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Justificare 
 
Proiectul de față contribuie la conservarea speciilor și habitatelor de interes european și național 
din siturile Natura 2000 Pricop Huta Certeze, Tisa Superioară și rezervația naturală Pădurea Ro-
nișoara prin: 

• crearea cadrului de management și a planului de management, 

• creșterea nivelului de implicare a factorilor decizionali și a formatorilor de opinii, 

• conștientizarea proprietarilor/administratorilor de terenuri, localnici ai comunităților din 
apropierea sitului. 

Implementarea proiectului va conduce la reducerea presiunilor și amenințărilor exercitate asupra 
conservării biodiversității după cum urmează: 

• măsurile de management dezvoltate vor permite reglementarea activităților, proiectelor, 
programelor pe teritoriul sitului, respectându-se principiile dezvoltării durabile. 

• inventarierea, cartarea habitatelor și a distribuția speciilor va permite identificarea exactă 
a suprafețelor care intră în regim de restricție din punct de vedere al intervențiilor umane. 

• consultarea publicului în procesul de elaborare a măsurilor de management va asigura 
integrarea nevoilor locale și participarea locală la implementarea măsurilor elaborate. 

• va crește nivelul de informare referitor la sit, conceptul de arie protejată și diversitate 
biologică, atât la nivel de comunitate, populație locală, cât și la nivel de instituții publice 
și private, responsabile sau implicate în acțiunile de valorificare a resurselor naturale 
(APM, primării, consiliile locale, consiliul județean, furnizorii de servicii în turism, organi-
zații de exploatări forestiere și vânătoare, asociații de producători). 

• vor fi înregistrate comportamente favorabile pentru menținere a stării de conservare fa-
vorabile pentru habitatele și speciile din sit. 

Principalele probleme identificate în sit pentru care proiectul propune soluții sunt următoarele: 

• Lipsa unor măsuri de management specific siturilor Natura 2000, periclitează starea de 
conservare favorabilă a habitatelor și speciilor regăsite în perimetrul ariilor protejate, con-
stituind totodată, lipsa unui suport pentru luarea unor decizii cu privire la reglementarea 
desfășurării unor activități în perimetrul siturilor. 

• Lipsa informațiilor cu privire la localizarea exactă a habitatelor și distribuția speciilor de 
interes comunitar/național în situri, restricționează activitățile umane până la identifica-
rea în teren și cartarea acestora. 

• Lipsa participării publicului în luarea deciziilor de mediu generează lipsa de responsabili-
tate din partea localnicilor în gestionarea responsabilă a resurselor naturale regăsite în 
situri. 

• Insuficienta informare a factorilor decizionali cu privire la măsurile de management spe-
cifice siturilor Natura 2000, caracteristicile și nevoile habitatelor și speciilor regăsite în 
situri duce la lipsa considerentelor de protecție pentru acestea în hotărârile de consiliu 
local, întocmirea amenajamentelor silvice etc. 
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• Lipsa unui plan de monitorizare pentru speciile și habitatele de interes comunitar din si-
turi. 

• Lipsa conștientizării formatorilor de opinii (cadre didactice, sectorul civil, mass media), 
locuitori ai comunităților cu teritorii incluse în situri, cu privire la resursele naturii ( biotice 
și abiotice), ocrotite în situri și măsurile necesare pentru gospodărirea durabilă ale aces-
tora. 

• Lipsa de informare a factorilor decizionali cu privire la caracteristicile siturilor, duce la in-
capacitatea de influențare a comportamentelor în perspectiva menținerii stării de con-
servare favorabile pentru habitatele și speciile din situri. 

• Lipsa conștientizării proprietarilor/administratori de teren, locuitori ai comunităților cu 
teritorii incluse în situri, cu privire la resursele naturii (biotice și abiotice), ocrotite în situri 
și măsurile necesare pentru gospodărirea durabilă ale acestora. 

Valoarea adăugată a proiectului: 
1. Toate cele comunități cu teritorii administrative în siturile Natura 2000 participă la imple-

mentarea proiectului prin implicarea autorităților locale în dezvoltarea măsurilor de ma-
nagement, organizarea consultării pentru măsurile de management pe plan local și im-
plementarea campaniei de conștientizare în localitățile aparținătoare. Scrisori de susți-
nere din partea acestora – anexate la propunerea de proiect. 

2. Proiectul prevede activități care contribuie la diseminarea rezultatelor obținute, și 
anume: informarea publicului prin mass media cu privire la progres și rezultate (comuni-
cate, articole de presă), prezentarea proiectului și a rezultatelor în cadrul paginii web rea-
lizate pentru sit, amplasarea de panouri publicitare pe drumurile de acces către sit, care 
să prezinte locația proiectului și organizarea unor conferințe pentru a marca lansarea și 
finalizarea proiectului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


