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Relevanță 
 
Referitoare la proiect 
 
Proiectul „Managementul participativ al siturilor Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze, Tisa Superi-
oară și al ariei naturale protejate Pădurea Ronișoara” prezintă relevanță prin încadrarea în obi-
ectivul tematic 6 al POIM dedicat promovării investițiilor în sistemele de apă și apă uzată, mana-
gementul integrat al deșeurilor, protecția biodiversității și monitorizarea calității aerului. În ace-
eași măsură, proiectul îndeplinește obiectivul specific 4.1 al axei prioritare 4 care vizează promo-
varea măsurilor active de conservare a biodiversității în conformitate cu Cadrul de Acțiuni Priori-
tare pentru Natura 2000, Strategia Europeană pentru Biodiversitate 2020 și cu Strategia Națio-
nală și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2014 – 2020, care sunt orientate spre 
măsuri concrete de protecție a biodiversității din România. Prin activitățile prevăzute de custode 
a fi realizate prin intermediul unor specialiști pe domenii conexe cu respectarea legislației în do-
meniu, studiile propuse care asigură un nivel adecvat de cunoaștere și monitorizare a biodiversi-
tății și ecosistemelor și măsurile dispuse, proiectul propus răspunde acestor deziderate POIM și 
contribuie în mod direct la conservarea unor specii și habitate de importanță comunitară, la atin-
gerea obiectivelor specifice, a indicatorilor și rezultatelor care aduc îmbunătățiri semnificative 
privind starea de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară din ariile natural 
protejate, alocând totodată un buget optim pentru elaborarea planului de management în scopul 
obținerii unor beneficii atât pentru mediul natural cât și pentru grupurile interesate. 
 
Referitoare la SUERD 
 
Strategia UE pentru regiunea Dunării, respectiv pentru statele din bazinul dunărean este adresată 
în total către 14 state din care 9 membre UE, inclusiv România, și 5 non-UE, fiind structurată pe 
4 obiective: 1. Interconectarea regiunii Dunării; 2. Protejarea mediului în regiunea Dunării; 3. 
Creșterea prosperității în regiunea Dunării; 4. Consolidarea regiunii Dunării. Din această perspec-
tivă, proiectul „Managementul participativ al siturilor Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze, Tisa Su-
perioară și al ariei naturale protejate Pădurea Ronișoara” se pliază domeniului specific de acțiune 
Biodiversitate, peisaje, calitatea aerului și solurilor și corespunde abordării SUERD care admite 
finanțarea printr-o gamă variată de programe pe fonduri europene, inclusiv POIM. 
 
Aria prioritară SUERD 
 
Conservarea biodiversității, a peisajelor și a calității aerului și solurilor. 
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Referitoare la alte strategii 
 
Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 –2020 dedică un capitol domeniului 
complex energie, mediu și schimbări climatice. Prezervarea mediului înconjurător constituie o 
prioritate a tuturor politicilor actuale în condițiile unor investiții masive care urmează să fie făcute 
în tehnici de depoluare și de reciclare, în administrarea resurselor de apă și a zonelor umede. În 
corelație cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–2020–
2030, proiectul contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective: evaluarea situației actuale a 
capitalului natural al României și atingerea obiectivelor țintă conform orientărilor strategice ale 
UE privind conservarea și gestionarea resurselor naturale; stabilirea acțiunilor prioritate pentru 
autoritățile locale; găsirea de soluții la problemele și preocupările în ceea ce privește dezvoltarea 
regională și creșterea sustenabilă. 
 
Strategii relevante: 
 

• Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020 

• Cadrul de Acțiune Prioritară pentru Natura 2000 

• Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 - 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


