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Ministerul Mediului va derula un nou proiect european în domeniul biodiversității  

 

 

 

Viceprim-ministrul Grațiela-Leocadia Gavrilescu, ministrul mediului, a semnat contractul de 

finanțare a proiectului ”Managementul adecvat al speciilor invasive din Romania, in con-

formitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea si gestionarea introdu-

cerii si raspandirii speciilor alogene invazive” – Cod SMIS 2014+ 120008. Ministerul Medi-

ului urmează să implementeze proiectul în calitate de Beneficiar timp de 48 de luni, între anii 

2018-2022, acesta având un buget total de 29.507.870,54 lei.   

 

Proiectul este co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Opera-

țional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de con-

servare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate is-

toric, Obiectivul Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie și conservare a biodiversi-

tăţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”.  

 

Obiectivul general al acestuia este de a crea instrumentele stiințifice si administrative necesare 

pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regula-

mentul UE 1143/2014 privind prevenirea si gestionarea introducerii si raspândirii speciilor alo-

gene invazive. 

 

Pentru îndeplinirea obiectivului general al proiectului vor fi realizare următoarele activități:  

Activitatea 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mami-

fere, pasari, pesti, herpetofauna) si elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive  

Activitatea 2. Identificarea cailor prioritate de introducere si prioritizarea speciilor alogene in-

vazive din România 

Activitatea 3. Realizarea participativa a planului de acțiune pentru abordarea cailor de introdu-

cere prioritare a speciilor alogene invazive din România  



 

Activitatea 4. Cresterea nivelului de constientizare referitor la speciile alogene invazive din 

România 

Activitatea 5. Dezvoltarea capacitatii administrative si stiințifice a autoritaților si institutelor de 

cercetare în vederea gestionarii eficiente a speciilor alogene invazive  

Activitatea 6. Managementul proiectului (planificarea, implementarea si monitorizarea / evalu-

area activitaților). 

Activitatea 7. Auditul financiar al proiectulu 

  

 

Proiectul va contribui la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Biodiversitate 2020, Ca-

drul de Acțiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Naționala si Planul de Acțiune pentru 

Conservarea Biodiversitații 2014 – 2020 si iau în considerare nevoile concrete de protecție a 

biodiversitații din România. Proiectul contribuie la atingerea Obiectivului 5 din Strategia UE 

pentru Biodiversitate 2020 prin identificarea si prioritizarea speciilor alogene invazive în Ro-

mânia si a cailor de introducere, controlul si eradicarea speciilor prioritare. De asemenea, va 

crea instrumente specifice pentru gestionarea căilor de introducere pentru a preveni introduce-

rea si identificarea rapida a noilor specii alogene invazive. Totodata va contribui la manage-

mentul adecvat al siturilor Natura 2000 în România, obiectiv al Cadrului de Acțiuni Prioritare 

pentru Natura 2000, prin combaterea speciilor invazive. Prin aceasta se vor identifica specii 

invazive, masuri de combatere sau de integrare a acestor specii. Aceste masuri ce vor fi incluse 

in planul de acțiune pentru abordarea cailor de introducere prioritare a speciilor alogene inva-

zive din România vor putea fi aplicate de catre gestionarii ariilor protejate prin accesarea de 

fonduri europene sau naționale. Nu în ultimul rând, proiectul va contribui la implementarea 

Strategiei Naționale si Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversitații 2014 – 2020, în 

mod specific a punctului Controlul speciilor invazive. Se va crea o baza de date a speciilor 

invazive si intrumentele necesare prevenirii introducerii intenționate si neintenționate de specii 

alohtone, detectarea rapidă si identificarea noilor posibili invadatori înainte de patrunderea pe 

teritoriul național, raspunsul rapid la patrunderea speciilor alohtone invazive si managementul 

speciilor naturalizate si al extinderii arealului lor în scopul eradicarii, limitarii si controlului lor. 

 

 

 

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

 

 

 

 

Date de contact: Ministerul Mediului – Direcția Biodiversitate  

Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti  

Tel. +40 21 408 95 43, Fax. +40 21 316 02 82  

E-mail: nicolae.manta@mmediu.ro  
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