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Descrierea investiției 
 

Managementul proiectului se desfășoară pe întreaga durată de implementare a proiectu-
lui. Membrii echipei de management au rol de supervizare și control a bunei desfășurări a pro-
iectului dar și rol de verificare a rezultatelor și rapoartelor de activitate. Subactivitățile manage-
ment financiar, comunicare au rol de suport ai activității UIP și facilitează o bună comunicare și 
transmitere a informațiilor între echipele de lucru ale proiectului. Subactivitatea de certificare a 
rezultatelor studiilor/cercetărilor realizate de echipa de implementare a proiectului are rol de 
verificare și validare a rezultatelor obținute de echipa de implementare a activităților proiectului. 
Managementul proiectului mai include subactivitățile de cheltuieli administrative și organizarea 
procedurii de achiziții publice. 

Activitatea de întărire a capacității administrative a custodelui pentru asigurarea unui ma-
nagement adecvat al ariilor naturale protejate include sesiuni de instruire având ca scop crește-
rea competențelor personalului din structura de management, servicii de arhivare precum și 
achiziții ce includ echipamente și aparatură utilizată în teren pentru inventarierea speciilor din 
ariile naturale protejate. 

Elaborarea studiilor referitoare la mediul abiotic ce influențează speciile și habitatele de 
interes comunitar fundamentează studiile ulterioare, fiind prima activitate desfășurată pe teren 
în cursul primului an al proiectului. În cadrul acestei activități, subactivitățile sunt împărțite pe 
cele două planuri de management, o echipă de experți se ocupă de situl Natura 2000 Pricop – 
Huta – Certeze, în timp ce o altă echipă investighează siturile Natura 2000 Tisa Superioară și Pă-
durea Ronișoara. 

Două studii socio-economice ale localităților din perimetrul ariilor naturale protejate pen-
tru fundamentarea celor două planuri de management. În cadrul acestei activități, subactivitățile 
sunt împărțite pe cele două planuri de management, o echipă de experți se ocupă de situl Natura 
2000 Pricop – Huta – Certeze, în timp ce o altă echipă investighează siturile Natura 2000 Tisa 
Superioară și Pădurea Ronișoara. 

Elaborarea studiilor de inventariere, cartare și evaluare a stării de conservare a speciilor 
de pești, amfibieni și reptile, păsări și mamifere din siturile Tisa Superioară (ROSCI și ROSPA), 
Pădurea Ronișoara și Pricop – Huta – Certeze sunt detaliate în anexa Descrierea investiției - Des-
crierea logică a activităților proiectului. 

Elaborarea studiilor de inventariere și cartare a habitatelor din situl Tisa Superioară, Pă-
durea Ronișoara și Pricop – Huta – Certeze se desfășoară în cursul primilor doi ani ai proiectului. 
Două echipe de experți vor fi implicate în evaluarea, inventarierea și cartarea habitatelor din cele 
trei situri: situl Natura 2000 Pricop – Huta – Certeze, siturile Natura 2000 Tisa Superioară și situl 
Pădurea Ronișoara. Subactivitatea de elaborare a protocoalelor de monitorizare ale habitatelor 
pentru cele trei situri este desfășurată de toți experții implicați în evaluarea celor 3 situri. 

Realizarea bazelor de date GIS pentru siturile Natura 2000 ROSCI și ROSPA Tisa Superioară 
și aria naturală Pădurea Ronișoara și situl Natura 2000 ROSCI Pricop-Huta-Certeze și popularea ei 
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cu informații reprezintă o activitate suport atât pentru elaborarea studiilor referitoare la mediul 
abiotic ce influențează speciile și habitatele de interes comunitar cât și pentru studii socio eco-
nomice ale localităților din perimetrul ariilor naturale protejate, elaborarea studiilor de inventa-
riere, cartare și evaluare a speciilor protejate și elaborarea studiilor de evaluare a activităților cu 
potențial impact antropic (presiuni și amenințări) ce afectează speciile și habitatele de impor-
tanță comunitară, din prisma elaborării bazelor de și hărților necesare tuturor aceste activități. 

Elaborarea studiilor de evaluare a activităților cu potențial impact antropic (presiuni și 
amenințări) ce afectează speciile și habitatele de importanță comunitară din siturile (ROSCI și 
ROSPA) Tisa Superioară și aria naturală Pădurea Ronișoara se desfășoară în cursul primului an și 
în primele 10 luni din cel de-al doilea an de implementare a proiectului. În cadrul acestei activități, 
subactivitățile sunt împărțite pe cele două planuri de management, o echipă de experți se ocupă 
de situl Natura 2000 Pricop – Huta – Certeze, în timp ce o altă echipă investighează siturile Natura 
2000 Tisa Superioară și Pădurea Ronișoara. Subactivitatea de elaborare a rapoartelor la studiile 
de evaluare a activităților antropice cu potențial impact asupra speciilor și habitatelor în cele 
două situri se va desfășura în comun de către toți experții implicați în această activitate. 

Activități de educație și creșterea gradului de conștientizare cu privire la conservarea și 
îmbunătățirea stării de conservare, cu respectarea regulilor de completare a bugetului se desfă-
șoară pe aproape întreaga durată de desfășurare a proiectului din prisma importanței pe care 
această activitate o joacă în realizarea celor două planuri de management. Fiecare subactivitate 
este externalizată. 

Elaborarea, avizarea și aprobarea planului de management integrat pentru Tisa Superi-
oară ROSCI și ROSPA și Pădurea Ronișoara și a planului de management pentru ROSCI Pricop – 
Huta – Certeze este activitatea finală a proiectului, desfășurându-se în cursul ultimului an al pro-
iectului. Subactivitățile de sinteza studiilor, consultarea factorilor interesați, redactarea formei 
finale a planurilor de management În ceea ce privește activitatea privind derularea procedurii 
SEA (evaluare strategica de mediu) pentru cele doua Planuri de Management se realizează de 
două echipe de experți. Parcurgând activitățile, sub-activitățile și etapele anterioare și obținând 
treptat rezultatele planificate, la sfârșitul activității de avizare a planurilor de management (de-
rularea procedurii SEA) se vor obține doua planuri de management elaborate și avizate, astfel 
fiind îndeplinit obiectivul specific 1 propus. 

Auditul proiectului este externalizat și se va desfășura în lunile septembrie – noiembrie 
din cel de-al treilea an al proiectului. 

 
 
 
 

 


