități de comunicare;
Experiență în evaluarea serviciilor ecosistemelor, a instrumentelor/mecanismelor
financiare, etc.
O bună cunoaștere a limbii engleze.

Raportare:
Expertul va prezenta raportul în forma scrisă dar
și în varianta electronica, la finalul perioadei
contractuale.

