
OpOrtunităţi

 � Slaba conștientizare de 
către comunităţile locale a 
importanţei existenţei unei 
arii protejate în vecinătate

 � intensificarea activităţilor 
agricole (pentru producţia la 
scară industrială) prin fertilizatori 
chimici, pesticide și alte substanţe 
cu impact negativ asupra 

mediului: degradarea solurilor, 
poluarea apelor, afectarea 
biodiversităţii și creșterea 
emisiilor de gaze cu efect de seră

 � Exploatarea suprafeţelor 
împădurite în afara cadrului 
legal și diminuarea funcţiilor 
de protecţie îndeplinite de 
ecosistemele naturale

 � Abandonul activităţilor 
agricole, în special a celor 
tradiţionale, cu impact negativ 
asupra biodiversităţii și 
atractivităţii peisajelor rurale

 � număr redus al locurilor 
de muncă în spaţiul rural și 
migrarea tinerilor la oraș

prOvOcări

 � Diversificarea sprijinului financiar 
pentru conservarea biodiversităţii în 
zonele rurale

 � creșterea atractivităţii spaţiului rural 
prin dezvoltarea ecoturismului și prin 
creșterea gradului de conștientizare a 
consumatorilor în ce privește produsele 
locale de o calitate și valoare ridicată

 � Adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice printr-o diversitate 
de măsuri: împăduriri, crearea 
perdelelor forestiere și sprijinirea 
localnicilor să aplice măsuri de 
eficientizare energetică la nivel de 
gospodării

 � integrarea reţelei de situri natura 
2000 și a acţiunilor de conservare 
a biodiversităţii în modelul de 
dezvoltare a spaţiului rural

reţeaua natura 2000 = reţea europeană de zone naturale 
protejate care cuprinde un eșantion reprezentativ de specii 
sălbatice și habitate naturale de interes comunitar. constituită 
pentru protejarea naturii, menţinerea bogăţiilor naturale pe 
termen lung, asigurarea resurselor necesare dezvoltării socio-
economice. Aceste situri sunt identificate și declarate pe baze 
știinţifice - două directive europene majore: Directiva Habitate  
și Directiva păsări.

În siturile natura 2000 sunt permise activităţile economice 
care nu duc la degradarea sau distrugerea habitatelor naturale 
și a speciilor de plante și animale pentru care zonele au fost 
declarate situri natura 2000.

Situri natura 2000 în românia: 22,7% din suprafaţa ţării. O 
bună parte din aceste situri se suprapun peste ariile naturale 
protejate de interes naţional (parcuri naţionale, parcuri 
naturale și rezervaţii).

cE AvEm?

din teritoriu 
zone rurale

cuprinzând 47.2% din populaţie = 8.9 milioane de locuitori

românia este pe 
primul loc în Europa 
din punct de vedere 
al bio di ver si tă ţii 
și deţine ultimele 
ecosisteme 100% 
naturale de pe 
continent.

de arii protejate natura 2000 
ocupând

531

22.7%

cApitAlul 
nAturAl

87.1%

din suprafaţa ţării,  adică 7.8 mil. ha.
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re rurală coerentă, care integrează nevoile de conservare         

                   a naturii, recunoscute ca bază pentru un mediu sănătos și o dezvoltare economică durabilă.

�investiţii în infrastructura verde pentru a permite funcţionarea optimă 
a ecosistemelor și furnizarea de către acestea a serviciilor de mediu
Servicii de mediu = beneficii pentru oameni: apă și aer curat, soluri fertile, protecţie împotriva inundaţiilor 
și secetelor, alimente, etc.
infrastructura verde cuprinde toate elementele unei reţele de spaţii verzi interconectate, care conservă 
valorile și funcţiile ecosistemului natural și creează beneficii pentru comunităţi. Se compune din elemente 
naturale și antropice: situri natura 2000, zone (re)împădurite, perdele forestiere, coridoare ecologice, poduri 
verzi – viaductele/pasajele, zone urbane verzi, acoperișuri și pereţi înierbaţi, terenuri agricole cu valoare 
naturală ridicată pe care se practică agricultura durabilă

�plăţi compensatorii pentru proprietarii/administratorii de teren 
care contribuie la menţinerea ecosistemelor și a serviciilor de 
mediu (de exemplu plăţi natura 2000)

�Încurajarea practicilor durabile în ferme: gestionarea apei 
(colectarea apei de ploaie, reutilizarea apei), păstrarea 

Generale
�O bună guvernare: alocarea fondurilor pe principii de transparenţă, 

echitate și responsabilitate, con secvenţă , stimularea interacţiunii între toţi factorii 
de interes local, îmbunătăţirea relaţiei dintre comunităţile locale și factorii decizionali

�Abordare: lucrul cu natura - menţinerea și promovarea bunăstării ecosistemelor și gestionarea eficientă a 
resurselor naturale sunt cheie pentru a asigura calitatea vieţii, o producţie de hrană viabilă și o dezvoltare teritorială 

echilibrată
�recunoașterea valorii ariilor protejate: integrarea nevoilor și oportunităţilor legate de prezenţa unei arii protejate poate asigura 

un echilibru între oameni și natură și contribuie la dezvoltarea economică a comunităţilor local
�integrarea strategiilor de dezvoltare locală, a planurilor de management al ariilor protejate și, acolo unde există potenţial, a strategiilor de 

dezvoltare a destinaţiilor de ecoturism

diversităţii genetice, gestionarea solurilor pentru reducerea 
plouării și menţinerea calităţilor solului

�Diversificarea economiei locale, de pildă prin ecoturism, linii 
de produse locale de calitate

�Încurajarea tinerilor fermieri să rămână în spaţiul rural, prin 
scheme de sprijin specifice

�creșterea eficacităţii programului lEADEr - aplicat orizontal din 
perspectiva unei abordări teritoriale integrate în mediul rural

programul lEADEr = program pentru sprijinirea parteneriatelor public-private pentru iniţiative locale

�Îmbunătăţirea serviciilor de consul tanţă pentru 
fermieri, în vederea dezvoltării de proiecte și 
gestionării viabile a fermelor
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BEnEFicii
�creșterea numărului 

de locuri de muncă cu 
impact redus sau fără 
impact negativ asupra 
mediului

�creșterea veniturilor la 
bugetele locale 

�Beneficii pentru 
sănătate și creșterea 
calităţii vieţii prin 
crearea unui mediu mai 
curat și a posibilităţilor 
de recreere în natură

�conservarea peisajului 
și a tradiţiilor

�crearea unor servicii de 
eco și agroturism și a 
unor produse alimentare 
locale de calitate

cE ni SE OFEră 
prin fondurile europene?*

românia va primi 
17.9 miliarde de euro 

10.4 miliarde 
plăţi directe  
pentru fermieri7.5 miliarde

dezvoltare rurală 
(prin pnDr)

62%38%
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pnDr = programul naţional pentru Dezvoltare rurală = 
strategie naţională pentru investiţii în mediul rural  
pentru următorii 7 ani

* alocare  netă


