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CUM PROCEDEZI?

Înregistrează-ți 
observațiile adăugând 
imagini și localizare

Vizualizează și trimite 
observațiile

Urmărește activitățile

Proiectul se desfășoară în perioada: 2018-2022

http://invazive.ccmesi.ro https://specii-invazive.ro/

SISTEMUL NAȚIONAL 

DE SUPRAVEGHERE 

A SPECIILOR 

ALOGENE INVAZIVE

http://www.twitter.com/InvaziveRO
http://www.facebook.com/InvaziveRO
http://invazive.ccmesi.ro


MODULUL 1  permite fiecărui  ut i l izator 
autentificat să adauge observații referitoare la 
prezența speciilor alogene invazive din România, 
fie prin utilizarea aplicației web, fie prin utilizarea 
aplicațiilor mobile dedicate. Acesta oferă 
posibilitatea încărcării de observații individuale 
sau sub formă de fișiere cu extensia .cvs.

MODULUL 2 permite utilizatorilor să vizualizeze/ 
interogheze informațiile din baza de date. 
Sistemul permite, fără restricție, vizualizarea/ 
interogarea observațiilor proprii, înregistrate în 
baza de date. 

MODULUL 3 este reprezentat de Sistemul de 
Alertare, care urmărește alertarea Autorității 
Competente pentru Protecția Mediului asupra 
apariției/ extinderii populației de specii alogene 
invazive de interes pentru Uniunea Europeană și 
pentru România.

MODULUL 4 grupează mai multe intrumente de 
interogare și export date, precum și generare 
rapoarte la nivel național, județean, pe arii 
naturale protejate și pe diferiți taxoni.

CINE POATE CONTRIBUI?

Reprezentanți ai instituțiilor centrale și 
locale din domeniul protecției mediului, 

care au atribuții de monitorizare a speciilor 
alogene invazive.

Instituții implicate în managementul 
biodiversității, inclusiv structuri de 

administrare ale ariilor naturale protejate.

Reprezentanți ai instituțiilor din domeniul 
managementului resurselor naturale și al 

teritoriului, interesați de controlul 
populațiilor speciilor alogene invazive.

Cercetători și experți interesați de speciile 
alogene invazive.

 Sistemul are 4 module de funcționare: 

SISTEMUL NAȚIONAL DE SUPRAVEGHERE  
colectează și înregistrează date privind apariția 
speciilor alogene invazive pe întreg teritoriul 
României, în scopul monitorizării și prevenirii 
răspândirii lor.

Sistemul reprezintă una dintre obligațiile stabilite 
de UE statelor membre, prin Regulamentul UE 
1143/2014 referitor la prevenirea și gestiona-
rea introducerii și răspândirii speciilor alogene 
invazive.
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