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Sustenabilitate 
 
Descriere/Valorificarea rezultatelor 
 
Acțiunile - activitățile care vor trebui realizate și / sau continuate după finalizarea proiectului 
legate de implementarea Planului de Management sunt: acțiuni referitoare la realizarea de studii 
tehnice de investiții în infrastructura în acord cu studiile realizate prin prezentul proiect, cum ar 
fi: marcaje, poteci, construcții de observatoare, montarea de panouri informative și delimitarea 
granițelor ariei protejate prin montarea de borne de demarcație; acțiuni de refacere și sau men-
ținere și / sau îmbunătățire a stării de conservare a speciilor și habitatelor în acord cu concluziile 
studiilor ce stau la baza elaborării planului de management din cadrul acestui proiect; activități 
de monitorizare a ariei naturale protejate în acord cu necesitățile identificate prin planul de ma-
nagement - planuri de supraveghere; activități de monitorizare a eficienței planului de manage-
ment; activități de implementare a unor măsuri active, în cazul în care va reieși a fi necesare 
pentru menținerea / îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes co-
munitar, asigurându-se astfel menținerea statului de importanță conservativă pentru care au fost 
declarate ariile naturale protejate; activități de conștientizare, în ceea ce privește menținerea 
site-ul pe o perioadă de minim 5 ani. Implementarea acțiunilor prevăzute în planul de manage-
ment și monitorizarea obiectivelor stabilite va fi realizată de către custode, sub coordonarea au-
torităților competente (Agențiile pentru Protecția Mediului Satu Mare și Maramureș) Resurse 
necesare: - resurse umane alocate din cadrul custodelui dar și a altor colaboratori, sub coordo-
narea APM Satu Mare și Maramureș; - resurse financiare alocate fie din surse proprii, fie din 
granturi pentru ONG-uri, viitoare programe de finanțare din fonduri europene. După finalizarea 
proiectului, câteva din posibilitățile de obținere de finanțări ulterioare sunt: - bugetul Ministeru-
lui Mediului, Apelor și Pădurilor conform art. 30 alin. (2) din OUG 57/2007 cu modificările și com-
pletările ulterioare: 
„Resursele financiare necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate de interes interna-
țional, comunitar și național se asigură din bugetul autorității publice centrale pentru protecția 
mediului și pădurilor, fiind destinate pentru implementarea planurilor de management 
și/sau a măsurilor de conservare, precum și pentru funcționarea administrațiilor din subordine”. 
- Fondul pentru Mediu, destinat special pentru administrarea ariilor naturale protejate, conform 
OUG 196/2005 cu modificările și completările ulterioare - POIM – Axa Prioritară 4 - Protecția 
mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontami-
nare a siturilor poluate istoric - Obiectivul Specific 4.1. „Respectarea planurilor de management 
și a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru au-
toritățile care reglementează activități pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum și pentru 
persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care 
desfășoară activități în perimetrul și în vecinătatea ariei naturale protejate.” 
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Reprezentanții administrațiilor publice locale din comunitățile situate în proximitatea ariei pro-
tejate vor fi invitate să participe la toate consultările realizate în cadrul proiectului. Mai mult, 
pentru a maximiza gradul lor de implicare în aceste consultări, în fiecare comunitate se vor orga-
niza întâlniri publice și activități de informare și educare. În ceea ce privește modul în care planul 
de management va fi utilizat pentru emiterea de acorduri/avize conform legislației naționale în 
vigoare, putem spune faptul că hărțile cu distribuția speciilor și habitatelor, ce vor fi realizate în 
cadrul proiectului propus, anexe la Planul de management, vor fi de un real folos, deoarece atunci 
când cineva dorește să realizeze un plan/proiect în ariile naturale protejate vizate de proiect va 
cunoaște, încă de la început, dacă respectivul plan/proiect se află în apropierea unui habitat, unei 
specii de interes comunitar. Mai mult decât atât, pentru realizarea studiilor de impact, necesare 
pentru diferitele planuri/proiecte ce se doresc a fi realizate în vecinătatea și pe suprafața ariei 
protejate, va exista o bază de date inițială cu distribuția speciilor și habitatelor, starea de conser-
vare și principalele măsuri de protecție a acestora. În proiectul prezentat, comunitățile locale nu 
sunt parteneri oficiali, dar o serie de activități de conștientizate vizează dezvoltarea capacităților 
și posibilităților acestor comunități. 
 
Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru 
implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și 
eventual încheiate: 
 
Reprezentanții administrațiilor publice locale din comunele situate în interiorul sau în proximita-
tea ariei protejate vor fi invitate să participe la toate consultările realizate în cadrul proiectului. 
Mai mult, pentru a maximiza gradul lor de implicare în aceste consultări, în fiecare comunitate 
se vor organiza întâlniri publice și activități de informare și conștientizare, inclusiv info-puncte de 
tip caravane mobile, excursii tematice și prezentări sub forma unor seminarii cu participarea ele-
vilor și a profesorilor. Așadar, având la final de proiect un Plan de management realizat de către 
specialiști în domeniu, plan ce are toate șansele să fie aprobat, dobândind astfel caracter de 
”lege”, alături de Regulamentul sitului, instituțiile publice locale sunt interesate să susțină atât 
custodele solicitant cât și o altă entitate care va prelua, eventual, implementarea planului de 
management rezultat din acest proiect. 
 
Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiec-
tului(și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; 
tip de contract etc.) 
 
Managementul infrastructurii după încheierea proiectului va fi realizat de către Asociația Heiden-
roslein - custode al siturilor Natura2000 Pricop-Huta-Certeze și Tisa Superioară și al Rezervației 
Naturale Pădurea Ronișoara. 
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Transferabilitatea rezultatelor 
 
Conform prevederilor cap. 2.3 din Ghidul solicitantului pentru POIM 4.1: ”pentru rezultate obți-
nute prin proiectele finanțate din POIM, se aplică prevederile Ordinului nr. 1052/2014 privind 
aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale 
protejate legate de transferul ulterior al acestora, stipulate în contractele de custodie sau admi-
nistrare, după cum urmează: custozii au obligația să transfere, la încetarea convenției de custo-
die, în baza unui proces de predare-primire, din patrimoniul său în patrimoniul autorității respon-
sabile activele fixe, corporale și necorporale, bunurile de natura obiectelor de inventar care au 
fost procurate și/sau realizate din fonduri publice, finanțări și/sau cofinanțări în cadrul diferitelor 
proiecte naționale/internaționale, dacă au fost achiziționate în scopul administrării ariei naturale 
protejate pe perioada convenției de custodie, urmând a fi transferate viitorului custode.” Astfel, 
custodele, care este și solicitantul finanțării nerambursabile prin POIM 4.1, va avea în vedere 
obligația de a transfera, la încetarea convenției de custodie, în baza unui proces de predare-pri-
mire, din patrimoniul său în patrimoniul autorității responsabile activele fixe, corporale și necor-
porale, bunurile de natura obiectelor de inventar care au fost procurate și/sau realizate din fon-
duri publice, finanțări și/sau cofinanțări în cadrul diferitelor proiecte naționale/internaționale, 
dacă au fost achiziționate în scopul administrării ariei naturale protejate pe perioada convenției 
de custodie, urmând a fi transferate viitorului custode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


